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Anul VI. Nr. 2 - apr. mai iun. 2016 - Apare tipărit la
mijlocul fiecărui trimestru, cu articole din publicaţiile AST
online. Intră în lucru în data de 25 ale primei luni a
trimestrului, cu excepţia primulul trimrstru. Ediţia online va
avea în anul 2015 acelaşi număr şi va fi cu vânzare.

Sămănătorul - Anul VI. Nr. 2 - mai 2016 - EDITORIAL
NICOLAE N. TOMONIU
(n. 12 nov. 1944, Tismana)

România abulică:

CURAJ
SI TRANCOTE
Nu, nu e vorba de curajul ostaşilor români care au luptat
de-a lungul istoriei pentru a ne păstra fiinţa naţională. E vorba
de curajul incultului ajuns pe o funcţie importantă. România a
trecut prin cele mai mari transformări economice şi sociale în
ultimii 26 de ani. Dar, în loc ca pe primul loc în strategia
României să fie învăţământul, perfecţionările şi reciclările,
instrucţia şi educaţia precară a noii generaţii - cu miniştri având
doar studii liceale - au dus la deteriorarea forţei de muncă şi a
eficienţei aparatului administrativ. De la strategiile aiuritoare
ale miniştrilor până la funcţionarul de primărie, angajat pe
criteriul politic şi nu pe competenţă, vezi nătărăii şi prostănacii
cum învârt treburile după mintea lor strâmtă şi nu după legi.
- Când a ajuns jude în împărăţie ţiganul întâi pe tac-su la omorât - se spunea pe vremuri când se arunca vina pe clasa
atât de oropsită a unei minorităţi ce n-avea acces la învăţătură
din cauza sărăciei. Acum nătărăii şi prostănacii, ce lipeau până
mai ieri afişe electorale, ajunşi în funcţii prin primării te privesc
de undeva de sus şi-ţi cer mereu „câte o hârtie în plus” pentru
„a-şi arăta muşchii”, ca să folosim jargonul lor. Nu mai există
morală civică ci doar ignoranţă şi dispreţ. Aceasta este definiţia
curajului în România abulică de astăzi!
Pentru că trebuie să ai curaj să afirmi ca ministru al
învăţământului că revoluţionezi sistemul. Zice presa partizană:
„În ceea ce priveşte planul cadru pentru învăţământul gimnazial,
Adrian Curaj a precizat faptul că istoria şi limba latină nu sunt
materii de negociat. Avem nevoie de istorie şi latină foarte mult
pentru că sunt rădăcinile noastre şi sunt importante”. Trece o
săptămână, două, şi aceiaşi presă e nevoită să consemneze: "La
sfârşitul anului 2015, Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere
publică trei propuneri de plan-cadru pentru învăţământul gimnazial.
Limba şi literatura română pierde o oră la clasa a V-a, în toate cele
trei variante. Alte modificări comune planurilor sunt: dispare Latina,
disciplină care este studiată în prezent la clasa a VIII-a şi apar
discipline noi care ar înlocui Cultura civică: Educaţie pentru
drepturile copilului (clasa a V-a), Educaţie interculturală (clasa a
VI-a), Educaţie pentru cetăţenie democratică (clasa a VII-a) şi
Educaţie economică (clasa a VIII-a). În cadrul unei variante,
Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) devine obligatorie.”
Păi, când ai vorbit serios Domnule CURAJ ! Ori e albă,
ori e neagră, nu mai bâjbâi ca Susănica Gâdea prin 1978!
Un alt curajos este „istoricul” Cristian Troncotă ce se născu
pe vremea când muri Stalin dar tot istoria impusă de el o învăţă
la şcoală şi la liceu. Apoi, absolvi cursurile Facultăţii de Istorie
- Filosofie din cadrul Universităţii Bucureşti (1980) iar între 19841989 fu ofiţer (locotenent major) de securitate. Aha! Credeţi că
securistul Troncotă a fost „pe la rivoluţie” aşa... cum zicea
Caragiale „Îmbracă-te frumos Miţule şi hai şi noi pe la rivuluţie”?
Nu! Îşi făcu omul meseria şi, ca recompensă avu o
traiectorie fulminantă în acelaşi domeniu al „serviciilor”, adică
aruncând cu troncote în popor. Îl văzui zilele astea la un post
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TRÓNCĂT, troncote = troncănire, izbitură, huruit
tráncotă= glumă, catrafuse, calabalâc. DAR (2002)

de televiziune făcându-şi meseria lui abominabilă. Cu barbişon,
şi aruncând o privire de savant spre colţul din răsărit al
studioului, mă lăsă cu gura căscată! Cică ţăranul român care
lupta în primul război mondial era un dobitoc ce lupta pentru
că i se promisese pământ după Răscoala din anul 1907.
Mamă, ce troncote ne aruncă în cap omul serviciilor !
Acela nu era doar „primul război mondial” domnule
„istoric” ci era Războiul pentru Reîntregirea Neamului
Românesc şi nu l-au făcut nişte ţărani proşti şi analfabeţi cum zici - „pentru ca să capete pământ”. Ţăranii din vremea
lui Spiru Haret, chiar dacă nu ştiau carte, se duceau la mânăstiri
şi biserici la „cercurile de citit” organizate de intelectualitatea
satelor sau clericii locali. Care erau oameni de înaltă ţinută
morală şi de cultură vastă. Am scris mereu în revistă de
Vlahuţă, care l-a făcut pe Coşbuc referendar la ministerul lui
Spiru Haret tocmai pentru a organiza la Sanatoriul Corpului
Didactic de la Tismana întâlniri cu sătenii.
Iată ce scriu eu în cartea George Coşbuc de la Tismana
şi am spus şi la cercul pedagogic al profesorilor de lb. română:
„Cartea aceasta despre Coşbuc tocmai acest aspect al
patriotismului tratează. Al sentimentului de naţiune puternică ce
este capabilă să lupte de la egal la egal cu nemţii şi să-i mai şi
învingă la Mărăşeşti. Arma fatală a armatei române a fost nu numai
instruirea militară ci şi educaţia religioasă, morală şi civică
transmisă direct, prin viu grai, de către erudiţii poporului român.
Sau în scris, prin poeziile şi cântecele patriotice, poemele şi imnurile
unor poeţi ca Eminescu, Coşbuc, Goga, Slavici, Şt. O Iosif şi atâţia
alţii ca ei. Cu astfel de arme sufleteşti, conducând la vitejie, au
câştigat românii Razboiul de Reîntregire al Neamului, sintagmă
care azi în şcoală şi în presa vândută străinătăţii e o sintagmă
tabu, un slogan „regal” care azi „nu se mai poartă”.”
Dau exemplu în carte pe muma mea, fiică de cioban,
ce nu fusese dată la şcoală, învăţase singură să citească şi
ştia pe dinafară sute de poezii - multe patriotice - balade cu
eroii neamului, faptele lor de arme. Femeile se grupau pe
marginea drumului pentru cusături, spuneau povestiri, poezii
şi ghicitori, lumea satului trăia într-un patrimoniu literar de
invidiat, păstrat prin viu grai de milenii. Ce ştii dta domnule
Troncotă despre folclorul românesc? Degeaba dai cu troncote,
îl vei găsi la poporul român şi peste milenii de aci înainte! Îţi
recomand emisiunile folclorice de la Radio Craiova continuatoarea vechiului „Radio Şanţ” - şi articolele noastre
despre cei care au făcut România dodoloaţă!
După ce aţi citit în despre faptele de arme ale înv. Ion
Aurariu din Tismana (Reg. 18 Gorj) încă un reper moral:
diaconul C. V. Dănău din Turcineşti, plecat pe frontul
de la Mărăşeşti ca preot militar. Pag. 35.
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Prof. univ. dr. Ion Mocioi, fost senator de Gorj, specialist
în scrierile vechi, scriitor, brâncuşolog. - (n. oct. 1940).
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Semnale: George
Coşbuc de la Tismana
La Editura „Semănătorul” a apărut recent, cartea
George Coşbuc de la Tismana, o antologie
subintitulată „studii, articole şi amintiri”, care se constituie
într-o reală monografie documentară, dedicată poetului
năsăudean de către profesorul şi editorul gorjean Nicolae
N. Tomoniu, asociat cu Maxim (Iuliu-Marius) Morariu,
teolog din Bistriţa-Năsăud. Este un top de mare valoare
ştiinţifică şi literară, care completează fericit cunoaşterea
vieţii şi operei scriitorului ardelean în postura lui de oltean
înrudit cu familia librarului Sfetea şi statornicit în Gorj în
stabilimentul acestuia, la Tismana, unde şi-a continuat
creaţia originală şi a tradus în româneşte celebra „Divina
Comedie” a italianului Dante Alighieri.
Nicolae N. Tomoniu este un om de cultură,
director al Editurii „Semănătorul” şi al revistei online şi
tipărită, cu acelaşi nume, profesor şi autor al unor cărţi
intrate în patrimoniul naţional al tipăriturilor. A semnat
alte cinci cărţi de asemenea importanţă – Monografia
oraşului Tismana, Sfântul Nicodim de la Tismana,
Neamul întemeietor al lui Basarabă, Monografia Tismana
în imagini, Ultimii soldaţi ai neamului românesc, cât şi
un Ghid ilustrat al oraşului Tismana, dedicat turiştilor. N.
N. Tomoniu este şi preşedinte al Filialei Gorj a Ligii
naţionale a scriitorilor, care are sediul central în ClujNapoca. Editor, a tipărit optsprezece cărţi de diferiţi autori
din Gorj şi din ţară.
Colaboratorul său, pr. Maxim (Iuliu-Marius)
Morariu este unul dintre tinerii intelectuali ardeleni de
prestigiu, cunoscut mai ales prin cărţile Sfântul
Constantin Brâncoveanu şi o Antologie de invitaţii la
lectură, dar şi prin studii şi articole importante.
Cartea pe care o semnalăm, George Coşbuc
de la Tismana (2016), debutează cu o epistolă a lui N.
N. Tomoniu către colaboratorul său Maxim Morariu,
bogată în informaţii inedite privind cultura română şi
activitatea mănăstirească, despre revista „Sămănătorul”
şi noile legături Tismana-Năsăud, despre studiile
publicate de George Coşbuc la „Sămănătorul” (19011902) şi bibliografia coşbuciană privind traducerile din
opera lui Dante Alighieri.
Un capitol special al acestei cărţi este studiul
dedicat de N. N. Tomoniu lui Badea Gheorghe Coşbuc
la Tismana, „amintiri din copilăria” autorului tismănean,
integrate ca „motive pentru a scrie cartea aceasta”, cu
„mărturii despre prezenţa poetului la Vila Sfetea de la
Tismana” şi „ilustraţii” sau fotografii documentare inedite.
Următorul capitol al cărţii reprezintă fragmente
din Comentariile lui Ramiro Ortiz la traducerea lui George
Coşbuc „Divina comedie” scrisă de Dante Alighieri, care
include şi o scrisoare a savantului italian intitulată L-am

cunoscut pe Coşbuc în
vara anului 1915 la
Tismana (10 martie
1925).
Un
loc
important (de vreo 30
de pagini) în carte are
capitolul Pe urmele lui
Coşbuc la Tismana,
care se desfăşoară în
trei
părţi
bine
Chioşcul lui Coşbuc de la Tismana
structurate şi bogate în
informaţii culturale, de
mare interes pentru o monografie extinsă privind viaţa lui Coşbuc.
Urmează, în carte, o antologie de Articole şi studii aparţinând
lui Nicolae N. Tomoniu ?i Maxim (Iuliu-Marius) Morariu şi publicate
în noua revistă „Sămănătorul, Tismana”.
În continuare, N. N. Tomoniu înserează studiile sale speciale:
Situaţia generală a ţării în ultimii ani de viaţă a lui George Coşbuc şi
Aniversare în luna mai 2014: Revista „Sămănătorul” la trei ani! (în
Tismana), modele de cercetare ştiinţifică aprofundată pe domenii
bine stăpânite de autor şi inteligent realizate.
Autorii acestei cărţi reproduc şi alte articole din revista
„Sămănătorul”, între acestea fiind şi un studiu al nostru (Ion Mocioi:
Coşbuc la Tismana).
Volumul semnalat se încheie cu un grupaj de fotografii
adnotate de N. N. Tomoniu, câteva poezii semnificative de G. Coşbuc,
bibliografii şi un necesar index de nume şi denumiri. Este o carte
densă, de apreciabilă valoare culturală şi renumită realizare
tipografică.
Dr. Ion Mocioi
.
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Cercul Pedagogic al profesorilor de limba română din nordul judeţului Gorj

Dezbatere (22 martie 2016):
„George Coşbuc de la Tismana”
- Un punct distinct în cadrul temelor dezbătute -

La ora 9 a.m., la Liceul Tehnologic Tismana organizarea dezbaterior
au revenit prof. Florentina Grindeanu, Maria Marin şi Ctin Jerca,
profesor care şi-a luat ca temă, cartea despre George Coşbuc

- Raportor Constantin Jerca, invitat Nicolae N. Tomoniu, unul din autorii cărţii -

Cuvântul dlui Constantin Jerca, Liceul Tehnologic Tismana.
Am ţinut să includem pe ordinea de zi antologia
de studii, articole şi amintiri „Nicolae N. Tomoniu * Maxim
(Iuliu-Marius) Morariu – George Coşbuc de la Tismana”
pentru că, încă din anul 2004, când localitatea Tismana a
devenit oraş, ne-am propus să recuperăm tot ceea ce a
făcut George Coşbuc pentru învăţământul, cultura şi
turismul Tismanei. Sau, pe scurt, pentru emanciparea ei.
Crease împreună cu arhimandritul mânăstirii Tismana
Corneliu Sebăreanu, cu deputaţii Dincă Schileru şi Numa
Frumuşanu, cu cumnatul său librarul George Sfetea şi o
mână de dascăli din sat un grup de iniţiativă. Treptat sunt
atrase alte personalităţi ale vremii: preotul iconom D.
Lungulescu din Craiova, primarul Tg-Jiului Al Pojogeanu
Sache, prof. universitari din Bucureşti, bancheri din Gorj,
proprietari din Tismana, punând bazele Societăţii „Dorna
Tismana” la 20 august 1908, având ca preşedinte prof. G.
O. Gârbea din Bucureşti, vicepreşedinţi tipograful Nicu D.
Miloşescu şi Const. Muşescu, directorul şcolii de notari,
amândoi din Târgu Jiu, secretar-casier fiind Ioan Ghica
Atanasie, inginerul Ocolului Silvic Tismana.
George Coşbuc care-şi petrecea verile la Tismana
a fost sufletul multor împliniri atrăgând o parte
Pagina 4 din aceste personalităţi în construirea de vile

pe Valea Tismanei, amenajarea „Aleii Tainelor”, o cărare pietruită
pentru promenade, amenajarea Parcului Dendrologic şi al Fântânii
Chihaia, Masa Fraţilor, chioşcurile lui Coşbuc şi Gârbea, eleşteul
Miloşescu, Fântâna Basarabilor şi Crucea lui Gârbea din vârful
Stârmina.
Un mic grup de profesori, conştienţi de acest bogat
patrimoniu cultural, material şi imobiliar, am înfiinţat „Fundaţia
Tismana”. Dar, un singur proiect mare am reuşit: să obţinem fonduri

Prof. Constantin Jerca vorbind despre Coşbuc
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pentru reabilitarea Căminului Cultural Topeşti. În Consiliul Local
s-au făcut câţiva paşi mici, biblioteca şi Casa de cultură primind
numele lui George Coşbuc. Şantierul ACH Tismana a reconstruit
Chioşcul lui Coşbuc, Vila Sfetea a fost reabilitată pe un proiect
de turism primind un nou nume, Vila Ursu. Dar locurile încărcate
de legendă amenajate de Societatea „Dorna Tismana” acum
mai bine de un secol au rămas pustiite negăsindu-se bani pentru
acest patrimoniu, regulă valabilă în întreaga ţară.
S-a ajuns la concluzia că mai întâi trebuie realizată
conştientizarea autorităţilor locale şi a factorilor de răspundere
de nivel judeţean şi naţional despre comorile nepreţuite pe care
ni le-au lăsat pe Valea Tismanei familiile Coşbuc, Sfetea,
Miloşescu dar şi Ocolul Silvic, Mânăstirea Tismana şi Sanatoriul
Corpului Didactic din faţa mânăstirii.
În atingerea acestei strategii s-a implicat dl prof.
Tomoniu, aici de faţă, care a reînfiinţat revista „Sămănătorul”
la mai bine de un secol de la apariţia revistei „Semănătorul” a
lui George Coşbuc şi Alexandru Vlahuţă, devenită apoi
„Sămănătorul” din 4 octombrie 1902.
Revista „Sămănătorul”, al cărei director este dl.
Tomoniu, este la al VI-lea an de la apariţie online şi în al III-lea
an de când apare tipărit. Ea sa impus pe plan naţional şi
internaţional având colaboratori din Franţa, Germania, Italia,
Republica Moldova, Australia şi SUA. Dar şi recunoaşteri ale
organizaţiilor profesionale de creatori. Miercuri, 16 martie, orele
17.00, în sala de spectacole ARCUB, din str. Lipscani nr. 84,
Bucureşti, a avut loc Gala Premiilor Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România „UZPR 2015”. Cităm: „Se acordă
Premiul II, domnului Nicu N. Tomoniu, pentru editarea publicaţiei
„Sămănătorul” (Tismana)” la secţiunea „Presa online”.
Pe lângă publicaţia „Sămănătorul”, dl prof. Tomoniu a
scris în „Monografia oraşului Tismana„ multe lucruri despre
Coşbuc şi societatea „Dorna Tismana”, pe care nici eu nu le
cunoşteam. Pe baza informaţiilor din ea, regretatul prof. Vasile
Surcel şi cu mine am scris o serie de proiecte de reabilitare a
vechiului patrimoniu de pe Valea Tismanei. Din păcate, niciunul
n-a primit finanţare, oricărui for ne-am adresat.
Vine acum dl. prof. cu cartea aceasta despre Coşbuc.
Sunt informaţii de mare valoare pe care iar nu le cunoşteam
până a nu citi cartea. Mai ales că a găsit printre colaboratorii
de la „Sămănătorul” un aliat excepţional, Iuliu Marius Morariu,
şef de promoţie al facultăţii de teologie ortodoxă şi al facultăţii
de istorie în cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca,
acum Ieromonahul Maxim Morariu şi coautor al acestei cărţi.
Cu atât mai valoros, cu cât, absolventul UBB s-a întors la
mănăstirea din satul lui, Salva, sat aflat la numai 4 km de satul
Hordou, azi satul George Coşbuc. Sate de vechi românism
unde au fost traşi pe roată sau spânzuraţi în ştreang martirii
Atanasie Tudoran din Bichigiu, Vasile din Telciu, Grigore din
Zagra, Vasile din Mocod, numărul lor adăugându-se mai vechilor
martiri, Horia, Cloşca şi Crişan.
Cartea „George Coşbuc de la Tismana” m-a surprins
în mod plăcut pentru că îmbină articolele autorilor publicate în
„Sămănătorul”, din reviste sau ziare cotidiene din judeţele Gorj
şi Bistriţa-Năsăud. Astfel, aflăm amănunte despre accidentul
de la Băleşti, unde şi-a pierdut viaţa unicul fiu al poetului,
Alexandru Coşbuc, despre publicistica lui Coşbuc la
„Sămănătorul”, despre rudele lui Coşbuc la Tismana: Draga şi
George Sfetea, Zaga şi Mişu Popescu, Rozica şi Ion Popescu,
patroni ai restaurantului „La Rozica”, unde Coşbuc şi Ramiro
Ortiz, beau vin şi discutau despre traducerea „Divinei Comedii”
a lui Dante.
Cea mai mare surpriză pentru mine a
Pagina 5 fost descoperirea originii cântecului „La

Cântă în grădină, Murgu, Rugină, Marin (Costree) şi
fraţii Motorga. Pe bancă, proprietarul I.D. Popescu
Tismana-ntr-o grădină”, cântată mereu la vremea aceea, sub
un nuc din grădina de peste râu a restaurantului „La Rozica”,
grădină aflată la mijlocul Aleii Tainelor. Creatori ai cântecului
care ne spune: „Foaie verde de-o sulfină/ La Tismana-ntr-o
grădină/ Mi-a prins dorul rădăcină/ Aş dori să-l iau acasă/
Rădăcinile nu-l lasă/ Aş dori să-l iau cu mine/ Rădăcinile-l şiu
bine”, au fost renumiţii lăutari ai Tismanei, Murgu şi Rugină.
Iar paternitatea cântecului este dată de versiunea cântată mai
târziu în Mahalaua Tismanei: „La Tismana-ntr-o grădină/
Cântau Murgu şi Rugină/ Costree cânta cu basul/ iar Motorga
secundaşul” .
O contribuţie valoroasă a cărţii o reprezintă amănuntele
privind luptele din primul război mondial din munţii Vâlcan.
Este vorba de un capitol preluat şi adăugit din memorialul „Ion
Aurariu – Prin vremuri de război” care descrie unităţile militare
care au luptat pe Drumul Strategic 1916 – Mânăstirea Tismana
– Masivul Oslea cu variantele de rezervă Pasul Scocu –
Câmpuşel – Frânceşti – Arcani – Dobriţa.
Cronologia anilor de război ne dezvăluie cadrul în care
şi-a trăit ultimii ani din viaţă George Coşbuc. Îşi pierduse unicul
fiu în accidentul de la Băleşti, acum era pe cale să-şi piardă şi
ţara, armata rusă, ocupată cu revoluţia lui Lenin, lăsând trupele
române singure în faţa nemţilor.

Dl Tomoniu vorbind despre revista „Sămănătorul”
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Cartea se încheie cu imagini inedite şi două poezii pe
care noi, profesorii de lb. română trebuie să le ţinem sub căpătâi:
„Fragment epic” al lui Coşbuc şi „La arme” scrisă de redactorul
lui Coşbuc la „Sămănătorul”, Şt. O. Iosif.
Dar să dăm cuvântul dlui prof. Tomoniu pentru a ne
spune mai multe.

Nicolae N. Tomoniu, unul din autorii cărţii
.

