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NICOLAE N. TOMONIU
(n. 12 nov. 1944, Tismana)

O prioritate : valorificarea şi
dezvoltarea patrimoniului ScriitoLrSRme-Gmobrrju
al
naţional al Tismanei
Care sunt priorităţile oraşului
privind valorificarea şi dezvoltarea
patrimoniului naţional al Tismanei ?
Acesta este un subiect încă de pe
vremea „Fundaţiei Tismana” când
regretatul fondator Vasile Surcel
întocmea mereu proiecte de finanţare.
Reabilitarea Centrului Comunitar
Topeşti a fost unul dintre primele
proiecte reuşite, care a adus satului
titlul „Topeşti, sat european”. Au urmat
şi alte proiecte mai mici dar Tismana
dispune, pe lângă un patrimoniu
religios şi arhitectural, de unul istoric
de invidiat şi de un patrimoniu cultural
şi arheologic pe care numai municipiul
Târgu-Jiu îl egalează privind importanţa
lui naţională. Tipărirea recentă a cărţii ”George Coşbuc
de la Tismana” a adus în actualitate împlinirile culturale
din timpul şederii poetului la Tismana, emanciparea
Tismanei din vremea regatului când ea ajunsese „staţiune
climaterică”.
Cum putem valorifica însă vechimea satelor noastre
Groşani (Vânăta şi Ciocârlii) sau Izvarna? Dar mai ales
satele Sohodol şi Topeşti a căror vechime se întinde în
adâncul istoriei până în epoca bronzului, pe o perioadă
de 2500-1800 ani î.e.n.? (periodizare Dinu Giurescu)
Este o perioadă în care cultura Glina, având ca geneză
Gumelniţa târzie, se întinde în Muntenia spre munţi până
în nordul Olteniei, iar spre sud, triburile şi aşezările Glina
ajung la Porţile de Fier sau în Bulgaria nord-vestică.

Ce citim în „Monografia oraşului Tismana”?
(Vol.I, Ed. II, 2016, pg. 31)
„Prin săpăturile arheologice şi artefacte - obiecte produse
de activitatea umană - cele mai vechi sate ar fi însă Topeşti
punctul Cetăţui , aşezare din epoca bronzului, aici fiind găsite
obiecte din bronz şi monede vechi şi Sohodol, dealul Cozia,
unde istoricul regelui Mihai a găsit unelte din paleolitic, perioada
vechii pietre cioplite.
Vasile Cărăbiş în „Istoria Gorjului”, scrie: „Olane
groase de la un apeduct roman, cărămizi, obiecte de metal si
monede romane pe platoul "Cetătui" (Topeşti)”
Adică, în zona Tihomir şi în zona carsturilor dealurilor
Ruşchiu, Cozia şi Măgura, unde adăposturile naturale erau la
tot pasul, existau triburi şi aşezări încă din paleolitic, perioada
vechii pietre cioplite. Ori, asta înseamnă aşezări şi triburi încă
de acum 35 000-10 000/8 000 de ani î.e.n. în dealurile
Sohodolului!

Sanctuar după modelul triburilor culturii Glina
în dealul Ruşchiu - Sohodol
Ce spune Ion Conea în cartea „Un prinţ
prin ţara lui”, Ed. Scrisul Românesc S.A.,
Craiova, 1940?
(Păstrăm ortografia originală)
După amiază, îndată, plecăm spre Sohodol. Un sat
interesant cum puţine mai sunt în ţară. E cel mai de munte
din tot Gorjul. Trecem mai întâi prin Pocruia, sat care, ca şi
Tismana, e cu nume unic pe ţară. Facem la dreapta, ne
înfundăm în pădure pe un drum pe care nici căruţa cu boi
aproape că nu-l rabdă – aşa de fărâmat e – şi, iată, la ieşirea
din pădure, panorama Sohodolului: pâlcuri de case
împrăştiate pe feţe de munte sau ascunse pe funduri de vale,
ascunzându-se de soare sub pâlcuri de goruni. Intrăm în el.
Ni se dă sfat, dela un loc, să coborîm, fiindcă dacă mai
înaintăm n’o să putem întoarce şi… rămânem în sat.
Maşinile… riscă, totuş, pe unde n’a mai riscat maşină de când
e Sohodolul pe lume. Ne dăm jos la o moară nu ştiu cum
numită şi pe care pârâul anemic al satului abea de-o mai
mişcă. Vizităm câteva gospodării. Sărăcie crâncenă. „Viaţă
aspră, Domnule”!
Şi uite, în faţa noastră, muntele Tihomirul. De altfel, el e
acela care ne-a adus aici. El – şi
cu ţăranul ăsta, Pătru
Băsărabăb a cărui casă zace
sub Tihomir. De sus, din vârful
acestuia, o privelişte ca ‘n basme
se desfăşură: spre
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apus – peste podişul Mehedinţiului şi munţii Cernei, spre miazăzi
peste platforma olteană tăiată de ape în dealuri-deopotrivă, spre
nord peste munţii cei mari pe care fugea hotarul până în 1918….
şi aproape de tot, uite aici sub noi – depresiunea subcarpatică
olteană. Se vede bine, în lungu-i până la Tg.-Jiu şi mult dincoolo.
Unii din noi desprind în zare Măgura Slătiorului, dincolo de
Polovragi. Să te afli pe un munte pe care să-l cheme Tihomirul
şi să-l stăpânească un Băsărabă şi, în plus, să ai de pe el o
privelişte ca aceea, spune şi dumneata! Dar nu ne bucurăm şi
nu ne place atâta de noi înşine şi pentru noi înşine, cât ne bucură
că-L ştim şi-L vedem pe El, aici, Însuş bucurându-se (uite, Îi râd
ochii de mulţumire), în inima ţării şi a poporului.
Privim spre miazănoapte. Se văđ şi de aici cei doi munţi –
Nedeiu şi Nedeuţu. Dar se mai văd bine, proiectaţi pe zare şi
muindu-şi cresteleîn duhul cerului, tăiaţi în linii precise şi urmând
unul după altul pe linia vechiului hotar, alţi munţi viteji: Arcanul,
Rostovanul, Oslea, Scorota, Şarba, Micuşa, Gârdomanul, Oslea,
Cloşanilor, Godeanul, Vlăsia…
Dar iată, aici aproape, şi falnica Piatră a Cloşanilor, pe
sub care scapă Motrul din strânsoarea munţilor.
* * *
Dar, între munţii din fund şi noi, se întindea încă o lume, o
altă lume: a muntelui celui domol, cu spinările largi, risipite în
soare ca nişte bucăţi cu şesuri şi purtând conacele Sohodolenilor
albind în soare şi strălucind ca nişte… bulgări de lumină. Aici –
în aceste cuiburi de viaţă răsună, iarna şi vara deopotrivă, glas
omenesc. Sunt, cum le-ar spune geografia, locuinţele temporale
sohodolene – „temporale”; în fond, însă, perpetui şi ele, pentrucă
perpetuu se deapănă într’ânsele viaţa omenească.
Se întinde în faţa noastră un uriaş piept de munte, întins
cât un cnezat de pe vremuri, expus în pantă lină spre miazăzi,
bătut toată ziua de căldura şi lumina soarelui. E ceeace se
chiamă popular, la munte, o „faţă”: Faţa muntelui Sliva Mare.
Este ca o carte uriaşă a vieţii satului Sohodol: conacele de care
vorbeam şi care umplu pieptul verde al muntelui ca nişte mari
litere albe. Pe alocuri se îngrămădesc ciorchine, aiurea se
risipesc ici unu, altu dincolo, fiecare cu holda de porumb şi cea
de cartofi alăturea; ţarcul de vite (numit pe aicea: tabără) la fel,
intră şi el în tovărăşie, iarna găzduind vitele, vara servind de
grădină; gunoiul vitelor îl îngraşă peste iarnă, pentru ca, vara,
varza să crească în el îmbelşugată ca la câmp.
„Toată hărana noastră e la
munte, domnule, în holdele si
conacele la care vă uitaţi acuma.
Iarna, mai mult de jumătate din
satul nost’ stă la conace, cu vitele.
Avem două sate; cel de conace,
însă, umple mai multă întindere
Aduce frunze cu crojna
decât cel adevărat; are acoperişuri
mai multe si el ne simţim noi mai în larg şi mai bine decât în cel
de jos. Iarna, din fiecare conac iese fum: stăm acolo cu vitele,
– le dăm fân sau frunză adunată de cu toamnă, sau dărâmăm
mugurii de fag pentru capre. Nu vezi ce mult am întins holdele
şi fâneţele – şi am alungat pădurea?… Înainte vreme fiecare îşi
lărgea cât putea mai mult áretu (aratul – n.m.) holdei şi al fânului.
Dedeau bătrânii noştri foc ori săcuiau copacii de coajă – şi holda
creştea mereu… Şi tot astfel, până ce curăturile au cuprins tot
áretu’ din faţă, cât îl vezi. Iarna, mai ales, era frumos cum se
dărâmau mugurii pentru capre: Se tăiau pe câte o coastă fagi
mulţi alăturea – uneori, până la o sută, mari şi stufoşi toţi – să
tăiau, lăsându-se a fi ţinuţi numai cu puţin în picioare, cum zice
că a făcut Ştefan Vodă la Codru Cosminului; îi lăsa netăiaţi
numai cât să ţină să nu cadă. Câţiva din fagii cei mai de
deasupra, adică din susul coastei, se lăsau să fie tăiaţi la urmă….

După ce se termina cu ceilalţi, cei din sus se tăiau de tot şi li se
da drumul la toţi odată, să cadă prăvale peste cei din vale de
ei; atunci toţi aceştia din urmă, care abea se ţineau, fiind loviţi
unul după altul de cei prăvăliţi peste ei, se prăvăleau de vuia
muntele tot. Se făcea râncotă – cum se spunea – adică frunză
doborîtă în crengi – de aveau caprele pentru săptămâni întregi.
Aşa lărgeau bătrânii curăturile în paguba pădurii”….
Nicăiri n’am mai văzut, în Oltenia, să suie conacele şi
curăturile până la o mie şi trei sute de metri, cum sue al
Sohodolului-de-Gorj (îi spunem aşa, fiindcă Sohodoale mai
sunt multe în ţară). „Toată hărana, cum spuneam, noi numai
din munte ne-o scoatem. De aceea, am suit cu curăturile până
aproape de gol. Aşa ne-o ursat pe noi Dumnezău”.
Şi ce întinsă-i moşia de munţi a Sohodolului – şi ce
frumoasă! Iat-o, ţine din marginea depresiunii subcarpatice,
adică de unde începe muntele Olteniei în acest loc, şi până la
vechiul hotar cu Ungaria.
„Apăi, să vezi dumneata de când o avem şi cum am
dobândit-o: spun bătrânii că de mult – când o fi fost?! – o
venit la noi în munţi Dumnezeu sfântul ştie ce l-o fi adus
pe aici! o venit Matei Băsărabă şi s’o iubit c’o năroadă dea noastră în munte, spunându-i: «de-o fi să fie copil,
sodoleanco, să-l trimiţi – când o creşte flăcău – la mine,
cu inelu; să mi-l arate, şi-l voiu dărui pe el cu munţi şi
moşie. Şi aşa o fost: s’o dus flăcăul, la plinirea vremii, la
Domnul ţării – cu inelu‘n deget: «Să te întorci la Sohodol»,
l-o fost agrăit Matei Basarab, «şi cât ăi putea să umbli cu
calu’: pentru lungime o zi călare, iar pentru lăţime una cu
el de funie, al tău şi alor tăi să fie tot áretu de munţi, cât ăi
putea închide între hotare»! Aşa o fost, Domnule. De atunci
avem noi atâta munte, atâta stâncă şi pădure”… (s.m.)
Stranie această tradiţie – în Sohodol – cu un prins de
munte ce aduce aşa de mult cu chipul în care, odinioară, regina
Dido cuprindea şi hotărnicea vatra vechei Cartagine; stranie,
pentru că – iată! – se ştie precis că Matei Aga (viitorul domn
Matei Basarabă) fugise în tinereţe la Tismana, cândva, alungat
şi urmărit de mâna lui Leon Vodă; şi că, alungat şi de acolo, a
trecut în Transilvania, pe furiş, strecurându-se pe plaiul de
munte dinspre Tismana şi Sohodol. Să fi fost oare păstrat şi
trecut faptul acesta, din rând în rând de oameni, în ţinerea lor
de minte, de când s’a petrecut şi până azi? Sau e vorba de o
tradiţie prin literatura istorică scrisă?
Dar se vede că aşa stă scris în zodia Sohodolului: să-l
viziteze din când în când Voevozii!
Muntele Tihomirul constituie, cum spuneam, un punct
de observaţie prin excelenţă – şi
pe drept credem noi că-l bănuiesc
Sohodolenii cu acest rol strateg
în trecut, – cu acesta ca şi cu
acela, iarăşi foarte verosimil, de
veche vatră a unei aşezări
omeneşti (au şi găsit de altfel,
în vârfu-i ca o terasă, o sumă
de scule preistorice). – Să fie
Săpături în Tihomir
oare, numele lui, în legătură cu
al primului Voevod Întemeietor?
Nimeni nu poate răspunde sigur: da, dar nici nu poate –
pentru că nu mai departe şi Oslea, muntele cel amintit, n’a
fost oare pus şi numele lui în legătură cu al celui dintâi dintre
banii Severinului, Oslu? Mai spre răsărit, încolo, iată un alt
munte cu nume interesant: îl cheamă, vrem să spunem, Cozia,
al doilea în ţară – şi ultimul! credem – cu acest nume. E din
Continuare în pagina 32
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CEZARINA ADAMESCU - (n. 1951) Poetă,
prozatoare, eseistă, dramaturg, crtitic literar

PAŞI SPRE LUMINA
VIEŢII
Nicolae N. Tomoniu şi Maxim (Iuliu Marius Morariu,
George Coşbuc de la Tismana, Studii, Articole şi Amintiri,
Editura Semănătorul, Tismana, 2016
Istoria
curentului
Sămănătorist
şi
a rev istei
Sămănătorul f ace parte din
începuturile mişcării literare moderne
româneşti, focalizând o sumă de
scriitori şi poeţi remarcabili, rămaşi în
canoanele literaturii, chiar dacă în
zilele noastre, acest canon şi-a
schimbat mult profilul şi au fost scoşi
abuziv din manualele şcolare.
Ideea de a marca legătura
marelui poet George Coşbuc de
Mişcarea Sămănătoristă de la
Tismana, avută de doi cărturari ai
zilelor noastre, profesorul Nicolae N. Tomoniu şi preot
ieromonah Maxim Morariu, a prins rădăcină în Editura care
poartă numele Sămănătorul, continuatoare a prodigioasei
activităţi culturale din veacul al XIX-lea, al cărei strălucit
reprezentant a fost şi a rămas George Coşbuc.
Şi iată că, după un secol, doi istorici şi cercetători au
luat iniţiativa de a răscoli izvoarele şi arhivele, pentru a scoate
la lumină, pentru vremurile acestea tulburi, care şi-au îngropat
valorile în uitare, legătura existentă între marele poet şi
meleagurile tismănene.
Totodată, cei doi autori, subliniază (re)naşterea revistei
Sămănătorul într-o serie nouă, având ca suport editura cu
acelaşi nume, dar şi Fundaţia Tismana. Muncă documentară
minuţioasă, de mare responsabilitate, care a avut ca rezultat
cartea de faţă.
„Pe urmele lui
Coşbuc la Tismana”
cuprinde, o serie de date şi
informaţii despre legătura
cultural-afectivă a poetului
cu rev ista Sămănătorul,
precum şi cu celelalte
curente şi reviste literare
apărute în jurul anului 1900.
Se
ştie
că
Mănăstirea Tismana a fost şi
este un focar de cultură şi
civilizaţie, punct de întâlnire
a cărturarilor veacului trecut,
„bastion al ortodoxiei, al
învăţământului şi culturii” şi
„cetate de apărare la vremuri
de restrişte”.
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Chioşcul lui Coşbuc de la Tismana

