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NICOLAE N. TOMONIU
(n. 1944, Tismana)

O veste tristă:

Revista “Sămănătorul” ar
putea deveni trimestrială !

u
membr
Scriitor -Gorj
al LSR

CODUL LUI ARTUR SILVESTRI

Anunţ important: ne-au învins!
După trei ani de cerşit degeaba subvenţii la
Ministerul Culturii prin proiecte la AFCN, ne găsim în
situaţia că am rămas, cel puţin lunile următoare, fără
nici un fel de susţinere materială. Alocarea sumei
insuficiente de 250 lei lunar, inclusiv octombrie, din
partea primăriei Tismana, ne-a acoperit doar obligaţiile
faţă de Depozitele Legale ale BNR, Bibl. judeţeană, a
oraşului Tismana şi a Consiliului Local.
Am alocat mereu din buzunarul propriu încă 250
lei, uneori peste, pentru ca revista Sămănătorul să facă
faţă promovării ei şi distribuirii câtorva abonaţi sau
cotizanţi. Fărâma de bani primită de la aceştia nu ne-a
ajuns. Asociaţia a cheltuit anul acesta peste 7000 lei
din fondurile proprii, suplimentând tirajul dar revistele
n-au interesat pe românii sărăciţi şi debusolaţi de
regimuri politice care-şi văd de propriile interese.
Revista noastră nu poate rezista în faţa grupurilor de
“aleşi” ai poporului care dau bani grei pentru propriile
publicaţii şi mijloace mass-media de zăpăcit naţia.
Nevoia de cultură a scăzut chiar printre cei care
azi se consideră intelectuali. Dezgustul populaţiei faţă
de orice fel de publicaţie sau post TV unde partizanatul
politic şi incultura e prezentă în fiecare minut, ne-a atins
şi pe noi, nevinovaţii, care trăim încă himera făcutului
de bine, a patriotismului, a iubirii faţă de naţiunea care
ne-a zămislit, care dorim apărarea patrimoniului cultural
făurit cu atâta trudă in mileniul al II-lea.
Este emblematică coperta I a revistei noastre.
Nimeni nu se înghesuie să cumpere vreo carte sau vreo
revistă, vai nouă poporului român care ne înghesuim
unde se dau sarmale şi piftii de pomană!
Urmează ca joi, 30 octombrie 2014, Consiliul
Local Tismana să hotărască ce bani ne alocă pentru
ca să ducem revista mai departe şi să o dăm şi şcolilor
pentru că e mare numărul de articole din revistă privind
istoria, cultura, tradiţiile locale, patrimoniul cultural şi
religios al oraşului nostru.
Dacă banii alocaţi vor fi aceiaşi, revista va deveni
trimestrială! Următorul număr va apare deci, în ianuarie!
Vă vom ţine la curent.
Sămănătorul

(Continuare din numărul trecut)
2. ULTIMELE ZILE ALE LUI ARTUR SILVESTRI.
ÎMPREUNĂ ÎN VIRT UAL, PÂNĂ LA RIDICAREA
MEŞTERULUI MEU LA CERURI.
Nu! Aşa cum spunea Artur, n-am fost adeptul
adeziunilor de moment sau de context şi cu atât mai mult
în acele nefericite zile ale lui noiembrie 2009 când aveam
să-l pierdem pentru totdeauna. Erau zile nefaste şi de
deznădejde pentru că dacă Artur ne întreba dacă-i putem
duce opera mai departe asta însemna că operaţia la care
mergea era extrem de riscantă. Ceea ce era totuşi bine,
era că se gândea la proiectele viitoare şi acesta era poate
singurul lucru care-i mai putea menţine moralul ridicat. Pe
lângă „Semănătorul - Editura online” pe care mi-o dăduse
mie să am grijă de ea, voiam să lucrăm anul viitor la un site
multimedia „arp-tv”. Cumpărase domeniul şi făcea probe
privind inserarea secvenţelor video ale unor posturi de
televiziune în paginile web ale siturilor noastre.
Ştiindu-l în suferinţă, evitam discuţiile inutile dar
abia apucam să-i răspund dacă eram întrebat. Voiam a-i
stimula moralul prin însăşi conversaţia avută şi redau mai
jos în întregime o discuţie (un chat) pe virtual pentru a
observa starea lui permanentă de îngrijorare privind nu
numai sănătatea dar şi eventualitatea că, aflându-l şubred,
unii aşa zişi amici să abandoneze colaborarea la reviste.
Cei mai mulţi erau serioşi, vechi prieteni, oameni citiţi şi
luminaţi care colaborau pur şi din dragostea de a scrie sau
dintr-o convingere lăuntrică că fac o „Faptă mare”, cum zicea
Artur. Dar erau şi unii care colaborau doar din perspectiva
de li se tipări scrierile.
Discuţia începuse pe marginea unei emisiuni TV în
care Artur era implicat. Dacă-mi aduc aminte bine – pentru
că au fost mai multe emisiuni cu diverse subiecte - era
vorba de distrugerea centrului istoric în Bucureşti.
(Pe chat renunţam la ortografie şi la diacritice.)
„eu: Abia acum am intrat pe Internet sa vad ce mai e, lucrez de la ora
trei la editura, am niste lucrari. Se vede emisiunea de la Realitatea
TV, la ea va referiti?
21:26 Artur: buna seara, deci se vede, e foarte bine
eu: se vede dar nu am buna legatura are sincope, normal ar trebui sa
se vada
21:27 Artur: multumesc, numai asta trebuia sa stiu
eu: am uitat sa dau buna seara, sunt obosit am avut o zi grea
21:28 Artur: in alta ordine de idei : suntem in tara dar nu am vorbit
deloc pentru ca nu ma simt bine , merg la medici si nu am vrut sa
alarmez pe nimeni, sper ca fara rost dar nu sunt vesti prea bune am
sa vad in zilele urmatoare
eu: de dimineata am avut niste fete de la Dilema veche, e o revista
buna? voiau amanunte despre Fundatia Tismana
21:29 Artur: Despre asta :Dilema veche, e o revista
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buna? voiau amanunte despre Fundatia Tismana
eu: imi pare rau va trebui sa va mai relaxati munciti prea mult
21:30 Artur: Revista apartine lui Plesu dar trebuie facuta reclama prin
toate mijloacele , inclusiv ale lor
eu: au zis ca n-au treaba cu el scriu ce vor
21:31 Artur: foarte bine
21:32 eu: le-am dat cartea cu Basaraba au zis sa colaborez am zis ca nam timp, sa ia articolele de pe siturile mele daca vor
Artur: foarte bine ati procedat
21:33 eu: nu va mai retin maine termin un reportaj de la Mehadia si-l
trimit
Artur: foarte bine
21:34 sper sa am mai multe lamuriri in cateva zile si sa fie bine, ca sa
reluam toate de unde le-am amanat, am sa mai vad daca mai am niste
carti pentru Editura de la autori de-ai nostri
21:36 eu: da e bine, n-am nimic la bibliografii, ma gandeam s-o pun pe a
lui Nicodim stiti lucrarea aia veche
Artur: ar fi foarte bine bibliografia aceea despre mehadia ce scrieti ?
stiti ca acolo avem un nucleu foarte solid ca si in Almaj ?
21:37 eu: un articol reportaj «Ultimii soldati ai neamului romanesc» e
un serial sper ca mai tarziu daca termin doua pagini la editura vi-l trimit
21:38 Artur: foarte bine , il astept, imi pare bine ca am vorbit , eram
destul de deprimat
21:39 eu: da am fost foarte solicitati toamna asta dar vin noptile lungi si
lucram linistit la tara nu mai e nimic de facut ieri am facut cu cazanul
Artur: mai ales ca exceptand cateva persoane, foarte putine, nu mai
scria nimeni decat sa se intereseze de treburile lor (nu e de mirare , de
altfel )
21:40 Artur: sa asteptam ,deci, iarna
21:41 eu: am ajutat pe N. F. sa-i refac doua lucrari, ultima nu prea
corespundea, a obosit saracu dar nu va mai retin, pe curand
21:43 Artur: DOAMNE AJUTA !
21:44 eu: noapte buna

Renunţasem în ultima vreme a-i mai cere părerea pe
marginea demersurilor făcute de mine. Un simplu articol sau
vreo acţiune la editura online rămăseseră doar opţiunea mea.
N-aveam cu cine mă consulta pentru că ştiam sigur că Artur
avea totuşi nevoie şi de multă odihnă. De astă dată, psihologic
vorbind, ţineam totuşi să afle că eu am în perspectivă proiecte
noi iar serialul „Ultimii soldaţi ai neamului românesc” era unul
dintre ele. Pentru că acel reportaj pornea cu o întrebare care
i-ar fi mers la suflet patriotului Artur Silvestri: „Care-i rostul în
România neo-vasală de astăzi al urmaşilor vitezei Armate
Române, ai cărei soldaţi cântând cu arma în mână „Treceţi
batalioane române Carpaţii” făcură România Mare, făcură o
Românie „dodoloaţă” şi glorioasă cu mareşali care stăteau la
masă, de la egal la egal, cu marii mareşali ai Europei?”.
Mi-a returnat întrebarea aşa cum mai făcuse şi în
cazul unui alt articol pe inima lui, când a râs copios şi m-a
întrebat retoric: „Şi ziceţi că Băsescu ar vrea blocuri turn în
centrul istoric al Bucureştiului?”.
Deşi îmi părea bine că-l mai înviorasem un pic,
priveam şi eu cu strângere de inimă cum scriu unii doar ca
„să se intereseze de treburile lor” cum spunea Artur. La editură,
îmi exprimasem clar punctul de vedere că fiecare paragraf,
fiecare cuvânt, fiecare virgula, aparţine autorului şi numai
autorului iar noi, puneam doar scrierea finală pe site. Cu toate
acestea, tocmai în acele momente de tensiune, câţiva autori
„veneau să se intereseze” dacă nu le-am putea face o copertă
sau dacă nu le-am putea găsi vre-un critic literar ca să le
prefaţeze lucrarea. Ştiindu-i mai în vârstă, i-am tratat cu
indulgenţă şi le-am dat sfaturi. „I-am încurajat” zicea Artur
Silvestri, acest lucru scoţându-l totuşi din sărite: „Privitor la
lucrul de la editura, va recomand sa scădeţi pe cat e posibil la

minimum răspunsul pozitiv la revendicări cum sunt cele de mai
jos; oamenii aceştia trebuie sa înţeleagă odată ca nu suntem
angajaţi de ei. Cu doriri de bine!” (Iată unul din mesajele la care se
referea: „Stimate Domnule Tomoniu, Va scriu ca sa va spun ca aţi
uitat de coperta la ultimul volum trimis. In ceea ce priveşte schimbarea
cu doua poezii pe aceeaşi pagina, sincera sa fiu, nu-mi place. M-am
ferit întotdeauna, chiar daca trebuia sa plătesc mai mult, când am
publicat pe hârtie”. Aluzia la plată, mă înfuriase şi pe mine cumplit!)
„Recomandarea” era unul dintre ultimele mele curiere
electronice schimbate cu Artur Silvestri. Şi era prima dată după
douăzeci de luni de corespondenţă aproape zilnică, când „mă
certa”! Mi-am dat seama atunci, că nu mai urmărea în paralel cum făcea odată - corespondenţa editurii. Bănuiam asta pentru
că eu răspunsesem foarte tăios autorilor acelor revendicări şi
propuneri de mituire care, ziceam eu, „sunau ca dracu”. Artur
m-a mustrat deşi ştia foarte bine că eu ţineam cu dinţii ca
lucrările apărute la editură să fie, în spiritul „semănătorului”,
adică ori lucrări de debut în literatură, ori noutăţi absolute, pentru
operele deja tipărite sau existente online existând alternativa
bibliotecii online.
Urmare a acestui incident, mi-am dat seama că, în mod
fatal, starea sănătăţii lui Artur Silvestri era tot mai precară şi
toată luna aceea m-am ocupat de promovarea noastră pe
wikipedia, un cunoscut site enciclopedic vizitat de milioane de
oameni. Fără nici un ban ca de obicei, am lucrat la situri zi şi
noapte, m-am certat (ca de obicei când pun ceva acolo!) cu
administratorii mai noi care necunoscându-mă făceau pe
grozavii, în fine, pe 3 noiembrie paginile celor trei edituri ale
Asociaţiei Române pentru Patrimoniu şi pagina editurii online
erau gata. I-am scris lui Artur Silvestri, pentru a-i face o bucurie,
că voi continua cu pagina asociaţiei şi cu pagina lui personală
lucru care l-am realizat în ziua următoare.
Nu mi-a mai răspuns, probabil că se pregătea pentru
spitalizare sau boala i se agravase! Într-o vineri, am primit acest
SMS dezolant (în original, în locul spaţiului gol era un punct):
„La sfârşitul lui octombrie o operatie simpla a găsit ceva f foarte
grav acum Sunt la o clinica in strainatate pentru tratament
indelungat pentru aceasta boala grea sper sa putem continua
în viitor cele începute în situatia data nu pot comunica decat
sms silvestri.” De la Artur Silvestri, 23:12 19-Nov-08.
Nu i-am răspuns imediat pentru că preţ de câteva
momente priveam ca paralizat acel sms. Acel „Sper să putem
continua în viitor” m-ar fi putut linişti dar felul în care înlocuia
spaţiul gol cu punctul, scrierea unei singure majuscule şi aceea
nepotrivit pusă în frază, dovedea o mare nerăbdare. Provenită
din suferinţă? Nu ştiam ce să fac, am înşirat pe mobil un text
liniştitor şi am dat să-l trimit. N-a mers, n-aveam acces în
străinătate şi am lăsat răspunsul, cu strângere de inimă, pentru
a doua zi, urmând a face demersurile necesare la Vodafone
să-mi seteze mobilul!
Răspunsul de a doua zi a fost gândit cât mai simplu.
Iată-l: Microsoft Outlook, 20.11.2008; Ora 10:18:49, Mesaje,
Artur Silvestri, text: „Mult curaj! Nu va faceţi griji, fiind in
străinătate totul o sa fie bine! Iar aici ştim fiecare ce are de
făcut. NNTomoniu”, Stare: trimis.
Următorul SMS primit a fost pe 30 noiembrie… Artur
Silvestri ne părăsise!
Astfel se încheiau douăzeci de luni de trăire în virtual
cu cel pe care l-am considerat întotdeauna ca un frate mai
mare.
Era ca vârstă, cu nouă ani mai mic decât mine!

(Istoria “Semănătorului” va continua!)
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CANTECE FĂRĂ ŢARĂ
- Rubrica «In numele speranţei» Alexandru Melian
doctor în filologie

Motto: "« Nu rostul meu, de-a pururi pradă
Ursitei maştere şi rele,
Ci jalea unei lumi părinte,
Să plângă-n lacrimile mele

In acest an se comemorează 100 de ani de la primul
măcel mondial, expresia suprema a vocatiei ucigaşe şi
sinucigaşe a omului. Nu e de mirare,din această perspectivă,
că unii nu comemorează, ci aniversează.
Din acest tablou al infernului terestru, dezlănţuit în 1914
şi încheiat după patru ani, - de fapt, nu încheiat, ci întrerupt
doar vreo 20 de ani , pentru a-l continua, în parametri şi mai
diabolici, cu cel de al doilea cataclism – am simţit nevoia unui
decupaj din istoria românească. Dar nu din istoria reprezentată
de manuale şi tratate, ci din aceea transfigurată în expresie
artistică, menită să se adreseze sensibilităţii, afectiunii umane.
O istorie autentificată de binecuvântările iubirii şi de blestemele,
morţii, de lacrimile suferinţei şi de strigătele chemării. Este
vorba de istoria acelor ani, reprezentată bogat în arta
românească, mai ales în literatură.
Dintre toţi artiştii marcaţi de această experienţă tragică,
pentru români şi pentru întreaga umanitate, şi care au
reprezentat-o în culorile sumbre impuse de realitate, figura cea
mai emblematică a fost, fără nici o îndoială, poetul Octavian
Goga. Deşi biografia lui, - ea însăşi un roman tragic – este
profund relevantă şi revelatoare, nu asupra ei ne vom opri.
Vom încerca doar să reactualizăm o mărturie a celui care a
fost « logodnicul durerii,/Cobzarul cu aceleaşi strune,/Ce-şi ţese
cântecu-nvierii/Din stihuri de îngropăciune. », a celui care-a fost
« o harfă spânzurată/Pe-o straşină de închisoare » şi care a
trăit profundul sentiment de consubstanţialitate cu poporul din
care făcea parte, aşa cum o mărturisea, înaintea lui, George
Coşbuc – poet pe care O. Goga, în discursul de primire la
Academie, - adresându-se regelui Ferdinand - îl situa în
complementaritatea exponenţiala a lui Eminescu.
Crezul artistic al celui care a întemeiat Samanatorul,
- « Sunt suflet din sufletul neamului meu/Si-i cânt bucuria şiamarul/In ranele tale durutul sunt eu/Si-otrava deodată cu tine
o beu/Când soarta-ţi întinde paharul » (Poetul) – se revarsă
subteran şi asumat în Rugăciunea (1) celui ce a scos la
Budapesta Luceafărul, surioara mai tânără şi mai temerară a
Samanatorului, a celui care, într-un soi de bilanţ existenţial,
se identifica atât de coşbucian : « Zidit din lacrimi şi dezastre,/
Eu am vestit o lume nouă/Voi mi-aţi dat vaierele voastre,/Eu vam dat inima mea vouă. » (Am fost)
Iar mărturia la care vreau să mă refer este prilejuită de
frământările celor doi ani de neutralitate. Se ştie că intrarea

României în primul război mondial s-a făcut în urma unei
veritabile confruntări între partizanii Puterilor Centrale
(Germania, Austro-Ungaria, Turcia, Bulgaria) şi cei ai Antantei
(Franţa, Anglia, Rusia, Italia), adică între cei care, având în
frunte pe regele de origine germană Carol I, voiau să se
conformeze unui tratat secret semnat în 1883, între rege şi
guvernul Germaniei de atunci, şi între cei pentru care
eliberarea Transilvaniei de sub oprimarea seculară a AustroUngariei era nu doar un obiectiv vital, ci şi o oportunitate
istorică. In rezultatul aceastei confruntări, poetul pătimirii
transilvane a jucat, nu atât un rol politic, cât unul mobilizator,
prin harul poeziei. Nici închisoarea, nici riscul condamnării la
moarte, - ceea ce s-a şi întâmplat, în contumancie – nu l-au
oprit să pună în practică decizia de a trece Carpaţii în ţară,
pentru a pleda cauza transilvănenilor şi a înclina balanţa în
favoarea celor care doreau să se alăture Antantei.
La întrunirea organizată în Bucureşti de Liga politică
a tuturor românilor (15 februarie 1915), această frază din
luarea sa de cuvânt este emblematică : « Pentru jertfa de
mâine am trecut graniţa, să venim în Tara Românească.
Noi ne-am pierdut tara, noi ne-am pierdut patria, dar avem
încă capetele noastre. Vi le dăm dumneavoastră, faceţi ce
vreţi cu ele. Ele pot să cadă, Ardealul nu poate cădea. »
Din păcate, politicienii bucureşteni n-au făcut mai
nimic cu aceste capete. Tratativele şi pertractarile
interminabile, imprevizibile şi adesea insalubre
cu puterile Antantei, dar şi cu partizanii încă Pagina 4
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Poveştile din ţara mea.
Eu sunt o lacrimă târzie
Din plânsul unei mii de ani,
Sunt visul care reînvie
La vetrele celor orfani.
Sunt o mustrare călătoare
De pe tărâmuri fără glas,
Şi dintr-o lume care moare
Sunt strigătul ce-a mai rămas.

puternici ai regelui Carol I, deşi acesta trecuse în nefiinţă, au
tergiversat peste un an decizia pe care o aşteptau toţi ardelenii
şi toţi românii ne-germanofili. Dezamăgirea, revolta şi până
la urmă disperarea au devenit linţoliu negru peste sufletele
celor care aşteptau altceva de la fraţii lor de dincolo de
Carpaţi.