Cuvântul dlui Nicolae N. Tomoniu,
Asociaţia „Semănătorul Tismana”.
Înainte de toate ţin să vă aduc scuze, în locul
funcţionarilor primăriei - voi detalia mai târziu -, pentru că aceste
cărţi şi reviste pe care le vedeţi nu vi le putem oferi gratuit prin
interpretarea corectă a Art. 4 alin.(l) din Legea nr.186/2003
pentru alocarea de sprijine financiare de la bugetul local pentru
cultura scrisă. Legea se aplică peste tot în ţară. Colega dvs.
Lucia Silvia Podeanu din Novaci, prof. de lb. română şi poetă
la „Sămănătorul”, a decedat anul trecut, Dumnezeu să o ierte !
La Novaci, după aprobarea bugetului local, în care s-au alocat
sume importante pentru cultura scrisă, personalul tehnic a
procedat corect în aplicarea legii şi i-au tipărit dnei Podeanu,
volumele de poezii pe care gândise în spirit novăcean, pentru
oieritul de transhumanţă şi cutumele legate de această meserie
ancestrală.
Volumele de poezii tipărite pe baza legii amintite, au
făcut obiectul lansărilor de carte la casa de cultură de acolo şi
s-au distribuit gratuit participanţilor la lansare, pentru că la
Novaci funcţionarii au interpretat corect legea printr-un „Contract
de Sprijin al Culturii Scrise”, virând mai întâi banii, tipărind
cărţile şi apoi a urmat descărcarea contabilă prin facturi şi
borderouri de distribuţie a cărţii, acte prezentate la secretariat
de către autor.
Şi la Ţicleni s-a interpretat corect legea, în cauză fiind
autorul mai multor cărţi monografice, Ion M. Ungureanu, fost
primar.
Numai la Tismana, deşi aplicarea legii a fost
promulgată, spre meritul lor, de toţi consilierii locali, s-a
interpretat legea după ureche întocmindu-se un „Contract de
achiziţie” pentru că funcţionarii nu cunosc un alt fel de formular
decât cel pentru achiziţie de miei, castane, ouă, nasturi sau
biberoane.
Detaliez acest lucru, aşa cum am afirmat la început,
pentru că e necesar pentru dvs, a cunoaşte această experienţă
ca profesori de lb. română. Poate vreţi să tipăriţi cărţi şi reviste
în localitatea dvs. şi e bine să ştiţi ce vă aşteaptă în acest caz.
De aceea vreau să vă povestesc.
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Pentru binele oraşului am acceptat şi „achiziţia unui
abonament”. ”Abonament” de două reviste în octombrie 2013,
pentru că secretara CL s-a minunat de suma cerută: „Cum să
plătim noi 12 reviste şi să primim doar două?”. Nici nu auzise
de legea Depozitului Legal, obligatoriu, al Bibliotecii Naţionale
a României, unde revista se distribuie centrelor universitare
mari şi stă acolo promovând oraşul Tismana câteva secole!
În anii 2014-2015 s-au făcut mai multe abonamente dar
revistele n-au fost date asociaţiei pentru a le distribui la mese
rotunde iubitorilor de literatură, au rămas în arhiva CL sau
date unor oaspeţi aleşi.
Anul acesta a fost şi mai rău!
În data de 28.01.2016 am prezentat oferta pentru
proiectul culturii scrise constând în retipărirea „Monografiei
oraşului Tismana „la standarde academice cu indice de nume
şi cuprins”, tipărirea în continuare a revistei „Sămănătorul” şi
o broşură „Tismana turistică” pentru Centrul de Informare şi
Promovare Turistică după ce centrul UAT tipărise o broşură
asemănătoare dar de tot hazul, cu Peştera Mânăstirii
monument istoric, pe când aceasta, ştiu şi copiii, e cât se
poate de naturală de când a făcut-o Dumnezeu!
Bănuiesc că licitaţia a fost trucată, dându-se tipărirea
ei unui străin, în loc de a fi dată asociaţiei noastre care se
ocupă tocmai cu turismul şi patrimoniul local material şi
cultural. Am inclus în proiect broşura tocmai pentru a se
îndrepta lucrurile. S-a aprobat dar cu scoaterea monografiei
Tismanei şi diminuând suma cerută. Apoi, Consiliul Local
Tismana aprobă, pentru a treia oară, în data de 25.02.2016
oferta ”Sămănătorul” pentru că turiştii deja băteau la uşă. Am
scos monografia pe banii asociaţiei, deşi era de interes
general. Am tipărit comanda celor 24 reviste şi 56 de broşuri
„Tismana turistică”, comandate de aparatul tehnic. Ele sunt
pe masa Centrului de Informare şi Promovare Turistică dar
contabilitatea primăriei în loc să dea întâi banii, aşa cum face
cu alţii, nu ne-a virat banii pentru proiect decât după aproape
două luni, la 18 martie 2016. Adică la Novaci, Ţicleni şi alte
localităţi se pot vira întâi banii iar conducătorul proiectului
prezintă apoi facturile şi borderourile care justifică cheltuirea
sumei virate dar la Tismana tipărirea unei monografii e
considerată ”achiziţie”, nu o carte utilă pentru informarea
cetăţenilor de a şti istoria localităţii lor. Guvernul a dat o
ordonanţă de urgenţă pentru ca Legea nr.186/2003 pentru
alocarea de sprijine financiare de la bugetul local să fie
interpretată corect. Dar cine să o citească sau să caute la
„Nea Goagăl” „Sprijin financiar pentru cultura scrisă”? Mai
mândru-i ”feisbucul” plin flori, prăjituri şi mai ales de…
cucoane.
Iată o istorie a proastei instruiri a aparatului
funcţionăresc din primării, unde nu s-au făcut reciclări de un
sfert de secol. Pentru a lupta contra acestui flagel vă îndemn
să facem front comun pentru a salva ţara de funcţionarii care
cucăie pe dosare. Cereţi primăriilor de care sunteţi arondaţi
să aloce bani pentru cultura scrisă şi nu spun baliverne când
zic că trebuie „să salvăm ţara” de incultură. În judeţul Covasna,
se alocă din totalul repartizat pentru sectoarele, cultură scrisă,
învăţământ alternativ sau subsidiar, sport şi culte, respectiv,
50%, 30%, 10% şi 10%. Iată de unde au bani maghiarii să
facă atâta propagandă inexistentului Ţinut Secuiesc şi
Ungariei Mari care n-a existat niciodată ci doar Imperiul
Habsburgic al austriecilor unde numărul ungurilor era un
mezelic.
La noi sunt gândite invers alocările! Cultele pe primul
loc la sprijin financiar pentru că se apropie alegerile şi au
mulţi enoriaşi, învăţământul pentru că este a doua masă
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Maria Corlan Mischie animatoarea cântecului şi
costumului popular
de manevră electorală, sportivii (deşi şi la ei suma cerută de
80.000 lei a fost diminuată) pentru că au talent la slogane
electorale iar la cultura scrisă nu se alocă nici a zecea parte din
alocările pentru culte: doar o punguţă de două-trei mii de lei pe
an, faţă de 50.000 lei cultele şi alte sectoare iar banii se virează
dinainte conform aceloraşi fel de legi ca pentru cultura scrisă
dar nevalabile pentru ea.
Eu şi dvs. nu facem aici critica propagandei electorale,
evidentă acum în orice primărie din ţară. Pur şi simplu, ne
plângem suferinţele noastre pentru că ne interesează meseria
dar şi sărăcia în care se zbate cultura şi învăţământul. Uitaţi-vă
deseară la posturile TV ca să vedeţi cum screm „moderatoarele”
la îîî, aaa, eee şi uuu, ca un şcolar prins cu lecţia neînvăţată.
Oare cât timp ne va trebui sa reînvăţam copiii şi societatea să
aibă o dicţie corectă, fără uau, cul şi okei? Aţi văzut la dna Maria
Corlan Mischie ce dicţie corectă şi românească a avut când a
prezentat mai înainte costumele populare? E şcolită de vechiul
învăţământ, azi hulit de toţi gângăviţii ce apar pe micul ecran ca
să ne înveţe ce e bine şi ce e rău. Oare vom mai redescoperi
vreodată adevăratul învăţământ românesc?
Cereţi, ca profesori, prin petiţii şi acţiuni sindicale, să nu
vi se scoată nicio oră de limba română pentru că fără limba
maternă şi fără istorie, vom dispărea ca naţiune de prim rang
aşa cum eram odată.
Cartea aceasta despre Coşbuc tocmai acest aspect al
patriotismului tratează. Al sentimentului de naţiune puternică ce
este capabiă să lupte de la egal la egal cu nemţii şi să-i mai şi
învingă la Mărăşeşti. Arma fatală a armatei române a fost
instruirea din şcoală, poeziile şi cântecele patriotice, poemele şi
imnurile unora ca Eminescu, Coşbuc, Goga, Slavici, Şt. O Iosif
şi atâţia alţii ca ei.
Cu astfel de arme sufleteşti, conducând la vitejie, au
câştigat românii Razboiul de Reîntregire al Neamului, sintagmă
care azi în şcoală şi în presa vândută străinătăţii e o sintagmă
tabu, un slogan regal care azi „nu se mai poartă”.
Despre activitatea lui George Coşbuc la Tismana şi
emanciparea localităţii sub iniţiativele Societăţii „Dorna Tismana”,
prin care Tismana va fi declarată „Staţiune climaterică”, v-a vorbit
dl prof. Constantin Jerca rezumativ. Nici eu nu vreau să reiau
aceste împliniri ele găsindu-se detaliat în carte. Mai degrabă aş
vrea să vă vorbesc despre ce am evitat eu să includ în carte
deşi cartea cuprinde un capitol special privind „Situaţia generală
a ţării în ultimii ani de viaţă a lui George Coşbuc”.
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Aş fi vrut să fac o paralelă între poeţii patrioţi care sau stins din viaţă datorită suferinţei sufleteşti generată de
prăbuşirea în sărăcie şi mizerie culturală a ţării lor şi poetul
George Coşbuc. Să scrii o viaţă întreagă poezii ce îndeamnă
la patriotism, devotament faţă de patrie şi de popor, luptă
pentru realizarea idealurilor ţărănimii abnegaţie, dăruire, spirit
civic, solidaritate, respect şi iubire sinceră şi să vezi că toate
aceste valori umane se prăbuşesc, înseamnă negarea operei
tale conducând la o depresie mortală. Cazul Adrian Păunescu
este concludent în acest sens. Ultimele lui poezii sunt adresate
mârlanilor, hoţilor şi trădătorilor din parlament, cărora numai
de ţară şi popor nu le-a păsat.
N-am făcut în carte această paralelă între cei doi mari
poeţi ai neamului românesc pentru că, presa antiromânească
a reuşit discreditarea lui Păunescu ca proletcultist, cântăreţ
de ode pentru Ceauşescu şi partidul lui şi multe alte mizerii
ce s-or fi scris despre poetul de la Bârca fără să fie nimic
adevărat.
Şi Coşbuc a avut mari suferinţe care i-au pricinuit
moartea prematură. Pierderea unicului său fiu Alexandru, în
august 1915, nu l-a lecuit de depresie nici când a devenit
membru titular al Academiei Române în anul 1916. Au urmat
ani de razboi chinuitori, când din ţară mai ramasese doar un
colţ din Moldova. Citez de la pag. 113 din carte:
„La 24 aprilie 1918, are loc Semnarea Tratatului de
pace de la Bucureşti dintre România pe de o parte şi
Germania, Bulgaria, Austro-Ungaria, Turcia pe de altă parte.
România este nevoită să cedeze Dobrogea, să accepte
rectificări de frontieră în Carpati (prin care să cedeze teritorii
însumând 5.600 km2) şi să încheie înrobitoare conventii
economice (agricolă, a petrolului, a pădurilor etc.)”.
Cât de cutremurătoare putuse fi vestea aceasta pentru
poetul care se afirmase ca mare patriot prin poezia „Noi vrem
pământ”? Ce ar mai fi putut scrie el despre o Românie
macelarită şi sfârtecată? După numai 15 zile, la 9 mai 1918,
poetul se ridica în ceruri să-şi întâlnească pe fiul său atât de
iubit, Alexandru.
N-am scris în carte despre toate acestea. Las
academicienii literaturii române să confirme sau să infirme
ipoteza aceasta care mi se pare destul de plauzibilă.
Dar nu vreau să vă mai reţin, ora este destul de
înaintată iar dvs. aveţi de parcurs drumul spre casă. Va
mulţumesc pentru atenţie.
A consemnat Nicolae N. Tomoniu
Tismana, martie 2016

Despre instruirea în şcoală şi orele de
lb. română şi istorie

Citiţi articolul online aici :
http://samanatorul.blogspot.ro/2016/03/dezbatere-george-cosbuc-de-la-tismana.html
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AL. FLORIN ŢENE - (n. 1942). Poet, critic literar,
romancier, promotor cultural

MITUL EDENULUI ÎN UNIVERSUL POETIC AL
SECOLULUI XX

Această lucrare încearcă să evidenţieze şi să clarifice modul
de abordare al Mitului Edenului ca Paradis în poezia
europeană, cu sensurile, semnificaţiile conceptului de Paradis,
Eden sau Rai, inclusive cu toposurile ce tangenţiază acest
concept în diferite locaţii al spaţiului dintre Marea Mediterană,
Marea Nordului, oceanul Atlantic, până în Munţii Urali. Tot
odată încercăm să clarificăm modul de înţelegere şi percepţie
al Edenului şi ipostazele acestuia în poezia europeană a
secolului trecut.
În contextual acestei teme edenul ca simbol cultural
are la bază ceea ce scria Eugen Simion în „Scriitori români
de azi”, a lua în considerare binecunoscuta mitologie a
pendulării între două universuri. Prin construcţia psihică a
omului, natura existenţei este duplicitară şi conflictuală, iar
profilul spiritului său creator analizat, cum prisma descompune
lumina - ne lasă vederii starea de graţie lirică nesigură,
discontinuă, ce trebuie continuată, exploatată printr-un travaliu
intellectual care să restrângă până la ultimile limite inspiraţia
ca hazard. Orice mare creaţie de cultură, cum scria Nichifor
Crainic în „Nostalgia paradisului”, e însufleţită de avântul
transcenderii limitelor terestre.
Există la omul European, şi mai ales la poet, o
nostalgie a paradisului ca impuls fundamental al imaginarului,
iar poezia este salvarea particularului în universal, a trăirii
clipei în eternitate, căci frumuseţea poetică aspiră spre inefabil,
spre climatul superior, din ale cărui grădini paradisiace s-a
fărămiţat, cândva. (Nichifor Crainic-Nostalgia paradisului,
Editura Moldova, Bucureşti, 1987, pg. 526/527).
Se observă la poeţii europeni că nu toţi percep şi simt
edenul în acelaş mod şi sens. Dacă pentru unii este spaţiul
fericirii supreme, pentru alţii este efortul intelectual şi fizic
care, în final, creează euforia paradisiacă mult visată.
Poezia europeană prin reprezentanţii ei de seamă
proiectează fiinţa omenească între lumina paradisului şi
întunericul iadului, ca beznă a neputinţei, acestea fiind cele
două dimensiuni extreme ale veşniciei şi infinitului. Insă de la
începuturile ei poezia europeană îşi are originile în imnurile
cultice şi odele pindarice. După explozia romantică orice regulă
clasicist-abstractă este abolită în numele apropierii de natură,
ca fenomen edenic, pentru recâştigarea naivităţii originare a
poetului;însă nu peste mult timp, parnasianismul va preconiza
ca sursă de inspiraţie nu realul, ci artificialul creat de poet,
poezia însăşi. Paul Valery, în acest context aşează imaginea
mentală a lui uomo universale sub semnul poesis-ului,
avertizându-ne acela care n-a privit în albul hârtiei lui o imagine
tulburată de posibil, şi de regretul după toate semnele ce nu
vor fi alese, nici n-a văzut în limpedele aer a construcţiei ce
nu este acolo, acela pe care nu l-a bântuit ameţeala îndepărtării
de un ţel, neliniştea de mijloace, previziunea
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edenul imaginar. Unii poeţi europeni văd edenul în imaginea
tulburată de posibil, aşa cum după Valery, logica imaginativă
specifică ochiului de creaţie poetică reprezintă o singură
însuşire a lucrurilor şi le evocă pe taote celelalte.
Edenul în poezie era văzut de A. E. Baconsky ca
realitate suprapusă, iar G. B. Vico scrie că toate naţiunile erau
naţiuni de poeţi căci poezia nu este decât imitaţie. Numai
contradicţia acceptată şi evidentă dintre frumosul natural şi
frumosul artistic realizat cu totul independent şi sincronizat
adeseori cu urâtul natural, ne duce cu gândul la eden. Platon
spune că poeţii crează fantome, şi nu realităţi, fapt ce ne duce
cu gândul la edenul visat, iar Heidegger spunea: Poezia îşi
creează operele în cadrul limbajului şi le creează din materia
limbajului, tocmai această materie construieşte edenul poetic.
In secolul XX, la noi, au văzut lumina tiparului multe
lucrări ce au abordat diferite aspecte şi probleme ale poeziei
europene însă foarte puţine dintre acestea au analizat, doar în
trecere, tema edenului în poezia europeană. T. S. Eliot spunea,
chiar dacă unele din ele vădesc o contigentă baudelairiană, că
Poezia nu este frâu liber lăsat emoţiei, ci e un mod de a evada
sub imperiul ei. Şi această evadare, cum spunea, sub imperiul
poeziei este indubitabil zona inefabilului eden.
Mort la numai 27 de ani Georg Trakl a stârnit interesul
după al doilea război mondial. Poezia acestuia se intersectează
cu cea a lui Robert Musil, concetăţean austriac, pentru care
edenul este o stare de spirit. Tonalitatea poeziei lui Trakl o
aminteşte pe aceea a lui Holderlin, la care edenul se află în
diafanele anale ale vântului., de fapt cum spune odinioară Don
Luis de Gongora. Aerul enigmatic a lui Trakl interpretat sofistic
de Heidegger, ne descoperă un poet pentru care edenul este;
Luna, ai spune un mort/Ieşind din genunea-I albastră.
(Occident).
În antiteză cu acest poet Constantinos Kavafis venind
de pe un meridian exotic, la confluenţa Levantului cu anticile
civilizaţiei, pentru marele poet grec edenul este o insulă sau o
călătorie. In versul lui simţi gustul esenţelor tari, a formelor
imateriale rămase străvezii în văzdu, aşa cum ne închipuim
tipologic grădina biblică a edenului. Religia şi experienţa trăită
devine la el o raţiune a vieţii. Acest fapt îl vedem în poemul
său Itaca unde insula lui Ulise capătă valoarea edenului, altfel
decât în mitul Homeric. Ea este pretextul care în sine justifică
îmbogăţirea: Du-te-n cetăţile Egiptului/c a să primeşti de lanţelepţi învăţătură. Ţinta călătoriei rămâne un reper simbolic,
iar edenul ca răsplată fiind în ultima instanţă însăşi călătoria.
Genialitatea, spunea Eugenio Montale, constă în a fi
înţeles că elinul de atunci corespunde cu homo europaeus de
astăzi, şi în a fi reuşit să ne scufunde în acea lume ca şi când
ar fi fost a noastră. Aceasta e într-adevăr marea metaforă
(edenul) a lui Kavafis. Spre deosebire de poetul grec, Ruben
Dario devenit un fenomen general în Spania în prima perioadă
a secolului XX, căruia Unamuno îi cere poetului să găsească
sufletul dincolo de carne, pentru care autorul Solitudinilor se
declară simpatizant al Meditiaciones rurales, unde
regăseşte edenul. La poeţii europeni, inclusiv cei din spaţiul
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carpato-danubiano-pontic, descoperim dimensiunea raţională
al sublimului, cum spunea Kant, dar şi jocul de fugă către
teritorii sublime.
La Eugenio Montale, poetul italian, ale cărui poeme
sunt invadate de simbolul concentrat de heraldică şi de o
frisonare dureroasă îmbinată cu nostalgia pentru categoriile
ideale, luate ca eden, copleşit fiind de anodin sau răvăşit de
spiritele ce peste convulsivul pământ/zboară în roiuri.
(Tramontana). Edenul la Montale este v irtualitatea
ontologică, dar şi marea ca suveran principiu al existenţei şi
al vieţii: Tu prima mi-ai spus/ că măruntul zbucium/al inimii
mele era doar o clipă. A te apropia de mare presupune a
păstra neatins edenul ca întreg tezaur sufletesc. Universul
edenic pentru poet sunt vechile rădăcini care convieţuiesc
cu tendinţa spre înălţimi, spre lumină, spre bănuite zone de
combustie purificatoare sau de reviviscenţă miraculoasă,
această simbioză crează mitul mării ce se suprapune peste
eden: Adă-mi tu planeta care te conduce/acolo unde blonde
transparenţe răsar/ şi ziua-ntreagă să răsfrângă, în oglinzilealbastre/adă-mi floarea-soarelui înnebunită de lumină.
Planeta visată este edenul iar, pe când înebunită de
lumină este metafora care coboară peste noi extazele solare
ale poetului Jorge Guillen, din aceeaşi generaţie cu Montale.
In timp ce la Montale edenul este lumina, luată ca
înţelepciune, la T. S. Eliot edenul este o glosare pe marginea
ideii de timp. Un rol important ]n ]n’elegerea edenului este
creştinismul lui Eliot cu valoarea unei mitologii compozite,
în care se interferează elementele biblice cu amintirea elină
şi cu succesiunea civilizaţiilor. Edenul la acest poet este
istoria cu acel ascentism modern de sorginte jansenistă, aşa
cum subliniază Clonde Viger. Melancolia timpului, a anilor
care iau/Cu ei, departe, viori şi flaute, care poartă falduri
albi de lumină, pentru Eliot face parte din indisolubilul tablou
ce ne aminteşte de paradisul visat.
Umberto Saba, propus pentru Premiul Nobel, născut
în Triest, este un poet al dramelor ascunse, (putem să-l
asemuim cu Bacovia), găseşte edenul în înserarea Europei,
sau, mai degrabă, în valoarea propriei biografii, fiindcă nimic
nu te odihneşte de viaţă/ca viaţa. În estetica, poeţilor amintiţi
până aici, şi în etica lor, totul se clădeşte pe fundamentele
labile ale unor valori spirituale pe care le indentificăm ca
spaţiu edenic. Conceptele despre acesta sunt spectaculare
sublimizări ale lui cogito, ce trec prin procese evolutive, de
rafinare, nuanţare şi diversificare impuse de realitatea a cărei
esenţă o exprimă.
Poezia edenului dezvoltă o responsabilitate asumată
din partea autorilor ei, ci implică o angajare a speranţei
deşarte, ca privire spre real, asemănătoare aruncată de
Moise spre Pământul Făgăduinţei. (Observaţie făcută de
Kafka). Poetul Serghei Esenin, ajuns o legendă şi prin
accidentele existenţei sale, are sentimentul naufragiului careşi repudiază cosmosul, tocmai pentru faptul că poetul rus nu
are în perspectiva viziunii sale, edenul ca ultima speranţă:
Vânturi, o f urtuni înzăpezite/Măturaţi v iaţa mea
trecută!Această luptă cu propriul său trecut va domina
existenţa şi poezia lui din perioada următorilor ani pe care-i
mai trăieşte, după 1919, când a scris versurile citate. După
vizitarea Statelor Unite ale Americii Esenin este convins că
„adevărurile” pe care le aflase de la comuniştii sovietici
contraveneau realităţii. La înapoiere, se simte tot mai bolnav
şi edenul visat îl găseşte în „universul” absintului şi al vodcii.
Este tot mai bolnav sufleteşte şi trupeşte. Pentru el edenul
nu mai există, dar îl reconstruieşte, aşa cum
Pagina 9 îl înţel ege, în poezia Moscov a