Sunt evidenţiate şi alte mărturii ale prezenţei poetului
la Vila Sfetea de la Tismana.
Cu deosebită căldură şi reverenţă, autorii îl numesc
pe George Coşbuc, cu apelativul „Badea Gheorghe Coşbuc”.
Documentele şi mărturiile adunate în carte, fac parte
din categoria marilor afinităţi elective care se pot lega între
oameni cu aceleaşi preocupări, cu idei asemănătoare şi idealuri
comune, aşa cum sunt autorii de faţă, la care se adaugă, din
surse istorice, studii, eseuri şi articole ale altor personalităţi
ale neamului românesc, care şi-au înscris trecerea prin aceleaşi
meleaguri, cu fapte şi cuvinte onorante, rămase mărturie.
Munca acestor cercetători şi descoperitori este una
de mare precizie, veridicitate şi responsabilitate, împodobită
cu harul şi carisma fiecăruia, puse în slujba acestui edificiu
spiritual.
Se cunoaşte din Ev anghelie, Parabola
Semănătorului (Mt.13, 1-7; Mc. 4,1-20; Lc. 8,4-15), care a
aruncat sămânţa, fie în pământ arid, fie la margine de drum,
fie între spini, fie în pământ fertil, fiecare dând roade diferite.
Se pare că sămânţa a prins rădăcină viguroasă în solul bogat
şi reavăn al acestui colţ de istorie, stropit cu sângele martirilor,
aşa cum a fost Tănase Todoran, o „icoană vie a credinţei şi
istoriei neamului”, aşa cum l-a numit în studiul său,
ieromonahul Maxim Morariu, coautorul cărţii.
Şi câte fapte relevante aici, tot atâţia „Paşi spre
lumină”.
Lumină de carte, Lumină de viaţă, Lumină de gând şi
de suflet. Mai ales, în zilele noastre, într-o lume care orbecăie
în întuneric, fiindcă şi-a pierdut reperele sacre: credinţa, iubirea,
demnitatea, speranţa, urmare a profundei crize a fiinţei noastre
naţionale, prin care trecem cu toţii de peste un sfert de veac.
În acelaşi timp, cu luciditate şi obiectivitate, autorii
arată stadiul la care a ajuns România în aşa-zisa tranziţie,
precum şi lipsa de perspectivă adevărată pentru înaintarea
pe adevărata cale democratică. În atare situaţie, se produce,
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Vlahuţă venit la
Tismana în
documentare,
anul 1901. În
magine, la
puntea ce
ducea spre
Fântâna lui
Chihaia
neîndoios, o „actualizare modernă a revoltei lui Tănase Todoran”,
aşa cum subliniază Nicolae N. Tomoniu în cuvântul său care
ţine loc de prefaţă, de fapt, o epistolă adresată cuviosului Părinte
Ieromonah Maxim Morariu, în care-şi dezvăluie dorinţa de a
alcătui o lucrare dedicată lui Coşbuc şi trecerii sale prin
Tismana.
Demascarea minciunii şi manipulării actuale de către
mass-media, e menită să îmbrobodească oamenii, până la a
nu mai putea deosebi grâul de neghină, minciuna de adevăr,
binele de rău.
Se încearcă de către autori o legătură cu lumea din
vremea lui George Coşbuc, cel care se considera: „Sunt suflet
din sufletul neamului meu, / Şi-i cânt bucuria şi-amarul. /În ranele
tale durutul sunt eu / Şi-otrava deodată cu tine o beu / Când
soarta-ţi întinde paharul” (Poetul).
Se ştie, încă de la începuturile lor, mănăstirile se
confruntă cu mari dificultăţi, de toate felurile, cu prigoane,
distrugeri, cu crize materiale dar şi spirituale. În acelaşi timp,
autorii mizează, nu pe aşa-zisele donaţii ale celor care speră
să fie iertaţi pentru fraudele comise din avuţia ţării dacă oferă
ceva aşezămintelor culturale şi bisericeşti aflate în suferinţă şi
în ruină, ci, mai cu seamă, să fie pus accentul pe adevărata
danie creştină, care ar nivela oarecum decalajele între
mănăstiri.
Nicolae N. Tomoniu oferă chiar câteva date şi informaţii
în acest sens, aşa cum este consemnat în Anuarul Mitropoliei
Oltenia, Tipografia Sf. Mitropolit al Olteniei, Râmnicului şi
Severinului, 1941.
Se ştie, de asemenea, că primele şcoli şi centre de
cultură au existat în mănăstiri: „Mănăstirea Tismana întreţinea
şcolile particulare din trei sate ale Tismanei încă dinainte de
legiferarea învăţământului de stat gratuit iar chiria primei şcoli
de stat din Târgu-Jiu a fost plătită de egumenul mănăstirii
Tismana”.
Autorul face o pledoarie arzătoare pentru ca bisericile
şi mănăstirile de azi să redevină ceea ce au fost odinioară. De
asemenea, preoţii trebuie să-şi dovedească şi calităţile de
educatori, să contribuie la activitatea instructiv-educativă şi
culturală a oamenilor, în special din mediul rural, unde nu există
atâtea surse de informare ca la oraş.
Ancoraţi profund în realitatea acerbă a acestor ani de
restrişte economică, politică, socială şi culturală, autorii
pledează şi pentru schimbarea mentalităţii faţă de biserici şi
mănăstiri, care trebuie să devină ce-au fost: lăcaşuri de cult,
în primul rând, dar şi de cultură, şi aşezăminte sociale pentru a
uşura viaţa locuitorilor din toate punctele de vedere. Cum poţi
să ceri ceva unei comunităţi, dacă nu-i oferi mai întâi, condiţiile
de dezvoltare socială şi spirituală?
Să aştepţi doar ca Dumnezeu să rezolve problemele
oamenilor, nu e o soluţie. Trebuie să existe iniţiative, în acest
sens. Şi există, dar trebuie cunoscute şi extinse, modelele bune
trebuie imitate, cu smerenie şi bunăvoinţă, într-o competiţie
stimulativă al cărei rod este Slav a lui
Dumnezeu şi bunăstarea oamenilor.
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de arhivă, înfăţişându-l pe Al.
Vlahuţă la Mănăstirea Tismana
sau în împrejurimi, ori fotografii
cu G. Coşbuc şi familia sa, la
început de veac XX.
Reînfiinţarea Revistei
Sămănătorul, publicaţie a
Editurii Semănătorul Tismana,
în ianuarie 2013, aparţinând
Asociaţiei
„Semănătorul
Tismana”, este un semnal că
aceşti cărturari de elită, nu
numai vorbesc şi fac planuri
utopice, dar acţionează în
conf ormitate cu idealurile
culturale, artistice şi de
promovare a folclorului propuse, având rezultate notabile, pe
care autorii încearcă să le insereze în această lucrare.
Revista apare şi în versiune tipărită dar şi online, prin
strădania şi bunăvoinţa profesorului N. N. Tomoniu din oraşul
Tismana, legat cu fire profunde de acest areal, cu toate
specificităţile lui.
Revista a fost gazda unor articole despre activitatea de
la Tismana a poetului G. Coşbuc şi a unor cunoscuţi şi prieteni
ai poetului, unii foşti învăţători ai şcolii care, în perioada
interbelică a luat numele poetului „George Coşbuc” din Tismana.
George Coşbuc a rămas în memoria colectivă a
locuitorilor Tismanei şi nenumărate aşezăminte de învăţământ,
cultură şi artă, îi poartă cu demnitate numele şi amintirea, aşa
cum este şi Colegiul Naţional „George Coşbuc” din Năsăud, care
şi-a serbat recent jubileul la 150 de ani.
Istoria noii reviste „Sămănătorul”, a editurii (online şi
tipărit) numită Semănătorul îi are, aşadar, ca piloni, pe aceşti
doi cărturari, N. N. Tomoniu şi ieromonah Maxim Morariu.
Revista Sămănătorul e o continuare a publicaţiei literare online,
concepută în iunie 2011, din punct de vedere tehnic şi artistic de
profesorul N.N.Tomoniu, editor şi manager. Editura a fost
înfiinţată împreună cu profesorul Artur Silvestri, de fericită
amintire, în anul 2007. A publicat 627 de cărţi şi 32 de numere
de revistă, venind în sprijinul autorilor care nu debutaseră încă
sau al celor aflaţi la început de drum, dar cu mai puţine resurse
materiale pentru a-şi susţine creaţiile. Astfel, o sumă
impresionantă de autori şi-au făcut debutul, fie în vers, fie în
proză, dramaturgie, eseistică, publicistică sau studii de
specialitate, în spaţiul virtual al Editurii Semănătorul sau în
paginile remarcabilei reviste cu acelaşi titlu. O realizare
impresionantă, recunoscută nu numai în ţară, dar şi în străinătate,
printre românii din Diaspora. Mărturisesc că şi eu, deşi autoare
consacrată, am beneficiat de încrederea directorului acestor
publicaţii, care miau publicat 29 de
volume din toate
domeniile: poezie,
proză,
teatru,
publicistică, studii.
Mândria mea e cu
atât
mai
îndreptăţită, cu cât,
am
af lat
că
începuturile
r e v i s t e i
Sămănătorul, din
Case noi pe locul fostului restaurant „La Rozica”
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urmă cu o sută de ani, au
fost făcut de poeţii mei
preferaţi, George Coşbuc
şi Alexandru Vlahuţă şi că
în paginile ei, de-a lungul
unui secol, şi-au înscris
numele,
cei
mai
prestigioşi creatori de
cultură ai României.
Din
ianuarie
2013, revista apare şi pe
hârtie iar editura are deja
cărţi tipărite, aşa cum am
menţionat. Unii autori
gorjeni publicaţi la
Editură sau în revistă, au
dev enit membri ai
Asociaţiei Tismana.
Cu emoţie firească, editorul N.N. Tomoniu afirmă că,
prin editarea ei, revista Sămănătorul „s-a reîntors acasă la
Tismana, de unde a şi plecat spre Bucureşti în anul 1901, prin
strădania lui „Badea Gheorghe Coşbuc”, poetul nostru naţional,
Al. Vlăhuţă şi librarul George Sfetea”.
În continuare, autorii inserează „Lista materialelor
publicate de George Coşbuc în paginile revistei
Sămănătorul între anii 1901-1902”, în ordine cronologică şi
repartizate tematic: Poezii, Eseuri, Studii.
De reţinut că Revista Semănătorul a apărut prima dată
în 2 decembrie 1901 şi până în decembrie 1902, condusă de
G. Coşbuc şi Al. Vlăhuţă.
În eseul „Badea Gh. Coşbuc la Tismana” – de N. N.
Tomoniu – autorul trece în revistă câteva „Momente pentru a
scrie cartea aceasta, având trei capitole importante:
„Amintiri din copilăria mea pe Valea Tismanei”;
„Trecerea poetului prin regat”;
„Mărturii despre prezenţa poetului la Vila Sfetea de la
Tismana”.
N.N.Tomoniu îşi aminteşte cu drag de locul naşterii
sale, străvechiul oraş medieval din jurul Mănăstirii Tismana –
devenită staţiune climaterică „prin sârguinţa celor care
înfiinţaseră, la 20 august 1908 Societatea „Dorna Tismana”,
după numele părţii nordice a râului Tismana, Dorna, apă
învolburată, la fel ca inimile membrilor societăţii: poetul G.
Coşbuc, librarul George Sfetea, tipograful Nicu D. Miloşescu,
arhimandritul Corneliu Săbăreanu de la mănăstire, preotul
iconom D. Lungulescu, proprietarul morii de la Dorna, Gheorghe
Predescu, conductorul C. Popescu şi deputatul-ţăran din Tg.
Jiu, Dincă Schileru”.
Autorul realizează un tablou istoric şi geografic cât se
poate de realist, cu informaţii sigure despre acele meleaguri şi
oamenii care şi-au înscris numele în acest areal, într-o epocă
de mare efervescenţă culturală, publicistică, literară. Talentul
narativ al autorului este incontestabil. Faima acestor locuri era
dată şi de prezenţa cu mulţi ani în urmă, a ilustrelor
personalităţi, care odinioară îşi petrecuseră acolo, o parte din
existenţă: G. Coşbuc şi istoricul literar şi prof. italian la
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere şi Flozofie,
Ramiro Ortiz, discutând despre traducerea Divinei Comedii.
Deja poetul G. Coşbuc pusese la cale revista „Semănătorul”,
împreună cu Al. Vlăhuţă. Tot în aceste locuri, el cântase prima
variantă a unui imn naţional cu compozitorul Alfonso Castaldi,
pe versurile poeziei „La arme” – de Şt.O.Iosif.
Chiar dacă estompate, amintirile vorbesc.
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rămas înscrisă de trecerea poetului pe aici: exista Masa lui
Coşbuc, Vila Sfetea, unde acesta locuise, restaurantul „La
Rozica”, aleile de trandafiri ale Ocolului Silvic, unde autorul
şi-a petrecut primii ani de viaţă, Aleea Tainelor a lui G. Coşbuc
din Parcul Chihaia, cu aglice, mure şi fragi, Chioşcul lui Coşbuc.
Familia Tomoniu a trăit ani de prigoană, începând cu
expulzarea Regelui Mihai, care i-a afectat pe toţi, cu
naţionalizările, cu pierderea caselor şi cu prigoana dascălilor
şcolari.
Cât despre „Trecerea poetului prin regat”, în
Decembrie 1889, după anii de ucenicie la Tribuna din Sibiu
se menţionează faptul că George Coşbuc trece Carpaţii către
Bucureşti. Deja avea notorietate, după ce publicase „Nunta
Zamfirei”. Aici, în 1894 va scrie, în semn de revoltă legitimă,
poezia „Noi vrem pământ”.
Autorul aduce şi alte mărturii ale prezenţei lui George
Coşbuc la Vila Sfetea, unde şi-a petrecut vacanţele. Soţia
poetului, doamna Elena, era implicată în treburile vilei şi el îşi
petrecea timpul traducând din „Divina Comedie”, dar să şi
creeze o parte din opera sa aici, unde avea parte de linişte,
aer curat şi inspiraţie. Cele mai frumoase poezii despre natură,
aici s-au născut.
La Vila Sfetea se întâlneau multe personalităţi ale vieţii
literare şi din alte domenii culturale. Şi tot aici s-au pus bazele
revistei „Sămănătorul”, împreună cu Al. Vlăhuţă şi cumnatul
său, George Sfetea, aşa cum am mai amintit.
Aşadar, ultimii ani din viaţă, Coşbuc i-a petrecut aici,
la Tismana, traducând „Divina Comedie”.
Tot la Tismana în 1915 vin A. Castaldi şi Vasile Lucaciu.
Cu acesta din urmă, Coşbuc avea să lege o frumoasă prietenie.
În chioşcul de lângă râul Tismana, într-un loc străjuit
de fagi seculari, Coşbuc ridică un chioşc, unde se retrăgea şi
scria poezii şi articole, ori traducea capitole din Divina
Comedie, discutând despre ea cu profesorul Ramiro Ortiz.
După moartea fiului său Alexandru, într-un accident,
Coşbuc ridică o cruce şi construieşte o fântână pe locul
accidentului. Apoi a donat trei vitralii Mănăstirii Tismana şi a
plecat din Gorj. La scurt timp, în 1918 el trece la cele veşnice.
Fragmente din Comentariile lui Ramiro Ortiz la
traducerea lui G. Coşbuc „Divina Comedie” de Dante
Alighieri, un text savuros, cu amintiri ale istoricului literar şi
profesor la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere şi
Filozofie. Emoţionante aceste mărturii ale unei prietenii şi
colaborări fructuoase, o adevărată „faptă de vitejie”, din partea
unei case editoare.
Ramiro Ortiz s-a angajat să facă un comentariu la
Divina Comedie tălmăcită de poetul român, comentariu
absolut necesar pentru înţelegerea unei astfel de opere vaste.
Iată ce spune profesorul italian: „Din iubire, aşadar,
pentru Dante şi Coşbuc, care a cheltuit atâţia ani ca să dea
României traducerea întreagă a Commediei, mi-am luat asuprămi o lucrare pe care nici eu nu mi-o închipuisem atât de aspră
şi ostenitoare”.
Uneori, e necesar să vină cineva din afară, un ochi
ager şi de notorietate, care să scoată în evidenţă, ceea ce noi,
românii nu vedem sau nu dăm importanţă. Valoarea
inestimabilă a traducerii Divinei Comedii, de către Coşbuc la
Tismana, este pusă în evidenţă de comentariul lui Ramiro Ortiz.
Acest lucru probează adevărul biblic spus de Isus Cristos că
„Nu se află profet dispreţuit decât în însăşi patria şi casa sa”
(Mat. 13,57; Ioan 4,44).
Privită prin ochiul acestui mare om de cultură italian,
comentator al Divinei Comedii, ne apare în întreaga ei
măreţie valoarea inestimabilă a operei danteşti, tălmăcită
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Chioşcul
Ocolului Silvic
Tismana (ing.
Al. Luchian,
1905)
de marele poet
George Coşbuc.
Lucrarea
are o structură
dinamică
şi
răspunde tuturor
dezi der at el or
celor doi autori. Un punct interesant este „Îndemnul lui
Ramiro Ortiz pentru cititor” – în care, în cuvinte calde,
generoase, comentatorul traducerii explică unele aspecte,
pentru înţelegerea uneia dintre cele mai cunoscute capodopere
ale omenirii, şi a tălmăcitorului ei în limba română, într-o limbă
curată şi accesibilă, la care traducătorul a lucrat neîntrerupt
15 ani, jertfind acestui nobil ideal, creaţia sa individuală de
poet. Nici munca neobosită, vreme de un an, a celui care a
făcut adnotări pe textul coşbucian, nu a fost în zadar, acesta
reuşind, pentru înţelegerea cititorului să-l încadreze pe poetul
renascentist în istoria şi cultura epocii sale. Nicicând n-a existat
o colaborare mai nobilă şi mai fericită. Un edificiu spiritual în
toată splendoarea lui, aşezat în context actual, cu toate
dificultăţile de limbă şi structură frazeologică, mai aproape pe
cât posibil de original.
Operă inspirată de Duh, care e citită, graţie lui George
Coşbuc şi a cărturarului Ramiro Ortiz, de aproape un veac, în
frumoasa limbă, soră acelei originale.
O altă mărturie impresionantă este cea a lui Ramiro
Ortiz, în care acesta relatează în Bucureşti, 10 martie 1925,
cum l-a cunoscut pe Coşbuc la Tismana, în vara anului 1915.
În căutarea unui loc liniştit de odihnă, „departe de zgomotul
oamenilor” – dar şi pentru a-şi desăvârşi un curs despre
„Umanitatea şi modernitatea lui Dante”, acesta este invitat
de librarul Sfetea la Tismana, unde va găsi „linişte, tăcere,
dumbrăvi minunate şi ape curgătoare care ţâşnesc de
pretutindeni”.
Acolo îl va întâlni pe George Coşbuc.
Ramiro Ortiz, cărturar de rară fineţe, avea un mare
respect pentru poetul ardelean, pe care-l considera, după
Eminescu, „poetul meu de predilecţie şi despre a cărui
traducere din Divina Commedia mi se spuseseră lucruri
minunate.”.
Interesant de remarcat că, şezând aici o perioadă de
timp, profesorul străin adoptă specificul de limbaj oltenesc,
cu perfectul simplu în majoritatea verbelor: „Plecai aşadar la
Tismana (pe care o găsii încântătoare şi mai presus de
aşteptările mele!) şi începui să pregătesc cursul, în chioşcul
din faţa cascadei, având dinaintea ochilor o inscripţie foarte
ameninţătoare în ortografia bătrânească a autorului ei (prof.
G. O. Gârbea): „Nu stricá ce n-ai făcutú!”
Întâlnirea dintre Ramiro Ortiz, Coşbuc şi Castaldi este
şi ea emoţionantă, de vreme ce profesorul o ţine minte cu
precizie şi o redă cu un umor de fină marcă, specific unui
intelectual de mare clasă. Momentul este redat magistral:
„Coşbuc, mai cu seamă, era fericit. Ochii îi străluceau de
emoţie. Voi să îmbrăţişeze pe maestru şi porunci să se aducă
câteva sticle.
Petrecurăm toată noaptea discutând
despre artă, literatură şi sorbind călugăreşte
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puţin şi la răstimpuri; discutam liniştiţi, senini, cu lungi pauze de
tăcere şi reculegere.
Din când în când îmi părea că aş fi asistat la un
symposion platonic.
Cam pe la trei după miezul nopţii, Castaldi se duse la
culcare şi rămăsesem numai noi doi, ca să discutăm despre
Dante.
Din seara aceea furăm nedespărţiţi, şi nedespărţită de
noi fu umbra severă a lui Dante”.
Plimbările, colocviile lor sunt memorabile şi ele trebuie
gustate, aşa cum au fost scrise, cu o savoare şi fineţe a
observaţiei remarcabile:
„În fiecare zi, pe la cinci după prânz, plecam pe jos
spre sat. Pe drum, mergând pe lângă malul pârâului cu apă
limpede şi şopotitoare, Coşbuc îşi scotea ghetele din picioare,
îşi sumeca pantalonii şi intra cu picioarele goale în apă. Făcea
– cum spunea dânsul – cura lui Kneipp! Eu rămâneam să mă
plimb pe mal şi mă gândeam la Socrate care, răcorindu-şi
picioarele în apa Illisului, discuta cu Fedru la umbra agnocastului.
Ajunşi în sat, intram la cârciumă (o cârciumă – devenită interbelic
„Restaurantul Rozica” – frumoasă şi tare curată, cu ferestrele
împodobite cu muşcate roşii ca focul!), ceream o oca de vin,
pâine şi brânză şi ţărăneşte şi româneşte continuam să vorbim
despre Dante.”
Discuţiile sunt savuroase:
„Măi, mare şarlatan e acest Dante al dumneavoastră!
Mare şarlatan! A pus astăpânire pe mine şi nu mă lasă! Ce am
eu cu el? Şi totuşi îmi place, îmi place mai ales pentru
obscurităţile lui! Câte lucruri nu sunt în Divina Comedie! Dar
trebuie să ştii cum s-o citeşti! Comori sunt, nu altceva, dar
ascunse! Şi apoi cum! Şi lumea crede că se poate citi aşa, ca
un fleac oarecare!.
Şi-mi povestea cum din întâmplare a venit în contact
cu Dante.
„Tatăl meu era popă. Dumnezeu ştie cum a ajuns la
urechea lui că Dante ăsta ar fi scris ceva în care se vorbea de
Iad, Purgatoriu şi Rai.
„Măi, Gheorghe – îmi zise el într-o zi – tu care ai
învăţat şi ştii atâtea şi atâtea, de ce nu-mi cauţi ceva despre
Dante ăsta!”
„Da,tată, am să caut!” – i-am răspuns fără multă
hotărâre, convins că ar fi vorba numai de o toană a bătrâneţii.
Însă bătrânul stărui, şi eu sfârşii cu cumpărarea unei
traduceri nemţeşti a Comediei şi cu traducerea ei în româneşte
(numai ca să-l mulţumesc!) a celor dintâi trei cântece ale
Infernului. Din clipa aceea Dante a pus stăpânire pe mine. Măi,
mare şarlatan!”
Ramiro Ortiz ne redă imaginea unui Coşbuc pe care
cei mai mulţi nu-l cunosc: „Trebuia să-l fi auzit cu câtă patimă şi
ce zâmbet şiret şi ce sclipire a pupilelor fixate în depărtare,
urmărind un gând ascuns, şi cu câtă îngăduitoare şi minunată
dare din cap
repeta vorbele
acelea,
care
exprimau pentru
dânsul cea mai
înaltă formă de
admiraţie; „Măi,
Chioşcul prof.
G.O. Gârbea
(cca 1901)
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Stânga: Ocaua lui Coşbuc
de la restaurantul „La
Rozica” (Colecţia Mihai E.
Popescu)
Dreapta: Mormântul Sf
Nicodim (foto Duck D. Duck)