Eu sunt oftatul care plânge
Acolo-n satul meu din deal,
Sunt ţipătul muiat în sânge
Al văduvelor din Ardeal.
Sunt solul dragostei şi-al urii,
Un visător de biruinţi,
Ce port blesteme-n cerul gurii,
Drept moştenire din părinţi.

« De-un an vegheaţi în pragul porţii,
Incremeniţi de-un tainic lanţ,
De-un an vegheaţi în pragul porţii,
Bolnavi, ce-n frigurile morţii
Vedeţi un chip de dorobanţ… »

Eu m-am desprins dintre morminte,
Din cripte umede şi reci,
De unde-aducerile-aminte
Ţin straje unui gând de veci.
Şi cu fiorul care poartă
In acest context, cel care-i cerea lui Dumnezeu, în Pe cei încrezători în fraţi,
V-am plâns la fiecare poartă
volumul de Poezii din 1905,
Durerea morţilor uitaţi.
« Dă-mi tot amarul, toată truda
Atâtor doruri fără leacuri,
Da-mi viforul în care urlă
Si gem robiile de veacuri.
De mult gem umiliţii-n umbră,
Cu umeri gârbovi de povară…
Durerea lor înfricoşată
In inimă tu mi-o coboară.
In suflet seamănă-mi furtună,
Să-l simt în matca-i cum se zbate,
Cum tot amarul se revarsă
Pe strunele înfiorate;
Si cum sub bolta lui aprinsă,
In smalţ de fulgere albastre,
Incheagă-şi glasul de aramă:
Cântarea pătimirii noastre.

Azi simt cum noaptea se coboară
Pe dimineaţa mea de ieri,
Cum cântul meu se înfăşoară
În giulgiul veşnicei tăceri...
Şi printre voi îmi duc povara
Stropit de râs şi de noroi,
Căci vai de cine-şi pierde ţara
Ca să şi-o ceară de la voi... »
Cei doi ani de neutralitate şi, mai ales ultimul, i-au rănit
sufletul şi i-au prăvălit fiinţa în disperare. Jalea ancestrală,
dev enită aproape mitică în v olumul din 1905, se
metamorfozează în Cântece fără ţară, sub biciuirea prezentului
năucitor, în « ţipăt muiat în sânge », în lacrimă a dezamăgirii şi
a ruşinii, în giulgiu « al veşnicei tăceri » .
El a trecut Carpaţii « cu fiorul care poartă/ Pe cei încrezători în
fraţi » şi, ca purtător de mesaj al lumii transilvane, « V-am plâns
la fiecare poartă / Durerea morţilor uitaţi. » Din păcate,
sentimentul eşecului în misiunea care l-a costat condamnarea
la moarte, devine alienant. In poezia Bobotează, « Un sfios şi
galben fir de busuioc », uitat pe masă de preotul venit cu
binecuvântarea, devine simbol metaforic al aducerii aminte,
pribegite « In intunecimea bietului Ardeal », dar, în acelaşi timp,
devine receptorul unei dezolante întrebări retorice :

acest aed al veacului XX dăltuieşte în versuri de granit dorurile
fără leacuri ale robiţilor de veacuri, care se simt abandonaţi
şi tranzacţionaţi de fraţii lor, într-un moment de răscruce a
istoriei. Apostolul pătimirii transilvane scrie, în vremurile
acelea de îngenunchere vremelnică, 24 de poezii adunate în
volumul Cântece fără ţară, al cărui titlu este dat de prima
poezie. Un poem tulburător care, sintetizând mesajul îndoliat
al întregului volum, transgresează evenimenţialul imediat
pentru a se proiecta în eternitatea semnificaţiilor sale. Citarea « In străinul chiot care strig-afară,
Lângă mine-alături mi te iroseşti,
lui nu poate fi atotcuprinzătoare dacât în totalitate :
Floare cuvioasă, floare de la ţară,
Ce cătarăm, oare, noi la Bucureşti ?... »
« Eu sunt un om fără de ţară,
Un strop de foc purtat de vânt,
Un rob răzleţ scăpat din fiară,
Cel mai sărac de pe pământ.
Eu sunt un mag de legea nouă,
Un biet nebun, orbit de-o stea,
Pagina 5 Ce-am rătăcit să v-aduc vouă

In primăvara anului 1916, cu câteva luni înainte ca
România să intre în război pentru a elibera Transilvania, O. Goga
tipăreşte în volum cele 24 de poezii, cu un cuvânt înainte plin
de amărăciune : « Recitesc aceste pagini întunecate
înainte de a le da la tipar.Ele s-au desprins pe rând din
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când, la 20 decembrie 1937, n-a avut tăria să-şi menţină
refuzul iniţial în faţa solicitării imperative şi suspecte a lui
Carol al II-lea de a forma un nou guvern. Consecinţa ?...
După nici două luni, el a fost destituit şi după mai putin de
trei, el moare subit şi suspect la două zile după întoarcerea
din Germania. Prietenul său, savantul Emil Haţieganu,
profesor la Facultatea de medicină de la Cluj, venit imediat
la Ciucea, unde se afla bolnavul, după ce l-a examinat, a
făcut teribila constatare : « Tavi a fost otrăvit ».(2)
Este tulburător să afli între postumele lui asemenea
versuri :
frigurile neutralităţii, din aşteptarea zadarnică de-un an şi
jumătate în oraşul vesel al Bucureştilor. Credeam că nu vor
mai vedea lumina zilei şi că,dezminţite de realitate, vor
rămânea în sertar pe veci, certificate intime ale unui zbucium
care s-a stins – testimoni del perir moi lentos – cum spune
atât de frumos poetul italian. Acum însă, când atmosfera
de moleşeală a inacţiunii se lasă tot mai greu peste capetele
noastre, când dintr-o datorie de sânge de face o socoteală
rece de câştig ieftin, acum mi se pare un act de pietate să
ne îngropăm morţii în văzul tuturora. Iată de ce public aceste
versuri. »
Probabil că volumul acesta, şi nu numai, va fi atârnat şi
el în balanţa deciziei de peste câteva luni. Iar când visul Unirii
s-a împlinit, deşi preţul plătit a fost enorm, O. Goga, credincios
hărazirii sale şi credinţelor care i-au călăuzit toată viaţa, a crezut
că e de datoria lui să însoţească făclia scrisului cu baricada
politică. El n-a ştiut, sărmanul, că baricada politică e altceva
decât baricada revoluţiilor. Si s-a rătăcit, dar, mai ales, el a fost
rătăcit. Ultima eroare, de fapt eroarea fatală, a comis-o atunci

« Un chiot strâmb îmi urlă la fereastră,
Norocul lui mă mustră şi mă doare.
Nu-i visul meu în fericirea voastră,
Eu am visat o altă sărbătoare.” (Profetul)
Sau această ultimă strofă a poeziei postume Cântă
moartea, a cărei variantă a fost găsită pe biroul lui, în
dimineaţa următoare morţii:
“Si cum sub tâmpla mea fierbinte,
O lume veche-mi reînvie,
Nu câte-au fost îmi vin în minte,
Ci câte-ar fi putut să fie. »
Alexandru MELIAN
——————————————————————
1. Vezi studiul Crezul poetic al lui O. Goga, în volumul
Alexandru Melian, Polemici implicite, Ed. Universităţii
din Bucureşti, 2003, sau ďn Samanatorul, Ed. online,
Februarie, 2011
2.
Vezi articolul « Octavian
Goga a fost asasinat ?!... » publicat de
Marius Popescu în Jurnalul de
Mehedinţi, 8 -14 ianuarie 1996

Victor Eftimiu

Al Vlahuţă
George Coşbuc

Octavian Goga
şi
Aurel Vlaicu
Octavian Goga
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Articolul se poate citi şi pe pagina:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/09/alexandru-melian-cantece-fara-tara.html
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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 !)

Cap. I. Necesitatea detalierii documentelor istorice care atestă statutul localităţii
Tismana.
§1.1. Confuzii datorită unor
menţinându-se în descendenţa lor până spre sfârşitul sec. 16.4 )
documente false
A se vedea şi imaginea.
In volumul I al „Monografiei oraşului Tismana”1 s-a
arătat succint când a fost Tismana de-a lungul timpului,
respectiv, târg, oraş, sat, cetate, târg, comună, staţiune
climaterică, comună şi, în final, oraş validat de referendum
local în anul 2004. Această ordine este dată de documente
istorice certe ce nu pot fi tăgăduite. Şi totuşi, mai găsim
amatori de senzaţional ieftin, care din dorinţa lor de afirmare
cred că pot aduce îndreptări istoriografiei noastre. Pe lângă
aceştia au căzut în plasa „documentelor false” despre
Tismana şi istorici, de la cei de duzină până la membrii mai
vechi ai Academiei Române. Aceştia pot fi scuzaţi! Ei n-au
trăit vremurile când cercetătorii de istorie de după ei au dat
un verdict clar: diplomele date de împăratul Sigismund la
Vodiţa (sic!) şi în alte părţi, din datele de 14 iulie 1418, 29
septembrie şi 28 octombrie 1420, apoi 28 octombrie 1429
şi diplomele date de Ioan Corvin de Uniade, voevodul
Transilvaniei, la 20 oct. 1444, sunt false! 2 .
Consecinţele pentru istoriografia română au fost
dramatice pentru că secretul falsului a fost foarte bine păstrat
şi acest fapt a avut repercusiuni asupra scrierilor istoricilor
români care le-au luat de bune. Doar marele istoric N. Iorga,
utilizând diploma lui Sigismund I din 14 iulie 1418, scrie:
„Se poate să fie o falsificaţie a călugărilor”. In diplomele
false erau trecute sate, moşii vechi şi teritorii boiereşti în
jurisdicţia m-rii Tismana, fapt ce a dus ulterior la multe
procese ale moşnenilor.3
Cele mai grave prejudicii aduse istoriei noastre sunt
însă cele legate de bănii şi funcţiunea de ban. (BAN.—Demnitar sau dregător vechiu al Ţării Româneşti, cel dintâi
dintre boeri, aflat printre sfetnicii Domnului de la finele sec.
14 (1391). Funcţiunea de Ban (împrumutat dela Unguri şi
privit ca o urmare a B. de Severin) a fost prob. înfinţată spre
mijlocul sec. 14 (poate de Basarab Voev ), atunci când
teritoriul oltean al Banatului (Mehedinţi) rămăsese în
stăpânirea Domnului român, Banul fiind trimesul sau
reprezentantul acestuia la marginea de apus a Ţ.- Rom.
peste o parte din Oltenia (Mehedinţi şi Jiu). — Timp de câteva
decenii după 1420, nu mai întâlnim Bani în sfaturile domneşti.
Cu titlul de „Ban de JIU» reapăru la 1460, apoi de „MARE
BAN», la sfârşitul veacului, când pare a fi hărăzit de Vlad
Vodă după 1490, neamului boerilor de la
Pagina 7 Craiova, înrudiţi cu casa domnească,

Spre exemplu, din pricina diplomelor false făcute de
unguri, care amintesc de „judeţul Jaleşului” unde fusese pus în
scaun un ban unguresc, se face confuzie între Banii de Tismana
şi Banii de Târgu Jiu. Şi anume, dacă fusese uns un ban pe
Jaleş, unde era şi moşia Clarei, soţia unguroaică a lui Nicolae
Alexandru (1352-1364) s-a tras concluzia că scaunul băniei era
Târgu Jiu şi nu la Tismana, moşia fiind mai aproape de Jiu decât
de Tismana care era legată istoriceşte de Severin. După
documente, în realitate, scaunul Banatului de Severin se mută
în sec. 15, mai întâi la Tismana, apoi în sec. 16 la Strehaia, la
Banii de Mehedinţi şi în fine, la Craiova în sec. 17, când unii
din cârmuitorii judeţelor din Oltenia care aveau titlu de ban, ţineau
de Marele Ban al Craiovei. În funcţie de unde aveau scaunul,
Banii de Jiu s-au numit uneori Bani de Tismana iar până la
jumătatea sec. 16, au alternat numele cu cel de Ban de Craiova5 .

§1.2. Documente insuficient cercetate
Tot în volumul I al „Monografiei oraşului Tismana”6 , se
dă şi un citat din „Istoria Gorjului”, autor Vasile Cărăbiş: „1491
Satul Tismana este cunoscut ca «oraşul de la Tismana» în
documentele din 3 septembrie 1491, si din 11 ianuarie 1535.
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Din cauza reşedinţei banilor de aici din sec. XV si XVI,
mănăstirea Tismana era întărită ca o cetate. In realitate,
satul Tismana n-a fost nici târg, nici oraş. Documentele până
si după datele amintite nu-l menţionează decât ca
sat.(Cărăbiş)”.
Nu ştim ce documente a citit dl Cărăbiş7 dar se
contrazice singur: în prima parte a citatului se spune că
satul Tismana „era cunoscut” ca oraş, aminteşte şi
documentele, pentru ca în final să afirme că „satul Tismana
n-a fost nici târg, nici oraş”! Apoi întăreşte această falsă
judecată, spunând că alte documente care afirmă că
Tismana era oraş, nu mai există. O afirmaţie foarte riscantă
pentru un istoric! Iţi trebuie şapte vieţi, aidoma lui Făt
Frumos, pentru a citi doar documentele istorice referitoare
la Tismana, existente în Biblioteca Metropolitană Bucureşti8 ,
spre exemplu. Mai mult, trebuie să ştii exact ce cauţi, şi
anume, când şi unde era localizat oraşul Tismana în evul
mediu şi unde şi când s-a dezvoltat mai târziu satul
Tismana, găsindu-l în acest mileniu comună, apoi oraş. Iar
despre târg, e vorba tot de insuficientă documentare. Dacă
nu sunt citite seriile „Călători străini în Ţara Românească”
unde se poate afla cel mai lesne că Tismana a fost şi târg,
înseamnă că nici alte documente ale istoriografiei noastre
n-ai citit. După mărturia unui mare cărturar străin9 , din târgul
de la Tismana acesta s-a întors în ţara lui cu două butoaie
de castan pe care le cumpărase din acel târg. Mai mult,
Tismana a fost târg, chiar dinainte de a fi căutat locul
cascadelor de către Sf. Nicodim. Nedeile geto-dace
dedicate cultului mamei se organizau cu târguri încă
din preistorie aşa cum se arată în monografii10 .
Tot târg găsim Tismana şi în dicţionarele
mai vechi sau mai noi din regat11 .
În dicţionarele istorice, arheologice şi
geografice ale Academiei Române, şi de altfel, în hrisoavele
domnitorilor găsim mânăstirea Tismana ca cetate12 .

în care trăieşti. Învăţătorii, popii, alţi lideri din Tismana au strâns
documente, au scris de-a lungul vremii ce cunoşteau de la cei
mai bătrâni şi au adunat articole despre localitatea lor de prin
presa vremii. Pe caiete, au scris învăţătorii Aurel Cocârlă şi Nicola
Chiţiba istoria şcolii. Pe carneţele, au descris inv. Ion Aurariu şi
pictorul Ghiţă Barbu Bărbulescu viaţa lor din timpul războiului
dus de Carol I pentru reîntregirea neamului.
Istoricii locuind în alte localităţi decât Tismana nu au acces
la aceea istorie scrisă şi orală intrată în spontanul localnicilor de
la o generaţie la alta. Mulţi bătrâni îşi amintesc că bunicii lor le
spuneau că în jur erau puţine case, iar Tismana avea puţini
locuitori. Secole mai înainte, însăşi hrisovul lui Dan-Vodă din 3
oct. 138513 dăruieşte mânăstirii Tismana nu satul Tismana ci
„dvoiu stranu eliko vî ligaceşkoi i ruşesco” care nu a fost
tradusă corect în forma „pe ambele părţi cât a fost ligăşească şi
ruşească” . În realitate, e vorba de „două ţinuturi” , strana=ţară,
una fiind zona numită şi azi Ruşeaţă, cuprinzând fâneţele şi viile
de la poalele dealului Gorgan cu argila lui roşie (prelungire a
filonului de aramă de la Bratilovo) bogată în cupru şi zona dealurilor
păduroase de lângă pădurea Sârbşori (azi Şarşori sau Şerşori)
legate (cuvântul slavon liga=uniune, ligă, alipire) de marea pădure
Dumbrava.14 Unii storici spun că ar fi prima delimitare de moşie
în Ţara Românească. În fapt, este vorba de o trecere de la două
ţinuturi, la moşii recunoscute de basarabi şi aflate sub oblăduirea
unor bani/pârcălabi15 /, găsind în documente formula „Ligăşeasca”
şi „Ruşeasca”16 ceea ce presupune o zonă formată din forme
diferite de relief şi folosinţă: pădure, fâneaţă, arabil ş.a.m.d.
- pagina 78, nota de subsol 16

- Ruşeasca, pagina 121
Documentul confirmă zona lipită de pădure 17 , „Ligăceasca”, se mai numea şi „Zigă18 -ceasca”, ca urmare
a locuirii acolo a urmaşilor ţiganilor, robi ai mânăstirii,
deveniţi fierari, potcovari, sobari, cărămidari, zidari.
Zigăceasca cuprindea şi partea dreaptă din albia
râului Tismana, la ieşirea acestuia din defileul Văii
Tismana. Partea aceasta s-a numit Mahalaua
Tismenii iar oraşul reşedinţă a banilor de Tismana cuprindea
această zonă şi întreg Defileul Văii Tismana, inclusiv mânăstirea.
Acesta este oraşul din sec. XV-XVI care s-a dezvoltat până la
prima ocupaţie austriacă 1718-1739 iar satul Tismana s-a dezvoltat
de la acest oraş, spre sud, până în lunca actuală a recentului
declarat oraş, oraşul Tismana cuprinzând satele Ungureni şi
Ciocârlii (vechiul Sârbşori).

Oraşul Tismana în sec. al XVIII-lea
Dar dl. Cărăbiş şi alţi istorici ce s-au ocupat de
istoria Gorjului pot fi totuşi scuzaţi! Pentru că, nici dânsul şi
niciun alt istoric, nu pot răzbi în realitatea istorică a unei
localităţii dacă nu eşti tu însuşi un erudit
Pagina 8 local care s-a preocupat de istoria locurilor

Despre vechiul oraş Tismana, reşedinţă a banilor de
Tismana, DRH, doc. 22819 , spune: 1491 (7000), septembrie 3,
Bucureşti. Vlad Călugărul voievod întăreşte m-rii Tismana satele:
Bahna, Petroviţa, Ploştina, parte din Farcaşeşti şi Brătieştii.
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«...Iar ce au luat turcii sau ungurii, iar domnia mea
nu avem ce face, iar ce se va găsi sub stăpânirea domniei
mele în Ţara Românească, iar domnia mea cu acele averi,
cu toate, am dăruit iarăşi sfânta mânăstire, ca să şi le
stăpâneasca călugării şi am spus fiecărui om care tine ocină
de la sfânta mânăstire ca aceştia să se adune în oraş în
Tismana înaintea cinstiţilor bani ai domniei mele, înaintea
jupanului Deatco şi a jupanului Deadiul si a jupanului Diicul
si a jupanului Dragomir, ca să poruncească tuturor oamenilor
să se ferească de ocinile mânăstireşti, de mori şi de livezi şi
de munţi şi de vaduri de moară şi de toate câte au ţinut
călugării din zilele fratelui domniei mele, Io Radul voievod, şi
până ce a dat Dumnezeu domniei mele Ţara Româneasca,
iar ei să şi le ţie slobozi până în veci.»
Domnitorul precizează aici cei patru Bani de
Tismana, la 1491: Deatco, Deadiul, Diicul, Dragomir.
§ 1.3.