cârciumărească, o capodoperă a poeziei europene.
La fel ca odinioară Verlaine (Dis, qu/ as tu fait, toi que
voila/ De ta jennesse?), poetul rus se întreabă: Oare nu mi-am
băut, parcă ieri, tinereţea? Aceasta fiind timpul edenic, şi îşi
mărturiseşte pustiul ce-l chinuie: Nu mă lăsa cu privirea ta rece,/
nu m ă-ntreba câţi ani am, cum arăt,/ Bântuit de un spasm
epileptic/, sufletul mi-e ca un galben schelet. Poetul, totuşi,
cunoaşte frecvente interludii de scăpărări de lumină, pe care le
putem lua ca edenice, atunci scrie „Balada celor 26” şi „Drumul
meu”. Poezia eseniană refuză happy-end-ul. Puterea ei magică
rezistă în sinceritate, fiind poezie de confesiune dureroasă,
tocmai de aceea edenul nu prea îşi găseşte locul şi datorită
lipsei visului frumos. Există un conflict fundamental între
structura visătorului cu naivităţi de himeră paradisiacă (aici
edenul este tot mai îndepărtat) şi viaţa dură a timpului său de
răscruce istorică.
Eugenio Montale în poeziile sale, cum subliniază Angelo
Jacomuzzi, rareori are o preocupare a unei comunicări fericite
cu metaf izicul, pentru a regăsi vestigiile edenului, ca
reminiscenţă a unei divinităţi ce a rupt vălul şi a tangenţiat cu
lumina oamenilor. Fiind masca poetică a unei ieşiri în afara
timpului, a unei intrări în mirajul edenic: negrele semen de ramuri
pe alb/ca un alfabet esenţial. (Quasi una fantasio). În Elegia de
Pico Farnease limbajul este alauatul care dospeşte preistoria
unei hermeneutici, frământat de un eu poetic stăpânit de
presentimentul unui sens spre edenul lucrurilor. In seria
fantomelor salvatoare din În prag (In limine), analizate de
Gianfranco Cotini, semnalăm prezenţa iubitei angelice. Aceasta
este surprinsă într-un gest enigmatic: …şi deasupra/ vreun gest
ce şovăie…/ Precum atunci/ te-ai răsucit şi cu o mână, fruntea/
dezvăluind-o de sub nor de plete// m-ai salutat spre a intra în
beznă. (La bufera). Evocarea acestui trecut moment, pentru
poet, secunda supremă este edenică, la fel şi invocarea divinităţii
nu sunt altceva decât semnificaţiile unei transsubstanţiere a
presentimentului apariţiei iubitei, moment ce-l consideră poetul,
edenic. Există o serie de lucruri montaliene care circumscriu
tematicii profetice, acel difuz presentiment obscur care ne
conduce spre edenul imaginarului poetic.
Spre deosebire de Montale, la Fernando Pessoa edenul
se află între abis şi oglindă. Este acelaş peisaj care, în realitate
poetul şi-l creiază, prin limbajul poeziei dat de expresia
recognoscibilă. Paradoxul implicit al lui Pessoa este acela de a
instaura un discurs poetic adecvat, uneori ironic, fiindcă la poet
iluzia de eden se confundă cu libertatea căci libertatea există/
Numai în iluzia libertăţii.
In lirica elenă I. M. Panayotpolos edenul se reflectă în
dragostea de pământ, de pădurile şi clipocitul apelor. Em
mărturiseşte undeva: Am iubit acest pământ din prima mea
tinereţe. Am umblat pe cărările lui, am ascultat freamătul
freamătul pădurilor, clipocitul apelor, am desluşit mesajul
oceanelor (…). Descoperirea tainelor vieţii, cunoaşterea
pătimaşă a iubirii ce depăşeşte frumuseţea telurică, irupând spre
spaţiul invadat de lumină a ideii, sunt tot atâtea elemente ale
edenului poetului grec înţeles de poetul grec: Femeie cu trup
de arc întins, încă te aştept/ lângă vasul de-alabastru cu
intrastate roze,/ măcar că noaptea apropape a trecut. (Asfinţita luna). Clipele aşteptării, sunt momente ale timpului edenic:
Mi te-nchipui simplu: într-un balcon/ întoarsă spre o dalbă roză
sau pe un vapor/ îmvăpăiată de flăcările amurgului/. (Fantezie),
în timp ce la Salvatore Quasimodo universul edenic e dominat
de sentimentul plenitudinii inimii sale, care păstrează tiparele
imateriale ale lucrurilor edenice din preajmă: Nu-i nici un lucru
care moare/ Fără ca-n mine să rămână viu. Imaginea omului
nu este un lucru etern, cum nici Oraşul din insula/ scufundată
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în inima mea, /nu este etern, fiindcă edenul pentru poet este
o bucurie ce o dezleagă de arborii visaţi.
Poetul suedez Artur Lundkvist descifrează edenul în
triumful deplin al tuturor energiilor disponibilităţilor umane: In
viaţa noastră a pătruns ceva nou// îi zărim prin mulţime
sclipirea/şi trebuie să-l căutăm ne-ncetat. Starea aceasta de
euforie este momentul edenic al poeziei lui Lundkvistă: Există
un fel de bucurie sălbatică/ în tot ce e viu/Există/ ceva
îmbătător şi aparţinând tuturora. (Există un fel de bucurie
sălbatică…). In schimb la Miltos Sahtouris, edenul este
perceput când urc în cerul poeziei/îmbrăcat în bunavestire a
aşteptării pruncului/străbătând o cale în imensitate…
Vor veni zilele ce ne-au sorbit/ în cupele de alabastru
ale amiezii, /din nou iluminând răsuflarea mării/şi-nnebunind
licuricii câmpiei, aşa îşi creionează în Epilog edenul, poetul
Vasos Voiadzoglu care a trăit o parte din viaţă, în insula Skiros,
pe care o vede ca un spaţiu edenic unde semnele bucuriei se
văd, ca un dar al blestemului antic. Dacă la Vvoiadzoglu edenul
era o insulă ce compensa mişcarea tuturor simţurilor a fondului
emoţional, la Iohannes Becher timpul ca simbol al noului este
perceput ca eden al simţurilor, fapt ce-l descoperim În munţi,
la umbra lor m-am fost născut/ Din munţi veneau la noi şi
vânt şi soare./Mă întrebam, prin uliţe pierdut: Cât pot ei oare
munţii să măsoare?(In umbra munţilor).
Fundamentul psihologico-ştiinţific-religios din care
derivă mitul Edenului iese în evidenţă în clipa când geneza
actului creator e identificată în viaţa psihică: iar problema ce
se pune este, aceea a exprimării ei. O stare interioară de
bucurie, de beatitudine, localizată în timp, dar mai ales în
spaţiul care produce acea stare, determină cel mai adesea
starea edenică, sau, pur şi simplu, edenul ca expresie a
poeticului.
Trăind intens, poetul plonjează în sine, îşi creează
imaginea unui mit şi astfel triumfă asupra naturii sale.
Analizând conceptul kierkegaardian de angoasă, regăsesc un
mod de reafirmare a eului artistic ca loc al construcţiei mitului
edenic, al cărui sens duce la perfecţionarea lăuntrică. Forma
sub care acesta este conceput devine expresia echilibrului
regăsit. Edenul e reprezentat de psihologie sau, mai exact,
de psihopatologie, în prelungirea imaginii sau viziunii poetului.
Edenul este construit în poezia europeană a secolului XX printrun dezechilibru, asimilabil sau, în orice caz, situabil în
proximitatea stării patologice ce declanşează procesul creator
a cărui împlinire în operă revine la o restabilire a unui nou
echilibru prin, însăşi, construcţia acestui mit. Edenul este de
aici încolo rezultatul unui efort voit şi coerent, în recrearea
naturii primitive şi tinzând să organizeze într-un cosmos edenic
beatitudinea interioară pe care o trasmite şi cititorilor.
Unii poeţi europeni căzând în „capcana” propogandei
comuniste au crezut, unii chiar sinceri, în viitorul luminos al
socialismului şi comunismului. Ei, în poezia lor, vedeau acest
luminos viitor ca un eden al omenirii. Edenul de această factură
era ca iluzia optică din deşert numită fata morgana. Puţine
poezii inspirate de propaganda comunistă mai rezistă astăzi.
Astfel, edenul în poezie apare ca un analog al
suf letului, ca o obiectualizare f ăcută necesară de o
insuportabilă presiune interioară. Cum specifică Croce: ea e
posibilă atâta vreme cât procesul creaţiei care recreionează
edenul e descries ca fenomen lăuntric. Edenul devenind
transsubiectiv, el se desprinde de poet pentru a-şi trăi imaginea
în imaginarul cititorului.
Al Florin ŢENE
Cluj-Napoca
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ISTORIA LITERATURII
COMPARATE PARTE
INTEGRANTĂ A ISTORIEI
LITERATURII ROMÂNE
Istoria Literaturii Române a fost percepută ca o istorie
naţională a literaturii. Valoarea literaturii naţionale este
condiţionată şi de extinderea limbii naţionale într-un teritoriul
mai cuprinzător, inclusiv prin numărul de vorbitori.
Adeseori raza de acţiune a limbii şi a literaturii române
coincide şi cu graniţele în care s-a organizat naţiunea noastră
din punct de vedere politic. În cazul limbii române nu există o
influenţă hegemonică. Spre deosebire de limba franceză, şi
mai de curând limba engleză, care au o importanţă universală,
astfel s-a ajuns la o suprapunere peste diferitele spaţii
naţionale, în decursul căreia păturile dominante reprezintă
într-o anumită măsură enclavele şi punctele de sprijin ale
mişcării de înstrăinare. Spre exemplu: supunerea culturală a
Romei de către limba şi literatura elină, şi, mai aproape,
implementarea literaturii iluministe franceze în Europa, care
nu numai că a fost recepţionată de păturile dominante
francofile din multe ţări, dar aceste enclave au şi contribuit
activ la constituirea ei. Fenomen care se petrece în secolul
nostru cu limba şi literatura engleză promovată de păturile
dominante anglofone implicate în globalizarea economiilor
naţionale.
La fel ca orice activitate intelectuală, literatura depinde
de limbaj şi de corespondenţele lingvistice. Există un raport
indestructiv dintre limbă şi literatură. Dar acest raport ar fi
răsturnat în contrariul său dacă am căuta să vedem sensul şi
obiectul procesului literar, motivul său hotărâtor, în formarea,
dezvoltarea şi desăvârşirea limbajului. Unii cercetători susţin
că limbajul, care reprezintă un mijloc de comunicare, nu este
hotărâtor ci valorile mari şi perene create în limba respectivă.
Eu cred, şi susţin cu tărie, că limba are un mare rol în
promovarea operelor literare. Cu cât aria de răspândire a limbii
şi numărul de vorbitori este mai mare cu atât literatura scrisă
în acea limbă este mult mai cunoscută şi promovată pe
mapamond.
În acest context, mai trebuie să se ţină seama şi de
f aptul că literatura română este situată într-o lume
înconjurătoare de literaturi învecinate, cum ar fi maghiara,
sârba, ucrainiana, bulgara, ce o influenţează sau care sunt
influenţate de ea. Urmărirea atentă a acestor influenţe
constituie obligaţia istoriei literaturii noastre implantată într-o
lume de literaturi. De la o epocă la alta se exercită noi influenţe;
Franţa a influenţat literatura română în secolul XIX, Italia a
influenţat literatura germană în secolul XVI, Spania în secolul
17, şi Franţa în secolul 18. Însuşi Eminescu a fost influenţat
de literatura germană, la fel Maiorescu.
Influenţele, întretăierile şi migrările motivelor literare
au apărut într-o abundenţă atât de mare, începând cu secolul
XVI, încât s-a impus dorinţa unei tratări separate a acestor
componente. Astfel a fost menită noua ştiinţă a istoriei
comparate a literaturii române să devină ştiinţă ajutătoare a
istoriei literaturii române.
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Înrudirea primordială a literaturilor nu este întemeiată decât pe cea ce este general omenesc, pe ceea ce este
universal. Ca precursori ai comparatisticii îi considerăm pe Herder şi Goethe, iar la noi pe Eminescu şi Maiorescu. Iar mai
târziu Adrian Marino.
Trebuie reţinut că o istorie comparativă a literaturii române nu poate avea cu adevărat un sens decât dacă este
considerată în funcţie de istoria literaturii române.Misiunea ei ar fi complet îndeplinită atunci când istoria literaturii noastre
şi-ar însuşi procedeele şi cunoştiinţele comparatisticii.Metoda comparatistă ar trebui să fie folosită şi în studiul literaturii
române. Gardul despărţitor dintre cele două ramuri trebuie exclus, fiindcă teoria literaturii comparate nu reprezintă trecerea
la o nouă metodă, ci prezentarea mai amplă a fenomenelor tratate până acum. Şi în acest caz, istoria literaturii române are
rolul unui punct de plecare necesar pentru toate tendinţele comparatiste.
Al Florin ŢENE
Cluj-Napoca
20 decembrie 2013
.

DORU V. FOMETESCU - (n. 1949, Ciuperceni - Gorj) - poet,
eseist.

Reîntoarcere la inimă
- Poezii -

DRAGOSTEA, lumină suverană...
Poetului octogenar, Florian
Saioc
Iarnă cu desfrunzite retrăiri,
cum fuge timpul, iute şi domol,
cum EL, „anim» se-ascunde intr-un gol
iar din Cuvânt străfulgeră priviri...
Magic sărut pierdut în rostogol
de vremuri răvăşite- n amintiri:
Totu-i abrupt şi nici nu te mai miri
de ce fior dintâi de-abia prinde un rol?
Să fie dorul jertfă, suferinţă,
oarbă supunere ori cale spre înalt –
un semn astral, vibraţie spre Fiinţă...
Ceva, întemeiezi trainic precum bazalt
de simţi onest şi demn un pic de umilinţă,
nevoia de-a îmbrăţişa pe celălalt!
27.11.2015. DVF

Dă-mi, Doamne, forţă creativă
Să ies în Lumină, plin de spor
prin sevele Iubirii, rodnicieSărutul blând, cuceritor...
cald încolind nădejde vie,
un semn solar ales la vis răzor
acel puţin, stropul de Poezie!!!
DVF, 14 octombrie 2015

NEVINOVATE RĂZVRĂTIRI
Ceva, tot inventez, din neastâmpăr
pentru a evada în alte spaţii
cât vagi înfiorări provoacă suflet
către alt orizont de aspiraţii...
Poate că omul se confruntă
cu forma unei glorii efemere,
nepotriviri alunecă agale,
în umbra vieţii colcăie mistere...
Dar rostul e să mori câte puţin
în gesturi tainice de răzvrătire,
să-i uiţi orgoliul, chip imperial
şi din fragmente să refaci iubire!
22.02.1995

OFRANDĂ
SĂRUTUL
Caut un sens aprins, înfiorat
de-a răsfira tăcerea din cuvinte
subtil ofer acel suflet brăzdat
de farmec şi iluzii, aspre inte...
într-un climat uşor dezaripat!?
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Dincolo de orizontul Valentin,
simt făptura ta înjăruită
cu dragoste lângă un proaspăt vin –
fluid arzând ca vraja pe o plită!
În lumi ce se avântă-n promoroacă
sensul cel bun sigur, abia îl vezi,
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iubito, hai să ne vedem de joacă
şi să-ndrăgim divinele zăpezi...

DESCHIDERI CELESTINE

HAI LA BALCIC
Lui George şi Ariadnei

Nobil frumos, dar cu folos
Temeiul celui mai râvnit sărut
jertfelnic pentru Duh înalt
se bizuie pe aşteptări păgâne,
şi Adevărul maiestuos
vreme ca vis desprins din străbun lut îmbrăi?şând pe celălalt...
aduce foşnet de livezi şi grâne.
În chip vădit-imaginar
Încerc apropierea fără zor
salvează lumea cu alin
de-acea dumbravă cu împotriviri
cu cifrul inimii, simplu, năucitor,
prin hora fastului stelar...
dezvăluind duiosul din priviri...
nu e uşor să ai destin
sunet slăvit, imens Altar!...
Apoi, revin prin timpul cel vetust
fiind ?intă pentru nevăzut alic
Salvarea prin frumosul viu
printre tăceri sunt doar un semn cam şi chiar prin patimi-îndurări
frust
e semn că rostul străveziu
vie ofrandă, aidoma unui spic!
deschide în lăuntru zării...
renaşte erosul mlădiu
15.02.1997
departe de exorcizări!
17.01.2016

Hai să ne prostim la Vama Veche
hai să facem diferenţa la Balcic
hai să revenim la omul nepereche
hai să înţelegem jertfa unui spic...
Hai să nu ne mai minţim uşor
hai să alungăm intrigi viclene
hai să revenim la ideal şi dor
hai să îndrăznim şi să ieşim din lene
Hai să lămurim nişte păcate grele
hai să devenim atenţi, mai buni un pic
hai să nu mai facem temenele
hai să îndrăgim duh la Balcic...
27.08.2006
Balcic - Bulgaria
„cuibul liniştit» al Reginei
Maria - soacra Balcanilor

RENAŞTERI
MIRĂRI
Dorin?e nespuse înghimp
frumoase treceri peste Timp,
stranii atingeri, rătăciri,
amirosind nemărginiri…
Adulmecând tăceri accezi
la focul tainei cu diezi
pe un regat alb renăscut
unde e prin, magic Sărut!
Mişcarea sufletului mov
înspre un însorit ostrov
va îmboldi nişte zidiri,
cald freamăt de înmuguriri…
14.12.2015

Se-ntâmplă să mai rătăcesc poteca
sub farmecul de ideal abrupt,
cumva, îngrijorat de sensuri aspre,
caut lăuntric, frumosul dedesubt!
În şipotul secundelor astrale
fulgi de entuziasm încă mai scutur
prin moleşeala timpului larvar,
înainte de-a ajunge flutur...
Dintr-un vârtej cu vesele ispite
te scapă poate câteva mirări
ca o resursă numai prospeimea
aşează pun?i între pământ şi zări!
1997

REÎNTOARCEREA LA INIMĂ
DESTINUL CA UN VIS
Înzeit în aşteptare
reaprind suflet, scânteie
până să lunec în uitare
ca un zvâc de azalee…
Leg forme de simpatie
prin inimă ce răsună,
reunind zare şi glie
prin iubire, împreună!
Pe drumul către Absolut
cu ocolişuri şi în pante,
voevodal e un sărut
răgaz la cele galopante!
19.01.2015
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Din ciclul inimii, refac un stagiu
de-a înţelege om şi tainic vis,
ceva, precum o vrajă - naufragiu,
un nevăzut himeric paradis...

târzie răsfăţare de lăuntric
gata de-a trece-n valul nesfârşit,
târzie risipire, pic cu pic
împrospătând nemuritorul mit.
Salut discret buimace rătăciri,
trăirea fiorelnicei visări,
cândva, se vor isca nişte iubiri,
din zbucium - naufragiu printre zări!
Duck D. Duck 5.09.2006
Pe drumul lupului
singuratic

Citiţi articolul online şi aici :
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2016/04/doru-v-fometescu-reintoarcere-la-inima.html
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VASILE MIC - poet şi grafician
(15 aug. 1947) în comuna Călinesti-Oaş, satul Coca,
judetul Satu Mare.

POEZII

In the holy day
În ziua sfântă
În ziua sfântă firul de iarbă
E înalt, precum cerul.

În ziua sfântă
Apele sunt mai line
Şi oglindirea
Mai albastră
Păsările au cântul
Mai înălţător
Pădurea Ca niciodată
E mult mai verde
Roua
Doamne,
Cât e şi ea de bună cu noi!
Doar izvorul
Şi glasul mamei,
În ziua sfântă,
Rămân
Pe aceeaşi treaptă
A inimii fiecăruia.

In the holy day the blade of grass
Is high, like heavens.
In the holy day
Waters are quieter
And reflection
Much bluer
Birds have a more
Elevating song
The forest
Is greener than
Ever

De atâta lumină
Doamne, nu mă mai satur
De atâta lumină.

Dew
God
How kind is it to us!

Mestecenii sunt ai copilăriei O singură femeie
Şi lumina ochilor

Only the spring
And mother’s voice
In the holy day
Remain
On the same step
Of everybody’s heart.

Dar un fluviu
Îmi curge prin inimă
De câte un bolovan
Mă loveşte...
Şi merg Nu mă mai satur
De atâta lumină.

Of so much light
God, I can’t get enough
Of so much light.
The birch trees belong to childhood –
Just one woman
And the eyes’ light
But a river
Flows through my heart
And strikes me
Against a boulder ...

Grafica: Vasile Mic
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And I keep going
And never get enough
Of so much light.
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Erau doar puţin învolburate...

Prunci fără nume

Un albastru nemişcat

Aici,
Acum
Femeile
Îşi împărtăşesc
Ura
În demersul lor matern
Prunci fără nume
Sunt
Alăptaţi în toiul pregătirilor
Pentru focul ce aşteaptă.

Nameless infants
Here,
Now
Women
Share
Hatred
In their motherly goings-on
Nameless infants
Are
Nursed in the thick of preparations
For the waiting fire.

În memoria soţiei
mele Ana

Night with an incredible
moon

Mă tem că ochii tăi
Prea au ştiut
Să coboare în beznă

One night,
An incredible moon
Appeared.

Mereu obosit,
Albastrul
Rămâne-va
Ca un far,
În calea anotimpurilor...

I was in my garden
And I realized
How the trees had been tamed.

Mă tem
Şi nu mă tem
Că ochii tăi...
De departe...
Mereu aproape-mi vor fi.

A motionless blue
To the memory of my

În rostogolirea sânilor
De ce m-aş pierde
În rostogolirea sânilor
Lângă care am petrecut

wife Ana

Sigur că nu numai ochii

I am afraid that your eyes
Knew too well
To descend in the darkness

O secundă
Şi albastrul
În nesingurătate...

Ever tired,
The blue
Will ever remain
Like a lighthouse
In the seasons’ way ...

Sigur s-a-ntâmplat
Să asemăn femeia
Cu un gând
Cât se poate de nebun.

I am afraid
And I am not afraid
That your eyes
From afar
Will ever be
Near me.

Noapte cu o lună
incredibilă
Într-o noapte,
O lună incredibilă
S-a ivit.
Eram în grădina mea
Şi am văzut
Cum arborii se domesticiseră.
Păsări proforme Apele desenate pe cer
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Proforma birds –
Waters drawn on the sky
Were just a bit whirling ...

In the breasts’ rolling
If I were lost
In the breasts’ rolling
Where I spent time
It is certain that not only the
eyes
One second
The blue as well
In un-loneliness
It certainly happened
That I compared the woman
With an as foolish as possible
Thought.

Traducere de
Dan Brudascu

Citiţi articolul online aici :
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2016/04/vasile-mic-in-ziua-sfanta.html
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FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti - Gorj)
- prozator, poet.

IN MEMORIAM
Obştescul sfârşit
Întins pe patul spitalului, cu faţa în sus, privind fix
tavanul salonului în care este internat, omul al cărui zâmbet
îngăduitor era mereu prezent, acum părea altă persoană.
Privirea rece, încordată, exprima o spaimă îndreptată
spre nicăieri, spre un neant în care călătorea absentă,
neomenească.
- Să trăiţi, domnule primar!
Câteva secunde nu a reacţionat în nici un fel, după care
s-a întors spre mine, faţa i s-a luminat şi, încercând să se ridice,
a exclamat:
- Dumneavoastră, aici? Mulţumesc, chiar mă gândeam
că o să veniţi!
Mi-a întins o mână slabă, prin ale cărei vene pulsa,
destul de greu, un sânge violet. A încercat o strângere abia
perceptibilă.
- V-am spus că mi s-a terminat benzina...
Ne-a părăsit un OM. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Florian Văideianu

Imagini
trimise la
redacţie
de Ion M.
Ungureanu,
Ţicleni
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ION C. GOCIU - (n. 1934, Ciuperceni - Gorj)
prozator.