mare şarlatan!”
Este vorba de o mărturie inedită despre viaţa,
caracterul marelui poet, marea sa cultură (să nu uităm că el
a tălmăcit şi marea Antologie sanscrită!), surprins în
ipostazele sale cele mai reprezentative ca intelect dar şi ca
om, în compania unui prieten, mare om de cultură universală.
Episodul nu e lipsit de o oarecare doză de umor:
„La întoarcere vorbeam de altceva. Un buhai fioros
la înfăţişare pe care îl întâlneam regulat în mijlocul drumului,
dar care, foarte cuminte, la apropierea noastră se dădea la o
parte, aproape să cadă în şanţul care mărginea drumul, îi da
prilejul să spună că mulţi oameni sunt la fel, se încruntă,
voiesc să pară posaci şi răi şi sunt cele mai blajine fiinţe de
pe lumea aceasta, incapabili să smulgă cuiva un fir de păr,
paşnici, buni la inimă, uneori chiar fricoşi! Apoi îmi vorbea de
dragostea ţăranului transilvănean pentru vite, de grija pe care
o pune în creşterea lor, de poezia vieţii de la ţară, de creşterea
zdravănă, sănătoasă şi severă ce a primit-o în casa
părintească. Apoi se apleca să ia de jos o rămurică şi râdea
de frica mea de a inhtra cu picioarele goale în apă; aducea
laude curei Kneipp şi încerca pentru a suta oară să mă
convertească la aceasta. Povestea câte o anecdotă care ne
făcea pe amândoi să râdem pe spinarea lui Iţic Ştrul sau a
Raşelei, şi ne întorceam la vila Sfetea pe la ora prânzului.
Dumbrăvile răsunau la sunetul răguşit al cornului de
vânătoare, care chema la masă pe vilegiaturişti; iar eu citam
versurile lui Tasso”.
Simţul observaţiei la George Coşbuc este atât de
acut, la fel ca al unora dintre cei mai buni psihologi, mai ales
atunci când relatează despre „poezia vieţii de la ţară” şi despre
oamenii simpli, truditori ai pământului, faţă de care George
Coşbuc se simţea apropiat sufleteşte. Totodată acest episod,
dezvăluie sufletul gingaş şi delicat al poetului care nu călca
nici o rămurea în picioare, se apleca şi o ridica din drum,
admirând-o ca pe o creaţie a lui Dumnezeu, în natura pe
care ne-a dăruit-o. Avea un simţ al umorului foarte fin, un
acut simţ de observaţie şi o doză de autoironie, atât cât era
necesar pentru un om plin de spirit. Cunoştea o sumă de
anecdote şi le împărtăşea musafirilor săi cu mare haz.
Un om care ştia să se bucure de orice lucru, care
trăia din plin, îi plăcea să mănânce gustări alese şi să soarbă
un vin vechi de prin părţile Tismanei sau vestitul vin de
Odobeşti, ştia ce-i prietenia şi o aprecia ca pe o comoară de
preţ, dădea lucrurilor un sens prin cuvântul lui şi prin poezia
care a rămas pentru noi, nemuritoare. De aici reiese portretul
spiritual al marelui poet.
Episod plin de savoare, de nostalgie, de romantism,
manifestat de scriitorul italian pentru prietenul său, românul
care îndrăznise să-l tălmăcească pe genialul, universalul poet
Dante Alighieri.
Cei doi transpun adeseori, peisajul
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râdeam şi ne duceam la masă. Dar seara, când mesele erau golite
şi vilegiaturiştii erau duşi cu toţii la culcare, rămâneam singuri numai
noi doi, înaintea unei sticle (o oca la doi inşi!) de cel mai bun vin
de Odobeşti şi...vorbeam de Dante...În tăcerea solemnă a nopţilor
de vară, adâncurile de umbră care se deschideau în pădure (acolo
unde raza lunii călătoare printre vârfurile copacilor nu izbutea să
pătrundă prin desul frunziş) luau înaintea ochilor noştri înfăţişarea
prăpastiei infernale; muntele din faţă lua forma sfântului munte
al Purgatoriului şi stelele, sclipind deasupra capetelor noastre, ni
se păreau a se învârti cu cereasca melodie de care Dante
pomeneşte în Paradis”.
Aflăm informaţii inedite privind procesul traducerii acestei
opere gigantice de către poetul ardelean şi despre alegerea formei
versurilor, dar şi despre unele personaje a căror realitate istorică
o punea la îndoială.
„Ce mi-a spus Coşbuc în nopţile acelea de vară? E greu
de spus, şi niciodată n-am să-mi iert greşeala de a nu le fi scris a
doua zi. Coşbuc însă era foarte gelos de sistemul lui personal de
interpretare a Divinei Comedii şi mai mult făcea aluzii decât
spunea. Mi-a spus că a început a traduce Divina Comedie după
o traducere germană; că ceea ce a publicat la început în
Convorbiri literare nu reprezintă decât această dintâi traducere;
că pe urmă a învăţat italieneşte şi s-a dus la Florenţa pentru a
învăţa limba mai bine şi pentru a face cercetări în bibliotecile de
pe acolo; că pe urmă, după ce a tradus direct de pe originalul
italian Purgatoriul şi Paradisul, a revenit asupra traducerii
Infernului, refăcând-o de la capăt; că la Florenţa ar fi dat de acel
sirventese (pe care toată lumea îl crede pierdut) în care Dante
pomeneşte numele celor 60 de femei mai frumoase din vremea
tinereţii sale, ’dar care – adaugă cu un surâs maliţios – e cu totul
altceva decât ceea ce credeţi dumneavoastră dantologii!’, că
a lucrat timp de cinsprezece ani la traducerea sa şi că nu s-a
hotărât pentru terţină decât după ce a încercat toate celelalte
strofe; octava, versul alb şi aşa mai departe; că are despre Dante
o operă pe care o va publica în italieneşte cu ajutorul unui canonic
transilvănean şi din care cele dintâi douăsprezece coli sunt chiar
tipărite. (...)
Sistemul lui de interpretare, fiind prea personal, are o
importanţă relativă. Ceea ce ne interesează e că, în traducerea
lui, Coşbuc a fost cât se poate de precis şi obiectiv. De altfel,
Coşbuc ştia toată Divina Comedie pe dinafară în italieneşte.
Era destul să-i citezi câteva versuri, chiar de la sfârşitul
Paradisului, ca el să continue să spună pe de rost în italieneşte
sute şi sute de versuri. Ceva uimitor!”
Cât despre relaţia de colaborare a celor doi cărturari şi
poeţi, ea era plină de respect şi prietenie:
„Cu toate că ideile mele erau divergente, ba uneori chiar
diameteral opuse, discuţiile noastre păstrau seninătatea şi calmul
unor dialoguri platonice; şi niciodată tânărul n-a uitat respectul şi
cuvioasa admiraţie pletelor albe şi geniului nemuritor al bătrânului
înţelept care-i făcea cinstea să stea de vorbă cu el, după cum
niciodată bătrânul nu a abuzat faţă de tânăr de autoritatea ce
anii şi numele său glorios i-o confereau. Procedurile erau printre
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Stânga: Din colecţia Crişan
Ion Rădulescu, Tismana
Dreapta: Fântâna şi
monumentul lui Alexandru
Coşbuc, Băleşti, Gorj
cele mai delicate. O carte uitată deschisă pe masa din grădină
cu câteva rânduri însemnate alături cu creionul reprezentau
felul obişnuit al tânărului de a sprijini opiniile sale cu cele ale
unor oameni mai cu greutate, nişte însemnări adăugate de
bătrân lângă rândurile însemnate cu creionul erau felul obişnuit
de a răspunde.
Păstrez cu sfinţenie aceste cărţi cu însemnările lui
Coşbuc, printre care mai ales una care mi-a fost dăruită de el
şi poate fi socotită ca un foarte preţios manuscris al lui.
E vorba de cartea domnului H. Hauvette, Dante,
Introducţion a Vetude de la Divine Comedie, Paris. Hachette,
1911, de trei ori însemnată şi adnotată de el; o dată cu creionul
negru, o dată cu creionul roşu şi o dată cu creionul albastru”.
Sunt însemnările lui Ramiro Ortiz, la Bucureşti, 10
martie 1925.
Şi dacă în descrierile preliminarii de până acum, s-a
făcut referire la Revista Sămănătorul şi noile legături, în
următorul capitol, autorii pornesc „Pe urmele lui Coşbuc la
Tismana” şi demersul acesta se va desfăşura pe parcursul
mai multor episoade.
Nu se poate vorbi însă, despre Mănăstirea Tismana,
fără a-l pomeni pe Sfântul Nicodim de la Tismana, „întemeietorul
vieţii mănăstireşti în Ţara Românească şi poate, prin ucenicii
lui, şi în alte meleaguri locuite de români”.
Se ştie că vocea creştinilor poate impune un sfânt,
chiar cu mult înainte ca Biserica să se pronunţe în acest sens.
Aşa s-a întâmplat şi cu Sfântul Nicodim de la Tismana,
canonizat în 26 octombrie 1955, primul stareţ al acestei
mănăstiri, considerat dintotdeauna sfânt, chiar şi din timpul
vieţii. Se mai ştie, de asemenea, că Biserica Ortodoxă a trecut
prin mari perioade de prigoană care ar fi putut s-o ducă la
ruină sau chiar la dispariţie. Dar, a existat mereu câte un om,
fie ierarh, fie credincios, care au ţinut frâiele. Istoria Bisericii
consemnează cu exactitate cele mai importante momente din
viaţa mănăstirilor şi a aşezămintelor de cult din România: jafuri
repetate, ocupaţii străine (austriece, turceşti), incendii, prigoană,
separare.
Astfel se face că, în anul 1708, chiar sicriul cu trupul
sfântului a dispărut:
„Atunci a dispărut şi sicriul cu trupul fără deget al
sfântului Nicodim, iar din cărţi şi manuscrise prea puţine au
ajuns la muzeul de antichităţi din Bucureşti. La mănăstire n-au
mai rămas decât cărţile de ritual, câteva opere teologice şi
manuscrisele pomelnicului lui Ştefan Ieromonahul din 1798”.
Evenimentele care s-au succedat au avut darul să
sporească rezistenţa mănăstirii Tismana şi a slujitorilor ei:
„Dar după aventura acestor războaie cumplite,
mănăstirea-cetate Tismana n-avea să-şi găsească liniştea. În
cetatea de pe Valea Tismanei, Tudor Vladimirescu organiză o
bază de pregătire şi rezistenţă a mişcării revoluţionare din 1821.
Călugării împreună cu copiştii mănăstirii trecură de la
falsificarea de diplome la copierea Proclamaţiei de la Padeş, la
multiplicarea documentelor legate de răscoala
Tudor vătaful de plai al Padeşului şi la
Pagina 9 lui
răspândirea acestora. Dar şi după înfrângerea

lui Tudor pandurii s-au regrupat şi au consolidat cu forţele
rămase cetatea Tismana, mănăstirea căpătând astfel rolul unui
puternic centru de rezistenţă. Aici s-au dat ultimele lupte între
panduri şi otomani, mănăstirea a fost asediată dar ultimul
bastion din calea armatelor otomane a fost un model de
organizare, dârzenie şi vitejie, de luptă crâncenă a pandurilor
susţinuţi de ţăranii din jur.”
În 1844 Gheorghe Bibescu decise restaurarea
mănăstirii de la Tismana, executată de arhitecţi străini în stil
neogotic. După restaurare, mănăstirea s-a deschis vizitării de
către public şi mulţi oameni de cultură au ajuns acolo în vizită,
la odihnă şi reculegere. Astfel au ajuns şi năsăudenii George
Coşbuc şi Grigore Moisil, librarul George Sfetea, tipograful
Nicu D. Miloşescu şi trimisul special al lui Spiru Haret la
Tismana, Alexandru Vlăhuţă.
O efervescentă mişcare naţională ia fiinţă care atrage
cele mai strălucite minţi ale timpului: Titu Maiorescu,
V.A.Urechia, Take Ionescu, Spiru Haret, Gr. Brătianu, tot ce
avea mai reprezentativ tânăra intelectualitate românească şi
marii oameni de prestigiu ai ţării, Al. D. Xenopol, Caragiale,
Delavrancea, Vlăhuţă, Coşbuc, V. Babeş, Al. Odobescu, N.
Iorga, D. Onciul, Şt. O. Iosif, C. Bacalbaşa, Ov. Densuşianu,
Octavian Goga, ş.a.
În paralel cu această mişcare naţională şi problema
ţărănească începu să se impună ca problemă prioritară în toate
mediile. Spirit reformator, George Coşbuc, propagandist prin
poeziile sale, se impune cel mai mult în problema rurală, ţinând
trează, ideea luptei dârze pentru înfăptuirea marilor idealuri
ale ţărănimii româneşti.
Şi, consemnează autorul articolului: „Poetul a creat la
Tismana, o largă mişcare filo-ţărănească, organizând în sala
de şedinţe a Sanatoriului Corpului Didactic de la Mănăstirea
Tismana acele „cercuri de citit”, cu scopul precis de a îmbunătăţi
condiţia de viaţă a ţăranului prin educare şi informare”.
Acestea sunt preliminariile înfiinţării curentului
Sămănătorist şi a revistei cu acelaşi titlu:
„Până la apariţia revistei „Semănătorul” George
Coşbuc şi Alexandru Vlăhuţă au avut fiecare istoria sa în apariţia
revistei. Cel care face primii paşi în apariţia curentului literar
ce se va numi mai târziu sămănătorism, este Vlahuţă. Dar şi
George Coşbuc l-a secondat în aceleaşi idei prin alte redacţii.
Iar când Alexandru Vlăhuţă soseşte la Tismana totul se va
contopi în ideile programatice ale Semănătorului şi în spiritul
reformist haretian”.
În capitolul ai II-lea, „Pe urmele lui Coşbuc la
Tismana”, autorul trece în revistă principalele „Curente şi
reviste literare apărute în jurul anului 1900”. Sunt
consemnate revistele Viaţa, Vatra, Gazeta Săteanului, Albina
şi în cele din urmă, Semănătorul.
Capitolul al III-lea al acestui interesant ciclu se referă
la „Emanciparea Tismanei ca staţiune climaterică după
anul 1900, prin grija „Societăţii Dorna Tismana”.
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Valea Tismanei va deveni un important centru turistic
care atrăgea mulţi vizitatori, mai cu seamă, scriitori şi artişti.
După retragerea din 1902 a lui Coşbuc şi Vlahuţă de la
conducerea revistei Sămănătorul, se înfiinţează în anul 1908,
Societatea „Dorna Tismana”. Proiectele erau f oarte
generoase: „restaurarea de monumente, înfrumuseţări, şi prin
acestea, atragerea poporului la un lucru care să-l ajute la
înlesnirea traiului”.
„Cu ajutorul Societăţii „Dorna Tismana” s-a obţinut
declararea Văii Tismanei, „staţiune climaterică”, datorită aerului
ozonat de pe vale şi Pădurile Cioclovina, aer numai bun pentru
bolile de plămâni iar prin plimbări în jur, ameliorarea bolilor de
nervi” – menţionează autorul articolului.
Autorul pune la dispoziţie fotografii de epocă din
colecţii particulare, hărţi şi documente care vin în sprijinul
acestor descrieri.
După declanşarea celui de-al doilea război mondial,
toată Valea Tismanei a fost ocupată de armată. Autorul face
referiri şi la „Tezaurul României” ascuns la Tismana, din anul
1944 şi până în anul 1947. Pitit în Peştera Mănăstirii, întreaga
istorie s-a numit „Operaţiunea Tismana” de ascundere a
tezaurului României spre sfârşitul celui de-al doilea război
mondial şi care a revenit după război, Băncii Naţionale a
României.
Istoria recentă consemnează starea în care a căzut
Tismana:
„Din cauza ultimei conflagraţii mondiale, Tismana şi-a
pierdut statutul său de staţiune climaterică ieşind de facto,
fără nici un decret oficial din rândurile oraşelor turistice şi
devenind o simplă reşedinţă de comună.
Datorită schimbării de regim comunist, unde totul era
la cheremul autorităţilor şi nimic nu mai trebuia să rămână
proprietate privată, Tismana a decăzut dramatic”.
O serie de Articole şi Studii , apărute în noua revistă
Sămănătorul Tismana, au drept subiecte: „Fântâna lui
Coşbuc”, „Bustul lui Coşbuc şi cutuma distrugerii
Patrimoniului Naţional” – scrise de prof. Nicolae N. Tomoniu,
„Tănase Todoran, icoană vie a credinţei şi a istoriei
neamului” – autor Iuliu-Marius Morariu, un eseu foarte bine
documentat despre Răscoala de la Salva şi despre Viaţa lui
Tănase Todoran până al răscoală, Răscoala şi Urmările
răscoalei, canonizarea Sfinţilor Martiri şi mărturisitori
năsăudeni.
Un alt articol foarte interesant face referinţă la
„Publicistica lui George Coşbuc din revista Sămănătorul
între anii 1901-1902” semnat Ierom. Maxim Moraiu.
Un capitol aparte face referire la „Situaţia generală
a ţării în ultimii ani de viaţă a lui George Coşbuc”.
Un alt documentar interesant are ca subiect: „Zona
Tismana în primul război mondial” şi este semnat Nic. N.
Tomoniu.
În carte este loc şi de-o aniversare şi anume, în luna
mai 2014, „Revista Sămănătorul” a împlinit trei ani, prilej cu
care se inserează momente importante din viaţa acestei
reviste, de la înfiinţare. Apelul Noului Semănător, este un
moment important şi el înfăţişează primele începuturi ale
manifestării literare declanşate o dată cu apariţia revistei (1901)
condusă de Al. Vlahuţă şi G. Coşbuc. Autorul articolului îl
meţionează pe cărturarul prof. Artur Silvestri care a coagulat
în paginile virtuale ale revistelor Asociaţiei Române pentru
Patrimoniu, condeie notorii din ţară şi Diaspora românească.
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Alexandru Coşbuc şi Gh. B.
Barbulescu-Tismana
„Este nevoie de o nouă
sămânţă şi de noi semănători care
să creeze un câmp roditor,
sănătos şi propice dezvoltării unei
culturi care se înscrie neamul
nostru din nou în rândul popoarelor
demne, iar ţara noastră, printre
ţările civilizate ale planetei” –
specifică autorul articolului.
„De la aceste sentimente
pleacă ideea acestor publicaţii ale
Asociaţiei Române pentru
Patrimoniu condusă cu multă
sudoare şi patriotism de către dl.
Artur Silvestri, idee la care deja au
aderat o seamă de personalităţi de
pe întreg mapamondul dar şi
asociaţii şi fundaţii ce-şi duc
modest traiul în România noastră profundă şi tainică.”
Autorul evocă începuturile cu prof. Artur Silvestri. În
acelaºi spirit, Nicolae N. Tomoniu scrie despre „Codul lui Artur
Silvestri”. Epistolele, întreaga comuniune de spirit care i-a legat
sunt evocate cu multă căldură în glas şi în condei, de către
profesorul Nicolae N. Tomoniu.
Un episod peste măsură de emoţionant este evocat în
„Ultimele zile ale lui Artur Silvestri. Împreună în virtual, până la
ridicarea meşterului meu la ceruri”.
Cartea are şi Anexe, un articol intitulat „Coşbuc la
Tismana” – semnat prof. univ. dr. Ion Mocioi, foarte interesant,
cu informaţii inedite şi cu un portret al marelui poet admirabil.
Printre altele, autorul articolului relatează şi despre accidentul
iubitului fiu al lui Coşbuc, Alexandru.
Ultima parte a cărţii este dedicată fotografiilor legate
de conţinutul cărţii. Sunt ceea ce se poate numi, fotografiidocument, comentate, explicate şi adnotate cu informaţii clare
asupra locurilor şi împrejurărilor în care s-au făcut.
Şi cartea nu se putea sfârşi, decât cu un bucheţel de
poezii, unul din textele semnate Ştefan Octavian Iosif, poezie
aleasă de Goerge Coşbuc pentru a deveni imn, care a fost pusă
pe note, imediat ce a fost recitată de poet, de Alfonso Castaldi.
Poezia se numeşte „La arme” şi este, într-adev ăr,
mobilizatoare. Al doilea text, este un „Fragment epic” , autor
George Coşbuc, publicat în Semănătorul, anul I, nr. 1,2
decembrie 1901.
O lucrare excepţională, de
mare însemnătate memorialistică,
dată şi de faptul că autorii au venit
cu ceva inedit: despre perioade din
viaţa poetului George Coşbuc,
despre şederea lui la Tismana,
despre traducerea cărţii „Divina
Comedie” şi despre prietenii săi,
scriitorii, poeţii, artiştii, şi revistele
la care colaborau.
CEZARINA ADAMESCU
7 Mai 2016

Citiţi articolul online aici :
http://samanatorul.blogspot.ro/2016/05/cezarina-adamescu-pasi-spre-lumina.html
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Premiile literare Naji Naaman,
anul 2016 - (50) laureaţi noi
Traducere text:

Cu 2112 de participanţi la competiţie, din şaizeci şi trei de
ţări, scriind în treizeci şi trei de limbi şi dialecte: albaneză, arabă
(literar şi mai multe dialecte vorbite), armeană, bosniacă, bulgară,
chineză, creol, engleză, esperanto, finlandeză, franceză, germană,
goransko, greacă, hindi, maghiară, italiană, macedoneană, poloneză,
portugheză, română, rusă, sanscrită, sârbă, slovenă, spaniolă,
suedeză, turcă şi ucraineană, în al paisprezecelea sezon de acordare
a premiilor literare Naji Naaman din (2016) au fost răsplătiţi 50 de noi
premianţi.