Satul Tismana din vremea
domnitorilor basarabi şi după aceea
Despre satul Tismana nu se aminteşte în hrisoavele
domneşti decât în 3 Aprilie 148020 când satul Tismana nu
era încă în stăpânirea m-rii Tismana, căci la acea dată
posesiunea mănăstirii se întindea: «începând dela satul
Tismana, dela Stâlpul Scurtului pe ambele laturi în sus până
la munţi, unde este hotarul mănăstirii». Satul Tismana dat în
stăpânire mânăstirii în 1483, prin hrisov egumenului Matei,
nu se poate localiza însă în perimetrul său din ultimele secole,
pentru că bătrânii de prin anii 1900 ştiau de la bunicii şi
străbunicii lor că primele bordeie şi case din lemn ale
Tismanei erau puţine şi, cum am arătat mai sus, pe lângă
păduri: Ruşeasca, din dealul Gorgan şi Sârbşori (azi dispărut,
rămânând doar pădurea cu denumirea)21
Locuitorii de pe laturile râului Tismana trăiau acum
câteva secole în mod primitiv, case din cărămidă erau doar
pe Valea Tismanei, câteva la ieşirea în poiana dinspre sud
din trecătoarea mânăstirii numită până târziu, prin 1925,
luncă22 şi alte câteva case, ce se găseau la ieşirea din vale,
în depresiunea Tismana.
Pe malul drept al Tismanei spre Ruşeaţă erau câteva
bordeie ale oierilor iar lângă râu şi-au construit case, unele
din cărămidă nearsă, urmaşii ţiganilor despre care scria Dan
I Vodă în hrisovul său23 , zona fiind numită până în secolul
trecut Mahalaua24 „Tismenii” şi nu a „Tismanei” pentru a se
lega numele sălaşelor 25 de ţigani de mănăstire, unde ei
fuseseră robi.
Pe la începutul secolului XIX, în avalul râului
Tismana, unde azi este centrul oraşului, încep să-şi
construiască case şi salariaţii în funcţii publice lotizându-se
o parte din lunca Depresiunii Tismana. Zona se va numi
„Mahalaua Prundu” iar primele case vor fi construite de
dascăli, popi, negustori, meseriaşi înstăriţi. Întâlnim iar
cuvântul „mahala” ceea ce dovedeşte că satul care exista la
aceea vreme era o periferie a oraşului ce exista în spaţiul
adiacent mânăstirii.
Bordeiele din sec. XV-XVII, erau amenajate fie în
movile de pământ, fie construite cu nuiele împletite şi spoite
cu încărcătură de argilă amestecată cu nisip. Unele bordeie
aveau ca structură de rezistenţă bârne cioplite, altele erau
construite în întregime din stejar. Ferestrele erau de meşterite
din şipci de lemn ce întindeau ca „geam” o băşică de bou,
prelucrată astfel încât să lase înăuntru cât
mai mult din lumina zilei. Bordeiele au fost
Pagina 9 folosite de populaţia săracă chiar şi în anul

1864, când, ca urmare a Legii Instrucţiunii din acel an, dezvoltarea
învăţământului nostru primar se punea pe temelia principiilor
obligativităţii şi gratuităţii. La Tismana şcolile erau din lemn însă
multe din şcolile din satele judeţului erau din nuiele, de pildă
şcoala Racoţi care ţinea atunci de comuna Godineşti.
Legea Instrucţiunii Publice şi alte legi privind asistenţa
medicală, veterinară, ocrotirea pădurii, ş.a.m.d. din sec. al XIXlea au dus însă la un reviriment al construcţiei de locuinţe noi şi
solide, din lemn sau cărămidă. În paralel, nevoia satului de
învăţători, revizori şcolari, popi, cântăreţi, poliţişti, veterinari,
medici şi alte categorii sociale, a dus la un flux de familii imigrante
din alte sate vecine. Primii dascăli şi popi imigranţi în satul
Tismana, vin aici, mai ales, ca urmare a prev ederilor
Regulamentului Organic, intrat în vigoare la 1 iulie 1831 în Ţara
Românească, şi prin care, şcoala devine o instituţie de stat. Din
Pocruia vine în anul 1835 Răspopa Nicolae26 (Popescu?) ca
învăţător la şcoala particulară Tismana, tocmit de părintele
Spiridon, economul Mânăstirii Tismana. Tot din Pocruia vin Popa
Matei Popescu cu preoteasa Ana, ctitorii bisericii din Mahalaua
Prundu (sfinţită 1834, reconstruită 1885) şi fiul lor Gheorghe
Popescu27 , (n.1825?) învăţător în anul 1865, folosind o sală a
primăriei Tismana (primăria veche). Din Topeşti, vine dascăl la
Tismana, Ion Lascu Neferescu ce foloseşte o încăpere casa din
Tismana, a soţiei, ca a doua sală de clasă, pe lângă sala de
clasă din primărie. Îşi va căsători fiul Ion Neferescu, tot învăţător,
cu Tanţa D. Popescu, fiica învăţătorului Dumitru Gh. Popescu,
bunic fiind Gheorghe Popescu, învăţător. Se observă cum
arborele genealogic al Popeştilor cuprinde dăscălimea sfârşitului
de secol al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea şi acest arbore se
va perpetua cu noi învăţători şi profesori, de ambele sexe şi
educatoare.
Ca urmare, putem vorbi de dezvoltarea satului Tismana
în configuraţia actuală abia spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul sec. al XX-lea. Deci, statutul de oraş din timpul
domnitorilor basarabi şi după aceea, nu s-a referit niciodată la
satul Tismana din vatra actuală ci la partea lui nordică unde
locuitorilor li se construieşte o biserică de către Nicodim
Curpeneanu eromonahul în anul 1720 (transformată 1807,
zugrăvită 1815, reparată 1907). Ungurenilor li se construieşte în
Dealul Perilor o biserică din lemn la 1825, reconstruită de zid în
anul 1922, cu hramul „Sf. Voievozi” iar oierii din Ciocârlii
(Sărbşori, mai târziu Cot) sunt arondaţi bisericii „Sf. Nicolae” din
Vânăta, adusă de la Seuca în anul 1840.

§1.4. Ungurenii satului Tismana.
Păstoritul, ciobănia, au fost preocupările cele mai vechi
ale poporului nostru iar oierii şi ciobanii lor au fost cei mai liberi
locuitori ai arealului românesc, din şi de pe lângă, Munţii Carpaţi
şi Apuseni şi dealurile dobrogene. Sărbătoarea coborârii oilor de
la munte se făcea şi înainte de a construi Nicodim prima lui
biserica din lemn de tis la Tismana, către 1364, iar târgul de la
15 august din poiana alăturată dăinuia încă din preistorie.
Vechimea păstoritului o confirmă limba latină şi străromână a
vocabularului ciobănesc: curastră, chiag, staur, scutar, stână,
căciulă, cergă, fluier, mioară, noatin, capră, berbec pe lângă
cunoscutele brânză, rânză, barză, strungă, urdă, păstrate de la
daci.
Despre păstori se aduce vorba şi în zâzania teritorială
între Basarab întemeietorul şi regele ungur „Spuneţi-i lui Basarab
că el e păstorul oilor mele şi din Severin de barbă îl voi scoate” şi
conflictul se pecetluieşte în vremea basarabilor. Iar diversiunea
aceasta ungurească cu românii păstori rătăcitori era să-l coste
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viaţa pe Carol Robert de Anjou în Bătălia de la Posada,
pe care a pierdut-o în anul 1330. După Posada, teritoriul
oltean al Banatului (Mehedinţi) rămâne în stăpânirea
Domnului român. Ceea ce arată un popor bine structurat
şi nicidecum voiajor: „Ştiinţa istorică modernă a dovedit
deplin, că noi n-am fost un popor veşnic călător după
nevoile schimbătoare ale turmelor, ci un popor care
niciodată n-a părăsit pământul pe care-l stăpâneşte acum,
deci un popor stabil, ocupându-se în marea lui majoritate
cu agricultura şi numai o mică parte cu păstoritul.”28
Ungurenii Tismanei au fost puţini la început. La
fel ca locuitorii satului Tismana, care avea abia în anul
1924, 1700 de locuitori împreună cu Vânăta, dicţionarele29
menţionând în anul 1392, în vremea lui Mircea cel Bătrân
(cel Mare), doar 370 de locuitori.

Dacă ar f i să f acem socoteala conf orm
documentelor, Nicodim venise la Vodiţa cu o ceată de
călugări sârbi, să zicem 10; călugări autohtoni au fost tot
timpul în sec. XIV-XV, circa 30; copiştii şi învăţăceii lor
circa 10; ţiganii robi care au construit biserica mânăstirii
în circa doi ani, cam 150 (vezi notele de subsol 24, 25).
Mai rămân 170 de locuitori, din care, numai ungurenii din
Ungureni, cu 12 case, şi cei din Sârbşori ar fi pe puţin 100
locuitori deoarece familiile de oieri şi ciobanii lor aveau
mulţi copii. Întreruperea sarcinii era exclusă la vremea
aceea, şi moraliceşte, şi creştineşte fiind socotită crimă.
Refăcând genealogia unei familii, şi anume, a lui
Mitică Vlăduţ din satul Ungureni, aflăm când s-au instalat
aici alte familii de ungureni pe lângă familiile din circa 12
case din vechea vatră a satului care existau deja. Oieri
noi veniţi au fost din Transilvania, Câmpia Banatului,
Câmpia Strehaiei, Brebena Mehedinţului şi Novaci. Istoria
narativă a lui Mitică Vlăduţ provine de la maică-sa Maria
Gârleanu (Vlăduţ). Mitică Vlăduţ povesteşte: „Mama mea,
a trăit 92 ani şi la rândul ei, cunoştea „toată povestea” de
la bunicul ei Ion Gârleanu, ce o reţinuse de la străbunicul
Mariei, Simion Dâncanu care vine din satul Dâncu din zona
Clujului împreună cu tatăl lui, pe nume Truşcă. Şi pe Simion
îl chema tot Truşcă dar ca să nu-l mai urmărească cei din
imperiu, să dea dări ori să-l ia la oaste austriecii, şi-a
schimbat numele după al satului. Amândoi vin în Ungureni,
după ce au stat ascunşi în munţi, cu 600 de oi, 12 cai, pe
care i-a înmulţit în câţiva ani la 40. În Ungureni, nu erau
decât 12 case. Toate casele erau din lemn şi cu geamuri
mici cu băşici de oaie în loc de geam. Iar stră-străbunicul
meu a făcut prima casă de aici, tot din bârne dar cu
giurgiuvele din geam. Era singura din sat, iar mai târziu,
când au venit ai lu’ Tabără (Galeţeştii) de pe Cerna, au
făcut şi ei casă cu geamuri din sticlă. Ai lu’ Tabără erau
oieri harnici şi vânjoşi dar Petrilică, şi mai vânjos, a făcut
numai prostii! A intrat călare pe cal în crâşma lui Serafim
Popescu, miliţia i-a pus cătuşele, a cerut să-l dezlege că
face treaba mare, a aruncat nevoile în capul miliţienilor şi
a fugit30 . El a fost contemporan cu noi dar mult înainte de
primul război mondial a venit aici, aşa cum am spus,
Truşcă31 . De la Gârla Mare - Mehedinţi au venit Ion
Bărăitaru, numit şi Ion Gârleanu după
satul în care s-a născut şi care a fost
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Mitică Vlăduţ la mormântul mamei sale Maria Gârleanu

cioban ai lui Simion Dâncanu. Acesta a fost cel care a convins-o
pe bunica mea, tot Maria, soră cu mama lui Tanţa Neferescu32 , ca
să-şi dea fata (mama mea) după un cioban credincios şi harnic.
Dacă ar fi să mai dau şi alte nume de ungureni, cred că şi
Luculeştii erau printre autohtoni, casa lor poate fi numărată printre
cele 12 case iniţiale. Unul din Luculeşti s-a căsătorit cu Tiţa lui
Novăceanu din Bălţi. Şi-au făcut casă tot aici în vatra satului, lângă
Ion Dragomir. Tot ungureni vechi sunt şi ai lui Grecu. Casă veche
era şi a popii Matei Popescu. La fel a lui Ciurică, de mirare că
poarta veche mai este în picioare. Crăciun, vecinul meu, a avut
nevasta de la Câmpu Mare. Adică, unii din ungurenii noştri sunt o
ramură a novăcenilor veniţi din Mărginimea Sibiului. S-au adunat
aici de la Gârla Mare, de prin Banat, de la Brebena şi după cum
am văzut şi-au luat numele după satul de unde au migrat, de pildă
familiile cu numele Novăceanu ce veneau din Novaci”.
Reţinem deci că ungurenii şi-au luat numele satului de
unde au venit, Truşcă-Dâncanu, Bărăitaru-Gârleanu, spunea Mitică
Vlăduţ (Mitu al lui Gârleanu).
Cercetând istoria, vedem că în ce-i priveşte pe păstorii
ardeleni şi ciobanii lor, migraţia acestora se leagă de luptele dintre
turci şi austrieci de-a lungul sec. XVII-XVIII. Extinderea otomană
se opreşte la asediul Vienei în 1683. Ofensiva habsburgilor se
lasă cu înfrângerea otomanilor la Buda (1686), Mohacs (1687),
Salankemen (1691) şi Zenta (1697), terminată cu tratatul de pace
de la Karlowitz (1699). Un nou război austro-otoman începe în
1716, terminat cu pacea de la (Passarowitz) în 1718, prin care,
otomanii renunţă la Banat şi Oltenia în favoarea Austriei. Urmează
un nou război austro-otoman (1735-1739) terminat prin pacea de
la Belgrad. Imperiul otoman recuperează Oltenia introducând
măsuri reformatoare. În timpul ocupaţiei austriece, au loc primele
migrări ale păstorilor ardeleni spre Oltenia deşi situaţia beligerantă
se stabilizează abia după 1775, când austriecii renunţă definitiv la
Oltenia în favoarea Bucovinei.
Şi totuşi, la 24 aug. 1787 izbucneşte războiul ruso-turc iar
Tismana fu ocupată pe rând când de turci, când de austrieci.
Armatele trebuind hrănite, s-a făcut jaf la mânăstire. 110 bivoli iau luat turcii, 300 de oi şi 40 de vaci le-au mâncat austriecii, 30
cai i-au luat turcii şi austriecii, 2000 vedre de vin le-au băut
austriecii, 1000 vedre vin au ars împreună cu buţile cele mari din
care una era de 3000 vedre de lemn de tisă, de câte 12 oca când
au dat turcii foc mânăstirii. Profitând de conflictul ruso-turc,
austriecii mai ocupară şi mânăstirile Cozia şi Sinaia. Jafurile pe
care le făceau turcii cu turmele păstorilor ardeleni erau însă şi mai
mari. Din vremurile acelea au învăţat ei să umble prin munţi, pe
căi numai de ei ştiute, pentru ca să evite autorităţile române sau
austriece precum şi drumurile oştilor turceşti.
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In aceste perioade de ocupaţie austriacă au loc marile
migraţiuni ale păstorilor mărgineni (din jurul Sibiului) ce vor
ajunge în final la Tismana. E interesant că până la 1753 nu
avem nici o „carte» domnească, care să privească în special
pe păstorii români din jurul Sibiului, deşi ştim că erau oieri
vestiţi şi cu turme mari de oi, pe care le ţineau prin Tara
Românească, unde treceau în taină peste munţi sau peste
pasurile Tumu-Roşu si Vulcan. Cei care le treceau prin TurnuRoşu ajungeau cu ele până în bălţile Brăilei, cei care le treceau
prin Vulcan ajungeau la Novaci iar de acolo până în bălţile
Dunării din Mehedinţi. Păstorii ardeleni n-aveau graniţă. Erau
toleraţi tacit şi de domnii Ţării Româneşti care puteau plăti la
Înalta Poartă din dările luate de la ei, erau toleraţi şi de austrieci
care deschid chiar un consulat la Bucureşti care să organizeze
pentru imperiu veniturile mari ce ieşeau de la păstorii ardeleni
ce se simţeau bine în câmpiile mănoase ale românilor.
„Oierii treceau pe unde puteau de o parte şi de alta a
Carpaţilor şi făceau un comerţ conţinu şi neîmpedecat de nimeni
cu piei, lână şi brânză, spre marea pagubă a visteriei, fiindcă
nu plăteau vama şi nu se purta un registru despre trecerea şi
întoarcerea turmelor din Tara Românască cum se făcea la
Braşov, unde oierii, la termin şi loc fixat, veniau cu turmele lor,
dând vama stabilită şi însemnându-se la răvaş taxa de 3 fl. de
o turmă, care se compunea din 600, 700, 1000, sau chiar şi
1200 oi. Se iau măsuri la Sibiu ca abuzurile şi nerânduelile să
dispară, şi pentru o turmă de 600 oi să se dea taxă 1 fl. 50
den., pentru 800 oi 2 fi., şi pentru ce trece peste 800 oi se dă 3
fl.” spune Ştefan Meteş în cartea lui.33
„Intre anii 1718—1739, când Oltenii a fost ocupată de
Austriaci, oierii mărgineni au umplut acest ţinut cu turmele lor.
Ce numeroase au trebuit să fie turmele acestora în Oltenia e
de ajuns să Amintesc că numai oierii din Răşinari plăteau la
camera valahă şi împărătească din Oltenia, în anul 1736, suma
extraordinară de 8866 fl. după turmele lor.”
Banii păstorilor sibieni curgeau deci gârlă în visteria
valahă şi austriacă. Constantin Vodă Racoviţă scrie personal
la 31 august 1755 o scrisoare judelui din Sălişte şi oierilor
Cândea, Avrămuş, Floaş, Cristea şi Herţa prin care-i anunţă
că pitarul Radu Bengescu nu s-a ţinut de vechiul obiceiu de a
lua dela Ungurenii ce vărează vitele în Tara Românească,
numai câte 4 bani de vite, vaci şi cai, şi câte 2 bani de oaie
mare, ci «s-a întins» de a luat şi dela miel cum n’a fost obiceiu.
„Să vie în grabă la Novaci să-şi ridice banii în prezenţa
reprezentantului domnesc, care aşteaptă aici după oierii
păgubiţi.”
Deci oierii mărgineni aveau uneori o situaţie mai
favorabilă în Valahia noastră decât cei din judeţul Braşovului.
Iată un raport al consulului austriac la Bucureşti, Merkelius, cu
data de 30 Mai 1792, în care spune, că „după intrarea trupelor
austriece în Tara Românească, la 1790, au venit câţiva ciobani
ardeleni din scaunul Miercurei, din satele Poiana şi Rod, şi au
năvălit în grup în satul Novaci de lângă Târgu Jiu şi au luat
localnicilor 550 oi şi 34 vite cornute.
Cauza răpirii e că şi novăcenii împreună cu turcii leau luat în 1791 ciobanilor ardeleni 3550 oi şi 13 cai. Se face
proces şi să constată că băştinaşii sunt nevinovaţi, prada a
făcut-o turcii şi ei, numai siliţi au arătat drumul spre turmele
din munţi. Divanul din Craiova hotăreşte, ca Ardelenii să dea
oile toate înapoi sau o despăgubire grabnică şi venitul pe 3 ani
dela oi, care se urca la suma foarte mare de vreo 8000 fl.
Ungurenii erau desperaţi, dar Consulul reuşeşte să reducă suma
de plată la 320 lei. «Ei îmi mulţumiră cu mânile ridicate şi erau
foarte bucuroşi, că au fost scutiţi astfel de
în viitor» încheie Merkelius
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raportul.”34