La umbra unui fag
rotat
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-Gorj
al LSR

de Ion C. Gociu
Romancierul
Ion. C. Gociu

La umbra unui fag rotat1
NOTÃ.
1
În afară de Costel eroii vorbesc în dialectul local.
După un an de cătănie, soldatul Constantin
Burcescu, cu grad de fruntaş, se întorsese acasă, în
concediu. Făcea milităria într-o unitate de geniu. Se
scursese o treime din durată - stagiul militar era de trei
ani - timp în care s-a acomodat greu cu programul cazon,
unde, la instrucţie se combinau concepţiile noi sovietice,
impuse, cu cele vechi ale Armatei Române, care, deşi
fusese decimată după abdicarea Regelui Mihai şi
devenise Armată Populară, mai existau. Programul zilnic
era încărcat de-i sufoca pe tinerii rectruţi. Mulţi erau fără
carte, aliţi absolvenţi de şcoli primare şi chiar medii,
încorporaţi din toată ţara. Din 365 de zile ale anului,
soldaţii beneficiau numai de 15 zile destinate concediului
pe care şi-l petreceau în familie. Restul zilelor se
desfăşurau la instrucţie în cazarmă, iar cele practice la
construcţii de drumuri şi poduri. Învoiri în oraş primeau
numai o parte dintre ei, în zile de sărbătoare şi când erau
vizitaţi de rude.
Costică, aşa era alintat de ai lui, revenise acasă,
în satul în care s-a născut. Aici îşi petrecea vacanţele şi
pe timpul cât a fost elev la liceul din oraşul reşedinţă de
judeţ. În acest timp, părinţii lui locuiau în altă comună,
mai îndepărtată de cea natală, unde tatăl lui avea serviciu.
Parcă a fost ieri! - îşi aduse aminte domnul
Constantin Burcescu, de-acum pensionar, de acele zile
de repaus trăite la începutul lunii septembrie 1952.
Ploile se ostoiseră, căldura nu mai era înăbuşitoare,
iar dimineţile îşi deschideau generos perdelele oferind
celor care îl priveau spre desfătare, cerul luminos ca sticla.
În casa părintească locuia numai bunica sa, îngrijind
gospodăria şi pe soră-sa, fiica cea mică a familiei, elevă
la şcoala primară, o fiină năstruşnică de afectivă.
Văzându-l întors acasă, puştanca devenise fericită. Între
ei diferenţa de vârstă era de opt ani. Legăturile de iubire
sporeau fetiţei sentimentul de apropriere şi de siguranţă
…că i-a venit protectorul, Nana în concediu! Pe vremea
aceea, cu apelativul Nana, se adresau copiii, fraţilor mai
mari.
Într-una din dimineţile admirabile, că băiatul simţea
plăcerea de a mai merge pe izlazul unde, pe timpul verilor,
în copilărie ducea vacile la păscut, se
pregătise pentru această treabă. Când
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soarele se ridicase de o suliţă, de pe drum, chiar la poarta casei,
l-a strigat naşă-sa Cătălina, vecină, cumnată cu naşul său de
botez. Erau şi rude, bărbatul ei fiind văr al bunicului dinspre mamă.
Înarmat cu un baston făcut de el cu ani în urmă din lemn
de corn - o amintire - pus cu grijă la ştreaşina şoprului unde
sălăşuiau animalele ca să nu se piardă, a scos vitele din obor două vaci, un mânzat şi doi viţei - şi împreună cu naşă-şa au
mânat turma spre izlaz, locul cu iarbă deasă de păşunat al vitelor
şi, în amintirile lui, meleag de zbenguială cu prietenii, copii de
toate vârstele ai satului. În acel an vara fusese secetoasă. Nici
ştiuleii porumbilor nu crescuseră, rămânseseră capete de cocoş.
După ploile din luna august, natura se schimbase, iarba
reînverzise şi vitele o păşteau cu lăcomie.
- Şi azi să face cald! Pe mine mă prinsă zăpuşala, îi zise
neliniştită naşă-sa Cătălina când vitele se opriseră şi păşteau.
- Hai să stăm undeva la umbră! Acolo sub fagul rotat e mai
răcoare, o îndemnă cu voce de bărbat format, copilul de altădată.
În locul acela zăboveau întotdeauna păstorii animalelor.
Poziţia era dominantă, bună de supraveghere. Copacul avea
coroana bogată, cu frunze dese de nu i se vedeau ramurile şi
razele soarelui cu greu pătrundeau printre ele.
- Poate „Ale Frumoase!» (în mitologie ielele) plecară la
culcare! îşi dădu cu părerea Costică. Auzise, când era copil, multe
basme despre aceste taine care fascinau bărbaţii şi le prevesteau
lucruri rele.
Cu furca prinsă-n brâu şi cu fusul în mână – Cătălina îşi
torcea caierul de fuior făcut din cânepa adunată de pe ogor,
culeasă, murată, meliţată şi dărăcită în vara aceea. Era o muncă
migăloasă dar necesară pentru urzeala ţesăturilor ce trebuiau
lucrate la război în iarna ce urma.
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Cu paşi domoli, cei doi păcurari se îndreptară spre
umbra alesă. Vitele flămânde smulgeau fără alegere iarba
crudă, mestecând-o sumar şi înghi-ind-o cu nesaţ în
burdihanele v eşnic nesăioase. Vieii, ca nişte plozi
neastâmpăraţi, întrecându-se, cu cozile ridicate alergau în
jurul lor şi din când în când căutau ţâţele pentru a mai suge
lapte din ugerul golit decurând. Dorinţa lor era zadarnică
fiindcă în loc de îngăduinţă, acum erau înlăturaţi de maicile
lor cu o atitudine neobişnuită. Motivul? …de acasă, ca să
nu sugă, pe botişor li se pusese câte un căpici , împănat cu
piroane, cu vârfurile ieşit în afară, ca să înţepe.
Resemnaţi de refuzul vacilor care i-au fătat, o luau
din nou la goană în preajma turmei, parcă să uite afrontul
neaşteptat ce l-au primit.
- Fine mumă, cum te descurci mneta în melitărie?
…îl întrebă naşă-sa care auzise de la omul său, dezertor în
Primul Război Mondial cât este de greu în armată. Gheorghe
al ei, numai prin indulgenţa Mareşalului Averescu, - că a
fost considerat redus mintal, - a scăpat de condamnarea la
moarte. În schimb, a fost osândit la mulţi ani de puşcărie.
Împreună cu alţii ca el, au fost pedepsiţi să facă opt ani de
muncă silnică. Duşi cu escortă au ajuns în ocnele de sare,
de pe urma cărora căpătase un mare beteşug. De câteva ori
pe an îi curgeau din pulpele permanent tumefiate, cu pielea
vânătă şi exfoliată, şiroaie de sânge.
- Naşă Cătălină, te rog nu mă alinta cu dumneata ca
pe un străin. Zi-mi ca întotdeauna când mă strigai, Costică!
Nu voi uita niciodată că, de câte ori intram în bătătura matale
mă aşezai la masă şi îmi dădeai să mănânc dintr-o
străchinuţă zmăluită, luată atunci de pe poliţa din pivniţă, ca
să nu-mi fie silă, că din celelalte mâncau şi oamenii mari.
Sau când nu era timpul mesei, ca să nu plec cu mâna goală,
te urcai în podul şoprului şi din cuibarul găinilor primeam
câte un ou pentru care ziceam Bogdaproste şi de bucurie
mergeam tot într-o fugă până acasă să mi-l pună mămica în
tigaie.
- Ba mumă! …că te-ai făcut om şi de acum toate
muierile trebuie să să scoale în picioare când treci pe lângă
ele, ca să-i răspundă la bună zâua.
Peste izlaz se lăsase un strop de linişte. Erau numai
ei şi vitele. Păsările migratoare plecaseră şi pe băiat îl
luară gândurile. Un vânticel domol se porni, semn de
avertizare că toamna se apropie. Frunzele fagului începură
să foşnească trezindu-i în suflet cu zumzetul lor, poveştile
auzite în copilărie despre iele .
- Naşă! …când era flăcău, naşu Gheorghe poate a auzit
şi le-a văzut vreodată pe „Ale Frumoase»? …îşi dădu cu
părerea băiatul ca să-l scuze pe bărbatul neputincios şi s-o
consoleze pe femeia care l-a suportat de-atâta vreme să-i
fie nevastă.
- Nu fine! …pe ăsta mumă-sa l-a făcut un nevolnic.
De când m-a luat nu l-am auzât niciodată vorbind de aşa
ceva. A fost un mutălău şi dşaia lumea l-a poreclit Muie, că
nu putea să zâcă nici mumă când era copil. Numai eu ştiu
ce-am păţit cu el o viaţă întreagă! Acu‘ sânt bătrână! …şi
oftă din tot sufletul.
Eu am dus-o cu el cum zâce vorba aia care mi să
potriveşte ca un jujău pe grumazul porcului că, „cine n-are
noroc până în prânz nu-l mai prinde până sara!”
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...Între degetele femeii, fusul se învârtea ca o sfârlează
în mâna dreaptă iar cu mâna stângă smulgea şuviţe din caier,
scuipa pe degete pentru a le moleşi, răsuci şi aduna pe el.
După măsură se vedea că-i doldora, până la refuz. Un alt fus
alături de un cocoloş de lână flocăită, aştepta în săcuiul agăţat
peste umăr, să fie făcut fire de trebuinţă pentru împletirea
flanelelor şi ciorapilor de purtat peste iarnă.
Tânărul o privea cu insistenţă, încercând să-i citească
de pe faţă gândurile care o copleşiseră. Când era copil auzise
multe vorbe trăncănite de muierile satului despre viaţa
tumultoasă a acestei femei, adusă în casa socrilor, dar multe
lucruri îi erau neclare.
În văzduh liniştea era la ea acasă. Se mai auzeau
doar zbârnăitul unui cosaş şi rumegatul ierbii de bovinele
aduse la păscut. Cătălina, femeie în vârstă, cu privirea fixă,
îşi încreţea pielea frunţii ce părea bântuită de cugetări
ascunse. Dintr-o dată se retrăsese în sufletul ei. În ritmul
torsului, tăcând, mişca înainte şi înapoi capul, închizând ritmic
ochii, gest ce prevestea că ar vrea să spună ceva, şi aşa a
fost.
- Mumă Costică acu‘ eşti om mare şi poţi pricepe ce vreau
să-ţî povestăsc. Poate ai auzit multe zvonuri, adevărate orş
ba, spuse de lume pe sama mea. Vreau să mă descarc de
ce am pe suflet, lucru ce-l fac acu‘ pentru prima oară în viaţa
mea, că poate mneta mă înţălegi. Curând pleci iar la cătănie
şi nu să ştie dacă ne mai vedem, …că-s muiere bătrână. Ai
fost copilu‘ al mare al Domnichii şi mi-ai plăcut de cân‘ te-a
făcut mumă-ta, că şi eu am fost lângă ea în zâua aia. Mai
târziu cân‘ te făcusăi mărişor şi veneai în bătătura căşii mele,
îmi erai tot aşa de drag şi te iubeam ca pe ai mei. Mă rog la
Dumnezău să mă erte că pe ei i-am făcut din flori dar n-am
păcătuit, că aşa am fost îndemnată să-i fac şi popa i-a botezat.
„Hopa!... îşi zise tânărul rămas uluit de intenţia ei; că vrea
a se destăinui cum i-a fost viaţa ca femeie măritată cu un
impotent, vorbe pe care el le reţinuse din bârfele auzite în
copilărie, - că cei doi fii ai ei deşi sunt gemeni, au ţaţi diferiţi»
*
- Împlinisăm 17 ani - începu Cătălina să vorbească, după ce
se opri din tors şi puse fusul în poală - şi-mi venisă şi mie
vremea de măritat cum gândesc părinţii să facă cu fetele
lor. După 20 de ani erai fată bătrână şi nu să mai uita nima la
tine, poate doar vrun văduv sângur, rămas cu mai mulţi copii
pe cap. Eu sân‘ făcută la Văleni şi pe tata îl chema Vasile
Dobru. Eram fată frumuşâcă şi până atunci nu mă peţisă
nima. Băieţii ai buni fusăsără luaţi la oaste şi prin sate mai
erau doar cei pristos de contingent. Mie, de ăştia rămaşi la
căşile lor, nu-mi era drag de niciunul. Dumitru al Măriţii care
să ţânea după mine, plecasă melitar şi după trei ani când
trebuia să să întoarcă, începusă răzbelul cu nemţii. Săracu‘
de el, nici nu s-a mai înturnat! A murit pin lumea albă şi nima
nu a aflat, cine şi unde l-au îngropat. L-am plâns ca pe fratemeu care şi el a fost împuşcat la Pui, unde o fi locul ăla, că
eu numai atunci am aflat de acest sat. L-am auzât pe poştaş
când ne-a cetit hârcia aia primită de la regimentul unde a fost
corporat. Tot satul l-a plâns, iar eu cu muma şi tata l-am jălit
de credeam că o să ne prăpădim de-atâta durere. După
pomana de trei zâle, până la a de şasă săptămâni în fiecare
dimineaţă mergeam la copiii Zmerendoaichii, o vecină a
noastă de peste drum, să le dau de pomană colaci şi câte o
strachină cu demâncare. Daş uite că mă luă vorba şi napucai să-i spun năcazul meu care m-a chinuit o viaţă.
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Cu o zî înainte de Sâmpetru, care cădea duminica, când era
Bâlciul al mare unde veneau oamenii din toate comunele
vecine, naşu Răducan, omul Polinii Mitoioanei, care ne-a
cununat, a venit la noi acasă cu Muiacul ăsta de trăiesc şi
acu‘ cu el. Era o zăpuşală afară de nu puteai să stai nici la
umbră, că te umpleai de sudoare. Au bătut la poarta căşii,
muma s-a ţânut la câne şi au intrat, că nu era sângur. El avea
în mână o demijană de trei kile, plină ochi cu răchiu de-al
tare. Ălălalt, Gheorghe avea spânzurat de spinare căldarea
aia ce o poartă încrojnată, cu clopoţei care zdrăngănesc să
adune copiii să cumpere zama ce o ţânea în ea. O am şi
acu‘ în pimniţă. Atunci era plină cu bragă răcită cu gheaţă
luată de la Predescu. O adună iarna de pe matcă şi o ţâne în
gheţăria lui în pădure din şăliştea căşii. Îi trebe pentru bragă
s-o răcească vara şi cu turtă dulce o vânde la nedei şi bâlciuri.
- „Vasile! aşa îl chema pe tata. Am venit cu băiatul ăsta
să-i peţim pe Cătălina!…a zâs naşul. Să ştii că e un copil
blând, ruşinos şi în fiecare an merge să facă bani la Giurgiu.
Pe vară este sânbriaş de limonadă la Nicolae al lui Gorgan,
feciorul vecinului vostru de la Deal, care este mare comersant.
Acum a venit să-l însor că tată-su şi mumă-sa au rămas
sânguri. Pe fete, că a avut două, le-a măritat ş-au plecat la
oamenii lor, departe, unde a dus mutu iapa! Vezi cazanul
ăsta plin cu bragă, este al lui. E făcut din alămuri şi-i luat pe
bani grei de la turci. Auzi cum sună clopoţeii atârnaţi de el,
puşi anume ca să adune lumea să bea bragă şi limonată!»
Şi să auzâm a zdrăngănit din ei.
Mumă Costică, după Sântămărie a Mare ai mei mi-au
făcut nunta. Am plecat de la casa mea plângând. Ca să nu
mă vadă nima, ţâneam nasul băgat în ştergar şi am venit în
satul ăsta. Pe drum am mers suiţi în trăsura lu‘ naşu care
avea gume pe roţi şi era trasă de doi cai roibi cu hamuri noi,
colorate ca şi căldarea lui Gheorghe. Cinstit îi spun, că di la
început nu mi-a plăcut de el, dar am crezut că o să mă deprind.
Din prima zî am durmit în hodae cu ai lui. Noi în patu‘
di la vale, mumă-sa şi tat-su în patu‘ di la deal. Să mă ierţi
Costică că-i mărturisăsc ceva ce nu să spune la nima. În
fiecare sară după ce stângeam lamba, ne suiam în pat, şi eu
mă aranjam să să ia de mine. Pe întuneric beznă, sub pătură
râdicam cămeşa pân la ţâţe, să mă sâmtă cum ard, dar el…
bleau! Am crezut că i-o fi ruşâne de ai lui că ne aud, că aşa a
zâs naşu de el, …că-i ruşânos. După trei zâle l-am chemat
cu mine prin pădure să adunăm surcele, că ne trebuiaş să
aprindem focul. Îmi fierbea sângele ca mustul în butoi şi
chibzuiam că acolo fin sânguri, unde nu ne vedea nima, îmi
face şi el felul cum fac toţi bărbaii muerilor cân‘ se împreună.
Mă gândeam că măcar în prima lună să-mi fie făcută plăcerea
trupului, că apoi, el iar pleca la Giurgiu şi nu mai venea acasă
până la Crăciun.
„Doamne! …cum o fi stat această femeia cu un
asemenea bărbat?” se miră în sinea lui Costel,cum îl alintau
fetele. El permanent era doritor de-o aventură erotică. Înainte
de încorporare încercase s-o facă într-o seară cu Silvia,
colega lui de şcoală, când se întorceau de la nedeie şi o
conducea până acasă la ea. Se plăceau şi jucaseră împreună
în horă. Luna încă nu răsărise, cerul era senin şi stelele
scânteiau ca jăraticul. Liniştea nopii era spartă doar de un
ciuhurez care se mai auzea cântând, undeva departe, şi ei
nu se mai săturau de sărutat. Când au ajuns la marginea
unui lan de porumbi unde el credea că şi ea
o să vrea, timid,i-a propus domnişoarei să
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intre acolo, „că nu va spune la nimeni”, dar a fost refuzat „până
vor pune pirostriile pe cap!” ceea ce eu n-aveam de gând să
fac prea curând acest pas.
- Am mai stat aşa vro lună - a continuat să povestească
naşa Cătălina - după care mi-am adunat oalele cu care venisăm,
le-am pus la locul lor în lada de zăstre adusă de la ai mei şi iam trimis vorbă lui Taica să vină cu căruţa, să mă ia acasă!
Pe drum şi acasă m-au certat de nu mai ştiam de mine;
mă podidiseră lacrimile şi mă trăgeam de cozi să-mi rup părul
din cap. Îmi zâceau, că „ce-o să zâcă lumea din sat; că cine o
să mă mai ia de nevastă începută de altul; că au cheltuit o
găleată de parale să-mi facă nunta!
Să le spun, la început mi-a fost ruşine, că doar erau
părinţii mei, dar până la urmă mi-am luat inima în ghinţi şi leam povestit tot. În hodae s-a făcut linişte de auzai musca
zbârnăind, că acolo eram băgai. Afară ploia şi era un frig timpuriu
ce-i dedea fiori. Cu o săptămână înainte bătuse şi Vântuşal
Mare şi vremea se schimbase. După ce m-au ascultat, parcă-l
văd pe betu‘ tata, cum s-a sculat de pe pat şi a şeşit în tindă .
Muma, şădea pe laviţă, că o adusă- să de-afară şi era pusă
lângă sobă, dusă pe gânduri
După un timp a venit cu o ulcea de la Joi Mari plină cu
vin din care mai săreau năstrapii.
- „Mărie! i-a zâs mumii ca să fie atentă. Cătălină, mi-a zâs
mie ca să-l ascult. Bine c-ai plecat de la scopitul ăla! Eu l-am
văzut că-i spân dar am crezut că dacă vrea să se însoare şi-l
are naş pe Răducan, îi bun şi de muiere! Auzâsăm eu că la ăi
care nu-s buni de aşa ceva nu le creşte barbă şi rămân ca
cocoşii fără creastă. Dacă-i âi de rudă, mănâncă de pomană
boabele de pe bătătură şi găina cloceşte degeaba ouăle că din
ele nu ies pui, că n-au sămânţă de la cocoş!
- Adusă mă-ta oala asta rasă cu vin, să bem în sănătatea
ta mă fato! Să ştii că n-a rămas plasa fără băiei şi tu abia ai 17
ani! Şi i-a întins ulceaua mumii să bea ea întâi. El băuse bine
în pimniţă, că se vedea mânjit cu roşu pe la gură.
- Văsile! a grăit muma privindu-l în ochi pe taica. Să
nu cumva să-i mai zâci ceva fetii ăştia de-acu‘ încolo. E a noastă
şi o să avem grijă să n-o bârfească satul. Gura lumii îi slobodă
şi n-o astupă decât pământul!
- Cătălină! să nu fi tristă! Ne-or călca bătătura şi alţi
peţitori mai ales cân‘ s-o auzî de ce ai plecat de la nevolnicul
ăsta!”.
După două săptămâni, cred că n-au fost mai multe, neam trezât într-o sară că bătea cineva în poartă şi cânele lătra
un om.
- Ia vezi Cătălină cine-i! mi-a zâs taica. El sta pe laviţă în
cotu‘ sobii şi curăţa nişte drugi pentru boabe de măcinat, că nu
mai aveam făină de mălai în nelei.
- Lasă Cătălină, că mă duc eu! a zâs muma. Trebuie să
mă ţin şi la câne să nu sară pe om. Mie îmi ştie de frică şi când
strâg o dată la el, fuge de mănâncă pământş şi intră su‘ pătul!
Mi-a luat frica de când l-am bătut cu păleaţa, ţânut legat, cân‘ a
rupt capu‘ gâscanului care s-a dus să-i ciugulească din mâncare.
După o vreme, muma s-a întors cu naşu Răducan care
venise în sara aia până la noi. Parcă-l văd şi acu. Avea în mână
un iepure, că era mare vânător şi pe vremea aia gemeaş pădurile
de iepuri.
Taica s-a ridicat în picioare, şi-a scos căciula de pe cap
şi i-a urat:
- Bine venişi pe la noi naşule! Ne ertaţi că ne găsâşi în
neorânduială cu atâtea gloduri pe jos, dar s-a terminat făina
şi mâne mă duc să macin boabele la moară.
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- Să te duci la moara Trocanilor, că-i moară pe apă!
Zăboveşti mai mult, dar iese făina bună, de mănânci turta şi
mămăliga şi cu ochii. La moara lui Bobei care-i de foc, boabele
se macină mai repede, dar făina iese prea încinsă şi se
râncezeşte iute!
Cât au vorbit de moară, muma a adus un scaun de-al
‘nalt, a pus pe el un opreg şi l-a poftit pe naşu să să aşăze.
- Mărie! … ia tu iepuru‘ ăsta, du-l afară undeva la
răcoare şi după ce îl beleşte Vasile, să-l âi o zi în vin amestecat
cu ceapă, morcovi, cimbru şi busuioc, opărite şi răcite.
Carnea se dostoieşte şi o să fie mai gustoasă când îl frigi. Îl
împeni cu căţăi de usturoi şi fărâmături de slănină şi după
ce-l coci în sobă o să vezi cât îi de bun, că nu te mai saturi
mâncând.
- Vasile! … când iei pielea de pe el, începi s-o tragi
de la picioarele dinapoi către labele din faţă şi o scoţi întreagă
ca pe flanel când te dezbraci. O sărezi, dup-o zi, o bagi pe o
blană şi o ţâi după sobă până se usucă. apoi o întorci cu
părul în afară şi o pui bine! S-o păstraţi ca pe ochii din cap!
Când vă doare pe vrunul spinarea o băgaţi pe un brâu şi vă
încingeţi cu ea pe locul ăla. În trei zile vă face ca nou!
În sara aia a stat naşu la noi până spre miezu‘ nopţii.
Începuse cu epuru dar nu pentru asta venisă. După ce a
mâncat boabe de porumb ferte, c-aveam ceaunul cu ele pus
pe plită, a băut vin din cana pe care muma i-a umplut-o de
vreo două-trei ori, apoi a început să vorbească despre
Gheorghe şi ne-a zâs aşa:
- Mărie şi Vasile, venii acu‘ la voi să discutăm pe
şndelete situaţia fetii ăştia, care nu-i deloc uşoară şi mi se
rupe inima de ea. Acum ştiu de ce a plecat de la prăpăditul
ăla de Gheorghe şi nu mai trebuie să vorbim despre asta.