Scriitor „Semănătorul”
premiat in Liban
Nici nu s-a uscat bine
cerneala antologiei de studii,
articole şi amintiri „Nicolae N.
Tomoniu * Maxim (Iuliu-Marius)
Morariu – George Coşbuc de la
Tismana” şi iată că, Pr. IuliuMarius (Maxim) Morariu ne
anunţă
la
Redacţia
„Semănătorul
Tismana”,
modest, aşa cum îi stă bine unui
Pr. Iuliu-Marius
tânăr căruia îi vedem sigur un
(Maxim) Morariu
viitor strălucit, următoarele:
„Stimate domnule profesor,
Vă anunţ cu bucurie că aseară, cu ocazia afişării
listei premianţilor la concursul internaţional de poezie Naji
Naaman din Liban, am fost anunţat oficial că mă număr între
premianţi. Dedic acest premiu dvs şi revistei pentru care
depuneţi atâta suflet. Aveţi mai jos linkul.
Prizes 2016 (http://najinaaman.org/page251.html )
Cu stimă,
Pr. Iuliu-Marius (Maxim) Morariu
Ca director al revistei „Sămănătorul” şi al Editurii
„Sămănătorul Tismana” nu numai eu îi datorez mulţumiri
acestui tânăr absolvent al Universităţii „Babeş Bolyai” din
Cluj-Napoca ci întregul oraş Tismana pentru promovarea
culturii scrise în localitatea noastră, a întăririi patrimoniului
cultural al oraşului prin antologia amintită mai sus dar şi prin
alte scrieri care au ajutat la emanciparea lui.
Absolvent, şef de promoţie al facultăţii de teologie
ortodoxă şi al facultăţii de istorie, şi-a pus în valoare studiile
pentru a readuce din conul de umbră al uitării beneficiile de
care s-a bucurat Tismana de pe urma poetului nostru
naţional, patriotul ardelean George Coşbuc, care 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. În care, treptat, au fost 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.
Încă din timpul studenţiei gândurile noastre s-au unit când
am aflat că satul său natal, Salva se afla lângă Hordou, unde
văzuse lumina zilei George Coşbuc dintr-o familie de preoţi,
rude nu prea îndepărtate cu familia Morariu. Mai mult, sora
poetului, Ecaterina Catone, a fost preoteasă şi moaşă în Salva
peste 40 de ani. Nu întâmplător studentul Morariu cunoştea
activitatea poetului în regat, la Tismana, leagănul ortodoxiei
româneşti. Prima propunere de publicare în rev ista
„Sămănătorul”, revistă renăscută la 110 ani de la apariţia vechii
reviste „Semănătorul” creaţia barzilor literaturii noastre, George
Coşbuc şi Alexandru Vlăhuţă, a venit odată cu rev ista
„Sămănătorul - Anul I. Nr. 8 - decembrie 2011”:
http://www.samanatorul.ro/revista/samanatorul_nr_8decembrie-2011.pdf
Sub sigla DEBUT, apar trei fragmente ale unor studii
excepţionale ce apăruseră la „Editura online Semănătorul”:
„Profilul teologului după Sfântul Grigore de Nazianz”
h t t p: / / www. sa m a na t or ul . ro / e d i t ur a/ 2 011/ I ul i u Marius_Morariu-Sfantul_Grigore_de_Nazianz.pdf
„Situaţia românilor din Transilvania în perioada 18941918”
h t t p: / / www. sa m a na t or ul . ro / e d i t ur a/ 2 011/ I ul i u Marius_Morariu-Situatia_romanilor_din_Transilvania.pdf
şi „Tănase Todoran, icoană vie a credinţei şi a istoriei
neamului”
h t t p: / / www. se m a na t or ul . ro / e d i t ur a/ 2 011/ I ul i u Marius_Morariu-Tanase_Todoran_icoana_a_credintei.pdf
Erau trei studii de căpătâi, ca o adevărată lucrare de
licenţă notată cu 10, studii care au consacrat pe deplin pe „Morariu
Iuliu-Marius, student, Facultatea de Teologie Ortodoxă din ClujNapoca, anul II”, un colaborator preţuit al noii rev iste
„Sămănătorul” aflată la al 8-lea număr.
De atunci, până la terminarea facultăţilor, absolventul
MAGNA CUM LAUDE Morariu Iuliu-Marius, a scris în anul 2012,
numeroase studii de religie din care am publicat parţial sau integral
10 articole şi o recenzie de carte. În anul 2013, s-au publicat 12
articole din care două recenzii de carte ţi unul despre
„Aniversarea C. N. ,,George Coşbuc”, Năsăud”. În anul 2014,
ne trimite 7 articole, lansează cartea - „Habet sua fata libelli!”
tipărită la Editura „Sămănătorul Tismana” şi aduce colaboratori
alţi studenţi din UBB Cluj-Napoca, dintre care, Silviu Aurelian
Jimborean student cancelar al universităţii, care va scrie lunar
câte un articol pentru „Sămănătorul”. În anul 2015, cu toate
preocupările legate de vizita, pentru merite deosebite, la
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Mormântul Sfânt din Ierusalim, acordată la
sfârşitul studiilor, de acum Părintele Ieromonah
Maxim Morariu, continuă activ itatea la
„Sămănătorul”: „O dispută dogmatică”,
„Publicistica lui George Coşbuc”, Recenzie
Ulmeni Maramureş”, publicând şi cartea ”Sf.
Constantin Brâncoveanu” despre care am scris,
incluzând şi „Balada lui Brâncoveanu” în
„Sămănătorul”, nr. 4, anul 2015.
Inclus în colectivul de redacţie al revistei
„Sămănătorul”, Părintele Ieromonah Maxim Morariu
rămâne un exemplu de erudit precoce şi un reper
moral pentru revistă şi oraşul Tismana pentru care
se roagă în general dar şi punctual, cum a fost cazul
accidentării dragii şi harnicei mele soţii imobilizată
la pat cu luxaţie gravă.
Pentru
întreaga
activ itate
la
„Sămănătorul”, Părintele Ieromonah Maxim
Morariu va fi luat în discuţia Comitetului Director al
Asociaţiei „Sămănătorul Tismana” pentru a primi
MEDALIA CU BREVET şi INSIGNA
„Sămănătorul” alături de preşedintele Doru Dinu
Glăv an şi secretarul Benone Neagoe din
conducerea UZPR - Uniunii Ziariştilor Profesionişti
din România care au reuşit după mulţi ani de trudă
ca activitatea jurnalistică să fie recunoscută ca act
de creaţie de către Parlamentul României.
Nu ca o recompensă pentru Rugăciunea
către Dumnezeu sau PREMIUL 2015, acordat de
UZPR mie, se medaliază aceşti români patrioţi ce
nu pun pe primul plan interesul personal ci pentru
activitatea lor de propăşire a neamului românesc
din care fac parte.
Sugerăm noii conduceri executiv e şi
legislative a oraşului Tismana să ia in calcul
finanţarea unei vizite la Tismana a Părintelui
Ieromonah Maxim Morariu în anul 2016, pentru
contribuţia sa scriitoricească deosebită, a promovării
revistei şi editurii Semănătorul şi, în consecinţă, a
oraşului Tismana în cele mai înalte medii ortodoxe
şi aşezăminte cultural-educative din Cluj-Napoca,
Bistriţa Năsăud dar şi peste hotare, la Ierusalim sau
la Patriarhia sârbă din Belgrad.
A consemnat Nicolae N. Tomoniu
Tismana, 9 iunie 2016

Cărţi trimise recent la
Tismana de Părintele Ierom.
Maxim Morariu.
Cele în limba română, cu
binecuvântarea
Înaltpreasfinţitului

† Andrei
Ahiepiscopul Vadului,
Feleacului şi Clujului,
Mitropolitul Clujului,
Maramurelului şi Sălajului

Pagina 12

Citiţi articolul online şi aici :
http://samanatorul.blogspot.ro/2016/06/scriitor-semanatorul-premiat-in-liban.html
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VASILE MIC - poet şi grafician
(15 aug. 1947) în comuna Călinesti-Oaş, satul Coca,
judetul Satu Mare.

POEZII ŞI GRAFICĂ
Vom judeca lumea
Vom judeca
Lumea
Cu putină îngăduinţă.
Poveştile
De dragoste
Vor fi puse
În consens
Cu lumina.
Nicio floare
Nu va fi lăsată
În bezniă.
Nici un anotimp
Nu va fi
Privit
De la fereastră.
Păsările,
Departele,
Glonţul de argint…
Ne vor ajuta
În demersul
De a judeca lumea
Cu puţină îngăduinţă.

Războiul lumilor
Războiul
Lumilor
Se duce între un pâlc
De haiduci
De-ai noştri
Şi armata divină.
Bătăliile
Se văd crunte,
Învingători…
Nu sunt.

Grafica: Vasile Mic

Pagina
Pagina 13
13

Vara

Fus

Toţi

Nesfârşita zi viitoare

Toţi
Am iubit,
Am sperat,
Ne-am luptat
Cu ziua,
Cu necunoscutul,
Cu absolutul.
Toţi am învins…
Când nu am fost
Învinşi.
Toţi am făcut parte
Din această lume.

Profeţia
Poate distruge
Lumi.
Nicio răzbunare
Nu
Se negociază;
Amintirea ruşinii
Rămâne
Nesfârşita zi
Viitoare.

Sigur, ne antrenăm
Inima
Inima
Poate pluti,
Uneori,
Poate dansa…
Noaptea târziu,
Dimineaţa în zori.
Inima
Poate să ducă
Departe…
Pe fereastra sufletului
Poate intra
Să meargă
Alături de ochii albaştri,
Să rămână
Unde ea vrea.

Sigur
Ne antrenăm
Într-un abator
De la sfârşitul lumii.
Primprejur,
Dealuri
Sterpe
În oglindă,
Corbi
Ciugulind
Din stânga
Şi din dreapta,
Din soare,
Din tei,
Din trecut,
Din vieţile
Viitoare.
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Un zeu
Un zeu al zborului
S-a implicat
În salvarea
Sufletului
Frunzei
O istorie
Ne-a rămas
Şi un tei înflorit,
Nemărginirea
Aceasta…

Înseamnă

Pomi în floare

Asta ănseamnă
Să trăieşti
Ca un om obişnuit.
Nicio dimineaţă
Fără zâmbetul tău,
Nici un anotimp
Indiferent ţie.
Femeia
Şi patria,
Ochii albaştri…
Nu mă vor trezi
Din visare.

Ca omul

Legenda

Ca omul
Să moară de
foame
Nu are nevoie
De nici un
Nimeni.
Nici de dumnezei
În plus
Nu poate fi vorba.

Legenda
A devenit bolovan
În mâini
Efemere.
Acum,
E vremea
Acestor zei
Şi ale acestor ape,
A nuferilor albi
Pierduţi
În contemplare.

Felinarul de ceaţă
Împreună
Felinarul
De ceaţă
Pe pânza tocmai pictată.
Farul portului
Vine şi el
În acelaşi perimetru.
Zorii,
Aştri…
În căutarea
Nemuririi.
Imperii
Bătute în argint
Se nasc
Aici
Şi dincolo de corăbii..

Nor
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Citiţi poeziile online aici :
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2016/07/vasile-mic-poezii-si-grafica.html
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ION CORNOIU - (eseist, Pocruia - Gorj)

DIDILEESCU AL
NEBUN
Col (r).Ion Cornoiu
Zi plumburie de sfârşit de octombrie, pisată de o
ploaie rece şi neîndurătoare. Ghiţă al lui Ţapu şi Dinu
Ungureanu se întorceau de la moara din Corneşti, cocoţaţi
pe sacii, care încărcau, până dincolo de loitre, carul tras
agale de boii vlăguiţi de foame, fiindcă la moară se nimerise
năvală, iar fânul, adus de acasă, a fost destul de puţin. Peste
saci întinseseră două cergi de drugani, de ploaia care, deşi
se domolise, nu dădea semne că se va opri prea curând.
La ieşirea din Corneşti, către Rudărie, văd în faţa
carului, o arătare de om, care înainta şchiopătând printre
bălţi, uitându-se, din când în când înapoi, să vadă cât mai
are cerul până să-l ajungă.
Cei doi, rămaşi cu gura căscată de uimire, îl priveau
pe bietul om cu un interes aparte.
- Bă, nea Dinule, îngăimă Ghiţă, bă ăsta nu-i de pe
la noi!
- Nu-i categoric de pe aici, nici din partea asta de
lume! Tu ştii că eu mă pricep la oameni, că nu degeaba am
lucrat ani buni în Bucureşti şi ştiu exact ce e în lumea albă.
Când îl ajunseră, Ghiţă strigă cu putere la boi:
- Cea, Turine, cea! Hoo, bă, hoo!
Boii se opriră, iar străinul se întoarse şi se îndreptă
hotărât către car, fapt ce dovedea că are ceva de zis celor
doi.
Când acesta se apropie, Ghiţă şi Dinu săriră din car,
întâmpinându-l:
- Bună ziua, om bun!
Acesta îi măsură cu privirea din cap până-n picioare
şi le răspunse într-un târziu:
- Bună ziua, dacă voi în prostia voastră mai credeţi
că pe lumea asta mai pot fi zile bune! Zilele bune s-au
terminat, au mai rămas doar din celelalte!
Apoi se aşternu un moment prelungit de tăcere. Cei
doi erau şocaţi de felul în care arăta străinul.
Cei doi erau şocaţi de felul în care arăta străinul.
Era un tip înalt, smead la faţă, cu o barbă neagră tuci, un
păr lung, ca de căldărar, încâlcit şi îmbâcsit de pleavă, semn
că, de multă vreme, nu mai cunoscuse ce-i acela un
pieptene.
Pe cap purta un fel de bonetă soioasă, trupul îi era
acoperit de o rubaşcă şi o manta soldăţească ponosită şi
peticită în numeroase locuri. Peste manta purta o cingătoare
improvizată dintr-o sfoară, pe care o înnodase cu ochete so poată desface mai uşor. în picioare avea nişte încălţări,
care cu greu se putea bănui că au fost vreodată cizme.
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În spate, purta o raniţă încăpătoare, cârpită pe tot locul
cu sârmă şi în care omul îşi purta prin lume întregul său avut.
Când păşea se sprijinea într-un toiag, care prinsese un
luciu de lucru mult întrebuinţat.
Străinul rupse, într-un târziu, tăcerea:
- Unde mergeţi, fraţilor?
- Mergem acasă, la Teleşti, îngaimă Ghiţă, venim de la
moară!
- Păcat, Teleştiul e calea, iar eu mai am drum lung de
făcut până la mine acasă, asta în cazul în care oi mai avea casă!
- Ce vorbă-i asta, omule? Cum să nu mai ai casă?
- Cine eşti, de unde vii şi unde te duci?, îl potopi Dinu cu
o avalanşă de întrebări, la care aşteptau răspunsuri imediate şi
cât se poate de lămuritoare.
- Bă, să ştiţi că vin din iad! Da, voi ştiţi ce-i iadul? Să nu
vă închipuiţi că iadul e aşa cum vi-I zugrăvesc popii în predicile
lor! Eu vin din iadul făcut de oameni, aici, pe pământ! Iadul ăsta
este aşa de crunt, încât cel închipuit de Scarao?chi, regele dracilor,
pare o şcoală de măicuţe sclifosite dintr-o mănăstire catolică! Vin
din prizonierat, vin din Rusia, după 7 ani de cazne, pe care voi nu
vi le puteţi închipui. Mă întrebaţi cine sunt? Sunt un număr, numărul
7663. Odată am fost şi eu om, ca toţi oamenii! Atunci, dacă mă
întreba cineva cine sunt, răspundeam fără să răsuflu: Sunt Nicolae
Didilescu, din Didileşti, Gorj. Acum sunt într-o şi mai mare
încurcătură: nu mai sunt nici numărul 7663, nici Nicolae Didilescu.
Sunt nimeni, deşi e greu să crezi că „nimeni", care înseamnă
nimic, poate exista şi poate vorbi despre el. Cum să vorbeşti şi să
spui verzi şi uscate despre nimic? Spuneţi şi voi dacă n-am
dreptate!? Vă spun doar că, atunci când eram cineva, aveam un
tată, o mamă, un frate mai mare cu doi ani ca mine şi o muiere
frumoasă şi de ispravă, cu care mă cununase popa Croicu din
Didileşti, exact cu 3 luni înainte de a începe pârjolul. Ăsta-s eu
dacă aş fi, dar nu sunt! deşi pare că sunt! în?elesără-?i bă, sau nu
înţelesără-?i? Văd că după cum vă holbaţi, n-aţi priceput, mai
deloc, ce-i cu mine! Asta e! Acum aş vrea să vă rog să mă luaţi şi
pe mine în car până la Teleşti, că am picioarele carne vie şi abia
păşesc, iar până la Didileşti mai e de mers!
Dinu şi Ghiţă schimbară repede nişte priviri, din care
rezulta întreaga lor bunăvoinţă faţă de oropsitul din faţa lor şi
aproape, deodată, răspunseră amândoi:
- Te luăm, cum să nu te luăm!
- Hai, urcă-te şi aşează-te pe răscolul din spate şi să te tii
bine, că drumu-i rău şi ai putea să cazi, zise Ghiţă.
Ajunşi în Teleşti, în dreptul casei lui Popa Mischie, Ghiţă
ceru boilor să facă cea şi să se înscrie pe traseul de urmat către
casă.

Citiţi întreg eseul, online, aici :
http://samanatorul.blogspot.ro/2016/07/ion-cornoiu-didilescu-al-nebun.html
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Dr. LIVIU MARTA - Directorul Muzeului Judetean Satu Mare.

Sabia celtică de la Pişcolt - o piesă
de patrimoniu, unică în Europa
Dr. Liviu Marta