1960: O parte din familia Luculeştilor la stâna lor din munţi
Ion Luculescu, fiu de păstor ardelean, fost primar la
Tismana, detaliază marea migraţiune a unor familii de păstori
ce a avut în acele vremuri: „Străbunii noştri au plecat din Telişca
şi Săliştea Sibiului, turmele cele mai mari avându-le Luculeştii,
Rodenii şi au lui Suciu din care s-au zămislit şi popii satului.
Turmele lor au coborât pe la Turnu Roşu spre Bălţile
Brăilei. Nu erau condiţii prea prielnice35 şi în anii următori coboară
oile prin pasul Vulcan în Bălţile Mehedinţului: Tismana36 , Bistreţu,
Burila Mare, Burila Mică, Balta Verde, Gârla Mare. Ai mei,
Luculeştii, vărau oile la Burila şi iernau la Tismana Gorjului.
Ungurenii Tismanei erau proprietari de oi multe şi găseau ciobani
printre câmpenii foarte harnici şi destoinici din satele amintite.
De acolo ei au venit în Ungureni după stăpânii turmelor. Din
Gârla Mare a venit ciobanul Ion Bărăitaru (Gârleanu), De la
Balta Verde a venit unul ce-l numeau ciobanii Burtă Verde. Care
neavând copii, a înfiat un copil şi i-a dat numele lui, Grecu.
După vreo trei ani vine la Tismana alt val de păstori, ai lui
Novăceanu, ai lui Văideianu şi mai târziu ai lui Guşe. Vatra satului
din răscrucea Ungurenilor era ocupată de aceste familii la care
mai adăugăm pe Crăciun, cu nevasta adusă din Câmpu Mare
şi Ion Dragomir care ia una din cele două fete ale oierului Ion
Băbău din Ciocârlii. Aici s-au instalat păstorii noştri ardeleni şi
unde trăiau mai înainte doar câţiva băştinaşi cu numele Văcaru”
Din memoria narativă a păstorilor din Ungureni reţinem
că aceşti văcari din timpurile vechi ţineau vacile şi caii prin
Lunca Ungurenilor şi animalele veneau singure la să lingă drobii
de sare sau să se adape la fântâna din răscruce. Mitu al lui
Gârleanu povesteşte că stră-străbunicul lui, Truşcă (Dâncanu)
pusese clopoţei la cai ca să audă când aceştia veneau
singuri seara să lingă sare la staulul său din Dealul Perilor.

Ungureni din Tismana: la stânga, Petrilică «al lu’ Tabără»
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Ciobani erau şi prin satele din zonă şi luau neveste
din Ungureni. Am văzut mai sus, că Ion Dragomir, unul din ai
lui Moş Tâpu, s-a căsătorit cu fata lui Băbău din Ciocârlii,
Liuţa. Mama ei, soţia lui Ion Băbău era din Brebena dintr-ai
lui Cetate, tot ciobani şi ei, la ai lui Bălu şi Chelu, mari
proprietari de oi şi pădure între Baia de Aramă şi Padeş.
Deci de la Ungureni, unii oieri s-au căsătorit prin
satele Ciocârlii, Vânăta, Topeşti sau alte sate. E probabil că
întemeierea satului Ungureni s-a făcut treptat, plecându-se
doar de la câteva familii de pe vechiul ţinut Ruşeasca. Alţii,
s-au aşezat aici când timpurile au permis. Însăşi denumirea
arată că satul s-a înfiinţat, pornind de la un grup de ungureni.
Există în România 19 comune cu acest nume, aşezările fiind
situate doar în fostul regat, dintre care, patru în Dobrogea şi
una în Maramureş. Dar localităţi Ungureni, pendinte de o
comună, nefiind considerate sate în actele oficiale aşa cum
sunt Ungurenii Tismanei, sunt probabil mult mai multe.

„Monografia oraşului Tismana”, vol. al II-lea. Vor fi incluse în el
demersurile din anii 2003-2004 făcute de Nicolae Mischie,
preşedinte al CJ Gorj şi autorităţile locale pentru ca Tismana să
devină oraş. Cu documente şi imagini. Cu hotărârea aproape
unanimă a locuitorilor ca Tismana să fie declarată oraş în ciuda
creşterii taxelor locale. Pentru că s-a dovedit ulterior că alocările
bugetare de la nivel judeţean şi central au fost mult mai mari.
Faptul că nu s-au putut aloca bani prin proiectele Shapard, care
vizau satele, a fost un neajuns al guvernului Năstase care n-a
inclus în acest program şi oraşele mici. Cu toate acestea, existau
totuşi şi alte proiecte de dezvoltare locală iar căminul cultural
Topeşti a fost reabilitat pe astfel de proiecte. Să mai menţionăm
şi solidaritatea de atunci ale filialelor locale ale partidelor politice
mari din Tismana, care nu-şi puneau piedici ca astăzi în caz de
aprobare a unui proiect major pentru bunăstarea comunităţii.

§1.5. Tismana staţiune climaterică

Wikipedia (wp) nu mai este demult o sursă credibilă.
Unele din paginile mele de acolo au fost şterse, unele din
imaginile cu care am ilustrat aceste pagini la fel, pentru ca mai
târziu ele să apară sub alt nume de utilizator. Ultima noutate pe
wp este ştergerea unor texte pentru a se face reclamă unor cărţi
în detrimentul adevărului istoric. Unele sunt scrise de cunoscători,
altele sunt un amalgam copy/paste făcute de „profesori
universitari” cu cunoştinţe îndoielnice. Iar pentru faptul că aceste
cursuri se află în librării, trebuie să se facă reclamă pe wp prin
înlăturarea unor informaţii despre oraşul nostru.
Când am creat eu pagina „Tismana” am detaliat când
Tismana a fost oraş în evul mediu şi când a devenit oraş prin
referendumul din 2004. Acum, pe wp, apare că Tismana este
oraş dar s-au şters acele indicii istorice pentru a-şi băga nasul
„universitarii” conform cărora Tismana a fost „sat turistic”.
Se spune aşa pe wp: Tismana este un oraş[3] din jude?ul
Gorj, Oltenia, România. Începând cu data de 16 iulie 1973[4]
fostul sat Tismana (Gorj), alături de alte 13 localităţi, se declara,
experimental, sat de interes turistic denumit «sat turistic»[5].
În nota de subsol [3] a fost lăsată de aceşti wikipedişti
„deştepţi” doar informaţia „Monitorul Oficial Nr. 310 din
07.04.2004”. Aceştia au şters referirile originale, fără să fi avut
la îndemână documentele care au trecut prin Consiliul Local
Tismana şi care erau proiecte sau Hotărâri ale CL Tismana. În
anul 2004, eu am lucrat proiectul „Proiect de Hotărâre privind
Statutul oraşului Tismana”. Proiectul de Hotărâre privind statutul,
a fost avizat de către aparatul propriu de specialitate al Primăriei
Tismana, comisiile de specialitate ale Consiliului Local şi aprobat
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al noului oraş
Tismana, din luna iunie 2004, cu 15 voturi pentru, 0 abţineri ?i 0
voturi contra. Toate detaliile privind aceste proiecte, privind
aprobările, datele privind referendumul erau pe site-ul arhivă al
primăriei, anii 2004-2008, creat de mine în aceşti ani. Dar unii
din wikipedişti, care ar trebui eliminaţi de acolo, au interesele
lor şi-şi pun reclama proprie pe Wikipedia.
Astfel, în nota de subsol [4] se face referire la „Ordinul
ministrului turismului nr 744/1973” iar în nota de subsol [5]
reclama disimulată apare evident: „Puiu Nistoreanu, Turismul
rural, pag. 23-24”
Aceasta este o carte care stă nevândută în librării tocmai
prin informaţiile „la grămadă” pe care le conţine. Mai mult,
studenţii din regie au copiat-o şi au pus-o pe internet fără autor
şi fără paginaţia originală. Cum regula copy/paste e la modă, ar
putea fi chiar alt autor care l-a copiat pe P.N. „en gros”, nu „en
detail”.
Astfel, la pagina 34, se spune: „Cu începere de la 16

În data de 20 august 1908, prin «Statutele Societăţei
„DORNA TISMANA” din judeţul Gorjiu», Capitolul I, Art.
2, litera D, se propune ca în următorii ani, Valea Mânăstirii
Tismana să devină o staţiune climaterică, «care să poată
folosi poporului, atrăgându-l şi prin diferite lucrări de înlesnirea
traiului». Deşi termenul de declarare se va lungi până în anul
1918, la terminarea primului război mondial, George Coşbuc
şi George Sfetea, ataşaţi de locurile liniştite pentru odihnă şi
creaţie de la Tismana, insistă pe lângă deputaţii de Gorj,
Dincă Schileru, Numa Frumuşeanu, arhimandritul mănăstirii
Tismana Corneliu Săbăreanu, ca Valea Tismanei să devină
un important centru turistic, care să atragă câţi mai mulţi
vizitatori, mai ales, scriitori şi artişti.
Prin respectul pe care-l avea ca poet, George Coşbuc
atrage şi alte personalităţi din întregul regat muntean. Erau
atrase în proiect înalte feţe bisericeşti din Tg. Jiu şi Craiova,
profesori universitari, bancheri, librari, publicişti din Craiova,
Bucureşti şi chiar secretarul Adunării Deputaţilor. Pe lângă
primarul Tg-Jiului, fostul prefect de T-Severin, membri ai
Consiliului Judeţean, mai figurau un controlor şi un sub-insp.
Silvic din Craiova, bancherii din Novaci, Bumbeşti şi Tg. Jiu,
proprietarii C. Popescu şi Gh. Petrescu, deţinători de terenuri
şi mori de pe Valea Tismanei.
Prin activitatea lor în Societatea „Dorna Tismana”,
aceste mari personalităţi ale timpului, au dus la emanciparea
satului Tismana şi la dezvoltarea lui prin lotizarea întregii văi
ca teren pentru construcţie apoi construirea altor vile turistice
pe lângă cea a lui Sfetea: Vilele Petrescu şi Semenescu,
Vila Rioşanu – Craiova, Vila Nicu Miloşescu, Vila C.
Chiricescu, Restaurantul Rozica (I. D. Popescu), Vila Pr. D.
Lungulescu. Prin grija membrilor Societăţii „Dorna Tismana”,
s-au construit: eleşteul, un drum de promenadă numit „Aleea
Tainelor”, Fântâna Basarabilor, Fântâna Chihaia, Parcul
Dendrologic, s-a amenajat Muzeul Mănăstirii, s-a înfiinţat o
bibliotecă şi s-a construit o şcoală nouă în sat. În final, cu
ajutorul Societăţii „Dorna Tismana” s-a obţinut declararea Văii
Tismanei, „staţiune climaterică”, din cauza aerului ozonat de
pe vale şi Pădurile Cioclovina, aer numai bun pentru bolile
de plămâni iar prin plimbări în jur, ameliorarea bolilor de nervi.

§1.6. Declararea satului Tismana oraş
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Acest paragraf va fi detaliat în

§1.7. Şmecheriile de la wikipedia

Sămănătorul
- octombrie2013
2014- LANSARE
- STUDIU MONOGRAFIC
Sămănătorul- Anul
- AnulIV.
III.Nr.
Nr.10(9)
11 - noiembrie
DE CARTE
iulie 1973, prin ordinul Ministerului Turismului numărul
744/1973 se declarau, experimental, sate de interes
turistic, denumite “sate turistice”, următoarele 14
localităţi rurale: Lereşti şi Rucăr (Argeş), Poiana Sărată
(Bacău), Fundata şi Şirmea (Braşov), Bogdan Vodă
(Maramureş), Tismana (Gorj), Sibiel (Sibiu), Vatra
Moldoviţei (Suceava), Racoş (Timiş), Sfântu Gheorghe,
Murighiol şi Crişan (Tulcea), Vaideeni (Vâlcea).”
Să spunem noi ce este cu acel ordin: regimul
comunist n-a mai ţinut seama de statutul de localitate
climaterică al Tismanei pe care-l avea în timpul
regatului. La amenajarea parcului dendrologic Chihaia,
înscris pe plan european ca zonă protejată, munciseră
din greu N. Ceauşescu, Gheorghiu-Dej, E. Bodnăraş şi
alţi deţinuţi comunişti din Penitenciarul Tg-Jiu. După
schimbarea de regim politic de după al doilea război
mondial aceşti deţinuţi politici ajunşi conducători au
întors din nou, din răzbunare, statutul Tismanei la nivelul
unui simplu sat.
Ordinul ministrului turismului 744/1973 dorea o
reparare a degradării statutului localităţii climaterice
Tismana prin declararea ei ca „sat turistic”. În realitate,
Tismana n-a fost „sat turistic” decât prin acel ordin.
Securitatea interzicea cazarea turiştilor străini în
locuinţele particulare. De altfel chiar în cartea „Turism
rural” se recunoaşte că „unele localităţi nu au înregistrat
nici o activitate turistică (Tismana, Bogdan Vodă,
Vaideeni)” iar “oficializarea” turismului rural nu a făcut
posibilă organizarea activităţii de turism şi nici
amenajarea corespunzătoare a satelor turistice”. Atunci
de ce wikipedia pune la loc de frunte această informaţie
despre Tismana, ştergând informaţii esenţiale pe care
le dădusem ca participant activ la declararea oraşului
Tismana? Doar de dragul de a pune în evidenţă cartea
unuia?
Aşa se întâmplă când dai libertate deplină
oricăror informaţii pe wp fără ca administratorii să
verifice acele informaţii. Tocmai de aceea revista
„Sămănătorul” şi „Monografia oraşului Tismana”, includ
articole şi paragrafe bine argumentate, de tipul acestui
documentar, pentru ca nimeni să nu mai îndrăznească
să ne strice istoria, patrimoniul cultural al Tismanei
pentru interese personale.
Dar pentru ca informaţia să fie bine
răspândită, înlăturând speculaţiile unor amatori,
trebuie ca revista şi monografia oraşului să fie
susţinute material de autorităţile oraşului !

.Nicolae N. Tomoniu, director revista
„Sămănătorul”, Tismana, 30 sept. 2014
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Nicolae N. Tomoniu - Monografia oraşului Tismana,
Editura Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Târgu-Jiu, 2013,
ISBN: 978-973-7847-53-9
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2
Al. A. Vasilescu – Diplomele lui Sigismund I, regele Ungariei şi Ioan
Huniade, voevodul Transilvaniei, dela Mănăstirea Tismana, sunt false,
Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Bucureşti, 1944. Studiul
contestat la început de P.P. Panaitescu, a fost confirmat de mărturiile
târzii ale celor care au dat comanda (Mitr. Râmnicului) şi călugării
urmaşi ai celor care le-au executat.
3
Ibidem 1, pag. 44
4
O. G. LECCA - DICTIONAR ISTORIC, ARHEOLOGIC SI
GEOGRAFIC AL ROMANIEI, BUCURESTI, EDITURA
UNIVERSUL», S. A., 1937, pag. 48
5
Ibidem , pag. 49
6
Nicolae N. Tomoniu - Monografia oraşului Tismana, Editura
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Gorj, Târgu-Jiu, 2013, ISBN: 978-973-7847-53-9
7
Vasile Cărăbiş, Istoria Gorjului, ed. Editis, 1995
8
La o căutare „Tismana” pe www.dacoromanica.ro ai neplăcuta
surpriză să ţi se dea o listă de mii de cărţi, fiecare carte având
numeroase referinţe.
9
Paul de Alep (1637 - 1667): „La sfîrsitul călătoriei noastre, egumenul
vestitei monastiri Tismana a venit să ne întâmpine şi ne-am coborât pe
râul cu acelasi nume, pe malurile căruia, de fiecare parte, este câte un
tîrg mare care tine de monastire.”(pg. 196, 221pdf); „Lemnul <de tis>
este foarte tare şi frumos şi din el se fac mii de butoaie mici, legate cu
cercuri de fier care nu se desfac niciodată în bucăţi. Am adus cu mine
două <butoaie> la Alep şi le mai am încă acasă.” .(pg. 199, 225pdf). –
Călători străini în ŢR, vol. 6, Ed. Şt. şi Encicl., Buc. 1976.
10
Ibidem 6, pg.262
12
Ibidem 4, O. G. LECCA – DICTIONAR…, pag. 526
11
Revista „Sămănătorul”, anul III, nr. 11, nov.2013, pag. 32
13
Documenta romaniae historica, B.Ţara românească, vol. I, (12471500) vol. întocmit DE P. P. Panaitescu şi D. Mioc, Editura Acad. Rep.
Soc. România, Bucureşti, 1966, pag.19
14
Ibidem 6, pag, 31
15
PÂRCĂLÁB, pârcălabi, s. m. 1. Titlu dat în evul mediu, în Ţările
româneşti, persoanelor însărcinate cu conducerea unui judeţ, a unui
ţinut, a unei cetăţi, având atribuţii militare, administrative şi
judecătoreşti. DEX ’98 (1998)
16
Doc. privind ist. Romîniei. B. Ţara Ro. XIII-XVI, Indic. numelor de
locuri, Ed. Acad. Rep. Populare Române, 1956, pg. 78 şi 121
17
Pe vechiul drum de care cu ruta Ruşeaţa cimitirului, Ponoave,
Sângeriş, Vânăta
18
De la „zingani”, Dicţionar: 1. Din sl. ciganinu 2. Zingaro (archaic) A
gypsy. Vedeţi la Google - imagini: «zingari»
19
Documenta romaniae historica, B.Ţara românească, vol. I, (12471500) vol. întocmit DE P. P. Panaitescu şi D. Mioc, Editura Acad. Rep.
Soc. România, Bucureşti, 1966, pag.365
20
Ibidem , pag. 277
21
Abia la 1 Iunie 1483 aflăm Sârbşorii în stăpânirea m-rii Tismana,
când Vlad III Călugărul dă un hrisov egumenului Matei şi tuturor
fraţilor, ce se aflau în acel sfânt lăcaş, «ca să le fie moşii comune:
Tismana de ambele laturi ale râului Tismana şi Pocruia cu toate
hotarele şi Godineştii toţi cu toate hotarele şi Sârbşorii şi Ohaba (azi
Hobiţa Peştişanilor, ohabă=moşie cu imunitate), pentru că le-a
cumpărat jup. Vintilă logofăt dela Stanciul Cortofleş cu 160 fiorini».
22
In monografia oraşului Tismana, pag. 92. „Drumul Tainelor, cărare
împietruită prin luncă” se află printre lucrările deja executate de
Societatea „Dorna Tismana” în staţiunea Climaterică Tismana ce
cuprindea satul, Valea Mânăstirii şi Vârful Cioclovina, împreună având
o lungime totală de 10 km.
23
De fapt, hrisovul lui Dan Vodă din 3 oct. 1385, întăreşte cele 40
sălaşe de ţigani pe care le dăduse, şi Vodiţei, şi Tismenii, „unchiul
domniei mele, sfânt răposatul Vladislav voievod”
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24

Existenţa acestui cuvânt din limba turcă dovedeşte că
sălaşele de ţigani erau aşezate la marginea oraşului Tismana.
MAHALÁ, mahalale, s. f. 1. Cartier (mărginaş) al unui oraş;
periferie. (DEX ’09 (2009)
25
În hrisov, „Ě ÷ĺšŕäč”. care este tradus din slavonă 40 de
sălaşe. Dicţionarele Şăineanu, ed. a VI-a (1929) şi Scriban
(1939), precizează că un sălaş ar fi un grup de familii de ţigani
(10-15) robi odinioară. Ar însemna că numărul robilor
mânăstirii ar fi fost de cel puţin 400 de suflete, cei care au
construit biserica mânăstirii din temelii fiind însă bărbaţii.
26
Dan Neguleasa – Învăţământul public gorjean la început de
drum (1831-1848), catalog de documente, ed. Măiastra, TârguJiu, 2009
27
Stelian Popescu - Navalnice, nostalgice si obsesive aduceri
aminte, Semănătorul-Editura online, Tismana, 2009
28
Ştefan Meteş - Păstori ardeleni în Princip. Române, Coresp.
al Acad. Române, „Bibl. Semănătorul», Ed. Libr. diec. Arad,
1925.
29
Lazăr Şăineanu-Dicţ. Universal al lb. române, ed. a VIII-a
(prima ed. în 1896), editura Scrisul Românesc, pagina 857
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30
Despre Petrilică citiţi Revista online „Sămănătorul”, anul III, nr.
04, apr. 2013, pag. 11
31
Socotind câte generaţii au trecut şi ţinând seama că austriecii au
ocupat Oltenia între 1918-1739, primii oieri ascunşi prin munţi au
coborât în Tismana, în aceea perioadă.
32
In revista tipărită „Sămănătorul”, anul IV, nr.
3(2), mart. 2014, pag. 3, în foto-document
1938, Tanţa Neferescu preciza pe marginea
originalului că are alături „Baba Dajica şi baba
Dochia”. In fapt, Dajica este Marioara
Gârleanu având acum două confirmări: Mitică
Vlăduţ şi dr. Georgică Popescu, pentru primul
mamă, pentru al doilea mumă (aşa-i zicea el
Maria Gârleanu
bunicii)
33
Ştefan Meteş - Păstori ardeleni în Princip.
Române, Ed. Libr. diec. Arad, 1925, pag. 56
34
Hurmuzaki, XIX, p. 601
35
În 1795 se instalează foametea, ca urmare a unei invazii de
lăcuste. În paralel, începe şi epidemia de ciumă.
36
E vorba de Tismana Mehedinţului, la vreo 10 km de Burila Mare
unde păşunau Luculeştii.