Până la Sfântul Ranghel ne-am tot sfătuit; cân‘ muma
zâcea du-te, taica zâcea nu! Noroc că asta n-a ţinut decât
vreo câteva zâle. Apoi, taica hotărât - eram sara la cină - a
zâs şi el că muma a gândit bine. Din partea lor sunt liberă să
fac orice, că nu-i ruşâne să ai copii cu cine vrei să-i polimeşti.
„Măria Stanchii lu’ Bursuc a făcut fata cu jăndarul Căpeţ
şi i-a mers bine şi nemăritată. Şi ce fată frumoasă avea!” a
mai vorbit muma ca să mă încurajază.
*
…Soarele ajunsese la amiază şi vacile sătule se
culcaseră la umbră, rumegând în voie iarba adunată în burţile
pline. Cătălina da semne că îşi terminase povestea dar Costică
n-a fost lămurit şi nici n-a întrebat-o: cum de a născut gemeni,
care, zicea lumea, fiecare dintre ei semăna cu câte un bărbat
din comună. Copilul Ion semăna cu Bundan iar Nicolae cu
Tică al Sandii. Bundan şi-a asumat paternitatea şi l-a ajutat
pe Ion să înveţe la o Şcoală de Arte şi Meserii. Nicolae a fost
înfiat în alt sat.
- Costică mumă, nima nu stie ce - mărturisăsc acu‘!
Bundan, cân‘ venea în conced, că lucra la Bucureşti, trecea
de multe ori pe la mine şi-mi spunea că, dacă-i fac un copil o
să zâcă că-i al lui, că muere-sa îi starpă. Atunci cân‘ am rămas
borţoasă el nu venisă acasă. În anul ăla trăcusă pe la mine,
dar mai târzâu cu vreo lună. Eu cred că Ion este copilu‘ lu’
naşu Răducan, dar să nu spui la nima treaba asta. Am vrut să
mă spovedesc, să spun păcatu‘ popii, dar m-am răzgândit.
Ion îi copil frumos şi dăştept ca naşu-su, dar fincă a zâs şi
Bundan că-i al lui, aşa a rămas. Până acu‘ n-am vorbit cu
nima despre asta.
*
…Când s-a întors la cazarmă, într-o scrisoare pe
care a primit-o după câteva luni de la părini, a aflat că,
naşii Gheorghe şi Cătălina muriseră la o săptămână unul
după altul.
Da! …şi-a zis în sinea lui Costică. Omul când
presimte moartea, ca să se elibereze de ceva apăsător pe
suflet, simte şi nevoia de a se destăinui, aşa cum i-a făcut
lui, naşă-sa Cătălina.

- Costică mumă, noi stam şi-l ascultam încremeniţi că
nu pricepeam unde vrea să ajungă. Ne-a spus că a vorbit cu
el o sară întreagă, că dacă a ştiut că nu-i bun de muiere săi facă copii de ce s-a mai însurat şi l-a mai pus şi pe el naş,
ca să ajungă de râsul lumii; că eu până nu merg să bag divorţ
nu mă mai pot mărita şi cheltuiala îi mare; şi „că nu face
ocaua cât daraua!».
(Footnotes)
Cântasără cocoşii o dată când, uitându-să în oichii 1 Familie de insecte din ordinul ortopterelor
mei mi-a zâs:
.
- Fato! …ascultă-mă bine ce-ţi zâc. Aş a ţ-au hărăzit
ursitoarele, ca tu să ai parte de un om neputincios! După ce
i l-am judecat pe Gheorghe ca pe pravilă, i-am spus că tu
te întorci la el numai dacă te lasă să faci copii cu cine îţi
place ţie!
Ce crezi că i-a răspuns Gheorghe?
- Naşule, din partea mea e liberă să facă treaba asta
cu cine îi place ei! Eu plec şi stau tot anul la stăpân, la
Giurgiu. Vin pe acasă doar de Crăciun, de-a neamurile. Am
vrut să mă însor ca să aibă cineva grijă de casă, că vezi
bine că tuţu şi muma nu mai pot! Mâne, poimâne, o să moară
şi până vin eu de acolo n-are nici cine să-i îngroape.
- E, acum tu ce ai de zâs? …m-a întrebat naşu şi pe
mine şi apoi, după o scurtă cugetare, tot el a vorbit.
Nu-mi răspunde acum. Chibzuiţi bine toţi trei şi până
la praznicul de Sfântul Ranghel la care de acum vă poftesc,
să veniţi şi să-mi daţi răspunsul! Vine şi Gheorghe, că-l chem
şi pe el, ca să fiţi fată-n faţă.
Aşa s-a terminat sara aia. După ce a plecat naşu‘ mMor bătrânii noştri, mor încet şi casele lor...
am pus iar pe plâns şi toată noaptea mi-am
blăstămat soarta!
Foto: Duck D. Duck în zona Cloşani - Baia de Aramă
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Solidaritatea Puşcăriabililor
Alexandru Melian
FRANŢA

Cu ani în urmă, Adrian Năstase, - pe atunci
preşedinte al PSD şi personalitate de prim rang a politicii
româneşti – inaugura solidaritatea de partid şi gaşcă
cu infractorii din propria gospodărie. Nu era vorba de
acea trăsătură frumoasă de caracter de a te manifesta
alături de cel în suferinţă, de cel nedreptăit şi abuzat,
de cel devenit victimă a puterii nelegiuite. Era reacţia
de complicitate a unora care ştiau că, - fiind din aceeaşi
plămadă cu inculpatul – pot oricând să împărtăşească
o soartă similară. Ceea ce, de altfel, s-a şi întâmplat,
între alţii, chiar cu şeful partidului care purtase şi
« epoleţii » de prim-ministru.
Practicată de atunci mai mereu, cu mai multă
sau mai puţină neruşinare, cu mai mult sau mai puţin
circ mediatic, această apucătură cunoaşte în ultima
perioadă un adevărat spectacol demn de Oscarul
caraghioşilor aşteptaţi de puşcării. Un personaj din
categoria interlopilor politici cu gulere albe (care ascund
rapănul mizeriilor de toate felurile) a ajuns, în sfârşit,
să dea socoteală în faţa justiţiei pentru matrapazlâcurile
sale, demult ştiute şi tot aşa de mult imunizate de
solidaritatea complice a preaputernicilor zilei. Urmărind
pledoaria în Parlament a lui Sebastian Ghiţă, acest
personaj emblematic al mafiotismului românesc
diseminat în sferele puterii, îi dai seama cât de pervertită
le este gândirea politică, - dacă se poate vorbi de aşa
ceva la politicienii noştri. Cu ce argumente a reuşit
inocentul şi angelicul client al DNA sa-şi convingă 176
de camarazi întru deputăţie că el este atât de inocent
încât nu merită să fie arestat, ca orice cetăţean al ţării
într-o situaie similară ? După ce roagă, fără arogana-i
obişnuită, să fie respinse « cererile de reţinere şi arestare
ale DNA », pentru că se înscriu într-o « practică
abuzivă » a justiţiei, domnul deputat se adresează
instituţiei din care face parte cu rugămintea subîneleasă
de a se solidariza cu el şi de a-şi arăta muşchii atletici
de legislatori, inclusiv faţă de cei investiţi şi chemaţi să
aplice legea :
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„Vă rog să arătaţi că Parlamentul
României respinge metoda arestărilor ca

mijloc de presiune asupra funcţionării democratice a statului»,
(…) Parlamentul României este supus unei presiuni uriaşe,
folosindu-se toate mijloacele politice, mediatice şi juridice. Care
este scopul presiunii? Instaurarea fricii prin hărţuire şi folosirea
arestării ca instrument modern de tortură pentru a obţine noi
denunţuri. Toată societatea românească pare paralizată de frică”.

Să anali zăm p uin acest mini -discurs, în
descendenţa inconfundabilă Caţavencu –Brânzovenescu
- Farfuridi. Deci arestarea, care este un act legal al justiţiei,
devine mijloc de presiune asupra funcţionării democratice
a statului, pentru că obiectul investigaţiei judiciare este
Sebastian Ghiţă, întruchiparea democraţiei româneşti.
Curat democraţie, ar spune Pristanda, ducându-şi mâna la
chipiu. Apoi, într-un viraj strategic, campionul democraţiei
nu se mai referă la el însuşi. Cu altruismul său creştinesc,
este îngrijorat de soarta Parlamentului care ar fi supus unei
presiuni uriaşe, menite să instaureze frica. Cum ?!.. Citiţi
textul de mai sus. Aşadar, justiţia română practică hăruirea
(ce fel de hăruire nu se spune) şi arestarea ca instrumente
moderne de tortură. Mai întâi, că oratorul, - nu prea tare la
limba română, ca mulţi dintre politicieni – n-are proprietatea
cuvintelor. Dacă nu ştie ce înseamnă tortură, pentru că n-a
cunoscut puşcăriile comuniste, nici pe cele naziste, nici
pe cele din Evului Mediu, ar fi putut consulta măcar un
dicţionar , dacă documentarele istorice şi muzeele torturii
i-au rămas necunoscute. Pe de altă parte, el ar trebui să
răspundă nu numai pentru infracţiunile comise, ci şi pentru
această încriminare a justiţiei.
E
de remarcat apoi, că pe linia strategiei cunoscute, el vrea
să-şi solidarizeze nu doar Parlamentul, ci şi toată societatea
românească, paralizată de frică. De frica cui ? A justiţiei ?
Poate. Dar sigur de frica indivizilor de teapa lui Sebastian
Ghiţă, care au acaparat puterea politică şi economică de
peste 26 de ani şi care umilesc un întreg popor cu
fărădelegile lor, cu neruşinarea transformată în blazon, cu
aroganţa de parveniţi fără scrupule.
Inculpatul penal nu răspunde la întrebarea simplă,
logică şi de bun simţ : de ce este anchetat de procurori ?
Ce are de spus despre cele 7 infracţiuni de care e acuzat ?
Si el nu răspunde pentru că solidarii săi colegi de fotolii
deputăeşti, n-au găsit de cuviinţă să pună asemenea
întrebări. De ce ? Fie pentru că ei cunoşteau realitatea
şi eventualele răspunsuri ar fi şifonat şi mai mult decizia
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lor de solidaritate, fie pentru că, apărându-l pe Ghiţă, ei
ştiau că se apără pe ei înşişi. Oratorul răspunde totuşi la
două întrebări, puse retoric de el însuşi, în maniera
modelelor sale caragialeşti :
„De ce mi se cere arestarea? Aceste lucruri se întâmplă
pentru a mă forţa să devin denunţător. Pe cine credeţi că mi se
sugerează de un an de zile să denunţ? Pe fostul premier Victor
Ponta. De ce vor capul lui Ponta? Pentru că şi-a făcut datoria
cu demnitate?»

Deci, inocentului parlamentar i se cere arestarea
nu pentru infracţiunile comise, ci pentru a-l transforma
în denunţător ?!...Si nu orice fel de denunător. Un
denunţător de fost prim ministru căruia i se cere capul
« pentru că şi-a făcut datoria cu demnitate » ?!...
Ticăloasă justiie şi sărmane victime puşcăriabile, complet
nevinovate, care sunt torturate de justiie pentru
demnitatea lor, pentru patriotismul înflăcărat, pentru
responsabilitatea lor dusă până la sacrificiu !... Cum să
nu te solidarizezi cu ele şi să le aperi de hăruirea, de
arestarea şi mai ales de tortura justiiei de Ev Mediu care
pun e o presi une atât de uriaşă pe sărmanul
Parlament ?!...Prin urmare, aleşii neamului, prin
majoritatea exprimată, s-au solidarizat cu victima
Sebastian Ghiţă. Evident, în numele respectului pe care
ei îl aşteaptă din partea poporului român, altfel cam ingrat
cu aleşii lui !...(vezi articolul « Cenzură de parlamentar »,
semnat de Marian Sultănoiu în Gândul .info din 2/04/
2016).
Solidaritatea puşcăriabililor cunoaşte însă şi o
formă mai pitorească în neruşinarea ei. Frumoasa
primăriţă a Craiovei,- ilustrând şi ea năravurile partidului
din care face parte şi a conducătorilor acestuia – a fost
încătuşata de DNA, dusă la mititica şi apoi arestată la
domiciliu. Deşi ea se socoteşte, nu doar nevinovată, ci
o neostoită făcătoare de bine. Drept pentru care, cu
înelepciunea ei pseudo-creştinească, califică atât aciunea
justiţiei cât şi propriul profil de nobleţe făptuitoare în
formula aforistică , « Nici o faptă bună nu rămâne
nepedepsită » .Ei, bine, cine se solidarizează cu noua
« victi mă » a justi ţiei, exprimându-şi indi gnarea
descătuşată (la propriu, nu la figurat) ?!...O altă
frumoasă,… Elena Udrea. Că e mult mai bogată în dosare
penale, (şi nu numai), că trecutul ei politic şi uman e plin
de mizerii iar viitorul înnegurat şi imprevizibil, nu
reprezintă suficient temei pentru a-i crăpa obrazul de
ruşine. Această parvenită politic , prin nurii ei irezistibili
şi tupeul dezarmant, îmbracă acum vestmântul unei
măicue de mănăstire, care dă leciţi de morală, apoi se
erijează într-un fel de Zeus care fulgeră « maşinăria fricii »
manevrată de justiţie şi pe puternicii zilei care-şi asigură
doar pentru ei demnitatea şi prezumţia de nevinovăţie .
Ceea ce în mintea câlţoasă a doamnei Udrea pare un fel

de mâzgă a uitării e faptul că ea nu-şi mai aminteşte că a
ajuns la închisoare direct de pe piedestalul puterii, aşa
cum se va întâmpla probabil si cu Sebastian Ghiţă sau
Olguţa Vasilescu şi cum s-a întâmplat cu atâţia dintre
parlamentarii şi miniştrii ajunşi după gratii de la înălţimea
puterii prin care se credeau invulnerabili.
Intr-un final apoteotic al interveniţei sale, fosta
candidată la fotoliul prezidenial, îşi etalează, cu mândrie
haiducească, curajul de a merge acolo unde de fapt îi
este locul :
« Mă voi duce la Arestul Central, acolo de unde mă
scoteau încătuşată acum un an, pentru a dovedi că există curaj
şi solidaritate în societate. Nu contează culoarea politică, ci
nevoia unei societăţi normale, fără de care România nu poate
avea viitor’’

Intr-adevăr, nevoia unei societăţi normale este un
imperativ. Dar nu cei care au cultivat anormalitatea, care
au morbidizat istoria ultimilor 26 de ani sunt în stare şi
pot pretinde s-o facă. România nu poate avea viitor cu
specimene ca Elena Udrea şi cei de teapa ei. Sau ca fostul
preşedinte care şi-a inventat partid cu scopul de a face cu
o jucărie politică ceea ce n-a făcut timp de un deceniu cu
biata corabie românească ajunsă pe mâinile sale de matroz
cu epoleţi.
De altfel, nu e deloc de mirare că în clanul
solidarizaţilor a apărut şi fostul preşedinte. Mai ales că
Udrea fără Băsescu e ca o caricatură fără model. Milos la
« mâna de femeie » adusă de la Craiova, critic faţa de
prestaţia lui Sebastian Ghiţă dar solidar cu Parlamentul,
supus unei demolări sistematice, domnul căpitan de partid
surprinde nu atât prin solidarizare, cât printr-o mărturisire
auto-critică… O adevărată noutate pentru cineva care
totdeauna a socotit că doar el are dreptate în timp ce
eroarea şi vina aparin doar celorlalţi.. Auto-critica sa este
însă revelatoare pentru această figură de tristă aducere
aminte a politicii româneşti de după Revoluţie. El e mândru
că a întărit justiţia în cei 10 ani de mandat, dar socoteşte
că a greşit pentru că nu a prea vorbit despre respectarea
drepturilor omului. Cu şmecheria lui dintotdeauna, fostul
şi actualul vrea să-l credem c-a greşit, când de fapt
opţiunea lui a fost un calcul : justiţia trebuia să fie
puternică atâta timp cât Preşedintele avea imunitate, dar
acum, ca ex-preşedinte, dezbrăcat de vestonul elegant al
imunităţii şi pasibil de costumul în dungi, drepturile
omului trebuie să fie pe primul plan…
In faţa acestei epidemii de solidaritate toxică a
puşcăriabililor, singurul remediu rămâne solidaritatea
sănătoasă a celor mulţi şi cinstiţi, fortificată de o justiţie
dreaptă şi intolerabilă în faţa răului, promptă în decizii şi
curată în interiorul său.
Alexandru MELIAN
Dr în filologie

Citiţi articolul online aici :
http://samanatorul.blogspot.ro/2016/04/alexandru-melian-solidaritatea.html
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România cum era odată:

Pe urmele unui
articol de ziar
O mare surpriză pentru revista „Sămănătorul”: a sosit
la redacţie un articol de ziar din anii 1964-1965 care a apărut
în presa regiunii Oltenia. O dovadă că românii ţin la istoria
lor, la amintirile lor iar în condiţiile actuale când nişte miniştri
incompetenţi vor să ne scoată istoria din şcoală, un astfel de
articol este un semn clar că poporul nostru, atât de încercat
sub vremurile imperiilor străine sau al socialismului sovietic
impus cu forţa, ştie să-şi păstreze identitatea, cutumele proprii
şi patrimoniul cultural. Revistele independente, fără partizanat
politic sau cazon, fără teme impuse de firme străine neamului
nostru, abia aşteaptă un semn de românism, oricare ar fi
acesta.
Un semn banal este şi această tăietură de ziar,
îngălbenită şi ruptă un pic, care nu e nici monedă dacică şi
nici un alt artefact valoros. Este un colţ de hârtie păstrat cu
grijă ca să se citească peste ani despre fapta unor turişti
tineri în faţa unui caz de incendiu. Acei tineri nu puteau să
sune la 112 ca astăzi şi nici n-aveau un telefon mobil să ia
nişte instantanee pentru „feisbuc”. Când au văzut că nişte
oameni şi bunuri materiale erau în pericol, ei au lăsat rucsacul
jos şi au sărit în ajutor.
Povestea lor e cât se poate de simplă şi de educativă.
Iat-o:
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TINERI INIMOŞI
Recent, la secţia de fabricaţie a pîinii din TismanaOltenia, s-a produs un scurt circuit şi în pod a izbucnit un
incendiu puternic. Flăcările ameninţau să cuprindă magazia
de mărfuri a cooperativei de consum, clădirile unităţii de
industrializare a lemnului din comună. Muncitorii forestieri Mihai
Silvilescu, loan Dumitrescu şi Victor Ciochină au sărit cei dintîi
în ajutorul lucrătorilor brutari. Focul. întreţinut de vînt, întindea.
Erau necesare mai multe forţe. Întîmplător se aflau în comună
mai mulţi studenţi de la Institutul de mine din Petroşeni, veniţi
într-o excursie pe valea Tismanei. N-a fost nevoie să-i îndemne
nimeni ca să intervină pentru localizarea şi stingerea incendiului.
Prin negura fumului, înfruntînd dogoarea flăcărilor, tinerii
Octavian Codreanu, Grigore Orlenski, Ion Pop, studenţi în anul
IV, şi asistentul Tiberiu Iliaş au acţionat rapid. Flăcările au fost
potolite şi incendiul stins. Apoi, timp de cîteva ore, studenţii au
cărat mărfurile pe care tot ei le evacuaseră din magazia
cooperativei, pentru a nu fi cuprinse de foc.
Despre fapta acestor tineri minunaţi se vorbeşte în
comuna noastră cu multă recunoştinţă.
Victor FRATUTU
profesor

Vila naţionalizată C. Chiricescu în vremea când clădirea aparţinea
Cooperativei de Consum Tismana
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Articolul consemnează succint numele tinerilor turişti, faptul că sunt
studenţi, dar nu spune nimic despre localitatea de unde veneau. Şi nici navea de ce ! Câte asemenea fapte nu s-au petrecut şi se mai petrec în
anonimat în România? Copii salvaţi de la înec, bătrâni scoşi dintr-o casă în
flăcări, tineri care deszăpezesc casele unor săteni. Români normali, de bun
simţ, de care te ţii degeaba după ei ca reporter TV, pentru că nu-ţi raspund.
Anonimul acela deszăpezise vreo cinci case ale unor ţărănci bătrâne ce abia
se ţineau pe picioare şi mai ramăseseră destule în capul celalalt al satului.
Dar reporterii, grămadă după el. Uite de aia nu răspunde anonimul tinereilor
cu camere video, ca să puneţi şi voi mâna pe lopată! E mare diferenţa între
acel localnic şi tinerii reporteri care vin anume în satele calamitate să facă
reportaj. Dau şi ei două-trei lopeţi, fac „selfiuri„ şi filmări iar seara îşi dau
imaginile şi videoclipul pe post de mari salvatori.Tinerii din Tismana de acum
50 de ani n-aveau obiceiurile astea autolaudative, săreau în ajutor acolo unde
era nevoie. Au consemnat însă fapta pentru că o făcuseră nişte străini. Dar şi
pentru că şi ei ar fi procedat la fel într-o altă localitate. Acum 50 de ani, Torel
(Victor) Fratuţu, autorul articolului, Lica, fratele lui, Ionel Fratuţu, Ionel (Jean)
Slivilescu, Gelu Muciuciora, Fănel Jerca erau pompierii voluntari din centrul
satului Tismana, fără să fie cu numele într-o formaţie comunitară de urgenţe.
Luase pădurea din Tismeniţa foc de la scânteile de la locomotivă, s-au dus şi
ei voluntari alături de muncitorii forestieri. S-a revărsat Tismana, au făcut
şanţuri de scurgere.
Era nevoie de activitate culturală în sat, îşi organizau singuri formaţii
de dansuri, de teatru, de brigada artistică.
Articolul „TINERI INIMOŞI” a fost găsit, printre vrafurile de cărţi ale
unei biblioteci personale, la circa o jumătate de secol de la apariţia lui, de
către unul din tinerii nominalizaţi pentru fapta lor bună de pe Valea Tismanei.
E vorba de asistentul de atunci, Tiberiu Iliaş, care stinsese focul de la brutăria
CFF-ului împreună cu studenţii săi de la facultăţile din Petroşani.Înfiinţarea
Institutului Cărbunelui la Petroşani în anul 1948, va reprezenta un moment
important pentru existenţa social-economică şi culturală a Văii Jiului, tânărul
Iliaş devenind unul din oamenii de marcă ai Universităţii din Petroşani.
Astăzi, acest „tânăr inimos” are un titlu cu care puţini se pot mândri în
Petroşani. Prof. univ. dr. ing. Dr. H.C. Nicolae Tiberiu ILIAŞ, - Universitatea
din Petroşani, Membru al Academiei Oamenilor de ştiinţă, este astăzi un Doctor
Honoris Cauza care a făcut multe fapte bune în viaţa dânsului şi care a trecut
recent de 80 de ani. Toate realizările personale le puteţi citi aici:
http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-16-2015/prof-univ-dr-ingnicolae-ilias-la-80-de-ani_4957.html Academicianul Nicolae Tiberiu Iliaş a
trimis tăietura de ziar unui alt (fost) tânăr de la Tismana care a avut şi el în
viaţă o carieră strălucită. E vorba de prof. univ. dr. ec. UNGUREANU MIHAI
ARISTOTEL – conducător de doctorat la universitatea din Sibiu dar deplasânuse uneori şi la şcoala Doctorală a Universităţii din Petroşani.
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Acad. Nicolae
Tiberiu Iliaş