Sabia celtică de la Pişcolt - o piesă de
patrimoniu, unică în Europa
Colecţia Muzeului Judeţean
Satu Mare conţine câteva obiecte
care deşi par la prima vedere
obiecte banale, din categoria unor
„fosile muzeale”, aceste obiecte au
o m are încărcătură istori că,
„ascunsă” privitorului neavizat.
Uneori potenţialul acestor piese are
o putere evocatoare nu doar pentru
istoria regiunii noastre, ci chiar şi
pentru istoria umanităţii. Un astfel
de obiect este o spadă celtică ce se
află în depozitul Muzeului din Carei.
Cu o ist orie descoperi tă prin
cercetările unor savanţi şi a unor
restauratori pasionaţi, povestea
acestei spade a fost ascunsă iniţial
în interiorul piesei, iar apoi a rămas „îngropată” între filele
unor lucrări de specialitate, obiectul rămânând opac şi
anost în faţa persoanei ce s-ar învrednici să îl privească.
Condiţiile de descoperire
Spada provine din mormântul nr. 40 al necropolei
din Pişcolt situată pe duna de nisip ce poate fi zărită de
pe şoseaua Carei-Oradea, lângă ruinele fostului CAP
din localitate. Cercetată în anii 70 de către dr. János
Németi, cimitirul constituie cel mai mare monument celtic
cunoscut în România. Încă de la descoperirea sa, spada
a fost remarcată ca urmare a decorului ajurat ce
împodobeşte teaca. Banda din tablă de fier dispusă
longitudinal pe mijlocul tecii este ornamentată prin ajurare
(decupare) cu motive vegetale stilizate. Astfel de motive
decorative şi simbolice erau frecvent utilizate în arta
celtică din sec. IV-II î. de Hr., fiind utilizate pe spaţii
europene largi, din Franţa până în Transilvania şi chiar
mai departe în zona nord-balcanică. Printre ornamente
se remarcă unele simboluri circulare, bine individualizate
în arta şi mitologia celtică. Specialiştii consideră că acest
decor avea un rol apotropaic menit a-l proteja pe
războinic, atât în tumultul imprevizibil al luptelor, dar şi
în faţa unor efecte malefice care puteau răzbate dinspre
lumea nevăzută a spiritelor.
Balaurii ascunşi din sabie
O parte nouă, nebănuită, a istorie spadei de la
Pişcolt a ieşit la iveală după două decenii de la
descoperire, când în interiorul obiectului
au fost observate câteva elemente ce îi
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vor asigura o valoare de unicitate între miile de obiecte rămase de
la celţi, pe imensul spaţiu locuit de aceştia, din Asia Mică în Insulele
Britanice. În anul 1991 spada a fost restaurată pentru a fi expusă
în cadru expoziţiei mondiale de la Veneţia, dedicată civilizaţiei
celtice. Pentru această grandioasă expoziţie au fost selectate cele
mai reprezentative obiecte ce puteau evoca diferitele aspecte ale
civilizaţiei celtice. Aceasta era prezentată, pe bună dreptate, ca
f iind unul dintre pilonii ancestrali ai civilizaţiei europene
contemporane, o primă mare ”comunitate europeană” ce se întindea
din Insulele Britanice până în Turcia de azi. În cursul procesului de
restaurare cercetătorul A. Rapin a constatat că placa de tablă ajurată
de pe teacă a fost aplicată peste un decor mai vechi. Acesta a fost
realizat prin figurarea pe partea superioară a tecii a doi dragoni
(grifoni) afrontaţi, prezentaţi cu trup de şarpe şi cap de animal de
pradă cu botul larg deschis. Desene de dragoni similari acelora de
pe spada de la Pişcolt se întâlnesc pe tecile spadelor de pe o arie
largă, din vestul Europei până în Transilvania. De aceea unii savan?i
au interpretat acest simbol ca fiind un soi de emblemă, „insignă”, a
unei confrerii războinice difuzată de-a lungul Europei în perioada
de expansiune a acestei comunităţi pe parcursul secolelor 4-3 î.
Hr. Dar surprizele nu sau oprit la descoperirea dragonilor din sabie!
Acelaşi restaurator francez a observat că şi acest decor a suprapus
un altul mai vechi, decor din care se păstrează unele elemente
vegetale. Acest decor a fost şters, martelat, în momentul în care
posesorul spadei a hotărât modificarea ornamentaţiei şi a valorii
simbolice a decorului, prin executarea dragonilor menţionaţi anterior
(probabil în contextul adoptării valorilor confreriei amintite).
Săbii nimicite şi săbii lăsate urmaşilor
Cercetătorul Aurel Rustoiu consideră că reînnoirea succesivă
de trei ori a ornamentaţiei arată foarte clar că spada de la Pişcolt a
fost utilizată pe parcursul mai multor generaţii. Abia urmaşii ultimului
posesor au simţit nevoia să scoată
arma din folosinţă şi să o aşeze în
mormânt, alături de înaintaşul lor.
Descoperirea de la Pişcolt ne arată
că nu f i ecare războinic era
îngropat împreună cu armele sale.
Acest aspect a fost deja bănuit prin
prisma unor inventare funerare ce
nu con?ineau spade deşi defuncţii
au avut astfel de arme în timpul
vieţii aşa cum se poate deduce din
faptul că mai mulţi indivizi erau
îngropaţi f ără spade însă cu
agăţătoare pentru teacă de sabie.
Care este însemnătatea
istorică a spadei de la Pişcolt? Prin
această reînnoire succesivă a
decorului, spada de la Pişcolt oferă Cele trei faze de refacere
câteva date concrete referitoare la
a ornamentului
credinţele celţilor dar şi la unele
mecanisme sociale ce guvernau comunităţile acestora. Refacerea
decorului arată nevoia de a reînnoi forţa de protecţie conferită
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de simbolurile de pe teacă. Vechile simboluri erau martelate
apoi redesenate prin incizie sau erau acoperite cu elemente
metalice ajurate. Noile ornamente înf ăţişează puteri
supranaturale sau magice care la un moment dat aveau un
rol proieminent în protejarea posesorilor unor astfel de
„instrumente”.
Inginerii sociale de acum 2000 de ani
Spada de la Pişcolt arată faptul că depunerea armelor
alături de războinici nu este o constată şi ca urmare acest act
ritual nu avea neapărat rolul
de a-i oferii defunctului un
obiect însoţitor în lumea de
dincolo, pentru a-i slujii după
moarte. De fapt spadele erau
depuse în morminte doar în
anumite cazuri în care
urmaşii defunctului simţeau
nev oia că se impune să
renunţe la moştenirea unui
obiect valoros. Dincolo de
valoarea intrinsecă, armele
aveau o valoare simbolică în
cadrul societăţilor barbare
europene, aşa cum arată
Cezar şi Tacitus, f i ind
asociate cu statutul social al
persoanei. Dat f iind că Inventarul mormantului 40
de la Piscolt
armele aveau menirea de a
arăta rangul social deţinut de
purtător, depunerea armelor în unele morminte reflectă dorinţa
urmaşilor de a afirma statul social al defunctului în cadrul
comunităţii. Desigur că această prezentare fastuoasă a
rangului pornea din dorinţa urmaşilor de a-şi asocia acest statut
social, prin moştenire. Pentru acest scop unii moştenitori
renunţau aparent la obiecte de valoare. De fapt aceste obiecte
erau revalorificate în cadrul ritualului funerar, pentru nevoi ce
depăşeau valoarea brută a acestor obiecte. Din această
perspectivă obiectele descoperite în mormintele celtice nu sunt
neapărat o oglindire a bogăţiei defunctului. Ele sunt mai
degrabă o expresie a dorinţei urmaşilor de a afirma statutul
social al înaintaşului pe parcursul ceremonialului funerar. Din
aceasta se poate înţelege că nevoia de a sublinia şi prezenta
rangul defunctului era cu atât mai pregnantă, cu cât acest
statut social era mai contestat sau cu cât era mai contestată
calitatea urmaşilor de a prelua prerogativele înaintaşului. Este
un reflex antropologic general valabil ca afişarea ostentativă
a statutului social să fie realizată în condiţiile unei dobândiri
recente.
Reflexe sociale contemporane venite din negura
mileniilor
Un exemplu actual al acestui mecanism social, aflat la
îndemâna noastră, ar putea fi acela al ritualurilor funerare
fastuoase, vecine cu hilarul, care au fost organizate la
înmormântarea unor lideri recenţi din spaţiul mioritic (buliba?i,
„împăraţi” şi „regi”, dar şi la un „tribun”). Pe toţi i-a întrecut
însă bulibaşa ţiganilor din Republica Moldova, care în urmă
cu câţiva ani a avut parte de o înmormântare cu adevărat
regească. I-a cântat fanfara prezidenţială, iar în cavou, rromii
i-au aşezat fastuoasa sufragerie de acasă. Această sufragerie

impunătoare permitea ca orice
entitate din lumea de dincolo să
f ie prim ită corespunzător
rangului defunctului şi totodată
avea rolul să sugereze Divinităţii
că stă în faţa unei persoane
importante. În nici un caz nu era
reflectată imaginea sufletului
desprins de trup, care ajuns umil
în faţa Judecătorului Suprem,
va fi îndreptat spre una din cele
două porţi, ce duc spre tărâmul
drepţilor sau spre tărâmul
osândei veşnice. Din mormântul
bul ibaşei n-au lipsit nici
băuturile: votca şi coniacul
armenesc. Apoi, pentru ca
Războinic celtic furios
spiritul bulibaşei să nu stea în
întunericul rece, în cavou au fost montate o instalaţie de
iluminat şi una de încălzire, veioze şi un şemineu. În criptă
au fost puse obiecte emblematice pentru etnia şi rangul
defunctului: acordeon, aparat de ras, balsam .......dar şi un
fax şi un telefon mobil. Aparatul de ras a fost pus alături de
defunct deoarece aranjamentul pilozităţii faciale reprezintă
unul din elementele esenţiale ale exprimării identitare a
bărbaţilor romi (şi a altor etnii). În cadrul etniei statutul social
era evidenţiat prin fax şi telefon, instrumentele prin care orice
şef modern dă ordine şi este conectat la misterioasele
informaţii ce vin din centrele puterii. Iată cum amintirea
fastuoaselor morminte regale scitice a răbufnit, traversând
25 de secole, asemeni unui vulcan de neoprit!
În final se poate afirma că spada de la Pişcolt ne arată
că societăţile antice europene erau de o complexitate
asemănătoare cu aceea a societăţii de azi, fiind guvernate
de aceleaşi dorinţe şi mecanisme sociale ce aveau ca scop
afirmarea unor indivizi în cadrul comunităţii. Pe de altă parte,
privind din sens invers scurgerea timpului, se poate afirma
fatalist că în unele aspecte societatea noastră a rămas atât
de primitivă încât poate fi comparată cu societăţile barbare
de acum 2000 de ani.
Dr. Liviu Marta,
Muzeul Judeţean Satu Mare

Muzeul Judetean Satu Mare
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Descoperire monetară importantă
în zona Careiului
Joi, 19.05.2016, a fost
descoperită cea mai veche
monedă
din regiunea
Careiului, piesă ce atestă
început ul
econom iei
monetare în regi une, pe
parcursul sec. III-II î. de Hr.
Piesa de argint copiază un tip de drahmă macedoniană emisă
de Alexandru cel Mare. Moneda are pe o faţă efigia marelui
rege, iar pe revers este redat „Zeus pe tron”, având într-o
mână sceptrul, iar în cealaltă vulturul, pasărea zeului suprem.
Piesa prezintă elemente de „barbarizare” care pe avers se
observa din modalitatea de redare degradată a feţei şi a pielii
leului de pe cap (aluzie la blana leului din Nemeea „îmbrăcată”
de eroul Herakles). Pe revers se renunţă la elemente greceşti
de vestimentaţie (toga zeului) şi de mitologie (caduceul), în
schimb apare un elemente specific vestimentanţiei celtice:
pantalonii. Desenarea cununii de lauri arată o familiarizare
cu un simbol al distincţiei la greci, fapt ce atestă un apetit al
celţilor de a copia nu doar monedele ci şi anumite elemente
de civilizaţie.
Incapacitatea de a copia inscripţia de pe original, redarea
ei prin câteva litere disparate arată că nu se exagera cu
conectarea la civilizaţie, păstrându-se o doză de originalitate
(ca şi peste 2000 de ani).
Un adorant redat schematic,
în genunchi, la picioarele zeului,
est e
reprezentat
subdimensionat în compareţie
cu personajul div in, înt r-o
manieră specifică artei celtice.
Un mod tranşant de a arăta că
zeul deşi este reprezentat antropomorf face parte dintr-o
categorie superioară muritorilor neînsemnaţi.
Descoperirea a fost realizată în ultima zi de teren din
cadrul unui fructuos program de cercetare derulat în primăvara
acestui an pe raza comunelor Andrid şi Pir. Pentru efortul
dezinteresat depus doresc să le mulţumesc colegilor Mihai
Mocanu, Nándor Hágó şi Aurelian Ilieş de la Muzeul din Carei.

Brice şi foarfeci. Stil, eleganţă şi
frumuseţe la războinicii celţi din Spaţiul
carpatic
(Obiecte identitare vehiculate în context funerar
pe teritoriul Sătmarului)
În preistorie şi mai recent în societăţile tradiţionale
înmormântările erau evenimente sociale în care familia
«informa» comunitatatea asupra identităţii înaintaşului
decedat. Constituirea inventarului funerar reprezenta o
strategie prin care cei vii perpetuau memoria defunctului
şi scoteau în evidenţă elemente ce îi defineau identitatea,
în scopul de a moşteni statutul social al acestuia, în urma
unei ultime prezentări oficiale în faţa comunităţii.
Mici obiecte prăfuite
Cu ceva timp în urmă a fost evocată
Pagina 18 o sabie de la Pişcolt, unică în patrimoniul

european, ce a oferit informaţii inedite referitoare la societatea
celtică şi la unele mecanisme sociale ce tind să fie continuu
reeditate şi reinventate pe parcursul istoriei, până în zilele
noastre. Rămânând cantonaţi printre războinicii celţi, în râdurile
de mai jos vor fi prezentate câteva obiecte mărunte ce au fost
descoperite în localităţi din jurul Careiului. Jude?ul Satu Mare.
Aceste obiecte sunt cuprinse într-o expoziţie ce este itinerată
prin mai multe muzee din nordul României, expoziţie ce va
poposi şi la muzeele din Satu Mare şi Carei. Mai ales pentru
acei «specialişti» cuprinşi recent de combustia unei pasiuni
istorice captată prin lecturi neacademice, aceste mici obiecte
par doar artefacte corodate şi prăfuite, ce umple inutil depozitele
muzeale. Rândurile de mai jos au menirea să arate că în ciuda
unui aspect aparent banal, unele obiecte muzeale au o
importanţă istorică dosebită. Mai mult, prin aceste obiecte putem
percepe unele comportamente sociale actuale, pornind de la
cunoscuta expresie «historia magistra vitae», fixată în cultura
scrisă de Marcus Tullius Cicero, dar care acoperă, de fapt, o
perpetuă experienţă umană.
Foarfeci şi brice de la Pişcolt cu o vechime de 2200 de
ani
Obi ectele
a
căror
funcţionalitate este
mai evidentă sunt
acelea care au
forma unor foarfeci,
descoperite în mai
multe morminte de
războinici celţi de la
Pişcolt, dar şi în
cadrul
al tor
contexte funerare
celtice. Este de fapt
un tip arhaic de foarfecă, cu pârghii de gradul doi, a cărei formă
şi-a găsit, mai recent, refugiul în foarfeca de tuns oile.
Semnificaţia legată de utilizarea la tunsul oilor poate fi pusă la
îndoială pentru foarfecile celtice descoperite în contexte
funerare, atâtă vreme cât alt gen de unelte agricole lipsesc din
inventarul funerar.
De fapt la celţi foarfecile apar frecvent asociate cu arme
şi accesorii vestimentare, la fel ca şi acestea fiind mai degrabă
menite a prezenta statutul de războinic al defunctului. Rolul
foarfecii era de a atesta statutul social şi identitatea, precum în
cazul mormântului 158 de la Pişcolt care, alături de o foarfecă,
are în inventar: o suliţă, partea metalică a unui scut, o bandă
metalică menită a prinde teaca spadei de centură, câteva fibule
şi câteva cuţite. Unul dintre aceste cuţite corodate, cu spate
arcuit şi cu capătul mânerului răsucit este, de fapt, un brici
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pentru bărbierit.
Briciul este al
doi lea tip de
obiect la care ne
referim în aceste
rânduri,
iar
asocierea sa cu
foarfeca atestă
practic un «set»
de instrumente
uti lizat
de
proprietarul celt pentru a îndepărta părul nedorit de pe cap şi
de pe corp.
Practic aceste contexte funerare confirmă izvoarele
istorice şi imaginile iconografice care îi prezintă pe bărbaţii
celţi (gali) ca având părul tuns, barba rasă şi musteaţa îngrijit
crescută. Inventarele funerare ne arată că de fapt aspectul
celţilor descris de izvoarele greceşti şi romane era un element
de autodefinire socială şi etnică, profund cultivat în societatea
celtică, deorece avea o puternică semnificaţie identitară, fiind
asociat cu statul de războinic celt.
Tunsoarea folosită pentru a exprimă identitatea socială
şi etnică
Pe parcursul istoriei, «casta războinicilor» avea ca
şi o caracteristică principală mândria apatenţei la o categorie
socială de elită, mândrie ce adesea era exteriorizată prin
construirea unui aspect aparte, menit a fi impunător. Este
suficient să ne gândim la ţinutele militare din diverse epoci,
la armurile de paradă a cavalerilor medievali etc. Nu de puţine
ori frizura (tunsoarea) a jucat un rol esenţial în «arhitectura»
aspectului pe care şi-l cultivau războinicii; în acest sens este
relevant rolul frizurii pentru aspectul samurailor japonezi.
Unele tunsori sau moduri de aranjare aparte a părului şi a
bărbii au fost şi sunt utilizate de unele categorii şi caste
sacerdotale cu scop de identificare, prin «construirea» unei
înfăţişări deosebite de categoriile «mirene»: preoţii budişti
sau ortodocşi, rabinii, ordinele călugăreşti catolice etc. Adesea
categorii umane largi utilizează frizura şi modul în care este
purtată barba ca elemente de exprimare a apartenenţei
religioase sau etnice. De exemplu, purtarea bărbii nerase
este o cutumă împământenită în cazul musulmanilor, iar
înfăşurarea sub turban a părului lăsat lung este o modalitate
de autoidentificare afişată cu mândrie şi ţinută cu stricteţe
de bărbaţii sik, din nordul Indiei. Musteaţa lăsată lung în cazul
ţiganilor joacă un rol atât de important, încât chiar şi în sicrie,
la fel ca şi în cazul celţilor şi a altor populaţii preistorice,
briciul este depus ca şi inventar funerar, ca obiect cu
încărcătură identitară.
«Uiaga de pălincă» şi pipa - elemente identitare la
români
Descrierile etnografice sau reprezentările grafice îi
prezintă în general pe români ca purtând părul lung, atât în
Regat cât şi în Ardeal. De fapt în regiuni cu tradiţii mai puternic
conservate (Oaş, Ţara Moţilor etc.) chica era purtată de
bătrâni, până la mijlocul secolului 20 (în cazuri izolate chiar
după această dată). Pentru că purtau chică în trecut sau
pentru că cel puţin elita purta barbă, românii nu au folosit
briciul ca element identitar în inventarul funerar. Alte elemente
au fost şi sunt vehiculate pentru a exprima identitatea
defunctului în context funerar. Alături de monede şi colaci,
astăzi în sicriele bărbaţilor adesea se pune
câte un pachet de ţigări, câte o «uiaga de

Pagina 19

pălincă», sau obiecte legate de ocupaţia defuctului - bâtă de
păcurar, fluier (a se vedea balada Mioriţa) etc. Astăzi, probabil
prin asociere cu semnificaţia monedelor, se spune că gestul
are menirea de a asigura o trecere mai uşoară în lumea de
dincolo, împreună cu unele din obiceiurile familiare defunctului.
Alta pare să fi fost cândva semnificaţia dacă ne gândim că
ţigările sunt un înlocuitor al pipei de odinioară. Faţă de ţigări,
pipa era un obiect personalizat, iar prin modul ei de purtare
făcea parte integrantă din aspectul bărbatului. Nu este de
mirare că în fotografiile vechi bărbaţii apar împreună cu pipa,
iar, dată fiind legătura intimă cu proprietarul, obiectul ajunge
să fie pus în sicriu alături de acesta. Pipele adesea artistic
realizate, cumpărate sau comandate după gustul proprietarului,
erau obiecte cu un puternic caracter identitar. Uneori
ornamentica făcea referire la identitatea etnică (vestitele pipe
turceşti), dar mai ales la un stat social şi la o identitate de
gen. Cu unele excepţii regionale (Oaş, Ţara Moţilor), în lumea
tradiţională românească doar bărbaţii fumau. Femeile evitau
să fumeze în public căci riscau să fie etichetate, identificate
cu femeile rrome sau, mai rău, cu categoria femeilor cu
moravuri uşoare. Faptul că în cadrul etniei rome fumau adesea
şi femeile, a făcut ca bărbaţii să simtă nevoia să îşi exprime
altfel identitatea etnică şi identitatea de gen. Pentru acest scop
punerea briciului în inventarul funerar asigură exprimarea
identităţii printr-un obiect extrem de expresiv, legat direct de
formarea înfăţişării masculine. La români, alături de obiecte
legate de ocupaţie, pipa şi sticla de pălincă/ ţuică erau folosite
ca obiecte menite a-i reprezenta identitar pe bărbaţi în context
funerar. Prin ele se făcea referire la statutul de «om de lume»,
integrat social, nicidecum la vicii, care oricum, din motive
economice şi morale, nu au cunscut o generalizare în
societatea românească tradiţională. În lumea rurală transilvană
de odinioară una din primele căi de răspândire a fumatului a
fost reprezentată de cătanele lăsate la vatră, fapt pentru care
fumatul a fost asociat cu o oarecare conectare la modernitate.
Armata, ocazia de a cutreiera «lumea largă» într-o epocă în
care modernitatea etala adesea elemente de neimaginat în
lumea satului tradiţional, a reprezentat un element important
al construcţiei identitare masculine.
În preistorie şi mai recent în societăţile tradiţionale
înmormântările erau evenimente sociale în care familia
«informa» comunitatatea asupra identităţii înaintaşului
decedat. Constituirea inventarului funerar reprezenta o
strategie prin care cei vii perpetuau memoria defunctului şi
scoteau în evidenţă elemente ce îi defineau identitatea, în
scopul de a moşteni statutul social al acestuia, în urma unei
ultime prezentări oficiale în faţa comunităţii.
Cu proxima ocazie va fi prezentată matriţa de
confecţionat biciuri de la Ciumeşti, un alt obiect minor, care
oferă, de această dată, un punct de pornire pentru o dezbatere
despre categoria războinicilor din epoca bronzului. Pentru aşi cultiva respectul de sine şi pentru a câştiga respectul acelora
din jur aceştia utilizau un elabortat instrumentar de sulemenire:
briciuri, pensete, ace de tauaj, spatule pentru fardat. Cultivarea
egoului războinicului, parte a construiri etosului acestei
categorii sociale, oferă o mai completă înţelegere a unor de
morminte de războinici şi a numeroaselor ofrande de arme
descoperite pe teritoriul Sătmarului sau din alte regiuni ale
României.
Dr. Liviu Marta, arheolog
Răzvan Roşu, etnolog
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SĂMĂNĂTORULUI »