Apropo de nota de subsol 32: în revista tipărită din martie
2014, în loc de Floarea Daju, Constanţa Neferescu, Dochia
Rafa, se va citi Maria (Mărioara) Gârleanu, Constanţa
Neferescu, Dochia Rafa. Deci, dna Tanţa Neferescu, a făcut o
eroare însemnând pe marginea fotografiei “Baba Dajica” în
loc de Maria Gârleanu, mama lui Mitică .Vlăduţ / (Gârleanu)

Sămănătorul tipărit - Anul IV. Nr. 3(2) - martie 2014 - Foto-documente
Fotografii
care au circulat în
ziarele şi albumele
vremii (dar şi astăzi
pe reţeaua Internet)
sub diverse titluri:
“Femei torcând
(Gorj), “Tărănci din
Gorj” sau “Clacă la
Tismana”, (cea de
jos).
Pe fotografia
din
dreapta,
originală, aflată în
colecţia Doamnei
C o n s t a n ţ a
Neferescu, aceasta
notează: “ Baba
Dajica,
Tanţa
Neferescu, Baba
Dochia
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Rectificare. De la stânga: Maria Gârleanu, Constanţa Neferescu, Dochia Rafa
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FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti - Gorj)
- prozator, poet.

Poezii
TĂIETORUL DE VIE
(prietenului meu medicul Doru V. Fometescu)
MOTO:
Brâncuşi a lucrat cu spiritul materiei;
Doru V. Fometescu cu cel al cuvintelor.
(Fl. Văideianu)

Cu satul, mama, viaţa simplă
Şi „focuri (mari) peste zăpezi”
Brâncuşi îl cheamă să îi umplă
Cu spirit, zborul ce nu-l vezi.
A „Dăruit Visului Forme”
L-a „ajutat pe Dumnezeu”
N-a dăltuit făpturi diforme;
E şi pandur şi Prometeu.
În zbor de pasăre măiastră,
S-a-nscris în timpurile vii,
A cochetat cu lumea noastră,
Va fi şi-atunci când nu va fi.

OAMENII CARE NU MOR

Când harul pui pentru popor,
Ţie nimic nu ţi-ai oprit;
De-atâtea ori îmi vine dor,
De oamenii care-au murit.

De câte ori îmi vine dor,
Privesc în mine şi mă-ntreb:
Pe oamenii care nu mor,
Putut-am eu să-i înţeleg?

SOMNUL

Mi-e calea-n cruce şi nu ştiu
Cum să visez câştig, pierzând;
Răgazul meu nu mai e viu,
Adorm mereu cu Domnu-n gând.
Scurt orizont al unui azi:
Etape arse permanent,
Din patul somnului să cazi
Ca să câştigi un mic moment.

VALORI VIRTUALE

Când şansa unei dezvoltări organice
Dispare brusc, începi să arzi etapele,
Să nu fraternizezi cu stări balcanice;
Ridică-te măreţ, arată-ţi faptele.
De har – pe dinăuntru, mă simt locuit,
Câştig doar viteză, pierzându-mă încet;
Nevoia evoluţiei a-ncremenit,
Precum tiparul împins de internet.
Florian Văideianu, jurist
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Prof. univ. dr. Ion Mocioi, fost senator
de Gorj, specialist în scrierile vechi,
scriitor, brâncuşolog.
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47. a) ANUL CU 18 LUNI ŞI CORECŢIA LUI
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48. PERIOADELE LUNII ANULUI B DE 18 LUNI
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48. ANUL CU 12 LUNI ŞI CORECŢIA LUI
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50. CALENDARELE “DISCULUI DE LA PHAITOS”
49. CALENDARUL DE 12 LUNI AL FEŢEI “B”

50. Anul de 18 luni de câte 20 de zile, la care se adăuga o lună
de cinci zile, a fost stabilit de pelasgi, poporul indo-european
cel mai vechi, care a creat prima civilizaţie la Dunărea de Jos,
de unde s-au răspândit numeroase seminţii spre alte zări.
Pelasgii aveau anul de 365 de zile, cu începere de la echinocţiul
de primăvară, semnalat de venirea berzelor. Ei aveau şi anul
de 12 luni de câte 30 de zile, la care se adăuga o lună de cinci
zile. Cadranul solar din Carpaţi, de la Sarmisegetuza, este
edificator.
De la pelasgi, aceste calendare au fost preluate de
sumerieni, care începeau anul de 12 luni cu luna venirii berzelor:
BARZAGGA, continuată de luna venirii gâştelor sălbatice:
GUSISA etc. Babilonienii au împrumutat de la aceştia anul de
12 luni, adăugând o lună suplimentară, printr-un decret târziu
dictat de regele Hammurabi, pe la anul 1790 î.e.n. După această
dată s-a afirmat şi civilizaţia minoică din Creta, care a transpus
atunci, pe «Discul de la Phaistos», în două idiomuri ale unor
noi triburi pelasgice, cele două calendare, de 18 şi 12 luni,
prevăzând şi suplimentarea lor cu câte 5 zile, cu lunile scurte a
19-a şi respectiv a 13-a. Denumirile lor se citesc pe două spirale
pornind din centrul acestui disc, prima lună denumind
«Soarele»,pronunţându-se «Soare» într-un dialect şi «Soarele»
în celălalt dialect, în cadrul anului de 18 luni, denumiri păstrate
şi astăzi în limbile popoarelor indo-europene.

51. CALENDARELE DE 18 LUNI
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CAPITOLUL 8. CALENDARELE “DISCULUI DE LA PHAITOS”
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52. CALENDARELE DE 12 LUNI
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CAPITOLUL 9. LIMBA TEXTELOR “DISCULUI
DE LA PHAITOS”
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DENUMIRI COMUNE LUNILOR UNUI CALENDAR?

«întunecat, acoperit».
Dintre celelalte cuvinte ce denumesc lunile reţinem
numele lunii a 11-a din calendarul de 18 luni al feţei «A» a
discului, respectiv cuvântul INU «inul», denumire a plantei
cultivate din care se obţineau firele pentru îmbrăcămintea
multor popoare antice. Probabil că în luna respectivă era
semănat inul.
Stabilirea sensurilor de bază al celorlalte denumiri ale
lunilor calendarelor reprezentate de textele «Discului de la
Phaistos» presupune un studiu lingvistic special, prilej pentru
o nouă lucrare.
Dar, o nouă lucrare ar putea completa totodată acele
semne necuprinse de aceste texte din silabarul folosit la scrierea
lor, asupra căruia vom reveni cu un nou studiu.
Şi surprizele nu se vor lăsa aşteptate!

53. Calendarul de 18 luni al Feţei «A» a «Discului de la Phaistos»
prezintă 5 denumiri comune mai multor luni, astfel:
SWARELE reprezintă lunile nr. 1 şi 4;
DIHISASWISWIRUU reprezintă lunile nr. 3 şi 15;
CHOGARUU reprezintă lunile nr. 10,13 şi 16;
IELA reprezintă lunile nr. 11 şi 17;
GIQULEBASWIU reprezintă lunile nr. 12 şi 18;
De asemenea, Calendarul de 18 luni al feţei «B» a
«Discului de la Phaistos» prezintă o denumire comună pentru
două luni, respectiv denumirea NHOSOSAMOZU este aceeaşi
pentru lunile nr. 5 şi 10.
Calendarul de 18 luni de câte 20 de zile la diferite
popoare erau completate cu câte 5 zile anual, aşa-zise «zilenefaste» şi corectate prin anii bisecţi.
Denumirile de completare a celor «cinci zile nefaste»
Bibliografie
erau ASHA în calendarul feţei «A» şi MO în calendarul feţei
1.
- L. Pernier, II disco di Phacstos con caratteri pitografici. Ausonia, III, 1908, pp. 255-302.
«B» pe «Discul de la Phaistos».
2.
- L.Pernier. Un singolare monumento della scrittura pittografica cretese. Rediconti della
Reale Accademia dei Lincei, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, V, 17, 1908, pp. 642-651.
54.Calendarul dc pe «Discul dc la Phaistos» nu reprezintă anul
3.
- A Della Seta, II disco di Phaistos. Rediconti Academia Lincei, XVIII, 1909, pp. 297-367.
ca an flotant, nu abandonează mişcarea Lunii ca astru, nu
4.
- A.J. Evans. Scripta Minoa. I, Oxford, 1909, pp. 272-293.
fixează anul direct cu număr fix de 365 dc zile, ci îl corectează
5.
- E. Meyer, Der Diskus von Phacstos und die Philister auf Kreta. Sitzungsberichte der
prin completare. Nu imită, deci, calendarul egiptean. Corectează
Königlich Preussischen Akademia der Wissenschaften, 33(1909), pp. 1022-1029.
evoluţia timpului în sincronicitate cu Soarele şi Luna, de aceea
6.
- A.E. Kober. The Minoan Scripts: Fact and Theory. American journal of Archaeology, 52 ( 1948),
calendarul acesta este lunisolar.
pp. 82-103.
Aceste calendare provin probabil de la pelasgii de la
7.
- Marcel Cohen, I.' Écriture. Paris, 1953.
Dunărea de Jos, care cunoşteau silabarul «Discului de la
8.
- Charles Higounet. L' Ecriture. Press universitaires de France, Paris, 1955.
Phaistos» cu mult înaintea cretanilor.
9.
- Marcel Cohen, I,a grande invention de I* écriture et son évolution. 3 vol.. Imprimerie
nationale. Paris. 1958.
LIMBA TEXTELOR «DISCULUI DE LA PHAISTOS»
10.
- Marcel Cohen. La gqpdfi invention dç 1' foritwç et son evolution, Paris, 2 vol., 1959.
55.Analiza textelor celor doua feţe ale «Discului de la Phaistos»
11
- James G. Février, Histoire de T écriture. Payot, 1959.
pune în evidenţă că sunt scrise în două idiomuri diferite, vorbite,
12.
- E. Grumach. Die Korrekuren des Diskus von Phaistos. Kadmos I, 1962, pp. 16-26.
desigur, de două popoare supuse aceluiaşi împărat, Minos din
13.
- A. Mackay. On the Type-fount of the Phaistos Disk. Statistical Methods in Linguistics. 4
Creta.
(1965). pp. 15-25.
In textele celor două limbi se află numai un singur cuvânt
14.
- G. Neumann, Zum Forschungsstand heim "Diskos von Phacstos". Kadmos. 7 (1968), pp. 27-44.
comun: SHONEMO, ca denumire a lunii nr. 10 din calendarul
15.
- Massin. La Lettre et I' Image. Gallimard, 1970.
de 12 luni de pe faţa «A» a discului şi a lunii nr. 11 din calendarul
16.
- J. Chadwick, Le déchiffrement du linéaire B. Aux origines de la langue grecque. Paris. 1972.
de 18 luni de pe faţa «B» a «Discui de la Phaistos». Acest cuvânt
17.
- Paul Faure. La vie quotidienne en Crete au temps de Minos. Hachette, 1973.
are la bază denumirea primei luni din calendarul dc 18 luni al
18.
- J.-P. Olivier, Encore les corrections du disque de Phaistos. Antichita Cretesi, Catania, I, 1973,
feţei «B» al discului, respectiv SHONE «soarele». SONEMO
pp. 182-185.
este luna care corespunde perioadei 17.XII-15.I, respectiv, se
19.
- J.-P. Olivier. Ix disque de Phaistos. Editions photographique. Bulletin de Correspondance
referă la mijlocul iernii, când soarele este în general acoperit
Hellénique, 99,1975, pp. 5-34.
dc nori sau ceaţă. Dacă partea finală a denumirii acestei luni,
20.
- J.-P. Olivier. Le Déchiffrement des écritures. Paris, L' asiatheque. 1975.
respectiv - MO; ar însemna «acoperit, întunecat», atunci
21.
- Y. Duhoux. I js. disque de Phaistos. Louvain-la-Neuve, 1978.
SHONEMO ar putea însemna «soare acoperit».
22.
- F. Vandenabeele. J. P.-Olivier. Les idéogrammes archéologiques du linéaire B. Études
Luna I (22.III-10.IV) a calendarelor de 18 luni de pe ambele
Crétoises, XXIV,Paris, 1979.
feţe ale «Discului dc la Phaistos» primeşte numele «soare»,
23.
- J.-C. Poursat, Figurines et relifs d'applique. Etudes Crétoises. XXVI. 1980, pp. 118-119.
respectiv SWARELE în textul feţei «A» a discului şi SHONE în
24.
- Robert Clarke, Naissance de V Homme. Editions du Seuil, 1980 et 2001. cap. 15, pp. 267-295.
textul feţei «B». Aceste denumiri dovedesc că idiomurile textelor
25.
- P. Yule, Early Cretan Seals: a Study of Chronology. Marburger Studien zur Vorund
dc pe «Discul de la Phaistos» erau pelasgice.
Frühgeschichte, Band 4,Mainz am Rhein, 1981.
In ce priveşte terminaţiile cuvintelor, se observă că pe
26.
- Béatrice André. Christiane Ziegler. Naissance de V écriture, cunéiformes et hiéroglyphes.
faţa «A» a discului, între denumirile anului cu 18 luni şapte au
RMN, 1982.
terminaţia în RUU şi altele în U, iar dintre denumirile anului cu
27.
- Victor J. Kean. Disc of Phaistos (several languages). Ed. Efstathiadis Group, 1985, 122 p., ISBN
12 luni cinci se termină, de asemenea, în RUU, ceea ce întăreşte
960-226-101-3 (Dutch).
convingerea că idiomul în care acestea sunt prezentate este
28.
- Béatrice André. L' Invention de I' écriture. Nathan. 1986.
pelasgic.
29.
- Theodoros Axioti, Hapokrvptografnon toy Diskov ths Phaistoy - Gcnesh. Ed. Smymiotakis,
Idiomul în care este scris textul feţei «B» a «Discului
1986-87,496 p.
de la Phaistos» diferă mult de cel în care este scris textul feţei
30.
- Jan Best, Fred Woudhuizcn, Acient Scripts from Crete and Cyprus. E.J. Brill, 1988.
«A» a discului, dar ambele par a avea aceeaşi origine tribală.
în idiomul «B» numeroase denumiri (6) se termină în - MO

SI ÎNCA 24 de TITLURI ! CITITORII POT CONSULTA CARTEA PENTRU RESTUL BIBLIOGRAFIEI !