Care a considerat necesar să-mi trimită prin e-mail: „Nicu, uite un eveniment
din 1965, trăit de dl academician, Tiberiu Iliaş, prietenul nostru, în Tismana.
Era asistent pe vremea aceea. Bebe.”
Aceasta este istoria acestui articol intitulat „Pe urmele unui articol de ziar”
ce comportă reflecţiile de la început. Românii sunt dornici să-şi păstreze identitatea,
cutumele proprii, patrimoniul cultural şi mai ales amintirile. Pentru că ele aduc în
realitate lucruri care sunt pe cale a se pierde. Vorbeşti despre o întâmplare şi
dezvălui datorită ei istoria Tismanei. Acest articol ne dă prilejul să-l asociem altor
donaţii de patrimoniu vizual. Acum câţiva ani, ing. Marcel Duicu mi-a înmânat un
pachet de fotografii, spunându-mi când am vrut să i le dau înapoi după ce le-am
scanat: „ –
Mai am acasă, poate or folosi la revistă sau în vreo monografie” Iar gestul
nu a fost singular.
Aşa am reuşit sa strângem o adevărată colecţie a patrimoniului vizual al
Tismanei iar nenumărate fotografii din Monografia oraşului Tismana, vol. I şi din
revista „Sămănătorul” se regăsesc în paginile acestora datorită multor donatori:
Anca Popescu, Crişan Radulescu, Savu Stanciu, Lupu Mihaela, Gelu Istudor,
Dorin Chilea, Matică Şerbu, Bebe Popescu (fotbalistul), Laurenţiu Neamţu,
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Bebe Ungureanu, Florin Văideianu, Vali Croitoru, dna Ecobici, doamnele Rica şi
Angela Popescu, Cristi Cătăroiu, Mihaiţă Popescu, Telu Jerca, Dumitru Vladuţ şi
chiar din California USA, dna Anci Dan, o graficiană de talent.
Priviţi din această colecţie fotografia brutăriei CFF, despre care se face
vorbire în articolul trimis de dl academician Iliaş, ca să aflăm câtă istorie ascunde
aceasta. A fost casa (vila) naţionalizată a lui C. Chiricescu, apoi brutărie. Preluată
mai târziu de Cooperativa de Consum Tismana pentru a face un restaurant cu
terasă în faţa şi în curtea nordică. Adăpostea magazii de materiale ale forestierilor
şi ale cooperativei Tismana.
Când, postdecembrist, aceasta n-a mai existat, s-a instalat formaţia de
pompieri de astăzi.
În fotografia de jos prof. Costel Popescu cu MZ-ul lui negru, cu numere care
ne reamintesc că Tismana făcea parte din Regiunea Oltenia. Mai în spate vedem
prima motoretă românească facută la Braşov, motoreta „Carpaţi” poreclită „Capra”
ce nu avea nevoie de numere de înmatriculare. Mai vedem în imaginea de la
început autocamionul de mic tonaj ”Carpaţi” din care s-a modernizat camionul
”Bucegi”, iar spre mănăstire urcă primul model de camion românesc „Steagul Roşu”
construit imediat după al doilea război mondial. Iată câtă istorie se ascunde într-o
bucată de ziar şi în două fotografii vechi. Invităm cititorii noştri sa ne scrie sau să
ne trimită fotografii vechi pentru că acestea păstreaza în ele istoria Tismanei şi
chiar a ţării.
Dr. ec. Mihai Aristotel Ungureanu
Tinerii de astăzi încep să simtă această nevoie. Din Gornoviţa ne scrie
strănepotul rapsodului popular Tian Manoniu, Cătălin Trăiloniu, promiţând să ne
trimită pentru vol. II al monografiei Tismana, puţinele documente şi fotografii care se mai pastrează despre nea Tian
rapsodul. Luaţi acest tânar ca exemplu şi să participăm cu toţii la un astfel de act de conştiinţă civică care se numeşte
conservarea şi reabilitarea patrimoniului nostru material individual sau colectiv.
Nicu N. Tomoniu, Tismana, 23 martie 2016

Prof. Costel Popescu în timpul când în Vila C. Chiricescu funcţiona brutăria CFF Tismana.
Stânga-sus, vagonul cu pâine
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Citiţi articolul online aici :
http://samanatorul.blogspot.ro/2016/03/nicu-n-tomoniu-pe-urmele-unui-articol.html
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Premiile UZPR 2015
Jurnalismul de ţinută, în prim-plan
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România a premiat cele
mai prestigioase creaţii publicistice din toate domeniile – presă
scrisă, audiovizuală, carte de gen – în cadrul unei manifestări de
înaltă ţinută, patronată de preşedintele UZPR, Doru Dinu Glăvan.
Împreună cu secretarul general al Uniunii, Benone Neagoe au
prezentat în stil profesionist, competent şi atractiv, întregul
eveniment. Benone Neagoe a fost şi cel care a făcut laudatio pentru
fiecare premiant.
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România a stimulat creaţia
jurnalistică şi în anul 2015, în cadrul unei competiţii profesionale intitulate
„România – Oameni şi idei”, adresată membrilor ei, jurnalişti din presa
scrisă şi on-line, din radio şi televiziune. Concursul a stârnit un larg
interes, reunind un mare număr de articole, eseuri, cărţi de jurnalism şi
de specialitate, emisiuni de radio şi producţii de televiziune, realizate în
anul anterior. Toate au vădit calitatea de excelente produse mediatice,
accentuând reperele principale ale competiţiei: autoritate profesională,
promovare a răspunderii sociale a jurnalismului, probitate, ţinută
intelectuală. Au apărut şi au fost evidenţiate nume noi de jurnalişti,
realizatori, scenarişti şi regizori, producţiile lor bucurându-se de
recunoaştere.
Profesionişti în domeniul mass-media au selectat producţiile
jurnalistice, stabilind ierarhiile, iar remarcabile personalităţi ale
jurnalismului au alcătuit un juriu care a girat pemiile anului 2015: prof.
univ. dr. acad. Teodor Damian (New York), prof. acad. Victor Crăciun şi
prof. univ. dr. Mihail Diaconescu. Au fost acordate distincţii şi cadouri
unui număr de 33 de jurnalişti din Iaşi, Tg. Mureş, Cluj, Sibiu, Târgovişte,
Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Bistriţa, Oradea, Târgu Jiu, Chişinău, Bucureşti,
de la studiouri de radio şi televiziune din România, Austria, Canada şi
Suedia.
Marele Premiu – Carol Roman – volumul „În balansul vremurilor»
Carte de publicistică
Premiul I – Rodica Lăzărescu, volumul de convorbiri „La ora
confesiunilor”
Premiul II – Victor Ştir, volumul de eseuri „Riscul rostirii şi tăcerii”
Premiul III – Mihai Suciu, volumul de interviuri „Obligaţi timpului
lor”
Premiul de Excelenţă – Lazăr Lădariu, volumul „Veghe”
Premiul Tezaur – George Coandă, volumul „Vechi coduri ale
românilor”
Premiul Revistei UZPR – Valentin Marica, volumul „Iarba
Golgotei»
Premiul Special al Juriului – Maria Vesa Aursulesei, volumul „
Foşnetul şi Tăcerea”
Premiul Opera Prima – Raluca Daria Diaconiuc, volumul
„Fonoteca excelenţei”
Premiul Eveniment – Mihai Grăjdeanu, volumul de benzi desenate
„Tata Moşu”
Presa scrisă
Premiul I – Galina Martea, articolul „O realitate istorică:
Reîntregirea neamului românesc”
Premiul II – Florin Ţene, eseuri jurnalistice
Premiul III – Agnes Maria Orban, ciclul de documentare „Celebrităţi
din România”
Premiul de Excelenţă – Cristina Nichituş Roncea, proiectul
fotografic „Alăptarea e iubire”

Doru Dinu Glăvan

În mijloc, marele premiu Carol Roman

Sala pentru premiere
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Premiul de Excelenţă – Corina Mădălina Diaconu,
foto-reportajul „Alexandru Gheorghe Ilinca şi opincile
dacice”
Premiul de Excelenţă – Daniela Gîfu, interviul „O
viaţă de luptă, suferinţă şi speranţă”
Presa online
Premiul I – Silvia Constantinescu, editarea în
Suedia a publicaţiei „Curierul Românesc»
Premiul II – Nico lae Tomon iu, editarea
publicaţiei „Sămănătorul” (Tismana)
Premiul III – Petre Cichirdan, editarea revistelor
culturale ale Râmnicului
Premiul Special al Juriului – Elisabeta Iosif, editarea
revistei „Cetatea lui Bucur»
Producţii radiofonice
Premiul I – Robina Cornaciu, reportajul „Badila,
satul cu un singur locuitor»
Premiul II – Ion Vulcan, reportajul „Cântece şi
poveşti auzite în Muzeul ASTRA”
Premiul III – Valentin Ţigău, reportajul „Love Story pe frontul de Vest”
Premiul de Excelenţă – Simona Nicoleta Lazăr, promovarea satului românesc
Producţii tv
Premiul I – Daniel Roxin, scurt-metrajul „Enigma Coloanei Infinitului»
Premiul II – Daniela Apostoaie, documentarul „Destine – Copil pe muche de bisturiu»
Premiul III – Cristina Munteanu, interviu cu acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici
Premiul Special al Juriului – Larisa Avram, Luiza Fulea şi Bogdan Ghiţulescu, emisiunea „Printre români”
Premiul Gaudeamus – Mircea Mitrofan, reportajul „Un pod de 120 de ani»
Premiul „Geo Bogza» – Dan Mireanu, Marius Gheorghe, Iosif Sas, reportaj „Eminescu»

O Uniune cu o nouă viziune
Uniunea Ziariştilor Profesionişti a intrat într-o nouă etapă, cea a întineririi rândurilor sale şi a unei proiecţii reîmprospătate
asupra legăturii jurnalismului profesionist, reprezentat de Uniune, cu ţara şi cu lumea. În numele acestor deziderate, UZPR a
iniţiat o serie de manifestări care au fost puse în lumină cu prilejul festivităţii acordării Premiilor pe anul 2015. Este vorba în
primul rând despre proiectul de excepţie intitulat „Eminescu jurnalistul”, o serie de serate care au devenit tradiţie, manifestări
de calibru, „comunicări din spiritualitatea eminesciană, teme pe care Eminescu le-a lăsat spre dezbatere generaţiilor care vor
veni”, după cum a punctat Doru Dinu Glăvan, preşedinte al UZPR. Totodată, Premiile „Eminescu ziaristul” se conferă în
fiecare an în data de 28 iunie, onorându-i pe cei care care studiază activitatea jurnalistică a marelui poet român, în sprijinul
ideii că jurnalismul este un domeniu al creaţiei.
UZPR editează, de asemeni, revista lunară „Cronica timpului”, ajunsă la nr. XIV, prin contribuţia membrilor Uniunii.
Este o publicaţie de cultură şi educaţie civică, promovând performanţa jurnalistică, într-un format deosebit. La rândul ei,
revista „UZP”, nou apărută, este un proiect de anvergură, o platformă de dezbatere deschisă tuturor ziariştilor de vocaţie,
care expun întreaga problematică a jurnalismului contemporan, intern şi extern, reperele profesionale şi de utilitate publică
ale profesiei, într-o prezentare grafică de excepţie.
Gala Premiilor UZPR 2015 s-a bucurat de prezenţa printre invitaţi a numeroase personalităţi din presă, cultură şi
mediul academic, fiind un eveniment de anvergură, pe larg reflectat în mass-media.
Carol Roman (revista „Balcanii şi Europa”): „În anii 50, când am intrat la «Scînteia tineretului», eram cel mai tânăr
ziarist din breaslă. Astăzi sunt denumit «decanul de vârstă» al presei româneşti. Voi continua să promovez şi să susţin, aşa
cum am făcut în toţi aceşti ani, acurateţea şi limpezimea limbii române în presă”.
Simona Nicoleta Lazăr („Antena satelor”): „Dedic acest Premiu colegilor mei, împreună cu care vom face paşi frumoşi
în viitor”.
Valentin Ţigău („Radio România”) – „Sotocim, cercetăm, aducem la lumină adevăruri, căutăm valori. Munca noastră
constă în a-i face pe veterani să vorbească, în numele istoriei”.
Bogdan Ghiţulescu („TVR”) – „Avem nevoie de o Uniune a Ziariştilor puternică, cu voce autoritară, care să ne ţină uniţi”
Cristina Munteanu („Antena 1” Piteşti) – „Avem relevanţă în comunitate, care este foarte preocupată de cultură, educaţie
şi valoare”.

Roxana Istudor
Foto: Mădălina Corina Diaconu

Notă. În afară de câştigătorul Marelui Premiu, Carol Roman, s-au subliniat premianii publicaiei
„Sămănătorul”, Al Florin Ţene şi Nicolae N. Tomoniu.
Premiul publicaiei „Sămănătorul” a fost înmânat redactorului nostru dr. George Anca din Bucureşti, care a
inut un discurs plin de savoare.
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Sursa: http://uzp.org.ro/premiile-uzpr-2015-jurnalismul-de-tinuta-in-prim-plan/
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Olteanul Florentin Smarandache la
capătul Pământului
Expediţie în Antarctica. Lecţie de viaţă.
Recenzie, de Mirela Teodorescu
„Aceastai excursia
vieţii mele!
Cea
mai
îndrăzneaţă
şi cea mai
costisitoare.
În căutare de
aventuri la
sfârşitul
lumii!”
Florentin Smarandache este un savant în
domeniul ştiinţelor, publicist (în toate formele
jurnalismului) şi un mare iubitor de necunoscut. Acest
tărâm al necunoscutului îl provoacă la cercetare, la
elucidarea enigmelor, a incertitudinilor, neclarităţilor,
de aici a decurs şi teoria sa neutrosofică, teoria
neutralităţilor.
Florentin Smarandache este profesor la
Universitatea New Mexico din SUA şi nu unul
obişnuit, ci unul care a făcut înconjurul lumii de mai
multe ori, prezentând lucrările sale ştiinţifice la
conferinţe, observând şi vizitând cele mai năstruşnice
locuri de pe planetă, inspirându-l în munca sa de
cercetare, alimentând dorinţa sa de cunoaştere,
reuşind să născocească teorii noi, aplicabile în toate
domeniile ştiinţifice şi socio-umane.
Autorul nu este la primul volum de fotojurnalism, chiar are experienţă în acest domeniu,
activitate pe care o
face
cu
mare
naturaleţe
şi
prospeţime de o
subtilitate remarcabilă,
ieşind la iveală în
acest
fel
matematicianul care
analizează în detaliu
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Oameni în pustiul îngheţat

toate aspectele, toate valorile, indicatorii, parametrii
ce concură la un fenomen, aspect, eveniment, la
tot ce-i apare în fata ochilor. Lucrarea te transpune
în fata realităţii, ca şi cum ai fi acolo, nimic nu este
virtual.
După ce citeşti, şi te trezeşti din reverie, îţi
doreşti să ajungi acolo, să vezi cu ochii tăi, să te
convingi.
În mintea profesorului Smarandache, nu
cred să existe vreun „De ce?” fără răspuns,
mentalul sau ciclează pană când se dă soluţia
finală general valabilă.
Structura volumului este de carte ştiinţifică,
date tehnice iniţiale alimentate din bibliografia
existentă, precum documentarea locurilor ce vor fi
explorate, istoric, geografic, sociologic, aşteptări
şi emoţii trăite în momentele dinaintea plecării
corectate şi susţinute de pragmatismul trăit clipă
de clipă. Capitolele sunt minuţios elaborate, ele
fiind redactate fie în avion, fie pe o bancă în
aşteptarea unei etape din evenimentul în derulare,
fie pe vapor, fie în barcă, fie în mijlocul faunei şi
florei arctice pentru a nu pierde niciun detaliu din
călătorie.
Istoricul expediţiilor în Antarctica de-a lungul
timpului, în mod sigur l-a făcut pe autor să
empatizeze cu toţi cei care au văzut o nouă lume,
să-şi pună întrebări şi să caute răspunsuri. În
mileniul III, tehnologia oferă mult mai uşor şi repede
răspunsuri şi explicaţii. Toate acestea ne sunt
oferite cu multă generozitate în volum, nimic nu
este lăsat în incertitudine, cititorul găsind informaţii
din domeniul istoriei, geografiei, biologiei, biosferei,
e c o l o g i e i ,
sociologiei,
le gisl aţie i,
astronomiei,
ma t ema t i c i l o r,
supravieţuirii… dar
şi tonul familiar de
un simt al umorului
de neegalat.
Încălzirea globală
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Jurnalul
oferă o cantitate
impr esio na nt ă
de informaţii din
toate domeniile,
imaginea globală
a
locului
g e n e r â n d u - se
Pe plaja îngheţată
precum într-o
hol ogramă,
ajutată şi susţinută de numeroasele imagini foto
şi video.
Evoluţia, istoria locurilor, poveştile
dramatice sau fericite ale temerarilor cercetători
de-a lungul anilor, prezentate cu lux de amănunte,
te determină să crezi, să concluzionezi că locurile
sunt destul de prietenoase în ciuda condiţiilor
climaterice extreme şi te îndeamnă să faci la
rândul tău aceasta încercare, această aventură:
„e straniu peisajul, cum m-am obişnuit deja, iar
temperatura de +2°C, deci nu aşa frig cum mă
aşteptam”.
A v e m
plăcerea
sa
constatăm că nu
există graniţe şi
limite pentru cei ce
doresc să-şi caute
drumul în viaţă,
Din avion, pe vapor
realizarea sau
chiar aventura,
astfel autorul, cu mândrie ne spune ca în aceste
locuri există o sinergie a oamenilor de pe tot
globul, de pe toate continentele, românii fiind şi
ei integraţi. Aflăm că şcoala româneasca de
navigare este reprezentată de comandantul
secund, iar ingineria navală de inginerul şef,
România, deşi o naţie mică, are reprezentare şi
este recunoscută calitativ şi în cele mai
neaşteptate locuri.
Sunt multe informaţii pe care le dobândim
din cărţi, din filme, documentare ştiinţifice. Când
ajungem în teren constatăm că ceea ce ştim din
teorie, diferă de
ceea ce vezi cu ochii
tăi, de ceea ce
trăieşti tu personal,
de ceea ce atingi.
Iată ce afirmă
autorul: „Cum se
căznesc micuţii
pinguini, sărind de
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Din vapor pe sănii

pe un sloi de gheaţă pe
altul… Parcă ar fi nişte
boboci anemici de raţă.
Cum îşi fac vânt în apă
şi se-aruncă pe ţărm,
ca nişte misile de pluş!
… Cum se deplasează
pinguinii…
cu
aripioarele întinse, ca
Când pe sănii când pe jos
nişte avioane! La
televizor pinguinii arătau înalţi, solizi. Dar în realitate
ei abia ajung până la genunchi”.
Explicaţiile nu se opresc numai la cele istorice,
geografice, sociale, economice ele sunt şi medicale,
cel ce ajunge sa călătorească în locuri cu astfel de
temperaturi scăzute trebuie sa ştie mecanismele de
acţiune, de apărare şi conservare ale corpului uman:
„Animalele se adaptează: picioare mici; secretă antifreeze (pentru a nu îngheţa); colorare neagră (pentru
a atrage căldura). Auto-reglare a temperaturii
corpului. Temperatura picioarelor păsărilor este de
zero grade Celsius, deci nu au probleme înotând pe
apă rece. Endotermic
(mamifere şi păsări):
Pinguini
cu sânge cald.
Ectotermic: cu sânge
rece, temperatura
corpului este la fel ca
aceea a mediului
unde trăiesc. Rete
Mirabile = sistem de
shimb de căldură… Homo Sapiens s-a adaptat la
mediul arctic: eschimoşii sunt scunzi, cu piele închisă
la culoare (pentru a primi căldură), au forme rotunde
(cu grăsime ţinând de cald)… Oamenii au nevoie de
temperatură internă constantă. La îngheţ, circulaţia
sângelui încetineşte hipotermia. Hipotalamus-ul
controlează temperatura noastră. Mitocondriile sunt
organite celulare ce transformă energia”.
Autorul foloseşte în jurnal prezentarea
ştiinţifică a datelor şi informaţiilor, precum într-o
demonstraţie matematică: „Lanţurile biologice se

Stânca pinguinilor
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autoreglează. Natura tinde spre echilibru. Când
o specie (S) se reduce ca număr, specia
prădătorilor (P) de asemenea scade, fiindcă
hrana lor scade. Dar, după o perioadă,
deoarece P scade, S creşte (fiindcă are un
număr mai mic de prădători). Această
autoreglare se întâmplă continuu”, sau poate
apărea ca-n tratatele ştiinţifice : „Aisbergurile pot
fi negre (când au roci în ele), sau verzi (când
conţin alge), albe, sau albastre. Apa mării, fiind
sărată, îngheaţă la -1,9°C”, ori în context
filozofico–meditativ şi atunci cititorul este antrenat
într-un joc al minţii, atras în suspans, în
incertitudine: „Înaintăm spre imposibil. Care este
limita dintre Posibil şi Imposibil? Precum în
paradoxurile sorite, sau mai clar în logica
neutrosofică, aveam de-a face cu o triadă: zona
posibilă, zona imposibilă şi zona nedeterminată
(neclară) care este şi posibilă şi imposibilă”.
Este clar că omenirea este la răscruce în
multe privinţe, în acest sens se caută soluţii pe
cât mai multe căi şi metode care să ducă la
rezolvarea problemelor, precum încălzirea
globală, noi resurse materiale şi energetice. Toate
statele lumii sunt antrenate în astfel de programe
şi oamenii de ştiinţă sunt încurajaţi să observe,
să cerceteze fenomenele la faţa locului, să vină
cu proiecte aplicabile. Antarctica este un loc
protejat, toate statele lumii au deschidere către
cercetare ştiinţifică în mod organizat: „Vapoarele,
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care vor să viziteze Antarctica, trebuie să obţină
aprobare de la autorităţile antarctice din ţara lor”, se
practică instruirea vizitatorilor în mod politicos şi
elegant: „Nu lăsaţi nimic, decât urme de paşi. Nu
luaţi nimic, decât memorii”.
În cazul nerespectării regulilor de
comportament în „natură”, primim şi un feedback
informativ al efectelor din biosferă: „Pericol actual:
puiul înghite bucăţi de plastic. Stomacul umplut trimite
semnale creierului că puiul este sătul. Astfel, puiul va
deceda… Teoria Haosului se aplică şi în ecosistemul
antarctic: o schimbare extrem de mică (să zicem cu o
jumătate de grad Celsius), duce la majore implicaţii
pentru păsările ce trăiesc aici, fiindcă ele pierd zone
de uscat (ce devin acoperite cu apă), deci pierd din
suprafeţele unde îşi construiau cuiburi şi cloceau” .
Florentin Smarandache afirmă: „am venit aici
să văd, să cunosc, să mă conving”, în mintea sa, cu
siguranţă deja s-au setat datele de iniţializare pentru
un nou algoritm, teorie, metoda ce poate conduce la
soluţionarea unor incertitudini, situaţii neclare sau
imposibile.
Jurnalul este valoros pentru multitudinea şi
varietatea informaţiilor foto, video şi text armonios
îmbinat având şi un rol educativ pentru cei interesaţi,
cum ne spune autorul: „ecoturism înseamnă
minimalizarea efectelor negative rezultate din turism,
conservarea faunei şi florei”. Lectura este agreabilă
şi plină de învăţăminte, o astfel de călătorie
reprezentând o lecţie de viaţă...