Cartea « George Coşbuc de la Tismana » este o scriere
oarecum neobişnuită . Mai întâi, prin cuplul de autori. Un
profesor de matematică, căzut în mrejele informaticii şi ispitit
de cultură, mai ales în aspectele ei istorice, îi dă întâlnire
unui tânăr slujitor al bisericii care, - deşi absolvent foarte
apreciat al Facultăţii de teologie – a preferat, în locul preoţiei
cu perspective ierarhice şi avantaje de toate felurile, calea
aspră a călugăriei, unde slujirea lui Dumnezeu nu este
intermediată decât de credinţa şi dăruirea ieromonahului.
Mai apoi, însăşi identitatea cărţii. Ea este un fel de mozaic
asimetric, având în centru figura lui G. Coşbuc, proiectată în
orizontul istoriei tismănene, într-un soi de caleidoscopie a
documentarului, a amintirii şi a evocării, a mesajului combativ
în numele unor valori primejduite care se impune a fi
reactualizate şi apărate. Desigur contribuţia autorilor este
diferită. Ea se situează în coordonatele ecuaţiei meşterînvăţăcel, purtător de mesaj-discipol. Ceea ce conferă unitate
ansamblului, dincolo de efigia poetului evocat, este afinitatea
comună pentru ideea de cultură naţională, pentru sentimentul
datoriei faţă de cei mulţi, anonimi şi dispreţuiţi, pentru
conştiinţa că adevărata răsplată se află în făptuirea însăşi,
curată, curajoasă şi dăruitoare.
Aparent, capitolele sau articolele pot fi percepute ca
un ansamblu patronat de jocul între centripet şi centrifug.
Consideraţiile de istorie literară sau de istorie pur şi simplu,
(cum sunt capitolele substanţiale, fortificate de documente
revelatorii, privind bătăliile românilor între 1916-1918),
paginile consacrate mânăstirii Tismana, ca « bastion al
ortodoxiei, al învăţământului şi culturii în veacurile trecute »
ori ca « loc de întâlnire al oamenilor de cultură », mai ales la
Vila Sfetea, răscoala de la Salva, cum s-a născut Sămănătorul
cel nou, toate acestea par componente dezintegrate, în raport
cu titlul. De fapt însă, vorbind despre Sămănătorul de astăzi,
despre întâlnirea de graţie dintre Artur Silvestri şi Nicolae
Tomoniu, care a rodit, între altele, renaşterea publicaţiei
editate în 1901 de G. Coşbuc şi A. Vlahuţă, evocând propria
copilărie marcată de umbra poetului şi a doamnei sale la
Tismana, referindu-se la « curente şi reviste literare apărute
în jurul anului 1900 », oferind informaţii bogate, documentate
şi ilustrate despre România în primul război mondial, chiar
evocând figura legendară a lui Tănase Todoran ori republicând
recenzia lui Iuliu-Marius Morariu la cartea « Prin vremuri de
război » semnată de Ioan Aurariu, autorii, - părând că sunt
alături de titlul cărţii - converg mereu către miezul acesteia :
poetul, omul, căutătorul de frumuseţi George Coşbuc. Cel
care, descoperind Tismana pe la începutul
Pagina 20 secolului, a transformat-o, pentru aproape 15

ani, în grădina lui de refugiu, de meditaţie, de dialog solitar
cu Dante Alighieri sau, în faţa unei ulcele pline de rubiniu,
de dialog animat cu oameni simpli sau cărturari de seamă,
cum a fost de pildă Ramiro Ortiz. El nu numai că a descoperito şi şi-a asumat-o, dar graţie şi împreună cu Spiru Haret a
transformat-o uneori într-un adevărat spaţiu de pelerinaj
pentru mari personalităţi ale culturii şi vieţii publice româneşti
la începutul veacului trecut. Nume precum cele ale lui Spiru
Haret şi mai toţi miniştrii Cultelor şi Instrucţiunii publice din
guvernele Th. Rosetti, Dimitrie A. Sturza, Ion C. Brătianu,
T. Maiorescu, A Vlahuţă, Gr. Moisil, Alfons Castaldi, Ramiro
Otiz, - şi lista ar putea continua – au venit la Tismana pentru
că au înţeles că acolo sălăşluia un duh pe care-l înnobila,

Măn. Tismana. Alexandru
Melian şi Gheorghe Doca
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Vila Ursu, Tismana. Nicu N. Tomoniu
citind istoria vilei Ursu, fostă Sfetea
nu doar istoria meleagurilor , ci şi prezenţa unei personalităţi
emblematice, precum G. Coşbuc .
Cartea de faţă dezvăluie , prin proiectări încrucişate, cât de
mult, cât de divers şi cât de puţin cunoscut s-a implicat
mesagerul şi discipolul inegalabilului ministru Spiru Haret, în
răspândirea luminii şi a speranţei acolo unde era întreţinut
întunericul şi hrănită disperarea. Meritul autorilor este, din acest
punct de vedere, demn de toată lauda. Tismana capătă, graţie
lor, aura unui spaţiu încărcat de istorie şi purtător de mesaj,
atât pentru contemporanii noştri, cât şi pentru cei ce vor veni
după noi. Vila« Sfetea » şi chioşcul umbrit de fagi nu mai sunt

doar spaţii turistice, aducătoare de bani, ele sunt realităţi
inefabile, înnobilate şi iradiate de spiritul şi făptuirile lui G.
Coşbuc şi ale celor care au fost alături de el. Si au fost alături
de el pentru că s-au simţit în prezenţa unui artist exponenţial
prin poezia şi angajarea lui de apostol dăruitor. Nu este de loc
întâmplător că Octavian Goga şi-a dedicat discursul de primire
în Academia Română lui G. Coşbuc, cel în descendenţa căruia
se situa cu mândrie şi a cărui poezie o aprecia la superlativ,
deşi altul îi era portativul liric. Una dintre rostirile elogiului
său în aula Academiei îi sintetiza acestuia specificul şi
anvergura creaţiei poetice. Poezia lui era comparată cu „o
harfă eoliană pe care natura cântă în dragă voie. E concepţia omului
de la ţară, în intimitate străveche cu cerul şi pământul, de aceea
pulsaţiile vii, multitudinea de senzaţii, panteismul estetic care se
revarsă din aceste pagini pline de mişcare.
Fiecare anotimp îşi desface bogăţiile prodigioase ce se risipesc
sub ochii noştri stropite cu pulbere de aur. E o încrucişare de forţe
ascunse, un uriaş erotism al firii,
o măreaţă învălmăşeală de energii active, printre cari omul apare
ca un atom ce se pierde în infinit »
Din păcate, în august 1915, singurul său fiu, Alexandru, care
era student, se prăpădeşte în urma unui accident de maşină,
poate primul astfel de accident pe meleagurile noastre.
Tragedia bulversează şi omul şi poetul. In mai puţin de trei
ani, ani de suferinţă şi vid interior, George Coşbuc pleacă în
pribegie să caute sufletul băiatului său. El îi lasă însă trupul la
Tismana, aşa cum lasă în această oază de frumuseţe şi istorie,
moştenirea trecerii sale pe acolo, pusă în lumină de această
carte a restituirii generoase.

Fam. prof.dr. Al. Melian (dreapta), prof.dr. Gh. Doca (stânga) şi prof. N.N.Tomoniu la vila
Ursu, în luna iunie 2011, la aceea dată având loc înfiinţarea noii reviste „Sămănătorul”

Citiţi articolul online aici :
http://samanatorul.blogspot.ro/2016/04/alexandru-melian-in-spiritul.html
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VASILE MOIŞ (n. 8 feb. 1951, Certeze, judetul Satu Mare.
1990-1992 senator de Satu Mare, vicepresedinte al Senatului)

Nicio vină
Fragment din romanul „În spatele uşilor deschise”
vol. V: „Fatalitate şi speranţă”
Vasile Moiş

Aşa cum o clădire ruinată trebuie demolată printr-o
explozie controlată, Imperiul sovietic a fost supus unei implozii
controlate de către forţe oculte, care au urmărit aplicarea unui
plan conceput în laboratoarele serviciilor de informaţii. La
prăbuşirea molohului comunist au asistat sute de milioane de
spectatori, care, în naivitatea lor, chiar credeau că fac istorie,
în realitate ei fiind simpli spectatori în uriaşa arenă de circ, în
care se produceau iluzioniştii, fachirii şi saltimbancii.
Cert este faptul că Imperiul sovietic s-a destrămat, după
ce şi-a consumat combustibilul economic, politic şi ideologic.
Prăbuşirea efectivă a Uniunii Sovietice s-a declanşat în anul
1991, pentru trei motive principale, foarte bine exploatate de
către gropari: primul motiv, a stat ascuns timp de zeci de ani,
ca o bombă cu efect întârziat, articolul Constituţiei sovietice,
care dădea dreptul republicilor unionale să iasă în mod liber
din componenţa URSS. Al doilea motiv, a fost “virusul urii”,
care s-a manifestat foarte violent la sfârşitul anilor 80 –
începutul anilor 90. În faţa crizei fără precedent, cetăţenii
sovietici din diferite republici au început să se urască şi să se
invidieze reciproc. La Tbilisi şi Vilnius se vorbea că “ajunge
să lucrăm pentru Moscova”, în Urali se cerea întreruperea
“alimentării” republicilor din Asia Centrală, la Chişinău se
punea, tot mai insistent, întrebarea „până când îi hrănim pe
ruşi cu brânză şi-i adăpăm cu vin?” etc. În fine, al treilea
motiv l-a constituit declaraţiile oficiale de autonomie ale
republicilor unionale. La începutul anilor 90, “perestroika” şia pierdut din intensitate şi orice analist politic serios îşi dădea
seama că este o frecţie la un picior de lemn. Imperiul intrase
în comă şi mijloacele terapeutice clasice nu-l mai putea
resuscita. Odată cu slăbirea politică şi economică a Centrului,
puterea a început să alunece către nivelele inferioare, spre
republicile unionale şi autonome. În lupta dintre Elţîn şi
Gorbaciov pentru obţinerea rolului de lider politic a devenit
din ce în ce mai evidentă slăbiciunea primului preşedinte al
URSS ales de Congresul deputaţilor poporului şi nu prin votul
direct al populaţiei. Din acest motiv, poziţia acestuia a fost
mai puţin legitimă şi mai lipsită de autoritate, decât a oricăruia
alt preşedinte din republicile unionale.
Ilie Ionescu îl aştepta pe generalul Stelkin, la vila de
protocol de la Snagov. Preşedintele României avea emoţii
mari. Nu-l mai întâlnise, personal, pe şeful grupului „Luci” din
acel decembrie tumultuos, când generalul a supervizat
desfăşurarea planului de răsturnare a regimului ceauşist.
Petrecuseră împreună primul revelion de după epoca
Ceauşescu, bând vodcă şi dansând cazacioc. De atunci s-au
întâmplat foarte multe lucruri. Dacă înlăturarea Ceauşeştilor
şi preluarea puterii au decurs ca la carte, după planul
sovieticilor, evenimentele ulterioare au avut o evoluţie mult
mai sinuoasă decât prevăzuseră ei. Se gândea
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“Nemo auditur propriam turpitudinem”
(Nimeni nu este ascultat când îşi invocă propria culpă)
dicton latin
emanaţii revoluţiei au deviat,
după preluarea puterii, de la
linia trasată de Moscova.
- Bună seara, tovarăşe
Ilici! Generalul îi strânse mâna,
rece şi distant, f ără să-l
îmbrăţişeze ca altădată, ceea
ce era un semn rău.
Bună
seara...
tovarăşe... domnule general.
Ilie Ionescu se fâstâci, nu mai
ştia cum să-l salute, domn sau
tovarăş. Tovarăşe Stelkin, doriţi
să mâncaţi ceva sau să beţi...?
- Nu doresc nim ic,
răspunse generalul sec, fără săl privească. Văd că arăţi foarte
bine, tovarăşe Ilici, îţi prieşte
puterea. Te-ai rotunjit la faţă, nu mai eşti gălbejit şi cu ochii
încercănaţi. Ceauşescu este sub pământ, vechii tovarăşi, care
te-au sprijinit, au fost trecuţi pe linie moartă, nu mai trebuie să
dai socoteală nimănui... Ionescu era speriat de moarte. Fără
să vrea, gândul îi zbură la gâdele trimis de către sultan, cu
firman de mazilire pentru domnul pământean, căzut în dizgraţie,
despre care citise la cursul de istorie medievală. Instinctiv îşi
duse mâna la gât, aşteptând ca rusul să scoată funia de mătase
neagră şi să-l sugrume. Înghiţi de câteva ori în sec şi îşi muşcă
limba, ca să-şi revină.
- Tovarăşe Stelkin, îngăimă în cele din urmă Ionescu,
cu vocea gâtuită, eu nu am nici o vină că lucrurile nu au mers
aşa cum am gândit noi. Îşi făcu, în continuare, curaj şi adăugă
cu o voce mai hotărâtă: din păcate, nici în Uniunea Sovietică
evenimentele nu s-au desfăşurat după plan... Tehnica devierii
atacului, verificată de atâtea ori, îşi făcu şi de această dată
efectul. Rusul slăbi strânsoarea şi intră în joc.
- Aşa este, tovarăşe Ilici, după război apar stârvarii,
profitorii, cioclii, pomanagiii şi oportuniştii. Este greu, chiar şi
pentru lei, să gonească hienele, când acestea simt mirosul de
hoit. Jivinele se apropie în haită, cu urechile ciulite şi-i
copleşesc pe vânători. La Bucureşti, dumneata ai început să
te înconjori de tot felul de javre şi de potăi. Te-ai molipsit de la
Ceauşescu...
- Să ştiţi că i-am promovat pe toţi cei de pe lista pe care
am primit-o de la Moscova, încercă să se scuze Ionescu. Unii
dintre ei, precum Rozeanu şi Măcelaru, s-au autoexclus din
echipă, deoarece nu s-au mulţumit cu locul oferit. Voiau toată
puterea. Pe ceilalţi i-am ţinut aproape şi continuăm să facem
o echipă sudată, cu toate că întâmpinăm mari greutăţi.
- Ştiu tot ceea ce se întâmplă la Bucureşti, tovarăşe
Ilici. Avem oameni de încredere, care nu ne-au trădat şi
nu au uitat de unde au plecat. Văd că eşti speriat, nu te
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cu care l-a întâmpinat pe Ionescu şi-a făcut efectul, a reuşit
să-l bage în sperieţi. Era suficient, nu mai trebuia să întindă
coarda. Am venit să clarificăm unele lucruri şi să privim în
viitor, vorba unui politician hâtru, Uniunea Sovietică a plecat
pentru a rămâne!
- Pentru că veni vorba de clarificări, aş dori să-mi
explicaţi, tovarăşe Stelkin, ce s-a întâmplat cu tovarăşul
Gorbaciov, cum a pierdut puterea? Ilie Ionescu răsuflă uşurat,
găsise modalitatea cea mai simplă pentru a slăbi strânsoarea
rusului, mizând pe o întrebare de contraatac.
- Este o poveste mai lungă, tovarăşe Ilici. Pentru a-l
răsturna pe Gorbaciov din postul de Secretar General al
PCUS şi de Preşedinte al URSS, aripa reacţionară a PCUS
şi aparatul de partid au planificat, pentru septembrie 1991,
organizarea Congresului extraordinar al PCUS şi a
Congresului deputaţilor poporului din URSS. Gorbaciov s-a
adresat liderilor republicilor unionale pentru a obţine sprijinul
acestora, promiţându-le lărgirea considerabilă a atribuţiilor
şi semnarea, în cel mai scurt termen posibil, a unui nou acord
unional, în august 1991. Pentru a-l devansa pe Gorbaciov,
liderii republicilor unionale au organizat o veritabilă lovitură
de stat , pe calea constituirii Comunităţii Statelor
Independente. CSI nu a fost cauza principală, ci ultima
picătură care a înclinat balanţa în direcţia scindării URSS.
Devenind un rod al aparatului central de partid şi al structurilor
regionale ale PCUS implicate în transf ormări, CSI a
determinat destrămarea partidului, a făcut ca procesul
reformării acestuia să fie imposibil, iar acest lucru, la rândul
său, a eliminat posibilitatea oricăror încercări de reformare
treptată a statului unional. În ziua de 19 august 1991, la
primele ore ale dimineţii, Radio Moscova anunţa că Mihail
Gorbaciov este grav bolnav şi că nu mai poate conduce statul
şi partidul. Atribuţiile sale au fost preluate de un Comitet de
Stat pentru Situaţii Excepţionale, iar vicepreşedintele Ghenadi
Ianaiev a fost numit preşedinte. Era instituită starea de
urgenţă pentru şase luni, iar tancurile urmau să patruleze pe
străzile capitalei. Gorbaciov, aflat în vacanţă în Crimeea
împreună cu soţia sa, era pus sub supraveghere. Puciul din
August a început cu o zi înainte de semnarea Tratatului
Unional care dădea o mai mare libertate republicilor. Alături
de Ghenadi Ianaiev, din Comitet mai făceau parte alţi şapte
membri: premierul, preşedintele KGB, ministrul de Interne,
ministrul Apărării, preşedintele Uniunii Ţăranilor, şeful
complexului militar - industrial şi fostul şef al Consiliului de
Securitate. Mihail Gorbaciov a refuzat să semneze cererea
de demisie, în timp ce Boris Elţîn a organizat rezistenţa în
faţa Sovietului Suprem rus. Zeci de mii de ruşi au ieşit pe
străzi ca să blocheze drumul blindatelor conduse de mareşalul
Iazov. De asemenea, la Leningrad oamenii au ieşit din case
pentru a protesta împotriva puciului din capitală. Complotiştii
au anulat, pe 21 august, ordinul de a se trage în mulţime şi
au ordonat militarilor să revină în cazărmi. Spre seară, Mihail
Gorbaciov a părăsit Crimeea şi a anunţat de la Moscova că
situaţia este sub control. Privirile s-au îndreptau acum spre
noul erou, Boris Elţîn care a salvat Uniunea Sovietică de
revenirea tiraniei. Evenimentele din lunile următoare au
demonstrat că perioada 19-21 august 1991 a însemnat
începutul destrămării Uniunii Sovietice. Ca urmare a
evenimentelor din 19-21 august 1991, secretarul general al
CC PCUS Mihail Gorbaciov, la 25 august 1991, a demisionat
din funcţia de Secretar general şi a îndemnat CC PCUS “să
ia dif icila, însă justa decizie de a se
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noiembrie 1991, şi-au încheiat existenţa partidele comuniste
din toate republicile unionale şi respectiv PCUS, ca organizaţie
a întregii uniuni. Odată cu scindarea structurilor PCUS s-a
destrămat, în avalanşă, statul unitar URSS. În august 1991, şiau proclamat independenţa statală Azerbaidjanul, Belarusia,
Kirghizstanul, Moldova, Turkmenistanul, Uzbekistanul, Ucraina,
Estonia. În decembrie 1991 au ieşit din componenţa URSS
practic toate republicile unionale, cu excepţia Rusiei şi a
Kazahstanului. Ultimul element al acestui proces de distrugere
a fost reprezentat de referendumul ucrainean, din 1 decembrie
1991, atunci când majoritatea absolută a cetăţenilor republicii
au sprijinit proclamaţia de suveranitate a Ucrainei. Ucrainenii
nu au uitat foametea din anii 1932-1933, când au murit de
inaniţie aproape 7 milioane de oameni, în timp ce grânele lor
erau exportate de Stalin în Occident.
- Pentru liniştea mea sufletească, tovarăşe Stelkin,
tovarăşul Gorbaciov a făcut jocul forţelor anti-comuniste?
Occidentul a fost amestecat în destrămarea URSS?
- Mihai Sergheevici este un om slab. El s-a afirmat prin
organizarea bazelor de tratament pentru membrii biroului politic.
Aşa i-a cunoscut pe Andropov, pe Suslov, pe Cernenko şi pe
Brejnev, tuturor le-a ţinut companie în timp ce se aflau la curele
de tratament balnear, intrându-le în graţii. N-a dat dovadă
niciodată de inteligenţă, a rămas în sinea lui un ţăran sfătos,
fără veleităţi de lider. În aceste condiţii a putut să fie jucat pe
degete de Boris Elţîn, un căpcăun beţiv şi corupt, uns cu toate
alifiile. Pe de altă parte, secretarul de stat al SUA de pe vremea
lui Jimmy Carter, Zbigniev Brzezinski, a afirmat, în repetate
rânduri că strategii americani din Ucraina au avut un rol
hotărâtor în destrămarea URSS. El a declarat textual:
“…anumite acţiuni ale Ucrainei, declararea independenţei, în
decembrie 1991, insistenţa acesteia în timpul importantelor
negocieri purtate în pădurea Belovejskaia în favoarea înlocuirii
Uniunii Sovietice cu o comunitate mai liberă, formată din state
independente… nu au permis ca CSI să devină noua denumire
a unui URSS mai federal”. Independenţa politică a Ucrainei a
surprins Moscova şi a reprezentat un exemplu, care a fost urmat
de alte republici sovietice. La 8 decembrie 1991, şefii celor trei
state slave – Rusia, Belarus şi Ucraina - au semnat acordul
care a dat o formă oficială definitivă sfârşitului URSS, care
avusese deja loc. Ruşii continuă să creadă că o singură
declaraţie nu poate să zdruncine o putere nucleară cu o mare
armată şi cu structuri puternice de securitate de stat, dar la
Kiev, la Minsk şi în alte capitale ale fostelor republici unionale
se ştia cu claritate că soarta URSS-ului unitar a fost decisă cu
mult timp înainte. Sunt convins că serviciile secrete occidentale
au lucrat serios la destructurarea sovietelor şi au pompat sume
imense de bani pentru a convinge oficialităţile de la Kiev şi
Minsk să saboteze eforturile disperate ale liderilor ruşi de
păstrare a Uniunii.
- Serviciile speciale sovietice n-au ştiut că se pregăteşte
dezmembrarea ţării, n-au putut dejuca aceste planuri mârşave?
- Serviciile noastre nu s-au implicat, în mod hotărât,
pentru salvarea Uniunii Sovietice. Am fost conştienţi că se
apropie sfârşitul şi am decis să dirijăm noi toate acţiunile de
constituire a statelor independente şi să promovăm oamenii
noştri în conducerea acestora. Dacă mai amânam reformele,
situaţia ne-ar fi scăpat de sub control, s-ar fi instalat haosul şi
anarhia. Cel mai mare pericol ar fi fost un război civil pentru
acapararea puterii, în care să se folosească armament nuclear.
Extremiştii ar fi fost în stare să incendieze planeta. De aceea,
am decis să lăsăm implozia controlată să-şi facă efectul. Am
înaintat rapoarte către conducerea de partid şi de stat despre
intenţiile secesioniste ale unor lideri regionali. La început,
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Boris Elţîn şi Stanislav Puşkevici au sperat că-l pot convinge
pe Leonid Kravciuk să păstreze Uniunea într-o formulă
oarecare. În 17 august 1991, Elţîn a parafat un proiect de
Acord Unional şi a planificat semnarea acestuia pe 19 august
1991, însă preşedintele ucrainean nici nu a vrut să audă de
cuvântul “Uniune”. În cele din urmă au găsit formula
“Comunitate”, ca mod de coexistare a statelor într-un spaţiu
economic, politic şi militar unice. Preşedinţii i-au însărcinat
pe experţi să pregătească documentele, în conformitate cu
modelul comunităţii. La Visculi au fost prezente doar trei
dintre cele patru republici care, în 1922, au înfiinţat URSS:
Rusia, Belarus şi Ucrai na. A pat ra, F ederaţia
Transcaucaziană (ZSFSR), fusese desfiinţată la scurt timp
după crearea URSS, şi toate ţările componente ale fostei
ZSFSR ieşiseră deja din componenţa Uniunii: Georgia, la 9
aprilie, Azerbaidjanul la 30 august şi Armenia la 21
septembrie 1991. Cu toate acestea, cele trei ţări slave au
semnat acordul. Imediat, Elţîn, Kravciuk şi Şuşkevici s-au
hotărât să-i telefoneze lui Gorbaciov şi preşedintelui Bush.
Telefoniştii “centralei telefonice speciale” l-au găsit greu pe
şeful Kremlinului, însă legătura cu Casa Albă s-a obţinut
aproape imediat. În cele din urmă, convorbirile s-a desfăşurat
în paralel: Elţîn cu Bush, Şuşkevici cu Gorbaciov. Aflând
despre cele petrecute, Gorbaciov a apelat la armată, pentru
păstrarea integrităţii URSS, dar generalii nu l-au băgat în
seamă, iar mareşalul Şapoşnicov l-a tratat cu indiferenţă,
chiar cu dispreţ. Drept urmare, dezamăgit şi resemnat,
Gorbaciov şi-a dat demisia, aşa cum ţi-am spus, din toate
funcţiile la 26 decembrie 1991. În mod straniu, asta îmi
aminteşte de anul 1917, când ţarul, în calitate de comandant
suprem a cerut sprijinul armatei, dar militarii au fost în
unanimitate în favoarea renunţării lui la tron. Sincer să fiu,
pe mine m-a dezamăgit foarte tare Mihail Gorbaciov, a ieşit
din scenă pe uşa din spate, după ce şi-a îndeplinit misiunea.
Ceea ce Gorbaciov si colaboratorii săi, Eduard Sevarnadze
si Aleksandr Iakovlev, au intenţionat să facă de la bun
început, când au dorit să reformeze Uniunea Sovietică, a
rămas neclar, chiar si pentru ei. Nu a existat o corelare între
instituţiile statului şi nu s-a ţinut cont de puterea forţelor
conservatoare, care s-au opus şi celor mai mici reforme.
Evenimentele din URSS şi din Europa de Est au uimit pe
toată lumea, mai ales pe cei care aveau un oarecare respect
pentru sistemul comunist, şi, printre aceştia desigur se afla
întreaga conducere de partid sovietică. Singurul lucru bun
pe care l-au f ăcut Gorbaciov şi Sev arnadze a f ost
îndepărtarea pericolului războiului nuclear şi începutul unei
colaborări între URSS şi Statele Unite. Intenţia lui Gorbaciov
a fost bună, el şi-a dat seama că statul şi societatea sovietică
au nevoie de reforme fundamentale, altfel se îndreaptă spre
prăpastie. Noi am încetat să mai progresăm încă de la
căderea lui Hruşciov. Perioada Brejnev a însemnat stagnare
şi corupţie, inclusiv la nivel înalt. Chiar ginerele lui Brejnev,
ministrul adjunct de la comerţul exterior, a fost condamnat
la moarte pentru subminarea economiei naţionale.
- Tovarăşe Stelkin, pot să vă întreb ce rol a jucat
Şevarnadze în destrămarea Uniunii Sovietice?
- Omul ăsta, un fel de Ianus din mitologie, a fost creaţia
KGB. Nimeni nu-i cunoaşte toate feţele mai bine ca noi. La
1 iulie 1985, Şevarnadze a devenit membru al Biroului Politic
al PCUS, iar a doua zi a fost numit ministru de externe al
URSS. Personal, l-am bănuit, de la început, fără să am probe,
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că face jocul americanilor. Această bănuială a devenit certitudine
când a început să se întâlnească tot mai des cu James Baker,
secretarul de stat american, pe motivul că ar pregăti tratatul de
reducere a armelor nucleare. Noi am avut informaţii că a fost
de mai multe ori în vizite particulare la o cabană, proprietatea
guvernului SUA, situată într-o pădure pustie din statul Wyoming.
Nu ştiu pentru ce motive Gorbaciov a avut o încredere totală în
el, cu toate că era un armean foarte alunecos, cu ascendenţă
ebraică. Jidovii ăştia au fost un blestem pentru Rusia. Ţarii şiau dat seama de rolul lor nefast în societatea rusă şi i-au căsăpit
de fiecare dată când au avut ocazia. Drept răzbunare, ei au
adus comunismul şi l-au asasinat pe ultimul ţar, pe Nicolae al
II-lea, cu întreaga lui familie. După ce au pus mâna pe puterea
politică, au distrus intelectualitatea, ofiţerimea, ţăranii mijlocaşi,
intelectualitatea şi clerul ortodox, tot ceea ce însemna tradiţie,
cultură şi istorie rusă. Salvarea noastră a venit, în mod
paradoxal, din partea a doi jidovi renegaţi, Iosif Dgugaşvili, fiul
evreului şi Beria, adjunctul său, care au descoperit la timp
complotul medicilor evrei de la Kremlin. Dacă nu le curmau
activitatea criminală halatelor albe, în conducerea PCUS
rămâneau numai izraeliţii. Răzbunarea finală a fiilor lui Iuda a
fost infernală, ei au profitat cel mai mult de dezintegrarea statului
sovietic.
- Chiar aşa? Mă cutremur la gândul că Occidentul a reuşit,
până la urmă, să îngroape comunismul, în care eu am crezut
cu toată fiinţa mea. Dumneavoastră, tovarăşe Stelkin, cum aţi
răzbit prin vremurile astea... Ilie Ionescu nu-şi găsea cuvintele.
Ştia că generalul a fost debarcat de la şefia KGB, care se
democratizase şi se transformase, între timp. Nu voia să-l
jignească pe mentorul său, dar se bucura, în sinea lui, că Stelkin
nu mai este şeful temutului serviciu de informaţii şi nu mai avea
puterea nelimitată asupra unor destine. Generalul era însă prea
versat ca să nu sesizeze unda de plăcere sadică din vocea lui
Ionescu, când îi puse întrebarea, de aceea îi răspunse pe un
ton rece şi tăios:
- Te bucuri degeaba, tovarăşe Ionescu. Nu numai că am
răzbit, dar mi-am păstrat puterea şi poziţia neatinse, chiar dacă
nu am nici o calitate oficială. Dacă n-ai ştiut până acuma, află
că, în serviciile secrete, puterea nu este în mâna celor care
rânjesc pe sticla televizorului. Oamenii noştri conduc Rusia şi
toate statele declarate independente. Vreau să-ţi aduc aminte
că fără petrol, fără gaze, fără resurse minerale şi, mai ales,
f ără o armată puternică, nu se poate discuta despre
independenţă. Toată Europa este la cheremul celor care
manevrează robinetul gazului rusesc! Este numai o chestiune
de timp ca Rusia să redevină o super putere mondială, condusă
de oameni care s-au format în cadrul serviciilor secrete. Vei
vedea, cât de curând, redesenarea unei noi hărţi strategice
mondiale, în care Rusia va redeveni un pol de putere. Toate
ţările membre ale Tratatului de la Vasrşovia cochetează cu
Uniunea Europeană şi cu NATO. Să nu crezi cumva că aceste
două structuri sunt dispuse să vă facă vouă cadouri, din contră.
Uniunea Europeană va distruge toate capacităţile economice
din Europa Centrală, va acapara finanţele, folosind forţa de
muncă ieftină şi resursele minerale în folosul companiilor
transnaţionale. Noi suntem pregătiţi pentru toate aceste
provocări, nu vom interveni, îi vom lăsa pe foştii noştri aliaţi să
ajungă la pragul cel mai de jos al sărăciei. Când va ajunge
cuţitul la os, îşi vor pune cenuşă în cap, vor face penitenţe şi
vor ruga Rusia să-i ierte. Tovarăşe Ilici, mama Rusia este
invincibilă şi are forţa să treacă prin toate furtunile istoriei.