SFÂRŞITUL studiului dr. «Ion Mocioi - DISCUL DE LA PHAISTOS»,
Editura «SPICON», 2001, Colecţia «Ştiinţa în mileniul III»
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prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

LUPII
- continuare din nr. trecut
fragment, pag. 39-44 -

3 EXACT LA ORA trei şi jumătate, în momentu-n care,
ca la un semn, suflarea feminină a biroului lăsase din mâini
creioanele şi-ncepuse să-şi depună lucrările în sertare –
marcând încheierea zilei de lucru, în cadrul uşii şi-a făcut
apariţia zâmbitor revizorul contabil Mihai Săraru, căutânduşi cu privirea, peste capetele tuturor, prietenul. Văzându-l,
tresări plăcut surprins şi-şi ridică mâna a salut:
- Hai! lăsă el să-i scape, făcându-i semn să iasă afară.
George i-a răspuns prin înclinarea capului. În clipa
următoare şi-a împins scaunul sub birou, s-a răsucit şi şi-a
luat geamantanul cu dreapta iar cu stânga fişele la care
lucrase, s-a apropiat de masa Cristianei, le-a aşezat cu grijă
în faţa fetei şi i-a şoptit cu afecţiune: “Pa şi la revedere, pe
mâine!”. Luată pe nepregătite sau poate jenată, fata i-a
răspuns stins şi fără să-l privească: “Pe mâine!”. Străbătând
culoarul dintre primele două rânduri de mese, George s-a
adresat tuturor, destul de tare, să fie auzit de toată lumea:
«Sărut mâinile, stimate colege!” Surprinse, pentru că nimeni
nu se aşteptase la vorbele lui, acestea au încetat orice mişcare
şi l-au urmărit cu privirea până la uşă. Ieşind, George a apucat
să audă, în urmă-i: “Iată, fetelor, avem şi noi parte de-un coleg
bine crescut!»
- Ce-ţi veni? l-a luat din scurt fostul său coleg de
şcoală, după ce amândoi au trecut de porţi şi-au ajuns în
stradă.
- Cum, adică, ce-mi veni? La ce te referi? l-a întrebat
George.
- Ştii bine… la ce mă refer. Nu aşa se salută, aici!
- Dar cum? Nu înţeleg! se încruntă George.
- Ce nu-nţelegi? Află că toate femeile alea râd deacu’ de tine.
- Şi de ce, mă rog? Că le-am spus “Sărut mâinile”?
- Exact. Pentru că aici nimeni nu spune… aşa ceva.
- Hai, că-mi placi! Vrei să-nţeleg, din acest reproş al
tău, c-am nimerit într-o pădure? Păi, dacă-i aşa, şi-am ajuns
într-o pădure, înseamnă c-ai dreptate, este explicabil pentru
ce lumea de aici e departe de ceea ce numim civilizaţie. Şi
mai mult decât atât, dacă aşa stau lucrurile aici, înseamnă
că-n acest spaţiu primitiv nu e cunoscut nici salutul. Iartămă, dar numai în cazul acesta se justifică întrebarea pe care
mi-ai pus-o, garnisită atât de subţire cu motivaţia ta: «Ce-ţi
veni să saluţi în felul acesta, când noi nu obişnuim aşa ceva?».
Bravos, fratele meu Mihai, m-ai făcut pulbere! M-ai lăsat fără
replică! se făcu George negru la faţă, abandonându-şi
geamantanul pe ciment, la picioarele prietenului său.
- Gata? Ai terminat tot ce-ai avut de
zis? Dac-ai terminat, răspunde-mi cinstit la o
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„Homo homini lupus”
(Omul e lup pentru om)
Thomas Hobbes (1588-1679),
filosof englez

întrebare – îşi ridică bărbia Mihai: ţie ţi-a spus cineva, vreodată,
că eşti, cum să zic să nu te supăr, un om… ciudat? Află, omule,
că eu, care-ţi sunt prieten – iar din clipa asta dă-mi voie să-ţi
dovedesc că-ţi sunt prieten – ei, bine, eu nu vreau s-ajungi
bătaia de joc a femeilor. Ce să-ţi mai explic? Scurt: află, prietene,
că aici nu se obişnuiesc asemenea politeţuri. Astea nu folosesc
nimănui pentru că nimeni nu le ia în seamă. Ăsta ar fi primul
aspect al problemei. Al doilea aspect al problemei ţine de natura
noilor relaţii statornicite între salariaţi, despre care e bine să-ţi
vorbesc, dacă tot am început, să-ţi fie pe deplin limpezi. Află
că într-o adunare generală – la care au participat toţi salariaţii
– ni s-a pus în vedere să renunţăm la această formulă de salut.
O oră întreagă ni s-a pus în faţă problema pe toate feţele, cum
că astfel de saluturi sunt complet străine de clasa muncitoare
şi de poporul nostru muncitor, pentru că provin de la fosta
burghezie, şi chiar dinaintea burgheziei, din feudalism, şi-ncă
şi mai de demult, din sclavagismul cel mai întunecat, când
sluga îngenunchea înaintea stăpânului şi-n poziţia asta, cu capul
plecat, îi implora milostenia, folosind absolut aceleaşi cuvinte
pe care le-ai folosit şi tu mai adineaori: “Sărut mâna, coane!”
Or, noi, acum, la această mare distanţă de acele vremuri
definitiv apuse, avem un cu totul alt statut, cu alte cuvinte avem
datorii şi drepturi egale cu femeile. Aici, în unitatea noastră
comercială, unde de azi-nainte vei munci şi tu, alături de aceste
tovarăşe femei, ne spunem foarte simplu: ”Bună dimineaţa!”,
ori “Bună ziua!”, ori “Bună seara!” Şi cu asta, basta! Pentru ce,
la o adică, ţii să te complici? De ce vrei tu să le dai prilejul să te
vorbească, adică să-ţi râdă-n spate? Eu nu-ţi vreau decât binele.
N-are nimeni nimic cu tine, iar tu, ca să fii chit, e bine să n-ai
nimic cu nimeni, adică să n-ai nici în clin şi nici în mânecă cu
niciuna dintre aceste femei. Asta ca să n-aibă nimeni de unde
să te-apuce, cum se mai spune. Auzi vorbe la el: “Sărut
mâinile!”? Şi cui te-ai adresat, mă rog? Ai niscai rude printre
aceste femei? A, dacă te-ai adresat vreunei rude, mă rog, fie,
e de înţeles, e cu totul altceva, deşi să ştii că nici în cazul
acesta nu se aruncă astfel de vorbe, aşa cum, de pildă, arunci
seminţele într-o grămadă de… găini. Mihai îşi pleda cauza cu
convingere fermă, gesticulând, ridicându-şi de fiecare dată
bărbia şi din când în când tonul.
- Interesant, îi şopti George, făcând ochii mari, ca şi
cum chiar atunci îşi revăzuse prietenul, după ani buni de
despărţire. Să ştii, Mihai, că e prima oară când aud asemenea
lucruri. De când mă ştiu eu mă adresez femeilor cu «Sărut
mâinile!» când le întâlnesc şi când mă despart de ele. Aşa mam pomenit că zic, şi-aşa zic fără să mă întreb cu privire la
salutul meu. Aşa am fost învăţat acasă şi tot aşa am fost învăţat
şi la şcoală. Ţin minte că eram o mână de copil, dar mă
mândream când, pe stradă, ziceam “Sărut mâinile!” tuturor
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femeilor pe lângă care treceam. Mama mă pisa la cap, zi de zi,
să nu cumva să uit să zic «Sărut mâinile», tuturor femeilor. Se
ţinea scai de mine, când ieşeam din casă, încât ajunsese să-mi
strige până şi-n stradă, să nu cumva «să trec ca Golea» - chiar
aşa zicea: «Să nu treci ca Golea pe lângă femei, până nu le zici
tare şi clar: «Sărut mâinile!». Mi-a intrat în sânge acest sfat. Nu
zic că şi mie-mi făcea plăcere să le zic aşa, că după ce le
spuneam «Sărut mâinile!», mai multe dintre ele se opreau şi
mă mângâiau pe creştet, mulţumindu-mi cu afecţiune: «Să creşti
mare, puiule!». O dată, îmi amintesc că eram în clasa întâia,
când n-am vrut să adresez «Sărut mâinile!» unei babe cu
picioarele strâmbe, pe seama căreia glumeau toţi ai mei, din
casă. Atunci am întrebat-o pe mama pentru ce ţine atât de mult
să-i zic şi acelei femei «Sărut mâinile!»? Mama m-a tras de
urechi şi mi-a spus să nu mai pun astfel de întrebări prosteşti,
lămurindu-mă că femeile trebuie respectate pentru calitatea lor
de mame, în primul rând. Îmi amintesc că m-am ridicat în clasă
şi i-am cerut învăţătorului – că-n clasa întâia am avut învăţător
– să mă lămurească. Parcă-l şi văd pe domnul Constantin
Dragnea aşezându-se alături de mine, în bancă, şi când, tot la
fel, mângâindu-mă pe cap, mi-a spus: «Să ţii minte bine ce-ţi
spun: atunci când întâlneşti o femeie să-ţi scoţi şapca sau căciula
şi să-i zici «Sărut mâinile!». Apoi s-a ridicat de lângă mine, a
trecut în faţa clasei şi s-a adresat tuturor copiilor: «Să nu uitaţi
că pentru ca fiecare dintre voi să creşteţi mari, să învăţaţi carte
şi să deveniţi oameni de folos vouă şi societăţii, muncesc mereu,
de dimineaţa până-n noapte, mâinile trudite ale tuturor femeilor
lumii». M-am tot gândit, mult timp după aceea, la cuvintele
învăţătorului meu. Drept să-ţi spun, la început nu prea le-am
înţeles. Abia târziu, în anii din urmă, am priceput că învăţătorul
nostru avea dreptate: de mii şi mii de generaţii toţi datorăm
femeilor totul, pentru că ele au făcut lumea noastră, omenească.
Ăsta e crudul adevăr al vieţii! Am impresia că exact «această
formulă de salut» e cea pe care trebuie s-o folosim cu toţii, fără
excepţie, când ne adresăm femeilor, pentru că numai ea
exprimă recunoaşterea maternităţii lor şi-a meritelor mâinilor
lor mult prea trudite pentru tot ceea ce fac pentru noi, în general,
dar şi-n particular. E de datoria noastră, a bărbaţilor, pentru ca
măcar în acest fel, care nu ne costă nimic, să ne manifestăm
recunoştinţa faţă de femei, aşa cum ne sfătuia primul meu
învăţător Dragnea. Femeia, şi când zic femeie eu o numesc în
mod generic, e mama întregii omeniri, iar noi, toată omenirea
asta, existăm pentru că fiecare dintre noi am venit în lume printrun trup chinuit de femeie. Nu mai zic că tot o femeie ne-a
vegheat somnul, că tot o femeie – mai mereu aceeaşi – ne-a
crescut şi ne-a ferit de nenorociri, pân-am deprins s-o facem
singuri. De aceea eu zic că toţi trebuie să avem pentru aceste
femei, de fapt pentru toate femeile din lume, întregul respect
de care suntem capabili: necondiţionat, deschis şi sincer…
- Îmi placi… “necondiţionat, deschis şi sincer”, cum spui
tu, încercă să glumească Mihai, cu amărăciunea învinsului. Aşa
e, şi sunt de acord cu tine. Nici eu n-am fost crescut şi nici nam trăit în pădure. Închipuie-ţi că şi eu am respect pentru femei.
Dar ceea ce vreau eu să-nţelegi e că, de-acum, problema cu
salutul se pune niţel altfel. Spune-mi, George, tu eşti membru
de partid?
- Nu, nu sunt…
- E clar. De-asta nu ştii tu că nu se mai foloseşte
asemenea formulă de salut… îşi umflă triumfător pieptul Mihai,
privind în toate părţile. Dar, hai să ne mişcăm din locul ăsta, co să prindem rădăcini aici! Uite că vin spre noi câţiva salariaţi
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de la noi, care mă cunosc… mormăi el. Ar putea să creadă că
ne certăm. În plus, propun să ne grăbim, că doar mergem la
masă, păi nu? Ori, poate, ţie nu ţi-e foame? George mormăi
ceva, îşi ridică geamantanul şi o porni după Mihai, care se
considera învingător, convins că avea câştig de cauză şi că,
tocmai de aceea, era momentul să pună punct subiectului: O
să mai discutăm noi despre astfel de lucruri. În fine, Mihai îşi
dăduse seama că, acolo, în stradă, nu era locul potrivit şi nici
cazul să-i ţină prietenului său o lecţie politică. Pe de altă parte,
înţelese că nu era bine nici să tacă, să creadă George că bate
în retragere, după cum nu vroia ca între ei să se instaleze
tăcerea. De aceea, după numai câţiva paşi se opri şi aşteptă
până când George ajunse lângă el, ca să-l întrebe: Ce-ai, frate,
că văd că te-ai cocoşat?
- La ce te referi? La geamantan, că e greu, sau la
faptul că n-am ştiut, că n-am avut de unde s-o aflu, cum că vi
s-a ordonat de la partid să nu mai folosiţi această formulă de
salut? se interesă George, subliniind ostentativ ultimele
cuvinte, în timp ce-şi sălta din nou geamantanul, smulgândul de jos cu obidă.
- E limpede, reluă Mihai, de data asta pornind-o în
urma lui. Va trebui să te prelucrez, să-ţi fac câteva instructaje
despre felul în care trebuie să te comporţi la serviciu, cu privire
la ce trebuie să spui şi ce nu trebuie să spui, cum trebuie să te
exprimi când te afli între colegii salariaţi, adică în mijlocul
colectivului.
- Să ştii c-abia aştept să te-ascult, rosti George,
luptându-se cu geamantanul. Voi fi cât se poate de atent şi,
dacă va fi cazul, îmi voi lua şi unele notiţe. Ca să vezi că
vreau să nu-mi scape nimic din ceea ce voi învăţa la
instructajele tale. De altfel, sunt sigur cai putea să mă înveţi
unele lucruri interesante şi chiar folositoare. Dar, iartă-mă, cât
priveşte îndemnul tău să renunţ la acest salut, pe când mă
adresez femeilor, rămâne să mă mai gândesc… spuse el şi-şi
lăsă iarăşi geamantanul pe ciment.
- La ce să te mai gândeşti? tresări Mihai şi se răsuci
pe loc, până lângă geamantanul prietenului său, hotărât să-i
servească încă un alt argument, unul forte şi ultimul, să-l dea
gata: Tu chiar vrei să intri în conflict cu conducerea, cu tovarăşa
Şoană, sau chiar cu tovarăşul preşedinte Nania, despre caream aflat că te place? Adică, vrei să devii… «un caz»? De ce,
mă rog, ţii tu să ţi se atragă atenţia, la o adică, în prima şedinţă
UTM, şi-apoi să ţi se scrie şi-n dosarul de cadre că eşti refractar
la morala noastră proletară?
George se întristă. Simţi că lacrimile îi inundă ochii.
Ca să şi-i ascundă îşi fixă privirea peste Mihai, într-un balcon
îngust, pe o bluză roşie, atârnată pe-o sârmă, lângă câţiva
chiloţei de copil.
- Mă sperii, Mihai! Să ştii că la aşa ceva nu m-am
gândit… se pomeni spunând. S-ar putea întâmpla şi aşa ceva?
De-altfel, în vremurile pe care le trăim, totu-i posibil. Nu m-ar
mira s-ajungem până acolo încât să mi se întâmple şi aşa
ceva, cedă George cu umilinţă în glas.
- Eram sigur că până la urmă vei înţelege şi-mi vei da
dreptate, încheie satisfăcut Mihai, prinzându-şi prietenul de
umeri, timp în care privirea îi alunecă către geamantan. Măi,
dar tu nu-l mai poţi duce! Ia fii bun şi dă-mi voie mie! Acum,
că ne-am înţeles, lasă-l la mine!

- Continuare în nr. viitor -

Citiţi romanul Lupii online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2010/George_Ene_-_Lupii_roman_vol_1.pdf
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LUCIA SILVIA PODEANU - (n. 1942, Focşani)
poet, folclorist (din Novaci-Gorj).
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al LSR

Solstiţiul de vară

Cu o prefaţă de Gheorghe A. Stroia - Adjud, Ed. Armonii
culturale, 2014, ISBN 978-606-8569-66-6
Prezentăm din acest volum câteva Poezii
Singurătate
Motto:
Singurătatea e un privilegiu
Când în suflet
mi-a intrat
un bocanc plin
de noroi,
Eu în mine m-am
retras
renunţând de tot
la ei.
Picături de infinit
m-au adăpostit
în ele,
vântul, marea,
mi-au şoptit
nestatornicia
vremii.
Doar eu singur
Şi pădurea,
Şi privighetori
cântând,
am ştiut nefericirea
celor
ce se zbat
bravând.
Nu ştiu dac-aş
fi în stare
să beau cupa
de otravă,
dar, restras în mine
însumi,
mult mai bine văd
afară.

Pagina 24

Peregrini pe căi
terestre
Şi-n meandre
sufleteşti,
luminat de la
o vreme
mult mai bine
înţelegi:
De ce eşti?!
Şi…
Cine eşti!?

Poeţi anonimi

Atât de mulţi
poeţi în astă lume,
în curgerea luminii
prin întuneric.
Ei strălucesc o
clipă în fragil,
Himeric,
apoi dispar în pagini
anonime.
Statui greceşti le
îmblânzesc privirea,
iar ochii lor ascund
trăiri intense,
Cuvântul şi Ideea
stabileşte nemurirea
Şi-ascensiunea celor
de poveste.

E scris ca fiecare
generaţie
să aibă purtătorii-i
de cuvânt,
însă doar unul
străluceşte-n fruntea
unei naţii
şi-nfrânge-al timpului
mormânt.
Semănători de vise
Şi cuvinte
cântând despre iubire
Şi trădare,
de blânda lumină
a lunii cuprinse,
ei sunt doar
râuri
alergând spre mare,
făcând să fie
viaţa
mai puţin tristă.
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Este zi de sărbătoare

Că nu ştiu, ştiu…

Închisoarea mentală
a energiei mele
vibratorii
Şi-a uitat deschisă
poarta
Şi-au venit spre mine
gânduri
Şi expresii iluzorii.
În frecvenţa mea
cea’naltă
dintr-o altă
Densitate,
am putut pentru
o clipă
să pricep
a lumii diversitate.

A căzut soarele-n
iarbă
în stropi uzi de
diamante,
străluciri multicolore
joacă hora
în poiană,
în mişcări fluturânde
elegante şi
vibrante.
Inundate de lumină,
parfumate flori
de măr
stau cuminţi
în aşteptarea
fluturilor.
Vin albine şi vin
fluturi,
sărutând floare
de floare,
în micuţa mea
livadă
este zi de sărbătoare.

O secundă a
durat
spectrul de frecvenţă,
dar eu am rămas
marcat
de această
experienţă.
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ION I BĂBĂU - (n. 1942,
Constanţa - economist, documentarist