Citiţi articolul online, vedeţi imagini mari aici :
http://samanatorul.blogspot.ro/2016/04/olteanul-florentin-smarandache-la.html
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NICOLAE I. TOMONIU
Culegător de folclor
(n. 15 iunie 1908, Tismana - d. 7 iulie 1991, Tismana

Remember din culegerea de folclor
Ion Mocioi - „Cântece de pe
Tismana”, Tg-Jiu, 1978
Nicolae I. Tomoniu - 1975
Contabil Consiliul Popular
Tismana

62. LA TISMANA-NTR-O GRADINĂ
Foaie verde de-o sulfină,
La Tismana-ntr-o grădină
Mi-a prins dorul rădăcină.
Eu am vrut să-l iau cu mine,
Rădăcinile-l ţin bine.
Eu am vrut să-l scot în tindă,
Ramurile-i dau de grindă.
Dorul vreu să-l duc acasă,
Rădăcinile nu-l lasă
Că mi-i mîndruţa frumoasă.
TOMONIU NICOLAE,
70 ani, 1978, Tismana
70. FOAIE VERDE MĂR SĂLCIU
- Foaie verde măr sălciu,
Spune-mi, Leano, cînd să vin,
Mai devreme, mai tîrziu ?
- Să nu vii, neică, devreme
Cînd duşmanii taie lemne,
Dar să vii mai înserat
Cînd duşmanii s-au culcat,
Să vii pe la miezul nopţii
Cînd duşmanii dorm ca morţii.
TOMONIU NICOLAE,
70 ani, 1978, Tisrnana
71. FOAIE VERDE SOLZI PEŞTE
Foaie verde solzi de peşte,
Femeia care iubeşte
Spală noaptea şi cîrpeşte
Şi ziua se primeneşte
Şi tot la iubit gîndeşte.
Femeia care-i urîtă Şade tot posomorită,
Straiele pe trup nu-i vin,
Oglinda-i pune venin,
Ziua doarme în picioare,
Noaptea zace de lungoare,
Femeia care-i frumoasă
Nu-i păcat s-o ţii in casă,
Noaptea-i veselă ca luna
Şi iubeşte ca nebuna,
Zîua-i dulce ca şi-un soare
Şi iubeşte pînă moare.
TOMONIU NICOLAE,
70 ani. 1978, Tismana
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72. FOAIE VERDE FOI MĂRUNTE
Foaie verde foi mărunte,
Mindra mea sprîncene multe,
Ce Ie ţii posomorite ?
Tu le sul, tu le cobori
Pe mine să mă omori.
Pe mine m-ai omorît,
Dar cu calu ce-ai avut ?
Calul mă ducea pe mine
Să fac dragoste cu tine.
Pentru tine, Marioară,
Las calul legat la moară,
Cîinele la morăriţă
Şi vin ca să-ţi dau guriţă,
Că guriţă ca a ta
Nu mai are nimenea.
TOMONIU NICOLAE,
70 ani, 1978, Tismana
73. FOAIE VERDE
SAMULASTRĂ
Foaie verde samulastră,
Mindră, de dragostea noasră
A-nflorit doi pruni pe coastă,
A-nflorit şi s-au uscat
Şi noi, mindră, ne-am lăsat.
Ia, mîndruţă, apă-n gură
Şi udă-i la rădăcină
Să crească şi să-nflorească
Şi pe noi să ne umbrească.
TOMONW NICOLAE,
70 ani, 1978, Tismana
76. FOAIE VERDE MAR
MUSTOS
Foaie verde măr mustos,
Şapte săptămîni în post,
De cînd la mîndra n-am fost.
Dar aseară cind m-am dus.
Am găsit lacătul pus ;
Rupsăi lacătul cu mîna
Şi veriga cu căciula,
Intrai la mîndra cu sîla.
Mîndruţa cînd mă văzu,
Şapte scoarţe mi-aşternu,
Şapte scoarţe şi-un macat
Şi-o perină de bumbac.
TOMONIU NICOLAE,
70 ani, 1$78, Tismana

DESPRE COLABORATORI.
Nicolae I. Tomoniu - s-a născut în
Tismana în anii premergători ai primului război
mondial, făcând şcoala primară în timpul
Războiului de Reîntregire a Neamului. Timpurile
grele de după război l-au făcut să plece de acasă,
la vârsta de 14 ani, în Bucureşti, pentru a-şi
asigura traiul ca ucenic. A fost vânzător de ziare,
ajutor de mecanic pe tramvaie după care a plecat
la Constanţa găsind de lucru într-o brutărie unde
s-a specializat ca brutar împreună cu fratele său
mai mare Ion Tomoniu (zis Gică). Câştigau destul
de bine dar spre deosebire de Gică, ce strângea
bani ca să-şi deschidă brutărie în Tismana, lui
Nicolae îi plăceau cărţile şi avea rezervată masa
la Cazinoul din Constanţa unde avea prieteni
oameni de cultură. Au venit la Tismana după
1938. Gică a venit cu bani şi şi-a deschis o
brutărie, Nicolae a venit cu două geamantane
cu... cărţi.
Continuare în pagina 33
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Cântece ale ritualului funebru
Ion Mocioi - „Cântece de pe Tismana”, Tg-Jiu, 1978
320. ZORILE
(zis de trei cîntătoare)
Zorilor, surorilor, 1)
Nu pripirăţi cu zoritu,
Nu pripirăţi cu zoritu
Pînă (Ion...) s-o gătitu
Să dea cărţi
In toate părţi
Şi răvaşe
´’N toate oraşe,
Neamurile să se-adune
De merinde să-i gătească,
Nouă cuptoare de pine
Şi iar nouă de mălaie,
Si iară c-o vacă grasă
Şi iar c-o bute de vin,
Că eu plec şi nu mai vin.
Vrea să-nsoare, frăţîoare,
Vrea să-nsoare, frăţîoare.
De-o răsări soare roş’,
Sufleţălu-i tot în coş,
De-o răsări mohorît
Sufleţelu s-o găti.
Plînge casă, plînge masă,
Că pleacă stăpîn de-acasă;
Nu pleacă să stăpînească,
Ci pleacă să putrezască ;
Plîngeţi uşi, plîngeţi fereşti,
Că eu nu mai stăpînesc,
Mă duc ca să putrezăsc.
1) Fiecare vers se repetă
odată cu melodia.
CROITORU MĂRIA, 90 ani
BOJE MĂRIA, 73 ani
TOMONIU OLIMPIA, 72
ani, 1974, Tismana
321. ZORILE
Scoală, (Ioane), scoală,
Că mult-îi de-asară
De cînd a-ncetat
Gura - cu tăcerea,
Ochii - cu vederea.
Scoală, (Ioane), .coală,
Şi iar mi te roagă,
Ia vezi soţul tău
Numele să-ţi scrie
În dunga postăvii,
Lume ţ-o vedea
Şi suflet ţ-o da.
Şi iar mi te roagă.
Ia vezi soţul tău
Numile să-ţ scrie
În urechea vedrii,
Lume ţ-o vedea
ł apă ţ-o da ;
Şi iar mi te roagă,
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Ia vezi soţul tău
Numile să-ţ scrie
În bucium de vie
Lume ţ-o vedea
Şi struguţi, ţ-o da;
Şi iar mi te roagă,
Ia vezi soţul tău
Că ţine să-ţ facă
O fîntînă-n vie
Cu apă sălcie
De-a de-ţ place ţîie;
Şi iar mi te roagă,
Ia vezi soţul tău
Că să-ţ dea
Un franc de argint
Să te duci la tîrg
Şi să tîrguieşti
Trei căciule negre
Şi tot să măi mergi
Pe cale-nainte,
Să-ţ iei sama bine
La mîna direapă
Că-i calea curată
Şi-nainte-ţi iasă
Trei ficiori de crai
Şi lor să le dai
Să te ducă-n rai
În dealu cu jocu
C-acolo ţ-î locul.
Şi tot să mai mergi
Pe cale-nainte,
Să-ţ dai sama bine
La, mâna, direată
Că-i calea curată Şi
portar la poartă;
Batista-i Ia brîu
Şi din batistuţă
Să-i dai părăluţă.
Şi să tot mai mergi
Pe cărări-nainte,
Să-ţ iei sama bine
La mîna direaptă
Ca-i calea curată
Şi-nainte-ţ iasă
O fată frumoasă
Cn cosiţa deasă
Şi de-aici să ai
Să te rogi de ea
Apa să te treacă.
Şi tot să mai mergi
Pe cale-nainte,
Să-ţ iei sama bine
La mîna direaptă
Că-i calea curată
Şi-nainte-ţ iasă
Tineri şi batrîni,
Pîlc de soldăţei,
Direapta s-o-ntinzi
Şi să îi cuprinzi,

Să te uiţi pin ei,
Acolo s-ai tăi.
Şi rămîi cu ei.
CROITORU MÃRIA, 90
ani, ROJE MÃRIA, 73 ani
TOMONIU OLIMPIA. 72
ani, 1974, Tismana
322. ZORILE 1)
1) Fiecare vers se repetă odată
cu melodia

Scoală, (Ioane), scoală
Şi te uită-n bătătură.
Că o tăbărît
Domnu Iristos
Cu calu frumos,
Ieblînca-i cernită,
Şaua-i mohorîtă.
Frîu-i de mătasă.
Să te ia de-acasă,
Să te ia legat.
Nu te dăm legat.
Nu ieşti vinovat,
Ai venit şi ţi-a mai veni
La moşii de toamnă,
Că noi v-aşteptăm
Tot cu masa-ntinsă,
Cu străchini de lapte,
Cu făclii aprinse,
Cu pahare pline,
Să vă pară bine.
Şi să mai veniţi
La moşii de iarnă,
Că noi v-aşteptăm
Tot cu masa-ntinsă,
Străchini cu piftii,
Cu turtiţe calde,
Cu făclii aprinse,
Cu pahare pline
Să vă pară bine,
Şi să mai veniţi
La moşi la Rusalii,
Că-i ziua mai mare
Şi timp de plimbare,
Că noi v-aşteptăm
Tot cu masă-ntinsă,
Cu străchini cu lapte,
Cu făclii aprinsă,
Cu pahară pline
Să vă pară bine,
Cu fripturi de fragi
Să vă fie dragi.
Şi să mai veniţi
In cîntatul cucului,
In pornitul plugului,
Sămănatul griului —
Griul de-al mărunt,

Să nu te mai uit,
Grîu de primăvară,
Să măi veniţ-iară.
Scoală, (Ioane), scoală
Şi uită-te bine
Cine cu ce vine,
Sa te uiţi prin ei
C-acolo s-ai mei
Şi te-or întreba
Datu-le-am ceva ;
Tu lor să le dai
Lumini din stupină
Şi flori din gradină
Cu oasă legate
Cu lacrămi udate...
CROITORU MĂRIA, 90
ani, BOJE MĂRIA, 73 ani
TOMONIU OLIMPIA, 72
ani, 1974, Tismana
323. ZOBII.E
Zorilor, surorilor,
Nu pripirăţi să zoriţi,
Pînă (Ion...) nu s-o găti
Ca să-şi facă casă nouă,
Să şi tocmească meşterei
Cu berzi şi securi la ei,
Ca să-i facă casa nouă,
Casă cu nouă fereşti ;
Pe una să-i vină
Colac şi lumină ;
Pe una să-i vină
Ulciorel de apă
De la-ai lui de-acasă ;
Pe una să-i vină
Oale cu legume ;
Pe una să-i vină
Miros de tămîie;
Pc una să-i vină
Cămeşuţă nouă;
Pe alta sa-i vină
Un paner de fructe,
Să nu ne uite;
Pe una să-i vină
Nouă buţi de vin
Şi nouă de răichiu ;
Pe una să-i vină
Nouă cuptoraşe
Dc pîini rumenioare;
Pe una să-i vie
Buna Iui soţie,
Să fie veselie...
Zorilor, surorilor,
Nu pripirăţi a zori
Pină (Ion-.) nu s-o găti...
MOCIOI ŞT. ELENA,
70 ani, 1964, GăleşoaiaCâlnic
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324. ClNTECUL BRADULUI
— Bradul, bradule,
Cin’ ţ-a poruncit
Dce ai coborît
Din virf de munţi
Di la braz’ mai mulţi
Şi mari şi mărunţi?
— (Ion) mi-a poruncit
Că el mi-a promis
Că el mă sădeşte
Nu mă săcuieşte
El m-a păcălit
Că nu m-a sădit
Şi m-a săcuit,
Jo« la rădăcină
Fumul de tămîiă,
Iar di la mijloc
Fir de busuioc.
Sus pe rămurele
Chiţ’ de floricele.
CROITORU MĂRIA, 90 ani
BOJE MĂRIA, 73 ani
TOMONIU OLIMPIA 72 ani.
1974. Ttsmana
325. BRADUL
Brudule, brăduţule,
Cine mi ţi-a poruncit
De te-ai coborît?
Lui (Radu...) i-a trebuit
Vara de umbrit,
Iarna de scutit,
Vara de răcoare,
Iarna de viscoale.
Jos, Ia rădăcină,
Cu tămiie-ti vină !
Pe la un colţ de gard
Toţi ciinii să hat
C-a intrai moartea-n sat
Şi pe (Radu...) ni l-a luat...
MOCIOI ŞT. ELENA, 70 ani.
1964, Găleşoia-Cîlnic
326. STEAGUL
Steagule, steguţule,
Steguleţ-lăstar de plop,
Cine mi ţi-a poruncit,
Cine mi te-a doborit ?
(Dumitru...) că i-a trebuit
Vara pentru umbrit,
Iarna cînd o viscoli, —
Vara pentru răcoare,
Iarna pentru viscoale...
ROVENŢA COSTANŢA. 30 ani.
1964. Găleşoia-Cîlnic
327. RAMÎi CASĂ
SĂNĂTOASA
Luaţi pînza di pe picioare,
Vedeţi moartea cu fioare ;
Luaţi pînza di pe mijloc,

Pagina 32

Vedeţi iar moartea cu foc;
Luaţi pînza di pe obraz,
Vedeţi moartea cu necaz.
Udaţi-mi gura cu vin
Ca eu pc-aici nu mai vin ;
Udaţi-mi gura cu apă
Pană nu mă duc la groapă.
Kămii, casă, sănătoasă
Că pleacă sfăpîn de-acasă,
Nu pleacă să stăpinească
Şi pleacă să putrezască...
CROITORU MĂRIA, 90 ani
BOJE MĂRIA, 73 ani
TOMONIU OLIMPIA 72 ani.
1974. Ttsmana
326. CÎNTECUL
TRANDAFIRULUI
(zis de cele trei cîntătoare)
- Firule, firule,
Fir de trandafir,
Ce mi-ai zăbăvit
De n-ai înflurit
Şi azi-dimineaţă
Ca ieri-dimineaţă...
- Eu mi-am zăbăvit
Pîn’ m-am despărţit;
Ia vezi soţul meu,
Tată de copii.
De fraţi, de surori,
De grădini cu flori
Si de vecinei,
C-am trăit eu ei,
Şi de vecinele,
C-am trăit cu ele...
CROITORU MĂRIA, 90 ani
BOJE MĂRIA, 73 ani
TOMONIU OLIMPIA 72 ani.
1974. Ttsmana
329. FIR-FIR-FIR
-Fir - fir - fir,
Dc ce n-ai înflorit ?
- N-am mat înflorit
C-am mai zăbovit
Dc m-am despărţit
De fraţi şi surori,
De grădini cu flori
Şi de lumea toată...
IZDRUGĂ MĂRIA. 71 ani,
1963. Găleşoia-Cîlnic
330. DRUMUL
Bucură-te, mănăstire,
Că mîndru plocon îţi vine;
Nu vine să odrislească
Şi vine să putrezească ;
- Udaţi-mi drumu cu vin,
Că eu pe-aici nu mai vin ;
Să-mi udaţi drumu cu apă,
Că nu mai vin niciodată...
MOCIOI ŞT. ELENA, 70 ani.
1964, Găleşoia-Cîlnic

REPERTORIUL POPULAR FUNEBRU
din Gorj încă nu are o ediţie ştiinţifică, deşi
unele încercări le-a făcut cunoscutul folclorist
Brăiloiu, după ale cărui consideraţii despre
„ale mortului”, cîntecele rituale de aici sînt
cîntece ce se interpretează „după anumite legi”
şi nu sînt simple bocete. Într-advăr, „Zorile”,
„Cîntecul bradului” şi celelalte cîntece ce
privesc anume acte ale ceremonialului
funebru, ce se întîlnesc în Gorj, sînt „poate cele
mai arhaice din literatura noastră populară”.
Elementele ce definesc asemenea
„cîntece” rituale din satele văii Tismana sînt
specifice unui spectacol popular la care
participă tot satul. Au frumuseţea lor muzicală
şi literară. In primul rînd, remarcăm că aceste
cîntece sînt interpretate de un grup anumit,
format din trei femei, care nu sînt rude ale
mortului. Ele cîntâ în diferite momente, timp
de trei zile, cît durează pregătirea înmormîntării
- la casa acestuia, - dar şi după aceea.
Subliniem apoi că fiecare intervenţie a lor are
un rost, acela de îmbărbătare şi călăuză a
mortului pe lungul drum spre locul „de veci”.
Sînt, de fapt, cîntece frumoase care-l „mint»
pe cel dus dintre vii, privind noua „lume” în
care va intra. In aceste minunate producţiuni
folclorice găsim, totodată, aspecte ale unei
gîndiri străvechi despre lumea „de dincolo”,
comparabilă cu cea a grecilor antici despre
trecerea cu barca lui Charon peste Styx, unul
din fluviile Infernului. Obolul pe care-l oferă
mortul, în cîntecele lui din Valea Tismanei, la
„vămile” prin care-i trece sufletul, este,
credem, mult mai mare decît la anticii greci,
dar eforturile sînt răsplătite : sufletul lui îi
întîlneşte pe „ai săi”, rude şi „cunoscuţi”, în
acea lume a umbrelor. Ideea unirii de neam este
trainică şi în asemenea piese de folclor
românesc de pe Tismana. Lungul drum spre
„ai săi de dincolo” oferă tot atîtea. peripeţii
mortului, precum ale voinicului din basm ; dar
le trece cu uşurinţă, aplicînd învăţămintele
aflate de la ceilalţi.
Un omagiu adus înţelepciunii străbune,
în imagini artistice de o rară frumuseţe, sînt şi
aceste cîntece „ale mortului” pe care le-am
auzit la trei „cîntătoare ale Zorilor” de la
Tismana, păstrate în această colecţie. Sînt, în
acelaşi timp, dovezi ale unei mitologii locale,
româneşti, cu viabile rezonanţe arhaice.
Melodiile acestor cîntece, de un tip
pentatonic major, sporesc asemenea frumuseţi
inegalabile ale spectacolului funebru.
Din culegerea de folclor Ion Mocioi - „Cântece
de pe Tismana” , Tg-Jiu, 1978, pag. 12-13
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A venit războiul şi a început ca şofer în timpul campaniei
din răsărit a Armatei Române (1942) apoi a fost trecut la
Comenduire datorită priceperii în calculele aritmetice, a scrisului
caligrafic şi a felului său de a vorbi ca un om cult. A fost
demobilizat în 1944, odată cu întoarcerea armelor contra lui
Hitler având un copil acasă şi soţia gravidă. I s-au dat de la
armată referinţe bune, fiind angajat casier la Ocolul Silvic
Tismana, dându-i-se şi locuinţă, casa lui din sat fiind în
construcţie.
A ocupat apoi funcţia de referent la primăria Tismana.
A fost avansat contabil al Consiliului Popular Tismana, având
în timpul liber şi preocupări literare. Fiind remarcat prin anii
1975, de către Stanciu Savu, şef de sector CFF Tismana (între
anii 1974-1990) a fost angajat pe post de contabil la CFF
Tismana, având şi misiunea de a scrie poezii pentru Brigada
Artistică a sectorului. Acolo şi-a scris şi propria poezie „Nicule,
Tomoniule” o parafrază după melodia „Ionel, Ionelule” care a
cunoscut un mare succes pe scenele din Tismana şi Turnu
Severin, fiind cântată acolo pe străzile oraşului de către copiii
forestierilor.
A debutat în prea scrisă ca culegător de folclor în
culegerea de folclor Ion Mocioi - „Cântece de pe Tismana”,
unde au fost preluate câteva cântece populare din volumul
personal, aflat în pregătire.
Din repertoarul alfabetic ce ni s-a păstrat, aflăm că
reuşise să culeagă nu mai puţin de 788 de melodii grupate,
în volumul I, „Cântece populare şi romanţe” iar în volumul al
II-lea, ”Cântece moderne” cu şlagărele vremii.
Caietul repertoar alfabetic de titluri, se umpuse până la
poziţia 677 - Trenule, maşină mică, ultimele foi rezervate literelor
Ţ,U,V,W,Z fiind umplute cu titluri neordonate alfabetic. Printre
ultimele poziţii din reportoar, găsim 783 - Nu te pot uita, marcat
pentru vol. al II-lea, ceea ce înseamnă că acest volum al IIlea, era rezervat altor cântece decât cântece populare ce se
cântau la vremea aceea.
Din nefericire, la decesul din 7 iulie 1991, al lui Nicolae
I. Tomoniu, în zilele de priveghi şi înmormântare, caietele cu
culegerile de cântece au dispărut, rămânând doar repertoarul.
Nu a mai fost găsit nici manscrisul „Romanul vieţii mele”, un
dosar cu peste 400 de pagini A4. S-au păstrat însă fotografii
cu valoare de patrimoniu (una în pag.34), deoarece ele dau o
idee despre portul interbelic şi cosumul popular conceput şi
lucrat de către fiecare fată înainte de a se mărita.
Croitoru Măria (Doda Maria),(1884-1978) a mai trăit
încă 4 ani după înregistrarea „Zorilor”, trăind 94 de ani. Fiica
ei, Marioara a fost aleasă în primul Consiliu de Conducere al
Cooperativei „Arta Casnică” în anul 1950, an în care moare şi
tatăl ei, Constantin (vezi imaginea crucii). Se păstrează doar
fotografia Mărioarei, inclusă în monografia oraşului Tismana.
Boje Măria. Nu se mai găsesc date, copiii fiind decedaţi
şi ei. A lucrat la „Arta Casnică” ii, fiind creatoare de motive
populare, ca de altfel multe din femeile Tismanei. A avut un fiu
primar în primii ani de după abdicarea MS Regele Mihai.
Tomoniu Olimpia, (1902-1976) a mai trăit 2 ani după
culegerea „Zorilor”. A fost pricepută în arta populară mai ales
în broboade şi înălbitul pânzei. A avut un frate, Tomoniu Grigore,
mecanic pe trenul regal. A făcut parte din Sindicatul Depozitului
CFR Bucureşti.
A mai avut un frate, Ion Tomoniu, dispărut în Războiul
de Reîntregire a Neamului.
Iată pe scurt biografiile unor români aidoma multora
din satele noastre. Un contabil care avea preocupări
literare şi ţărănci care aveau şi un repertoriu funebru, nu
întâmplător! Fratele dispărut al Olimpiei Tomoniu se
regăseşte în versiunea „321. Zorile” unde paşii lui Ion, îi
sunt îndrepaţi spre un „Pâlc de soldăţei” pe care să-i
cuprindă cu „direapta”, sftătuindu-l pe Ion
Pagina 33 că sunt „ai lui” şi să rămână cu ei.