Citiţi articolul online aici :
http://samanatorul.blogspot.ro/2016/05/vasile-mois-nicio-vina.html
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Eşti nepotul meu preferat !
Fragment din romanul „Vasile MOIŞ - În spatele uşilor deschise”
volumul 3 „Fatalitate şi voinţă”,cap. I”

- Valeriu! Valeriu! Deschide-mi poarta!
- Bunico! Ce surpriza! Ce s-a întâmplat de vii singura
la mine, pe ce raboj sa încrest? N-ai mai trecut pe la
mine de un veac.
- Am fost pe la comunitate, am întârziat pe acolo la
tot felul de discutii, altfel veneam mai devreme. Sper ca
nu te-ai culcat si mai ales ca nu te-am deranjat! Esti singur,
n-ai pe nimeni la tine?
- Cum sa ma deranjezi? Indiderent cine ar fi
la mine, tu ai întotfeauna locul tau rezervat. Poftim
înauntru!
- Esti mare smecher, ai stiu întotdeauna sa ma
flatezi.
- Sper ca nu te mai duci la Murgeni în seara asta si
dormi aici?
- Cu toate ca as prefera sa dorm în patul meu, sunt
tentata sa ramân ca sa pot discuta cu tine pe îndelete. Nam avut ocazia, prea des, sa stau de vorba cu tine.
- Ti-e foame, bunico, vrei sa manânci ceva, ori vrei
sa mergem la un local? o întreba Valeriu, în timp ce batrâna
se aseza pe un fotoliu.
- Tu nu manânci kosher...!
- De când ai revenit la traditie?, parca ...
- Nu m-am schimbat, dar pe masura ce îmbatrânesc,
îmi aduc aminte tot mai des de religia în care am fost
botezata prima data si parca regret, uneori, ca am
abandonat-o, chiar daca am facut-o de dragul bunicului
tau. În ultima vreme ma apuca nostalgia si ma uit la pozele,
care mi-au mai ramas. Cu cât te maturizezi, cu atâta
semeni mai bine cu bunicul tau. Si el a fost un barbat
foarte frumos, din care cauza am avut destule discutii. În
tinerete, stiam ca ma însala. O facea cu usurinta cu care
respira sau înghitea un pahar de vin. Nu ne-am despartit,
din cuza copiilor si ... si pentru ca-l iubeam cu disperare.
Ar trebui sa stii si tu ca tineretea si frumusetea nu sunt
calitati, ci daruri primite de la Dumnezeu. Din pacate sunt
trecatoare, te trezesti ca au trecut anii pe lânga tine...
- Ai cazut în oala cu melancolia, bunico. Stai prea
mult singura la Murgeni, ar fi bine sa vii mai des la Baia
Mare, sa-ti vezi prietenii...
- Am cam ramas singura, Vali, dintre prietenele mele
nu mai traieste nici una. Sper ca nu voi muri înainte de-a
te vedea însurat, aszat la casa ta, sa-mi faci stranepoti...
Nu te-ai gândit sa te însori?
- As vrea sa cred ca nu ai venit la Baia Mare ca sa
ma convingi sa renunta la burlacie! Nu vreau sa de
dezamagesc, bunico, dar n-a venit înca vremea, n-am
gasit fata potrivita. Va mai trebui sa mai astepti si tu.
- Vali, vreau sa fii sincer cu mine, sunt bunica ta
doar, ce-a fost între tine si fata lui Paszka? Am avuzit
atâtea povesti, încât m-am hotarât sa te întreb pe tine. Te
rog sa fii sincer! Mai tii legatura cu Olguta?
- În mod normal ar trebui sama supar, ma supui
unui adevarat interogatoriu, dar te iubesc prea mult, si de