Vă mai amintiţi bancurile
tinereţii noastre?
- Am supravieţuit... cu gluma... MOTTO: “Bancurile politice mai vechi, se pot
actualiza oricând !”
Trăim epoca marilor prefaceri: Eu mă prefac, tu te
prefaci, el se preface.
______________________________________
Capitalismul este pe marginea prăpastiei. Ce face
acolo? Se uită de sus la noi...
________________________________________
România pe drumul construirii Socialismului
România pe drumul construirii Comunismului
România pe drumuri...
________________________________________
Pauzele lungi şi dese
Cheia marilor succese!
________________________________________
În România nu se mai fabrică paturi.
Nu mai avem nevoie.
Duşmanul de clasă nu doarme, partidul veghează, iar
clasa muncitoare lucrează necontenit.
________________________________________
Propuneri de imn naţional:
Descurcă-te, române.
De-aş mai duce-o pân-la toamnă.
Pe-al nostru steag e scris ... uimire.
________________________________________
Ce este Securitatea? Inima partidului care bate, bate,
bate...
________________________________________
Bulă tocmai iese din sediul miliţiei judeţene şi
epuizat, se sprijină de un pom. Un trecător se apropie
de el, întrebând:
- Nu vă supăraţi, nu ştiţi unde se bate la maşină?
- Nu ştiu, pe mine m-au bătut manual.
________________________________________
Soţul şi soţia stau la masa. Deodată, uşa e trântită de
perete şi patru securişti dau buzna. Se reped la soţ şi,
spre disperarea soţiei, îl iau pe sus şi-l urcă într-o
maşină neagră. Trec zile, trec săptămâni şi omul nu
mai apare acasă. Disperată, soţia reuşeşte să obţină o
audienţă.
- Vai, ne pare rău, dar soţul dvs. a murit de
pneumonie.
- Nu se poate, spune plângând soţia, soţul meu nu
era bolnav când l-aţi arestat, cum se poate să fi făcut
pneumonie?
- Ei, doamnă, a încercat să fugă, a alergat, şi ştiţi cum
este, el transpirat, glontele rece...
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________________________________________
La coadă la carne, un glumeţ face haz de necaz:
- Care este deosebirea dintre porc şi măcelărie? Simplu:
porcul are coada mică şi carne multă, măcelăria....
Un tovarăş de la coadă i se adresează:
- Da care-i deosebirea dintre ceasul meu şi tine?
- E bună! Nu ştiu...
- Ceasul meu merge singur, tu mergi cu mine.
________________________________________
Care este deosebirea dintre vânt şi miliţie? Miliţia bate mai
tare si mai tare.
________________________________________
Prin decret prezidenţial, s-a înlocuit soarele cu un bec de
40w.
Pentru economie!
________________________________________
Concurs.
Primul candidat este un tip cu pile:
- În 1907 a avut loc o mare răscoală populară. În ce an a
avut loc răscoala populară din 1907?
Cel de-al doilea candidat are numai relaţii:
- În 1907 au fost omorâţi 10.000 de ţărani. Câţi ţărani au
fost omorâţi în1907 ?
Al treilea candidat n-are nici pile, nici relaţii:
- În timpul răscoalei din 1907 au fost omorâţi 10.000 de
ţărani.
Vă rugăm să-i nominalizaţi.
________________________________________
Ce sunt ruşii? Prieteni sau fraţi?
Fraţi. Prietenii ţi-i poţi alege.
________________________________________
Ce deosebire există între Decebal şi Nicubal (Ceauşescu)?
Primul practica cultul morţilor, al doilea moartea culţilor.
________________________________________
De 1 Mai (1984) va trebui să defileze toată populaţia, de la
mic la mare.
Vor să ne numere, să vadă câţi am mai ieşit din iarnă.
________________________________________
Dilema lui Bulă: să mor acum de frig, să mor la vară de
foame...
________________________________________
În România a început să cadă zăpadă artificială: nu se
topeşte pe calorifer.
________________________________________
La al 5-lea semnal va fi apă caldă:
Pic, pic, pic, pic, pic! A fost apă caldă.
________________________________________
Care este deosebirea dintre frigul de afară şi cel din casă?
Ăla de afară e pe gratis.
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________________________________________
Ce este coada? Alinierea poporului la linia partidului.
________________________________________
Cum se numeşte organizaţia politica pensionarilor?
Şoimii pieţelor.
________________________________________
De câte feluri sunt românii?
De două feluri: Mulţumiţi (pe care îi caută miliţia
economică) şi
Nemulţumiţi (pe care îi caută securitatea).
________________________________________
Anul aceasta am avut o recoltă medie: mai proastă
decât anul trecut, dar mai bună decât anul viitor.
________________________________________
1965: - Alo, miliţia economică? Vecinul meu mănâncă!
- Ei, şi?
- Da, dar mănâncă caviar cu polonicul.
- Venim!
1975:- Alo, miliţia economică? Vecinul meu mănâncă!
- Ei si ?
- Da, dar mănâncă carne de viţel.
- Venim!
1985:- Alo, miliţia economică? Vecinul meu mănâncă!
- Venim!
________________________________________
La plecarea în Uniunea Sovietică, cosmonautul
Prunaru îi lasă mamei un bilet:
Dragă mamă, plec în Cosmos. Revin peste 30 de zile.
Întors din misiune acasă, Prunaru constată că mama
era plecată. Pe frigider găseşte un bilet:
Dragul mamei, am plecat să cumpăr brânză, nu ştiu
când revin.
________________________________________
Cel mai bun banc politic: Poftă bună!
________________________________________
Cel mai mic stat din lume: Statul de plată!
________________________________________
Au fost introduşi ghizi în magazine:
Pe acest raft a fost carne... aici a fost brânză...!
________________________________________
Lui Bulă i-au degerat mâinile. A căutat mâncare în
frigider.
________________________________________
Supă de pui: pui apă, pui sare, pui morcovi, pui roşii,
pui nu pui.
________________________________________
Coada mare...Un tip se apropie si întreabă pe cel mai
din fata:
- Nu vă supăraţi, ce se dă aici?
- Nu ştiu. Mi s-a făcut rău şi m-am sprijinit de zid.
Când mi-am revenit, era coadă în spatele meu.
- De ce nu pleci atunci?
- Păi, acum că sunt si eu odată primul la o coada ?!
________________________________________
Care este deosebirea dintre măcelăria dinainte şi cea
actuală?
Înainte scria pe firmă: «La Matache măcelaru’» şi
înăuntru era carne.
Acum, pe firmă scrie «Carne» şi-năuntru e Matache
măcelaru’.
________________________________________
Un ascultător întreabă la radio Erevan dacă cei care
au inventat comunismul erau oameni de
ştiinţă.
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Răspunsul este NU: dacă erau oameni de ştiinţă, l-ar
fi încercat mai întâi pe animale.
________________________________________
Ce e mic, negru şi bate la uşă ? Viitorul!
________________________________________
De ce nu se găseşte hârtie igienică in hoteluri?
Ca sa plece turiştii cu amintiri neşterse.
________________________________________
Pesimistul spune: E rău, e foarte rău! Mai rău nu se
poate!
Optimistul spune: Ba se poate! Ba se poate!
________________________________________
Pesimistul spune: O sa ajungem cu toţii sa cerşim!
Optimistul spune: De la cine?
________________________________________
- Ce faci, bătrâne, cum îţi merge?
- Ce să fac, încerc şi eu să supravieţuiesc...
- O sa regreţi amarnic......
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Col (r) DUMITRU DĂNĂU - (n. 1937)
Câmpofeni-Arcani, Gorj - prozator.

MITOGRAME
LIRICE - LYRISCHE
MYTHOGRAMME
O, SUFLETE BEZMETIC

AFORISM DIONISIAC
orice strugure
este un emisar credincios
al soarelui
să ne înveţe filozofia
rodului ...
... cu setea cu care aştepţi
adevărul,
coborâm pe pământ seminţe încărcate cu
viaţă şi-ncepem să fim
rădăcină,
şi floare,
şi rod
până când
o nouă toamnă
ne cheamă la
ACADEMIA STRUGURILOR

de aur ziua, ora - de mătase,
violaceea clipă - crin regal;
dă frunza chiot sângeriu prin oase
când ceaţa se strecoară-n areal
o,
suflete bezmetic, amurgul
vine încet pe urma noastră ca o fiară ...
... de aur ziua când te-mpaci cu mine,
iar clipa - de mătase princiară ..

O, VERWORRENE SEELE
Golden der Tag,
seidenartig die Stunde,
die veilchenblaue Weile
- königliche Lilie,
einmal wohl der Nebel
in Festung verkrochen,
schreien blutend die Eichenblätter in
Knochen

DIONYSISCHER APHORISMUS
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ein Abgesandter der Sonne
ist die Weintraube,
um uns die Fruchtphilosophie
zu unterrichten ...
und mit dem Durst,
mit welchem man die Wahrheit
rechnet,
steigen wir auf die Erde
herunter Leben einkeimende Samen und fangen an,
Wurzel,
und Blumen,
und Sehnsucht
zu sein,
bis ein neuer Herbst uns
zur Akademie der Weintrauben
aufruft ..

o,
verworrene Seele wegen Sehnsucht und Verzehrung obwohl genug langsam, wie ein Wild
beschattet uns hinterher tückisch
die
Dämmerung...

EVOLUŢII
la început
au fost doar vocalele şi consoanele
apoi, fireşte, Dumnezeu,
ca să le închege în Cuvinte
mai târziu, omul,
- suprema Lui creatură jucându-se cu ele, ca un copil,
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a inventat poezii, basme, discursuri,
dar şi minciuni şi declaraţii de
război
acum,
sătui de mitografii
şi falşi eroi,
preferăm
NECUVINTELE,.

Unter mirein von trüben
Gewässer voller Abgrund
und Dunkelstockfelsen
in mir eine Hoffnung:
Herrgott!

LOGOMIRACOL

ENTWICKLUNGEN
Am Anfang
waren bloß die Selbst - und Mitlauten
nachher, gewiß, der Herrgott,
um mit denen Wörter zu gestalten
nicht zu spät leider, der Mensch Seine höchste Kreatur indem er wie ein Kind mit diesen spielt,
ersann Gedichte, Märchen, Reden
wohl aber auch Lügen und
Kriegserklärungen
jetzt,
überdrüßig von Mythos und so vielen
Afterhelden,
bevorzugen wir
die NICHTWÖRTER..

aventuros, fascinant
periplul Cuvântului
între A (Schyla) şi Z (Caribda)
să se închege în noime ...
... ca albina aleargă
de la o literă la alta
după vitalul nectar...
... uluitoare-i viteza –
egală doar cu a gândului –
de întrupare ...
... ameţitor zborul fulger albastru
prin universul cu 31 de zeităţi
ale
LOGOSUsums ..

LOGOMIRAKEL
PE O SILABĂ DE LUMINĂ
abenteuerreich, faszinierend
die Odyssee des Wortes
zwischen A (Schyla)
und Z (Charybda)
um sich in Sinn
zu verkörpern ...

fac echilibristică
pe o silabă
de
lumină ...
... sub mine,
un hău cu ape tulburi
şi stânci
de întuneric

... wie eine Biene
eilt es von einem der Buchstaben
zum anderen umher
den lebenspendende Nektar suchend ...
... verblüfend ist seine
Geschwindigkeitallein der des Gedanken gleich um sich vollzugestalten ...

în mine o speranţă:
Dumnezeu!

AUF EINER LICHTSILBE
Gleichgewichtskunst
mache ich auf
einer
Lichtsilbe
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... bestürzend sein Flug –
blauer Blitz
innerhalb eines Lichtsilbe
mit 31 Göttern des Logos
bevolkerten Universums ..
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SILVIU-AURELIAN JIMBOREAN
- (n. 1991, Topliţa-Harghita) - Eseist, teolog

Anul omagial, 2013,
Constantin cel Mare
Introducere
În fiecare an, la data de 21 mai, creştinătatea îi
cinsteşte pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa, Elena,
ca pe nişte Apostoli ai creştinismului. În anul jubiliar, 2013,
se împlinesc 1.700 de ani de la promulgarea, în luna
februarie, anul 313, a Edictului de la Mediolanum, oraşul
Milano, de astăzi, un adevărat „certificat de naştere al
creştinismului universal”. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
în şedinţa de lucru din 25 octombrie, 2011, a hotărât ca,
anul 2013, să fie proclamat „Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena”[1].
Obiectivele acestei hotărâri au fost: prezentarea rolului şi a
importanţei Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena la încetarea
persecuţiilor, pe motive religioase, în Imperiul Roman, şi
recunoaşterea creştinismului, ca religie licită; contribuţia
Sfinţilor împăraţi la apărarea dreptei credinţe şi susţinerea
Bisericii creştine; cinstirea lor, ca mari ctitori de lăcaşuri
sfinte; efortul spiritual şi material, pe care l-au depus, pentru
educaţia creştină; contribuţia lor la susţinerea şi dezvoltarea
lucrării social-filantropice a Bisericii[2].
În Biserica Ortodoxă Română, cinstirea Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena este prezentă, din cele mai vechi timpuri,
pentru că domnitorii şi boierii români, urmând exemplul
acestor Împăraţi creştini, au ridicat biserici şi mânăstiri, au
apărat şi au ajutat Biserica Neamului Românesc. În zilele
noastre, ca semn de evlavie şi cinstire a Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena, în multe localităţi găsim lăcaşuri de
cult parohiale sau mănăstireşti, puse sub ocrotirea lor, iar
aproape două milioane de români, poartă numele sau
derivate ale numelor Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena[3].
Receptrea contemporană a lui Constantin cel Mare
Timp de 300 de ani, moştenirea Romei şi a Greciei,
ameninţată de invaziile popoarelor barbare, a fost
transferată, treptat, la Bizanţ, iar Imperiul Roman a căpătat
caracterele esenţiale ale Imperiului Bizantin. Actul fondator
îl constituie crearea noii Rome, Constantinopolul, pe malurile
Bosforului, la decizia lui Constantin ce Mare, data de 11
mai, 330. Personalitatea istorică, destinată să iniţieze acest
îndelungat proces, este împăratul roman Gaius Flavius
Valerius Aurelius Constantinus (n. 27 februarie 272
Pagina 30 – d. 22 mai 337), cunoscut sub numele de

Constantin cel Mare, care s-a bucurat, încă din timpul vieţii, de
aprecierea unor ilustre personalităţi ale lumii antice, ale căror
informaţii sunt credibile.
Cel dintâi este Eusebius de Cezareea, (*cca 260-†340),
părintele istoriei bisericeşti şi prieten apropiat al împăratului, cu
lucrările ????????? sau Istoria Bisericească, a cărei primă ediţie
datează din anul 312 d. Hr. şi Laudes Constantini sau Vita
Constantini, realizată între anii 336-339. Al doilea este apologetul
creştin de limbă latină, Lucius Cćcilius Firmianus, zis Lactantius,
*cca 250-†325, autorul lucrării, Divinae institutiones, Instituţiile
div ine, prima ediţie 304-311, şi al lucrării De mortibus
persecutorum[4], Despre moartea prigonitorilor, prima ediţie 313316, şi prieten cu Crispus, fiul lui Constantin cel Mare.
Al treilea este Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, (*cca 329†390), cunoscut şi ca Grigorie de Nazianz, care, în poemele
sale, face referinţe la Vechea şi Noua Romă, considerând
Constantinopolul „o punte” între Bisericile Răsăritului şi cele ale
Apusului. Cei trei admiratori ai împăratului Constantin sunt
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urmaţi de către Arnobius, (*cca. 250- †327), cu lucrarea
Adversus Nationes, Împotriva păgânilor, de către Atanasie,
(*295-†373), cu lucrarea Oratio contra gentes, Discurs
împotriva păgânilor, realizată înainte de anul 325, de către
Iulius Firmicius Maternus, (*cca. 300/310-†?), prin lucrarea
De errore profanarum religionum, Despre greşelile religiilor
păgâne, realizată între anii 343-350 şi prin bogata operă
omiletică a prelaţilor care le-au urmat acestora. Un contestatar
deosebit de dur al împăratului este Zosimos, (425-518), un
reprezentant fanatic al cultului păgân al zeilor şi al împăratului,
ca „Pontifex Maximus”. Lucrarea sa, Noua Istorie, este singura
lucrare non-creştină despre începuturile creştinismului
bizantin[5].
Unul dintre marii critici moderni ai lui Constantin cel
Mare este Edward Gibbon (1737-1794) , în lucrarea The
History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Istoria
Declinului şi căderii Imperiului Roman,pubicată în şase
volume, între anii 1776-1789, în care arată cu nu este vorba
de Imperiul Bizantin, ci despre Noua Romă. El afirmă că este
vorba despre continuarea sistemului politic şi spiritul al vechii
Rome. Consideră că scrierile Părinţilor Bisericii şi ale istoricilor
bisericeşti sunt „surse secundare” şi contestă numărul
tradiţional de martiri creştini estimat de către aceste izvoare
teologice şi istorice.
Din perspectivă contemporană, specialiştii afirmă că
împăratul roman Constantin, merită pe deplin atributul „cel
Mare”, deoarece, deoarece in 15 ani, din cei 30, cât a durat
domnia sa, a luat două decizii fundamentale, care au modificat
destinul şi viitorul lumii civilizate. Prima a fost adoptarea
creştinismului drept religie oficială a Imperiului Roman, iar, a
doua a fost transferul capitalei acestui Imperiu de la Roma la
Constantinopol. Aceste două decizii, cu uriaşele lor consecinţe,
i-au conferit lui Constantin dreptul de a concura pentru titlul
„omul cel mai influent din istorie”.
Istoricul Eusebiu de Cezareea, în lucrarea sa „Vita
Constantini”, şi apologetul latin creştin Lactantiu, în lucrarea
„De mortibus persecutorum” relatează pe larg acest două
evenimente importante din istoria universală şi din istoria
Bisericii universale. Până la Constantin cel Mare credinţa
creştină nu era deloc o religie tolerată, adesea era persecutată.
Creştinii puteau maxim să spere în libertatea religioasă. Dar,
imediat ce creştinismul a devenit religia Imperiului roman, el
a încetat să fie tolerant faţă de celelalte religii. Ce înseamnă
„el”, în acest caz, este o formulare ambiguă[6].
Nu înseamnă nici Biserica, nici numai împăratul. Conducătorii
erau interesaţi de fundamentele şi de unitatea imperiului lor,
Biserica era interesată să cucerească inimile poporului. Dar,
în pofida diversităţii intereselor acestora, cele două instituţii
cooperau. Politica a devenit instrument de apărare pentru
religie şi religia, ca singura concepţie adevărată despre
realitate, instrument de validare, pentru politică. Acest binom
nu înseamnă că susţinătorii respectivei alianţe au persecutat
imediat şi în mod constant persoanele care aparţineau altor

credinţe. Într-un prim moment, aceste persoane au fost, pur
şi simplu, discriminate şi numai autorităţile cultelor păgâne
erau constrânse, uneori, să se retragă din viaţa publică sau
să se exileze. Violenţa latentă era prezentă, fără ca nici
politica nici autorităţile ecleziastice să o încurajeze, în mod
explicit[7].
Un exemplu interesant este uciderea cu pietre, la Alexandria,
a Hypatiei, una dintre ultimele reprezentante ale filosofiei
neoplatonice, care a avut loc în anul 415, de către o mulţime
creştină foarte agitată. Ca împărat roman, Constantin cel
Mare nu a repudiat, dintr-odată toată tradiţia imperială
păgână, ci, ca şi tatăl său, Constantius Chlorus, a continuat
să considere Soarele ca mediator vizibil între Dumnezeul
suprem şi oameni. El va înclina, însă, din ce in ce mai mult,
spre creştinism din raţiuni spirituale şi politice. „Vedenia”
sa, dinaintea bătăliei şi bătălia de la Pons Milvius, „Podul
Vulturului” sau Saxa Rubra, „Stâncile roşii”, de pe Via
Flaminia, la 10 – 12 km. nord-est de Roma, a facut din
Constantin stăpânul absolut al Europei[8].
Acest eveniment a marcat, totodată, dacă nu propria sa
convertire, cel puţin momentul din care el a devenit
protectorul creştinilor. El a oferit creştinilor posibilitatea de a
intra în administraţia imperială şi chiar a încurajat dezvoltarea
civică a unor comunităţi religioase creştine, precum cea din
Maiuma, din Gaza, şi Orikistos, din Frigia, ca „adepţi ai celei
mai sfinte religii”. Oraşul Byzantion, de unde vine numele
de Bizanţ, a fost fondat pe malul vestic al Bosforului, în jurul
anului 660 î.d.Hr. Poziţia sa geografică, deosebit de
favorabilă, i-a permis să aibă succese economice şi politice
notabile, încă de la înfiinţarea sa[9].
Acest oras, domina comerţul dintre Marea Neagră şi
Marea Egee, dintre Europa şi Asia Mică, fiind uşor de apărat,
înconjurat pe trei laturi de ape. Cu toate acestea Bizanţul nu
şi-a putut apăra graniţele sale, fiind cucerit pentru o scurtă
perioadă de perşi, la sfârşitul secolului al VI-lea. Adevărata
glorie a oraşului va începe în timpul domniei lui Constantin
cel Mare, cel care îl va transforma în capitala Imperiului.
Foarte mulţi cercetători au considerat că Imperiul Bizantin a
fost o continuare directă a Imperiului Roman, numindu-l,
începând cu anul 395, „Imperiul Roman de Răsărit”. Afirmaţia
nu este lipsită de temei, deoarece Împăraţii bizantini au
păstrat, o lungă perioadă de timp, titulatura Împăraţilor
romani, şi s-au considerat, până la sfârşitul Imperiului, urmaşii
acestora, revendicând toate teritoriile asupra cărora aceştia
stăpâniseră. În Imperiul Bizantin au supravieţuit forme de
organizare statală, administrativă şi socială de tradiţie
romană. Dreptul şi normele juridice romane au rămas în
vigoare multă vreme, cu modificări neesenţiale. Chiar şi limba
oficială a Imperiului a fost, până la începutul secolului al VIIlea, latina. La rândul lor, locuitorii Imperiului Bizantin se
numeau pe sine „romei”, iar ţara lor era „Románia” sau
„pământul roman”[10].

Citiţi în întregime, cu note de subsol, acest studiu pe bolg:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/09/anul-omagial-2013-constantin-cel-mare.html

Citiţi acest studiu şi pe pagina Google:
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https://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/studii/silviu-aurelian-jimborean
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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 ITALIANĂ
Lasă-te răpit
Lasă-te răpit
De femeia
Din vis…
Las-o să te aibă
Aproape,
În adâncul
Primăverilor ei…
Zorii să vină
Şi amândoi…
Ca în vis.