Pagini din repertoarul lui Nicolae I.Tomoniu. În rubrica din dreapta se
specifică volumul şi pagina unde se găseşte cântecul

Crucea lui Croitoru Măria,(18841978) şi a soţului, Constantin d.1950

Tomoniu Olimpia, (1902-1976)

Casa lui Boje Măria, construită în secolului trecut, la standardele din regat: camera
„bună” de la drum, bucătărie şi dormitor. În curte, bucătăria de vară (dărăpănată)
Fiica ei (decedată) a înlocuit şindrila cu ţiglă şi a zugrăvit casa care un timp, n-a mai
fost locuită. Scara centrală din lemn nu se mai păstrează. Azi, casă închiriată.
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Nicolae I. Tomoniu şi Victoria Tomoniu (Băbău), la 30 ani, Constanţa, 1938. Costum popular lucrat
personal. Salba cu „cocoşei” de aur era un accesoriu obligatoriu şi se cumpăra odată cu verighetele

Sămănătorul - Anul VI. Nr. 2 - mai 2016 - CLERICI DE IERI
Col (r) DUMITRU DĂNĂU - (n. 1937)
Câmpofeni-Arcani, Gorj - prozator.

ARHIDIACONUL ŞI PROFESORUL
DR. CONSTANTIN V. DĂNĂU
- REPER EMBLEMATIC ÎN TABLA DE VALORI NAŢIONALE Dumitru Dănău

Din opera Dlui Dumitru
Dănău am ales să
prezentăm în serial
această carte, tipărită la
Editura „Măiastra” din
Târgu-Jiu, 2015

(Seria I-a)
Arma fatală a armatei române a fost nu numai instruirea militară, ci, şi educaţia religioasă,
morală şi civică transmisă direct, prin viu grai, de către erudiţii poporului român. Sau în scris, prin
poeziile şi cântecele patriotice, poemele şi imnurile unor poeţi ca Eminescu, Coşbuc, Goga, Slavici,
Şt. O Iosif şi atâţia alţii ca ei. Cu astfel de arme sufleteşti, conducând la vitejie, au câştigat românii
Razboiul de Reîntregire al Neamului, sintagmă care azi în şcoală şi în presa vândută străinătăţii
e o sintagmă tabu, un slogan „regal” care azi „nu se mai poartă”.
(N.N. Tomoniu, I.M. Morariu - George Coşbuc de la Tismana)

…Pe hrisovul axiologic al Olteniei interbelice, în special (şi nu
numai), a fost imprimată, viguros, amprenta unei exemplare personalităi
a Gorjului, îndeosebi în plan teologic, psiho-pedagogic, etic, publicistic,
ctitorial şi administrativ. Este vorba despre renumitul arhidiacon iconom
stavrofor profesor doctor CONSTANTIN V. DĂNĂU, azi, din păcate, prea
puţin pomenit, chiar de unele instituţii locale pe care le-a slujit cu dăruire,
evlavie şi înaltă conştiinţă, conferindu-le lumina creativităţii şi demnităii
profesionale, cu reverberaţii dincolo de fruntariile României Mari (ideal
naţional pentru care a luptat pe toate „fronturile”). Din acest punct de
vedere, o carte - cel puţin a municipiului Târgu-Jiu - ar păcătui neiertat
dacă nu l-ar înregistra, în câteva pagini, deşi viaţa şi opera acestui pilduitor
fiu al judeţului nostru pot constitui subiect de studiu pentru generaţiile de
azi şi ale viitorului, o monografie în sensul sugerat impunându-se de la
sine. Până atunci, o comprehensivă sinteză privind complexa prezenţă a
lui CONSTANTIN V. DĂNĂU în geografia spirituală a României, semnată
de distinsul dascăl ION TEOTOI, elev al marelui său profesor, este menit
să resuscite câteva repere ce conturează, efigial, portretul curricular al
acestui rasat fiu al Gorjului. „Panegiricul” a fost publicat în revista „Tribuna
educaţiei”, la rubrica „Memoria şcolii româneşti”, în anul 1999, şi este
intitulat: „Unul dintre ai noştri». Îl redm integral:
„Profesorul şi diaconul Constantin V. Dănău” s-a născut la 15 mai
1889 în satul Turcineşti, comuna Curtişoara, judeţul Gorj. După absolvirea
cursului primar în satul natal, urmează Gimnaziul Real din Tg-Jiu, apoi
Seminarul Teologic din Bucureşti. În 1913 absolvă facultatea de Teologie
cu „Magna cum laude”. În paralel urmează Facultatea de Litere pe care o
absolvă în 1915, iar în 1919 absolvă Facultatea de Filozofie şi de
Psihologie la Universitatea din Iaşi. În anii III şi IV de studenţie elaborează
studii din domeniul Exegezei Noului Testament şi al Moralei pentru care
este premiat de decanatul Facultăii de Teologie.
Activitatea didactică şi-a început-o în 1915, ca profesor suplinitor
la Gimnaziul Real din Tg-Jiu, predând limba română, istoria, geografia şi,
în locul profesorului Stelian Sterescu, plecat pe front, limba latină.
Din primele zile ale războiului a plecat pe front ca preot militar,
apoi, în timpul retragerii în Moldova, a lucrat la Casa Bisericii din Iaşi şi
mai târziu ca preot al Armatei a II-a, în zilele şi noaptea premergătoare
atacului de la Mărăşeşti (17 iulie 1917, ora 4 dimineaţa) s-a aflat alături
de generalul Averescu pentru a-i îmbărbăta pe ostaşi. Mulţi dintre ei spune diaconul C. V. Dănău în amintiri - nu mai aveau să
vadă lumina zilei!
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În 1919 obţine prin concurs postul de
diacon al Bisericii Române din Paris şi, în
decembrie al aceluiaşi an, se înscrie la facultatea
de Litere de la Sorbona, absolvind în 1923
Institutul de Pedagogie şi psihologie al acestei
facultăţi.
Deţinând patru licenţe - teologie, filologie,
filosofie şi psihologie - se înscrie şi la doctorat.
În 1924 obţine, la Sorbona, doctoratul în
pedagogie cu teza „La joie chez l’enfant jusqu’a
l’age de la pubert” şi, în anul urmtor, doctoratul
în psihologie cu teza „Le mecanisme de
l’emotion”, ambele sub conducerea renumitului
psiholog francez Th. Simon.
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În 1941 a fost numit, prin concurs, inspector şef al
învăţământului secundar pentru regiunea Oltenia şi membru
în Consiliul Pedagogic al Ministerului Instrucţiei şi Educaţiei,
activ itate ce se desf şoară până în 1944, când se
pensionează. Au urmat ani grei de viaţă datorită suspendării
pensiei între 1952-1956 şi din serviciul ce-l presta ca diacon
la Biserica Sfântul Nicolae din Tg-Jiu.
La 30 septembrie 1980, C.V. Dănău a încetat din viaţă,
lăsând în urmă studii de pedagogie şi psihologie şcolară,
manuale şcolare, devenind un exemplu de pregătire
profesională şi probitate morală”.
La rândul său, regretatul preot Haralambie Argintaru,
creionând unele „chipuri şi profiluri din istoria Gorjului”,
despre remarcabilul său înaintaş de la Biserica „Sf. Nicolae”,
menţionează:
„Această ilustră figură a Gorjului, nepot direct al
ieromonahului Cleopa, fostul preot Cartianu Constantin,
întemeietorul Schitului „Locurele Lainici”, şi-a încrustat
numele în şirul lung de slujitori ai învăţământului gorjean şi
al Bisericii Ortodoxe Române. În anii de perfecţionare în
psihologia experimentală la Paris, prestigioşi profesori şi
oameni de ştiinţă în domeniu îl vizitau acasă - undeva pe
Sena - şi era o încântare pentru ei când îl găseau pe
vrednicul lor colaborator făcându-şi singur mămăliga, în
căldare de tuci, atârnată în zălar, la foc de lemne, aşa cum
proceda şi CONSTANTIN BRÂNCUŞI”.
O concisă iconografie, precum şi un mic „expozeu”
cu acte care certifică documentar cele afirmate, conferă
portretului schiţat profunzimea şi amploarea „lucrărilor” lui
CONSTANTIN V. DĂNĂU în spaţiul şi timpul istoric în care
s-a manifestat multilateral. Ele constau în certificate şi
carnete de studii, diplome, medalii, ordine, brevete, după
cum urmează:
- Student şi doctorand (1913-1914) la Facultatea de
Teologie din Bucureşti;
În vara anului 1921, colonia şi Biserica Română din Paris
au fost vizitate de Regele Ferdinand împreună cu Regina Maria
şi principesa Ileana. Cuplul regal a avut numai cuvinte de laudă
despre activitatea diaconului C. V. Dănău.
Din anii cât a stat la Paris datează legăturile de apropiere
cu George Enescu - nelipsit din viaţa artistică a marii metropole,
cu profesorul Nicolae Iorga - renumit conferenţiar la College de
France şi cu profesorul Gheorghe Ţiţeica - mereu solicitat la
Sorbona.
Reîntors în ţară, a fost numit profesor de pedagogie la
şcoala Normală „Spiru Haret” din Tg-Jiu, perioadă în care s-a
distins ca profesor şi preot, contribuind la formarea a aproape
douăzeci de generaţii de învăţători. Mulţi ani a fost şi director al
acestei şcoli. Atunci a redactat şi editat cu învăţători ai şcolii,
C.N. Dărvărescu şi V. Pătrăşcoiu, setul de manuale şcolare
pentru nivelul primar: citire, gramatică şi aritmetică pentru
clasele a II-a, a III-a şi a IV-a. La tipografia lui N.D. Miloşescu,
din Tg-Jiu, a editat „Metodă nouă de orientare în studiul
individualităţii”. A mai scris „Cum cercetăm individualitatea
elevului de curs primar» şi „Fişa individuală a elevului” (un
exemplar se găseşte la Muzeul Pedagogic Judeţean). În
manuscris au rămas două lucrări: „Studiul individualităţii
şcolarului pe bază de material experimental şi teste” şi
„Carnetul şcolar”.
În noiembrie 1926, Congresul clericilor din România l-a
ales membru în Comisia Financiară a Adăunrii Eparhiale, calitate
în care a depus „o muncă spornică în legtură cu
salarizarea şi alte chestii economice privind
Pagina 36 fondurile bisericilor din Bucovina şi Basarabia».
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- Student la Litere şi Filozofie la facultatea din Iaşi
(1917-1918);
- Student la Institutul de Psihologie al Universităţii
din Paris (1920-1921);
- Student la Facultatea de Ştiinţe (Universitatea din
Paris, 1920-1921);
- Student la Facultatea de Litere (Universitatea din
Paris, 1922-1923);
- Diplomă de absolvire a Seminarului teologic (1910);
- Diplomă de studii la Institutul de Psihologie al
Universităţii din Paris (1920);
- Carte de membru al Asociaţiei studenţilor români
din Franţa;
- Diplomă de profesor secundar şi diacon la Capela
Română din Paris;
- Medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ”, clasa
I, decret investit cu regal sigiliu (aprilie 1927);
- Membru al Ordinului Coroana României în grad
de cavaler (anul 1933), ca profesor la Şcoala Normală
„Spiru Haret” din Târgu-Jiu;
- Semnul onorific „Răsplata Muncii pentru 25 de ani
în serviciul statului” (1941, profesor la Liceul „Tudor
Vladimirescu” din Tg-Jiu);
- Brevet al Ministerului Înzestrării Armatei din anii
1939 şi 1940, privind conferirea „Medaliei Centenarului
Carol I pentru contribuţia adusă înzestrării Oştirii”;
- Medalia „Meritul Cultural” clasa I pentru şcoală, în
calitate de Inspector general învăţământ, conferit prin
decretul Regelui Mihai I (sept. 1943) ş.a.
În anul 1947, prea cucernicul printe diacon
CONSTANT IN DĂNĂU donează Li ceului „Tudor
Vladimirescu”, în memoria fiului său, CONSTANTIN C.
DĂNĂU, decedat la finele clasei a IX-a, un voluminos fond
de carte (110 lucrări de diverse genuri literar-ştiinţifice, în
limba franceză, şi alte 117 în limba română). Această
bibliotecă literară şi ştiinţifică, ce alcătuieşte aşezământul
„COSTEL DĂNĂU”, a fost secondată inclusiv de o sumă
de zece milioane lei, destinată achiziţionării de noi cări
utile tineretului şcolar.
În actul fondator, înregistrat sub nr. 1250/ 29 ianuarie
1947, se prevede obligaţia înfiinţării unui comitet alcătuit
din profesori şi elevi, în scopul desfăşurării unor activităţi
de instrucţie şi educaţie literar-ştiinifică. Nu se cunoaşte
situaţia actuală a acestui fond. În art. 7 al Statutului
fundaţiei se precizează însă: „Când peste vremi nebănuite
s-ar găsi fără nicio valoare instituirea acestui fond,
Comitetul, prin Direcţiunea Liceului, va încunoştinţa pe
depunători sau pe reprezentanţii lor despre aceasta, ca ei,
fără altă formalitate, să intre deplin şi sigur în posesia
fondului…”. De asemenea, „… donatorii şi descendenţii
lor vor fi ţinuţi la curent cu tot ceea ce se va face în jurul
fondului „COSTEL DĂNĂU” care, prin efectele întrebuinţării
lui, devine bun public şi deci trebuie gestionat ca atare…”
Merită precizat:
1) elev ul DĂNĂU C. CONSTANTIN a fost, o
perioadă, coleg de gimnaziu (clasele 4 şi 5 la „Tudor
Vladimirescu”) cu scriitorul român Petru Dumitriu, ambii
f iind concurenţi atât la premiile şcolare, cât şi la
concursurile „Tinerimea Română” de la Bucureşti, unde,
începând din clasele 4 şi 5, Costel Dănău a fost mereu
premiat;
2) un loc de cinste în viaţa profesional-intelectuală
a Gorjului îl ocupă un alt vlăstar al distinsului cărturar. Ne
referim la d-na AURELIA CUŢU-DĂNĂU,

autoarea excelentei teze de doctorat (25 iunie 1943,
Universitatea „Regele Ferdinand I din Cluj - Sibiu”), intitulată
„Viaţa şi opera doctorilor Dem-Culcer, tatăl şi fiul”, preţioasă
sursă de informaţii privind familia de patrioţi a Culcerilor (Dem,
Max, Mircea, generalul Ion Culcer). Pentru demnitatea Gorjului
cultural, această lucrare impune tipărirea ei;
3) scriitorul dr. CONSTANTIN V. DĂNĂU a lăsat, în
manuscris, nu doar o parte a memoriilor sale - „Însemnări din
viaţa mea”, ci şi numeroase lucrări cu subiecte teologice, între
acestea distingându-se „Principiile de morală fundamentală în
doctrina Sf. Apostol Pavel”, „Predici la Paris» (de Crăciun 1920 şi de Paşti - 1921) ş.a.
Iată, pe scurt, corpul unei bogate cărţi despre un om mare
între marii oameni care au slujit ţara cu râvnă, modestie şi loialitate,
sporindu-i - prin intelect, talent angajare - bogăţia întru spirit şi
propăşire. Căci, prin implicarea complexă în programul de educaţie
naţională în calitate de profesor, preot, îndrumător spiritual,
pedagog, psiholog, autor de cărţi, publicist şi activist în diverse
comitete (în plan religios şi laic), CONSTANTIN V. DĂNĂU se
profilează pe cerul axiologiei naţionale ca un veritabil formator de
conştiinţe şi caractere, aşa cum au fost postulate şi trăite creator
de Nicolae Iorga, Spiru Haret, C. Rădulescu-Motru ş.a.
De aceea, în acest frumos oraş de pe Jiu (poate în cadrul
unei biblioteci cu relevanţă în spaţiul cultural local) ar trebui să
funcţioneze o fundaţie care să cuprindă lucrările (cărţi, publicaţii,
studii etc.), ieşite din gândul, sufletul şi mâinile atâtor personalităţi
ale Gorjului, lăsate moştenire patrimoniului cultural naţional, faptă
ce ar pune în evidenţă că urmaşii acestor venerabile conştiinţe
naţionale ştiu să-şi preţuiască înaintaşii.
Col(r) Dumitru Dănău
în „Amintirile oraşului”,
Editura „Măiastra”, Târgu-Jiu, 2006
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CĂRŢILE SCRISE DE DVS. VI LE PUTEM TIPĂRI RAPID. CONDIŢIILE DE TIPĂRIRE: http://www.samanatorul.ro/portal/tiparire.htm

CONTURILE BANCARE: DENUMIRE: Asociatia ”Semanatorul Tismana”, Cont RO45RNCB0149125641110001 RON
Pentru străinătate: Cont RO18RNCB0149125641110002 EUR, Contul în USD s-a desfiinţat din lipsă de sponsori.
BCR - Banca Comerciala Româna S.A. Prin mandat postal: Asociatia Semanatorul Tismana, presedinte Nicolae Tomoniu
Str. Tismana, nr. 153, Cod postal 217495 Tismana, Jud. Gorj sau prin transfer bancar Asociaţia Semanatorul Tismana, Cod
fiscal C.I.F. 29532170 Cont Iban RO45RNCB0149125641110001 BCR filiala Gorj, Cod SWIFT - RNCBROBUXXX
Cotizaţia anuală este de 200 lei, include abonamentul la revistă 80 lei, DVD-AST-5 şi vechea cotizaţie de 120 lei.

Cărţi “Editura Semănătorul” de vânzare la sediu, la standul din centrul de informare turistică şi la salonul
de coafură al doamnei Gabi Tâlvescu (Văcaru): Ion Auraru – “Prin vremuri de război”, Iuliu-Marius Morariu –
“Habet sua fata libeli!”, Nicolae N. Tomoniu & Iuliu-Marius Morariu – “George Coşbuc de la Tismana”, Alexandru
Melian – “Semnele apocalipsului”, 15 lei, Nicolae N. Tomoniu – “Ultimii soldaţi ai neamului românesc”, 10 lei.

CUPRINS
2 România abulică: CURAJ SI TRANCOTE
3 Ion Mocioi - G. Coşbuc de la Tismana
4 Dezbatere: „George Coşbuc de la
Tismana”
8 Al Florin Ţene - Mitul Edenului în universul
poetic al sec. XX
11 Doru V. Fometescu - Reîntoarcere la inimă
13 Vasile Mic - Poezii
14 Florian Văideianu -IN MEMORIAM
16 Ion C. Gociu - La umbra unui fag rotat
20 Al. Melian - Solidaritatea Puşcăriabililor
22 N.N. Tomoniu - Pe urmele unui articol de
ziar

25 Premiile UZPR 2015
27 Olteanul Florentin Smarandache la
capătul Pământului
30 Nicolae I. Tomoniu - Remember Ion
Mocioi - „Cântece de pe Tismana”
35 Dumitru Dănău - Arhidiaconul
Constantin V. Dănău
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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

Colectivul Atenţie! Revista online
redactorilor apare după difuzarea
ediţiei tipărite !
permanenţi ai
revistei
Domeniile de
“SĂMĂNĂTORUL” critică literară

GEORGE ANCA - Bucureşti
Redactor, lansări de carte, diversitate culturală, minorităţi
Pr. MAXIM (IULIU-MARIUS) MORARIU - Salva, Bistrita-Năsăud
Redactor privind recenzii ale debutanţilor la “Semănătorul”

ale redactorilor
sunt orientative

Revista în format pdf nu se mai trimite
prin e-mail. Autorii vor primi la cerere
DVD-AST-5 cu toate numerele. E-mail
redacţie: posta@samanatorul.ro

CEZARINA ADAMESCU - Galaţi
Redactor de critică literară, recenzii ale debutanţilor la “Semănătorul”
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„Mai mult ca sigur ca Iisus a arătat mai degrabă astfel, şi nu ca mine sau ca orice alt
bărbat din Occident”, susţine James Charlesworth, profesor universitar la Seminarul
Teologic Princeton. „În ultimii 2000 de ani, noi în Occident am fost influenţaţi de
imaginea unui Iisus arian, care arată ca noi.”
Această reconstrucţie, creată pe baza scheletului unui bărbat evreu care a trait în
urmă cu 2000 de ani, dar şi a informaţiilor din documente antice, a fost facută cu
ajutorul unor softuri avansate şi tehnice medico-legale. Ea ne arată un chip simplu,
aşa cum ar fi arătat un om trăind în condiţiile aspre ale acelor vremuri.
Sursa: www.historia.ro după http://news.discovery.com/
DICŢIONAR: - SĂMĂNĂTORÍSM s. n. Curent social, cultural şi literar iniţiat la începutul sec.
XX, în România, de revista „Sămănătorul”, care idealiza satul patriarhal în opoziţie cu oraşul „viciat”
de civilizaţie, considera ţărănimea ca depozitara exclusivă a valorilor naţionale şi promova o literatură
de inspiraţie folclorică şi istorică. [Var.: semănătorísm s. n.] — „Sămănătorul” (n. pr.) + suf. -ism.
Sursa: DEX '09 (2009).
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 Uniunea Ziariştilor Profesionişti
din România, cu sediul la Bucureşti. Revista tipărită apare şi contractual cu Primăria şi Consilul Local al oraşului Tismana
invocând Legea privind susţinerea şi promovarea culturii scrise nr. 186/2003 şi a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, în număr de 24 de reviste şi 56
broşuri (turism local).
Conceptual şi artistic - tehnic, proiectul “Revista Sămănătorul” a fost lansat de catre prof. Nicu N. Tomoniu, el
înlocuind vechiul Buletin informativ “Semănătorul” care apărea din anul 2009 pe o iniţiativă şi o cheltuială proprie. Înlocuirea
acestuia cu actuala revistă s-a făcut deoarece doar cu buletinul lunar nu se putea promova activitatea autorilor de la Editura
online Semănătorul. Revista a apărut la împlinirea a trei ani de la înfiintarea Editurii online “Semănătorul”. Adrese:
http://www.samanatorul.ro Numărul din luna curentă
http://www.samanatorul.ro/revista/arhiva.htm Colecţia FLASH a revistei
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Din colecţia autorului Dumitru Dănău

ABSOLVENŢII ŞCOLII NORMALE „SPIRU HARET”, SERIA 1927
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