Lasciati rapinato
(Lasă-te răpit)
Lasciati rapinat
Dalla donna
Del sogno…
Lasciala averti
In vicinanza,
Nelle profonditŕ
Delle sue primavere…
Venga le alba
Ed ambedue …
Come in sogno.

Noaptea aceasta
Noaptea aceasta
O voi duce
Departe…
În poemele mele
Tipărite
Undeva
Pe un val,
În ocean…
Răpite de acolo,
Ascunse,
Cu val cu tot,
Puse apoi
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Într-o inimă
Ce ţine
De o altă noapte.
Questa notte
(Noaptea aceasta)
Questa notte
La porterň
Lontano…
Nei miei poema
Stampate
In qualche posto
Sull’ onda,
In oceano…
Rapite di lŕ
Nascoste,
Insieme all’onda
Messe poi
In un’ anima
Che appartiene
Ad un’ altra notte.
Cu numele patriei
Cei
Pe care
Numele patriei
Nu-i motivează
În călătoria
Lor
Pământeană…
Pot să meargă
Mai departe,
Să ducă războaie,
Să adune
Comori,
Să le îngroape,
Să înalţe
Statui
Cu numele lor
Pe ele…
După care
Să aibă
Şi clipe
De pace.
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Potrei capire
Col nome della patria
(Vei putea înţelege)
(Cu numele patriei)
Se mori
Ciascuno giorno,
Devi nascerti
Ciascuna matina.

Queli
Iquali
Il nome della patria
Non li motiva
Nel viaggio
Loro
Terrestro…
Possono andare
Piů lontano,
Portare guerre
Raccogliere
Tesori,
Sepolcrarle
Inalzarle
Statue
Iscrizionato loro nome
Su di loro…
Dopo di che
Abbia
Momenti
Di pace.

Vei putea înţelege
Dacă mori
În fiecare zi,
Trebuie să te naşti
În fiecare dimineaţă.
Un răsfăţat al cerului
Poţi să fii
Şi să iubeşti
Florile de câmp,
Să-ţi construieşti o casă
În fiecare sat,
Pe fiecare planetă.
Vei putea călători
În timp,
Vei putea pricepe,
Aşa,
Ce e cu lumea
Aceasta.

Ţăranul
Ţăranul
Îngropat
În propria-i glie.

Un accarezzato del cielo
Puoi essere
E amare
I fiori campestri
Costruirti una casa
In ciascuno paese,
Su ciascuna pianeta.

Pe crucea sa:

Potrei viaggiare
In tempo
Potrei capire,
Cosě,
Cos’č il mondo
Questo.

Il paesano

Se poate

Sulla sua croce:

Se poate renunta
La nu se poate,
Se poate renunţa
A merge,
A mai merge pe coate.

„Uciso
D’alcuni
E d’ altri.”

„Ucis
De unii
Şi de alţii”

(Ţăranul)
Il paesano
Sepolto
Nella propria terra.

Traducere de Livia Mărcan

Se poat renunţa
La apă, la pâine,
Dar să renunţăm
La ziua de mâine?

Possibile
(Se poate)
Possibile rinunciare
A non č possibile
Possibile riunciare
Andare
Andare ancora su gomiti.
Possibile rinunciare
Ad acqua, pane,
Ma rinunciamo
Al giorno di domani?

Imagini: Vasile Mic
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Citiţi Poeziile şi online, aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2014/09/poetul-vasile-mic-tradus-in-limba.html
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LILIANA HINOVEANU - (n. 1956, Vânjuleţ - Mehedinţi) Realizator de emisiuni la Radio România Oltenia Craiova, poet
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Cum ar arăta un gând format numai din mâini
mâini ridicate
cu degete mişcătoare
după
cum
bate vântul
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MIC DEJUN CU PREŞEDINTELE
Ieri i-am pregătit un mic dejun ambalat
cumpărat de la fast food-ul din colţ
i l-am lăsat pe colţul mesei
lângă un ceai incolor
ca o spălătură de vase
între timp am schimbat lenjeria
am bătut covoarele
am aprins aragazul căci o cafea amară i-ar completa
dimineaţa preşedintelui
totul era la fel
mâncarea
ceaiul
aerul
şi capul aplecat într-o parte
făcându-mi semnul de
început
ca ieri ca alaltăieri
aceeaşi poveste
alt preşedinte
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ALEXANDRU MELIAN (n. 1939, Luizi-Calugara, Bacau). Critic

literar, eminescolog, dizident
anticeausist.
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MILA DOMNULUI
ANDREI PLESU
Alexandru Melian
doctor în filologie

Motto: « C’est un grand malheur de perdre par notre caractère
les droits que nos talents nous donnent sur la société » (Este o
mare nenorocire să pierdem prin caracterul nostru drepturile pe
care talentele noastre ni le dau asupra societăţii) Diderot

Impărtăşesc aproape toate opiniile critice, uneori
foarte dure, ale domnului Pleşu cu privire le Victor Ponta şi
la perspectiva sumbră ca acesta, - profitând de toate
instrumentele statului pe care le are la îndemână şi le
manevrează în scop personal, fără nici un fel de scrupul să devină preşedintele României. Pe de altă parte, nu înţeleg
şi nu împărtăşesc optiunea acestui mare artist, care este
Radu Beligan, de a gira cu marele său prestigiu o nulitate
politică, atât de nocivă pentru ţară. Si totuşi faţa de această
figură luminoasă a teatrului românesc nutresc un adânc
respect şi preţuire, în timp ce pentru domnul filozof, în
pofida calităţilor sale intelectuale, nu pot avea nici respect
nici preţuire. Poate părea paradoxală această mărturisire,
dar ea nu este deloc aşa. Este reacţia naturală şi de bun
simţ a unui om credincios tablei sale de valori, dar care nu
refuză celorlalţi dreptul la opinie şi la opţiune, chiar şi atunci
când acestea sunt diferite de ale sale.
Ceea ce îl desclifică pe A. Pleşu, în raport cu
respectul şi preţuirea, - dincolo de imperativele democraţiei
- este în primul rând aroganţa de a da lecţii de morală. El,
de a cărui moralitate ai toate motivele să te îndoieşti. Nu
voi inventaria faptele care pun în lumină caracterul lui,
deloc onorabil şi de loc în măsură să-i acorde creditul de a
vorbi de caracter şi de morală. Pentru cine este interesat,
sursele de informaţie din presă sunt numeroase. Relevant
şi direct legat de atitudinea lui faţa de Radu Beligan, - chiar
dacă în registru pamfletar – este textul publicat pe blogul
personal de V. Roncea, la 22 sept.2014.
Eu voi încerca să-i reamintesc articolul său din
Adevărul (8 aprilie 2013), “Cazul » Victor Ponta, în care,
cu iscusinţa lui în mânuirea limbii şi sofisticarea ideilor,
aducea laude acestui aventurier politic, gol pe dinauntru ca
o nuca seacă şi îl proclama, cu morga sa de trezorier al
adevărului, speranţa noastră de viitor.
Ba chiar şansa momentului istoric. « Avem, totuşi,
noroc » , răsufla uşurat filozoful, spre sfârşitul articolului
de recuperare, recondiţionare şi reabilitare a lui V. Ponta.
Nu voi relua analiza, făcută la vremea respectivă, probei
de oportunism jalnic pentru un intelectual care merita să se
respecte mai mult (« Laudele infirme ale domnului Andrei
Pleşu »,
www.samanatorul.blogspot.com).
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Voi sublinia doar caracterul lui de giruietă mediatică. Critic
acerb, şi pe bună dreptate, a lui V. Ponta până la acel articol,
astăzi, - nu mai ştiu de când – critic demolator al candidatultui la
preşedinţie, şi din nou pe bună dreptate, te întrebi care-i Ponta
(sau care-i poanta) lui A. Pleşu şi care-i Pleşu care nu te duce cu
preşu ?!... Răspunsul e simplu : V. Ponta e mereu acelaşi ca şi
Andrei Pleşu. Si dacă te întrebi, din nou, ce l-a determinat pe
domnul fost ministru de externe, fost consilier prezidenţial şi fost
bursier în Germania Federală pe vremea dizidenţei sale anticeauşiste, să-l butaforeze, la un moment dat, în erou pozitiv pe
Primul Ministru mereu negativ, răspunsul ni-l dă chiar autorul
articolului din 2013, atunci când elogiază faptul că « premierul a
schimbat de picior, trecând de la o politică de front la una a
compromisului ». A compromisului cu cine şi cu ce ? Evident,
cu T. Băsescu şi cu politica lui. Tocmai se încheiase celebrul pact
nocturn . Azi pactul nu mai există şi Victoraş râvneşte fotoliul
prezidenţial. Deci trebuie demolat. Recurgând din nou la o
întrebare retorică, te întrebi de ce ? Că doar filozoful gazetar nu
mai e dispus « să presteze » pentru ţară şi să cedeze aşteptărilor
generale de a o salva, candidând la preşedinţie . « Eu socotesc
că am prestat destul pentru naţie », răspunde el dezabuzat la
întrebarea : de ce nu candidează la funcţia supremă în stat.
Dezabuzat şi cu o nuanţă de reproş faţa de naţia nerecunoscătoare
care, ea, la rândul ei, n-a prea « prestat » pentru dezinteresatul
şi dăruitorul prestator. Nu, condeierul şi moralistul de serviciu nu
se războieşte pentru el însuşi ? El este altruist şi generos ?i mereu
fidel Preşedintelui legendar al României contemporane, împreună
cu care va intra triumfal în eternitate. Acolo unde un biet actoraş
ca Radu Beligan nu poate avea acces, de vreme ce a avut proasta
inspiraţie de a susţine candidatura lui Victor Ponta !!!...
Milostiv ului Andrei Pleşu îi este milă de Radu
Beligan….De ce nu i-o fi milă oare de el însuşi ?!?!...Sau
măcar…un pic de ruşine ?!?!..
Alexandru MELIAN
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AL. FLORIN ŢENE - (n. 1942). Poet, critic literar,
romancier, promotor cultural

Critica literară între artă şi ştiinţă
- însemnări Din volum:
ASEMĂNĂRILE DINTRE ALEGERE, NORMĂ ŞI
EXPRESIVITATEA POETICĂ ŞI RAPORTURILE DINTRE ELE
Aserţiunea că principiile care explică valorile expresive ale
limbajului artistic ca valori artistice ne îndeamnă să supunem
această situaţie unei revizuiri. În acest context se pune întrebarea,
firească, care sunt aceste principii? Primul ar fi, deoarece este cel
mai vechi, şi trebuie amintit la început, datează de la Aristotel, şi
el este acela al abaterilor, al devierilor de la normă. Aristotel a
avut în vedere, fără să-l formuleze astfel, acest criteriu, pe care la considerat esenţial în definirea specificului limbii poetice sau,
cu un termen mai cuprinzător, al limbii artistice. Cuvintele unei
limbi pofti, după Aristotel, comune şi diferite de uzul general, aşa
cum specifică în Poetica. Printre acestea din urmă el include
regionalismele, metaforele, podoabele şi în general toate mijloacele
de expresie care se abat de la exprimarea obişnuită şi curentă.
Limba poetică va trebui să fie un complex format din mai multe
elemente. Claritatea, însuşire fundamental a exprimării, inclusiv
în limba poetică, este asigurată de întrebuinţarea fondului uzual,
comun al limbii. Aristotel distinge în limba poetică cuvinte care
aparţin limbajului poetic, pentru motivul că acestea se opun
exprimării uzuale. Clasicul antic dă exemple de exprimare poetică
datorită întrebuinţării unor cuvinte rare sau uno inversiuni
neobişnuite în limba greacă uzuală şi care dobândesc prin aceasta
calitatea de expresie poetică originală.

fapt esenţială şi subminează, credem noi, principiul însuşi -,
formulată astfel de către Solomon Marcus în Preliminarii ale poeticii
matematice, publicat în „Viaţa Românească” (nr.9, 1967, p.142 şi
urm.): „Credem că, întradevăr, nu e de ajuns să violezi codul pentru
a scrie un poem. Stilul este o greşeală, dar nu orice greşeală este şi
stil, iar eroarea suprarealismului a constat în faptul că a crezut
uneori în acest lucru.”
Criteriul abaterilor de la normă în poezie a fost reluat de
către Solomon Marcus care vede în acest criteriu al abaterilor factorul
esenţial spre care converg direct sau indirect toate celelalte explicaţii
ce s-au dat ori s-ar putea da în materie de limbaj poetic.

Aristotel introduce de fapt un criteriu care nu este exclusive
lingvistic şi formal, şi anume acela al noutăţii expresiei, al puterii
ei de evocare, rezultă dintr-o opoziţie, dar care rezidă nu în
fenomenul opoziţiei ca atare, ci în valorile pe care expresia în
cauză le-a dobândit pe această cale. Funcţia limbii poetice se
caracterizează prin ceea ce aduce nou ea - iar aceasta este un criteriu
estetic şi ţine de valorile pozitive ale comunicării - şi nu prin ceea
ce nu este ea.

Putem conchide în legătură cu criteriul alegerii în stil că el
este secundar şi exterior expresiei poetice, care trebuie raportată la
funcţia de reprezentare poetică pe care o îndeplinesc elementele
expresive ale limbii organizate stilistic într-un întreg elaborate, întro structură artistic determinată de ceea ce se numeşte o situaţie.
Reprezentarea literar - artistic nu elimină conceptual, ci-l
transfigurează în imagine străbătută de fluxul individual al
sentimentelor şi emoţiilor, adică îl înfăţişează într-o ambianţă nouă,
obiectivă şi subiectivă în acelaşi timp, de concept viu, de adevăr
trăit. Aşa cum nu există reprezentare a realităţii în afara conceptelor
prin care gândirea construieşte raţionamente şi formulează adevăruri
despre ceva- ce există în sine, şi independent de gândirea conceptual,
dar care se reflect în ea- tot astfel nu există reprezentare poetică a
realităţii individuale în afara cuvintelor private ca mijloace de
expresie organizate în întreguri sonore şi semantic, structurate
stylistic în funcţie de ceva care le transcede: universal şi existenţa
omenească subliniate în conştiinţa artistului şi reflectate într-un mod
particular în limbajul poetic.

Principiul că stilul reprezintă o abatere, o deviere, prin care
limba poetică se opune normei lingvistice, a fost formulat de Ch.
Bruneau şi preluat de la acesta de P.Valery, aşa cum ne spune
St.Ullmann. Definiţia stilului drept abatere (ecart) este făcută în
termini negativi, adică aflăm din ea ce nu este stilul şi ce este el.
În felul acesta s-a putut vorbi la un moment dat de stil ca anomalie,
pornindu-se de la ceea ce este dat din punct de vedere lingvistic în
sistemul limbii şi sugerându-se, deci, o realitate care contrazice
sistemul, prin faptul că se înscrie într-o altă sferă de fapte, în
domenii diferite ale cercetării. Pornind de la concepţia că limbajul
poetic este o structură ce se opune limbii prozei, că este antiproză,
stilisticianul francez Jean Cohen admite că stilul este o deviere, o
violare a codului, ba chiar „une faute”, cu rezerva - care este de

În limba artistică raportul expresie-conţinut apare însă într-o
altă lumină, pentru faptul că trecerea de la un semnificant la altul,
adică „alegerea “ expresiei, este motivată de funcţia lingvistică a
conţinutului, care este o funcţie estetică. Prin aceasta ea depăşeşte
funcţia de comunicare realizată prin denotaţii, făcând apel la
conotaţii, la sensurile derivate, individuale, simbolice. Svend
Johansen în „La notion de signe dans la glosse-matique et dans
l‘esthetique” (în Travaux, Copenhague, V, 1949). Spunea că prin
acest fept expus mai sus se ajunge la ceea ce s-a numit
instrumentalizare, adică organizarea limbii sau a elementelor iradiate
din sensul denotaţiei în vederea îndeplinirii unei intenţii artistice
sau estetice.
15 august 2013

Citiţi întregul volum la Editura online “Sămănătorul”:
http://www.samanatorul.ro/editura/2014/Al_Florin_Tene-Critica_intre_arta_si_stiinta.pdf
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40 Foto-document - Hartă Asaltul Carpaţilor, (1975)
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.
Conceptual si artistic - tehnic, proiectul “Revista Sămănătorul” a fost lansat de catre prof. Nicu N. Tomoniu, el
înlocuind vechiul Buletin informativ “Semănătorul” care apărea din anul 2009 pe o iniţiativă şi o cheltuială proprie. Înlocuirea
acestuia cu actuala revistă s-a făcut deoarece buletinul lunar nu putea promova activitatea autorilor de la Editura online
Semănătorul. Revista Sămănătorul 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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La 21 Sept. 2014, la Radio România Oltenia Craiova a fost difuzată emisiunea “LA CEAS DE TAINĂ”, o emisiune despre oraşul Tismana. Realizator poeta Liliana Hinoveanu.
Subiecte din emisiune:
- De ce trebuie ca la Tismana să nu vii doar la mânăstire ci trebuie să vizitezi zona cel
puţin două zile.
- Puteţi vizita în acest timp ariile naturale protejate dintre care: izbucurile Izvarnei, Cornetul
Pocruii, Pădurile de castan, Castanii seculari de la Gornoviţa, monument al naturii, Peştera
Gura Plaiului de la Topeşti, monument al naturii, Cotul cu Aluni şi Altarul Schitului părăsit din
Culmea Topeşti, la Sohodol Piatra Andreaua, Steiul Coziei, Dealul Tihomirului, la Tismana
Pădurea seculară din Vârful Cioclovina, cele două Schituri de pe acest munte.
- De ce artizanatul din Tismana este recunoscut pe plan naţional şi internaţional, ce
demersuri se fac pentru a reînvia tradiţia coloritului pe bază de extracte de plante.
- Care sunt marile personalităţi ale României care au venit periodic la Tismana şi şi-au
adus aportul la emanciparea Tismanei şi a Văii Tismanei, construind vile, poduri din beton,
amenajând Parcul Dendrologic Chihaia, Muzeul Mânăstirii.
- De ce pe plan naţional proiectele vizând infrastuctura în turism nu sunt luate în seamă
de autorităţile centrale. De ce se alocă de către acestea fonduri în zone care nu pot oferi ceea
ce vechile localităţi turistice deja au. De ce patrimoniul local se degradează din cauza incapacităţii
clasei politice de a dezvolta localităţile, prioritare fiind interesele personale şi de grup.

Descărcaţi până la 7 octombrie 2014, fişierul cu emisiunea de la Radio Craiova
“LA CEAS DE TAINĂ” - INVITAT PROF. NICOLAE TOMONIU :
https://www.wetransfer.com/downloads/9c6da45d3ab1e5b3f2a8c35e093f507920140930084945/5259ac0256f949e11aab2ab305aae16e20140930084945/cec0d1
DICŢIONAR: - SĂMĂNĂTORÍSM s. n. Curent social, cultural şi literal 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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Crucea roşie pe fond alb
alocată echipajului Montana
din Topeşti. Prof. îndrumător
de echipaj, Nicu Tomoniu,
găsire fonduri pentru
marcaj, prof. Telu Chirimbu

Harta din 1975 a traseului echipajului «Montana» al şsolii Topeşti ! Locul I pe ţară !
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Proiectul marcajelor turistice pioniereşti “Asaltul Carpaţilor”, din anul 1975, a fost un beneficiu pentru turişti. Dar
organizaţiile de pionieri s-au desfiinţat după ‘89 iar noile şi puţinele organizaţii de tineret au azi alte ţinte în şcoli.