„Evreii i-au lapidat pe toţi membrii familiei
lui Acan, împreună cu vitele lor, după care
i-au ars în Valea Acor, acoperindu-i cu un
morman de pietre”
Cartea lui Iosua, VII, 24-26
aceea îti voi spune adevarul. Pe scurt, eu si Olga ne-am iubit si
am hotarât ca, dupa intrarea la facultate, sa ne casatorim, fara sa
stiu prea bine cine a fost Paska si fara sa cunosc, în detaliu, relatiile
lui cu familia noastra. Din discutiile voastre, am înteles ca ne-a
facut foarte mult rau, pe vremea când era primarul orasului. Am
iubit-o foarte mult pe Olguta, ea nu are nici o vina. Pe scurt, Paszka
ne-a dibuit, în timp ce învatam, împreuna, pentru bacalaureat în
garsoniera unei verisoare si s-a lasat cu scandal.
- Ai vrut sa-l omori pe Paszka, asa cum te acuza el?
- Nu stiu daca am vrut sa-l ucid sau nu, însa, în momentul
în care a lovit-o pe Olga peste fata, mi-am pierdut conrolul, am
scos sisul si cred ca m-am epezit la beregata lui. L-a salvat urletul
Olgai, care m-a readus la realitate, altfel... cine stie ce s-ar fi
întâmplat. Din acel moment nu m-am mai vazut cu Olga. De altfel
ea s-a maritat, are viata ei, cred ca a uitat povestea noastra,
atunci eram niste copii...
- Paszka ne uraste, iar pe tine te uraste de moarte. Am
aflat de la comunitate ca ai avut probleme cu securitatea, când ai
venit la Murgeni cu una dintre fetele lui Nuham, cu Frida, parca...
probleme de care Paszka nu ar fi fost strain?
- A fost mai mult o neîntelegere si nu stiu daca Paszka are
vreun amestec. Valeriu nu voia sa o sperie pe bunica-sa si de
aceea minimaliza întâmplarea. Lucrurile s-au lamurit imediat, de
altfel, conchise Valeriu. Nu toate problemele noastre sunt cauzate
de Paszka, în definitiv nu-i el buricul pamântului.
- Sa stii ca Paszka este un om foarte rau, el invidiaza pe
toata lumea. Pe vremea când era primar al orasului, a fost
amestecat într-o poveste urâta, cu aur si contrabanda, în urma
careia unii dintre complicii lui au fost condamnati la moarte. El a
scapat basma curata, profitând de relatiile strânse pe care le avea
cu sovieticii. A confiscat multe case si bunuri, a arestat oameni si
i-a deportat... În final va trebui sa raspunda pentru faptele mârsave
pe care le- coims, el si familia lui, asa cum au raspuns membrii
familiei Acan, din Cartea lui Iosua. Este adevarat ca familia lui
nu a comis abuzuri împotriva conationalilor, dar a profitat de pe
urma atrocitatilor comise de catre capul familiei si de aceea, potrivit
legii ebraice, trebuie sa raspunda sie ea. Cel putin deportarile
ordonate de Paszka si confiscarea averilor napastuitilor care luau
drumul canalului, trebuie platite.
- Astea sunt povesti, bunico, el nu putea aresta si deporta
pe nimeni, nu era ofiter de securitate, procuror sau judecator.
Gura târgului vorbeste multe... Valeriu era convins ca bunica-sa
venise pentru ceva serios, nu pentru o discutie despre familia
Paszka, chiar daca dadea impresia ca o intereseaza în mod
deosebit.
- Cu Mircea Paszka te-ai mai întâlnit? Am
înteles ca, dupa ce a terminat facultatea, s-a
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- Nu l-am vazut de multi ani, nu umblam pe aceleasi
drumuri.Mircea a ajuns lector pe la facultatea politica, la
"Stefan Gheorghiu", din câte stiu.
- Poarta ura pe tine si el?
- De ce sa poarte ura? Nu i-am facut nici un rau.
- Vali, tu faci pe naivul cu mine? Crezi ca nu stiu ca tu
l-ai despartit pe Mircea Paszka de prietena lui si ti-ai batut
joc de ea, ca sa te razbuni pe Olga?
- Vaai, bunico, ce prostii poti sa spui! Din câte îmi
amintesc, Mircea avea o prietena, una Angela, nepoata
domnului Bolos. L-a abandonat pe Mircea si s-a casatorit,
în timpul liceului, cu un profesor de franceza. Eu nu am avut
nici un amestec în toata povestea asta.
- De ce nu esti sincer cu mine, Valeriu? Ca sa vezi ca
sunt bine informata, i-am facut, de curând, o vizita doamnei
Bolos, ocazie cu care l-am cunoscut pe Valeriu-junior, fiul
Angelei. Seamana perfect cu tine, asa cum seamana si
copilul Anei, vecina noastra din Murgeni. N-am avut nevoie
de nici o explicatie, mi-am dat seama imediat ca acest
Corneliu este fiul tau si m-am bucurat, într-un fel. Adonnay
echad! Adonnay elohenu! (Dumnezeu este Domnul !
Dumnezeu este unic! În ebraica, n.a.). Asa a vrut Dumnezeu
sa fie, asta a fost voia Lui. Trebuie sa tii legatura, în
continuare, cu Angela si sa ai grija de junior, ai toate
posibilitaile din lume, iar el nu are nici o vina. Sa nu-i spui ca
este fiul tau, ar fi o trauma psihica prea mare pentru el. Stiu
ca pe primul Valeriu, pe fiul Anei, l-ai adus la liceul „Lazar”.
Bine ai facut, el are mai multa nevoie de ajutor, dar nu-l uita
nici pe celalalt, pe cel mai mic! Vad ca ai ramas perplex, nuti vine sa crezi ca le stiu pe toate! Asa sunt toti Morarii , buni
de monta. Cine stie câti copii a avut bunicul si tatal tau,
facuti cu te miri cine!
- Bunico, nu mai vreau sa discutam despre problema
asta! Sunt lucruri prea intime, ele apartin trecutului... Ale
tineretii valuri...!
- Copiii sunt prezenti, Valeriu! Ei sunt de fata! Nu te
condamn pentru nimic, am vrut doar sa-ti aduc aminte ca în
momentul în care te culci cu o femeie, trebuie sa accepti si
posibilitatea sa ramâna gravida si sa aiba un copil. Nu s-a
terminat totul cu reintrarea berzei în pantaloni! ca sa ma
exprim elegant. Vezi, de aia as vrea sa te vad însurat si sai faci prunci nevestei tale, sa ne poarte numele si sa-l duca
mai departe. Mai repede sau mai târziu, vei constata ca
îmbatrânesti si aventurile tineretii ramân simple amintiri. Din
fericire pentru mine, eu nu voi mai fi atunci!
- Nu vreau sa te supar, bunico, dar lumea a mai
evoluat, lucrurile s-au mai schimbat... Nu-i nici o nenorocire
daca te casatoresti mai târziu, când îti gasesti perechea,
sau cel putin ai impresia ca ti-ai gasit-o.
- Da! Alegi, alegi si pâna la urma culegi! Daca ti-a
placut fata din Bucuresti si ai iubit-o, de ce n-ai adus-o cu
tine la Baia Mare?
- De unde stii tu despre fata din Bucuresti?
- Înca nu ti-ai dat seama ca stiu totul despre tine? stiu
si cum o cheama, Caliopia, nume de grecoaica... Am auzit
ca este foarte frumoasa!
- A ramas si ea doar ...o amintire...N-a fost vina noastra
ca ne-am despartit, n-avem nici o perspectiva împreuna.
- De ceea te-ai transferat la Baia Mare, ca sa scapi de
ea?
- Caliopia nu are nici o legatura cu venirea mea la
Baia Mare, pur si simplu am vrut sa fiu mai
aproape de voi, de tine si de mama.
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- Ce frumos stii sa minti Valeriu! Tu crezi ceea ce spui?
Poate aici ese mâna Celui de Sus, grecii ne-au fost, întotdeauna,
cei mai înversunati dusmani. Am înteles ca te-ai despartit de
grecoaica, dar fata lui Nuham de ce nu-ti place? Nu corespunde
pretentiilor tale, nu a îndeplinit conditiile?
- Cu Frida este o alta poveste. Ea are viata ei acolo, în
Israel, mult mai libertina decât acceptam noi, nu cred ca ar
tenta-o sa revina în România, nu prea ar avea aici nici o
perspectiva. Nu stiu daca stii, în Israel nu mai exista nici o
opreliste, legala sau morala, ca doi tineri, chiar de acelasi sex,
sa locuiasca împreuna, atâta timp cât se simt bine.
- Vad ca nu te afecteaza nimic, ca le gasesti o explicatie
la toate. Stii bine ca esti nepotul meu preferat... ca-mi fac griji
pentru tine... Am venit aici pentru altceva. Simt ca îmbatrânesc
si s-ar putea sa merg, oricând, la întâlirea cu bunicul tau. Miam trait traiul si mi-am mâncat malaiul, cum spune românul.
Nu regret nimic si vreau sa pun lucrurile la punct, sa trec linistita
la cele vesnice. Dupa cum stii, eu sunt armeanca, evreica
armeanca... Familia mea a fost foarte bogata, dar, dupa cum
se vede, banii nu aduc fericirea, din contra. În cazul familiei
mele au fost sursa unui sir interminabil de nenorociri, inclusiv
fuga din Armenia. Am vazut-o pe mama si pe surorile mele
violate si decapitate de catre turci. Ani la rând am avut
cosmaruri si retraiam, aievea, scenele acelea de groaza. Tata
si cu mine am încercat sa ne refacem viata în România, unde
l-am cunoscut pe bunicul tau. Repet, semeni foarte bine cu el,
nu numai fizic, ci si la inteligenta, la naravuri...Am fost foarte
fericita cu el, chiar daca mi-a dat motive serioase de gelozie.
Daca ar fi sa reiau viata de la început, în mod sigur l-as alege
tot pe el. Nu o spun de complezenta, sunt foarte sincera. A fost
un barbat care m-a protejat si în prezenta caruia ma simteam,
întotdeauna, foarte bine. A murit tânar si m-a lasat sa-i cresc
copii. Am facut-o cum m-am priceput mai bine, ajutata de tatal
meu, care a renuntat la viata lui personala pentru mine. Dupa
moartea lui, cu toate ca eram o vaduva tânara si nu duceam
lipsa de curtezani, nu m-am putut apropia de nici un barbat. As
minti în fata lui Dumnezeu, daca n-as recunoaste ca am avut
aventuri, din când în când, dar nu s-au lasat cu nici un fel de
urmari. Pe fiecare curtezan îl comparam cu bunicul tau si
ramâneam foarte dezamagita, la toate capitolele. Poate ca
regret, totusi ceva, faptul ca am renuntat la religia mea si ca
bunicul tau a trait atât de putin si nu ne-am putut bucura
împreuna de viata ...!
- Ai fost obligata de cineva sa renunti la religia ebraica?
- Nu m-a obligat nimeni si nu mi-a reprosat nimeni nimic.
Am facut-o, exclusiv, din propria mea vointa. Am vrut sa-i
demonstrez bunicului tau ca el este cel mai important pentru
mine, mai important decât propria mea religie.
- El a apreciat gestul? Ce se întâmpla daca nu renuntai
la iudaism?
- Nu stiu cât a apreciat gestul meu, în mod sigur s-a
simtit magulit, ca orice barbat. Cred, sunt convinsa, ca m-ar fi
luat de nevasta si daca-mi pastram religia, nimic nu s-ar fi
schimbat între noi. A tinut în mod deosebit sa-si boteze copiii
crestini si eu am fost de acord, fara nici o retinere. Eram si eu
mama lor, tot o crestina. Întâmplator, tatal tau si-a luat o evreica,
fara sa-l influientez. Destinul...
- Sau fatalitatea...
- Cum adica fatalitatea? Tu crezi ca barbatii Moraru sunt
blestemati sa se însoare cu evreice?
- Nu bunico, nu despre asta este vorba. Fiecare om are,
la nastere, o ursita pe care trebuie sa o îndeplineasca, un fel
de program pe care nu-l poate schimba. Destinul depinde si
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de om pe când fatalitatea are semnificatia unui destin
implacabil cu o conotatie dramatica.
- Ma zapacesti cu teoriile tale, vrei sa dregi busuiocul!
Crezi ca tatal tau nu a facut o alegere buna?
- Din contra, daca nu facea aceasta alegere, eu nu
existam, glumi Valeriu.
- Eu vorbesc serios si tu te ocupi de prostii, ca orice
Morar, nu poti sa stii când esti serios si când glumesti.
Oricum, au fost o pereche potrivita, mama ta a fost,
întotdeauna, o femeie foarte frumoasa si serioasa. Nu l-a
parasit pe tatal tau nici când a devenit un prapadit de alcoolic.
- Tata s-a redresat. Putini oameni ar fi reusit sa reziste
nenorocirilor prin care a trecut el si mediilor nocive în care
fost obligat sa traiasca si sa munceasca, fara sa-si piarda
echilibrul. Si-a dat seama la timp ca este pe un drum gresit
si a avut taria sa renunte la ortaci si la alcool, ceea ce este
de apreciat, chiar si la un Morar.
- Lasa-l tu pe tatal tau, are destule pacate, nu este
singurul care a suferit. Alcoolul si abandonarea familiei nu
sunt solutii, pentru un barbat adevarat, cu educatia lui. S-a
comportat lamentabil cu maica-ta si nu are nici o scuza. Dar
sa revenim la ale noastre! Când am fugit din Armenia, tata a
transformat toata averea în aur si a adus-o în România, unde,
dupa cum stii, am deschis, printre altele si un atelier de
bijuterii. Dumnezeu ne-a ajutat si am strâns o avere
considerabila. Tata, strabunicul tau, a fost un om foarte
pragmatic si prevazator. A depus, pentru siguranta, o parte
din bani, din bijuterii si din tablourile de valoare la o banca în
Elvetia, unde nu s-a atins nimeni de ele. Aceste valori pot fi
ridicate oricând, de cel care stie parola, fara sa intervina
prescriptia dreptului de proprietate asupra lor. Tata mi-a lasat
cu limba de moarte sa nu ma ating de ele, sa le las mostenire
unuia dintre urmasii nostri, la alegerea mea. A venit vremea
sa-ti dezvalui numele bancii si parola. Te-am ales pe tine!
- Bunico, nu stiu daca este cea mai buna alegere, eu
nu am nevoie de nimic, am tot ceea ce-mi trebuie. Poate
Valentin sau tata au mai multa nevoie de mostenirea asta
decât mine. Eu am cutreierat lumea în lung si în lat, am
casa asta confortabila, mobilata dupa gustul meu, Mercedes...
nu-mi doresc decât sanatate.
- Vali, am fost chinuita de catre anchetatori, timp de
doi ani, înainte de deportare, ca sa spun unde este averea
familiei, mai ceva decât hotii de cai. Am rezistat, rugânduma la Dumnezeu ca sa-mi dea putere. Cel mai dureros pentru
mine a fost faptul ca tortionarii erau evrei, ca si mine. N-a
contat asta, parca erau fiare turbate. Vorbeau cu mine în
ebraica, încercând sa ma determine sa cedez psihic. Cu cât
sufeream mai mult, cu atât deveneam mai hotarâta sa rezist.
Paszka banuia ca avem depozite valutare în banci din
strainatate si-i instiga pe anchetatori sa ma tortureze pâna
când voi divulga conturile si bancile unde sunt pastrate
valorile. De aceea îl urasc asa de mult pe Paszka! El se
interesa, zilnic, de mersul anchetei, ba mai mult, a avut
neobrazarea sa ma viziteze în arest si sa ma convinga sa
fac marturisiri complete, ca sa scap cu viata. Asta m-a
întarâtat cel mai mult. Dupa ce m-am întors, am constata ca
tatal tau a devenit un om slab, fara vlaga în el, n-ar avea ce
face cu asmenea sume, s-ar zapaci de cap. Este suficient sa
scape o vorba si securitea este pe noi. Astia de azi au alte
metode, mult mai rafinate, n-ar avea nici o sansa în fata lor.
Fratele tau, Valentin, este cam mototol, nu cred ca s-ar
descurca sa mearga în Elvetia, sa recupereze averea familiei
si sa o foloseasca asa cum s-a gândit tata. Tu
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convinsa, modalitatea de a intra în posesia unor bunuri si
valori care ni se cuvin, sunt ale noastre, nu le-am furat de la
nimeni. Daca vei crede de cuviinta, te rog sa-l ajuti si pe
fratele tau, fara sa-i spui vreodata de unde provin banii. Ti-ar
purta resentimente si nu vreau sa te pizmuiasca. Pe parintii
tai îi iubesti prea mult ca sa nu ai grija de ei si de aceea nu-mi
fac probleme. Sunt doua parole, una în limba armeana si
cealalta în ebraica. Trebuie sa le memorezi pe amândoua,
altfel averea familiei este pierduta.
- Parolele trebuie prezentate în scris? întreba Valeriu
gânditor.
- Bineînteles!
- Eu nu stiu armeana, nu m-ai învatat decât ebraica.
- Nu-i nici o problema, alfabetul armean este foarte
simplu. La inteligenta ta, este o bagatela sa memorezi un
cuvânt format din sase litere, sau semne. Îti las, la rândul
meu, cu limba de moarte, sa nu aduci nimic în tara, pâna
când comunistii sunt la putere. S-ar putea ca tentatia sa fie
mare, însa riscul este pe masura.
- Pot sa te întreb, bunico, din ce se compune depozitul
asta din Elvetia?
- Din câte stiu eu, tata a transferat câteva miloane de
franci elvetieni, la care se adauga dobânzile, în jur de cinci
kg. de bijuterii din aur si pietre pretioase, o colectie de monede
din aur, în jur de o mie de piese si 21 de tablouri din perioada
renasterii italiene. Te dezleg sa iei din Elvetia o garnitura
formata din cercei, inel, colier si bratara, din aur de 24 de
carate si diamante veritabile, pe care sa o poarte mireasa ta
la nunta. Retine, bijuteriile astea nu se fac la nimeni cadou.
Garnitura, despre care ti-am vorbit, am purtat-o când am
fost mireasa. A fost lucrata de un bijutier elvetian, la comanda
tatalui meu, în anul 1916. Este un unicat de o frumusete
aparte, care trebuie sa ramâna în familie. Mi-ar placea ca eu
sa fi inaugurat o traditie, fiecare mireasa Moraru sa poarte, la
ceremonie, garnitura asta de bijuterii, pe care sa o botezam
Iakubowitz, în memoria strabunicului tau, evreul armean
ratacit pe aceste pamânturi.
- Esti patetica, bunico. Bineînteles, ca sunt de acord
cu propunerea ta. Ceea ce nu înteleg eu, este altceva, cum
ai putut sa stai la Murgeni, în acel sat uitat de lume, sa cultivi
legume, când tu aveai în bancile elvetiene o avere uriasa?
Înseamna ca ti-ai meritat soarta. De ce n-ai emigrat din
România si sa-ti recuperezi în Elvetia depozitele bancare?
- Sa nu-ti imaginezi ca sunt masochista ori bolnava
psihic. Ti-am explicat, doar, de ce n-am emigrat. Comunistii
m-au saltat, la ordinul lui Paszka, înainte sa ma dezmeticesc.
M-au tinut doi ani în ancheta, dupa care m-au deportat la
canal pentru urmatorii zece ani. Când m-am întors, v-am gasit
pe voi, aveam trei nepoti de care trebuia sa ma ocup. Am
încercat sa-i explic tatalui tau ca ar trebui sa emigram în
Occident, unde ati fi avut alte perspective, dar era în perioada
alcoolismului cronic, nu-l interesa nimic. Daca i-as fi spus
despre banii din Elvetia, am fi fost toti în pericol. Am acceptat
soarta si am asteptat un moment favorabil ca sa emigram.
Între timp, am îmbatrânit si parca nu mai am curajul sa iau
totul de la început. M-am decis sa-ti dezvalui totul pentru ca
asa i-am promis tatalui meu si pentru ca am simtit ca a venit
momentul.
- Nu-mi vine sa cred, parca traiesc aievea un film de
SF. Sunt uluit pur si simplu. Îti dai seama ca atâta timp cât în
România este regimul comunist, nu avem nici o sansa sa
repatriem tablourile, bijuteriile si banii din Elvetia ori cel putin
sa ne atingem de ele? Cum suntem strict supravegheati,
orice imprudenta ne-ar duce la dezastru. Pentru a intra
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în posesia comorii, v a trebui sa asteptam
prabusirea regimului din tara sau sa emigram.
Deocamdata, la prima iesire , voi trece prin Elvetia
pentru a v erif ica depozitele si pentru a-i
încunonstiinta pe bancheri ca exista un proprietar,
care s-a interesat de ele.
- Îmi place cum gândesti! M-am convins
înca o data, daca mi era nevoie, ca am luat o
decizie corecta, alegându-te pe tine. Tata i-a
cunoscut foarte bine pe bancherii elvetieni, va
trebui sa fii foarte atent cu ei, sa nu manifesti nici
o slabiciune si sa rezisti oricarei tentatii de investire
a banilor.
- N-am înteles, banii nu sunt facuti sa
circule?
- Ba da, însa orice investitie trebuie
supravegheata îndeaproape. Din România, nu ai
nici o sansa sa intri în afaceri în Occident si sa
investesti, este sinucidere curata. La fel stateau
lucrurile si între cele doua razboaie. Tata facea
afaceri în România si folosea bancile elvetiene
numai ca depozite. Nu cred ca lucrurile sa se fi
schimbat între timp. Legislatia elvetiana, în
materie de banci, este
atât de stufoasa încât nimeni nu a câstigat
vreo disputa cu bancherii. Ca depozite, bancile
din Elvetia sunt, însa, cele mai sigure.
- Tu nu ai fost niciodata în Elvetia?
- Am fost cu bunicul tau, în luna de
miere. Pe vremea aceea, turismul nu era asa de
dezvoltat ca în ziua de azi. Am stat la Chamonix
o saptamâna, apoi am închiriat o masina Rolls
Royce. Parca o v ad si acum a... alba...
lunga...eleganta si cu o statuie stralucitoare pe
radiator. Toate f emeile din înalta societate
întorceau capul dupa bunicul tau, care conducea
detasat, dându-mi impresia ca are ochi numai
pentru mine. Am colindat Alpii dintr-un capat în
altul, iubindu-ne cu disperare prin toate hotelurile
de lux. Bunicul tau parca a presimtit ca fericirea
noastra va dura foarte putin si de aceea si-a trait
viata la cea mai înalta intesnsitate. În trei ani, mia facut trei copii, în afara de cei semanati prin
orasele în care avea garnizoana! A fost foarte
darnic si-a risipit samânta în toate femeile întâlnite
în cale, fara sa aleaga, asa cum faci si tu. El cel
putin a avut trei copii legitimi, nu uita asta!
- Bunico, iar...
- Da, stiu, sunt cicalitoare...La vârsta
mea ar trebui sa fiu mai îngaduitoare... mai
concilianta, dar nu ma pot abtine. Sunt o
traditionalista. Pe vremea mea, fetele de familie
buna cresteau la pension, se maritau virgine si
ramâneau credincioase sotului pâna la moarte. Era
o mare rusine sa te mariti cu onoarea patata! În
cele mai multe astfel de cazuri, casatoria se
termina cu divort si cu duel, sângele nu se putea
spala decât cu sânge! Acuma, am auzit ca este o
mare rusine sa te mariti virgina..
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Dr. Dan Jumara Recenzie „George
Coşbuc de la Tismana”

Nicolae N. Tomoniu, Maxim (Iuliu-Marius) Morariu,
George Coşbuc de la Tismana
– studii, articole şi amintiri - , Editura Semănătorul
Tismana – 2016.
Iniţiativă editorială singulară, lucrarea de faţă reia, în formă tipărită,
o bună parte din materialele publicistice apărute în revista on-line
”Semănătorul”, publicaţie a Editurii ”Semănătorul” Tismana, înfiinţată
în 2013. Profesorul Nicolae N. Tomoniu şi preotul Maxim Morariu
abordează, în principal, subiectul legăturii lui George Coşbuc, cu
Mişcarea Sămănătoristă de la Tismana, dar cuprinsul lucrării este cu
mult mai variat şi deosebit de interesant.
Cei doi autori au luat iniţiativa de a răscoli fondurile documentare,
pentru a aduce o serie de date inedite şi precizări cu privire la viaţa şi
activitatea bardului ardelean, cu privire la personalităţi uneori uitate,
precum Tănase Todoran şi nu numai. Articolele, eseurile, studiile adunate
între paginile volumului de faţă fac dovada unei responsabile activităţi
de documentare , de valorificare cu deplin discernământ a tuturor
surselor.
Materialele cuprinse în carte nu ocolesc nici problemele
actuale grave ale societăţii româneşti contemporane, aflate într-o
nesfârşită tranziţie, cu toate tarele aferente. Căutând să identifice legături
cu vremurile de demult autorii ating şi subiectul aşezămintelor monahale.
Sunt trecute în revistă înfăptuirile de veacuri ale acestor lăcaşuri
religioase şi se motivează necesitatea revenirii acestora la menirea lor
dintotdeauna ca aşezăminte de cult şi cultură, ca centre de aşezăminte
sociale.
Aflăm, din paginile antologiei, despre reînfiinţarea revistei
”Sămănătorul”, publicaţie a Editurii Semănătorul Tismana, aparţinând
Asociaţiei ”Semănătorul Tismana”. Începând cu octombrie 2013, revista
este publicată în versiune tipărită, continuându-şi, în acelaşi timp, şi
apariţia on-line. De fapt, actuala revista on-line ”Sămănătorul” e o
continuare a publicaţiei on-line, concepută în iunie 2011 de profesorul
N. N. Tomoniu, ca editor şi manager. I s-a alăturat apoi preotul Maxim
Morariu. Revista „Sămănătorul”, al cărei director este dl. Tomoniu, este

Citiţi articolul dlui Vasile Moiş, online, aici :
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la al şaselea an de la apariţie on-line şi în al treilea an de când apare
tipărită. De altfel, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din Romania a acordat
Premiul al doilea pe anul 2005 editorului Nicu N. Tomoniu, pentru editarea
publicaţiei ”Sămănătorul”(Tismana) la secţiunea ”Presa on-line”
Cât despre Editura Semănătorul Tismana, aceasta a fost înfiinţată
de N.N. Tomoniu împreună cu profesorul Artur Silvestri, în anul 2007. Până
în prezent editura a publicat numeroase cărţi şi numere de revistă. Numeroşi
autori şi-au făcut debutul, în diverse genuri literare, în spaţiul virtual al
Editurii Semănătorul, ori în paginile revistei cu acelaşi titlu. De altfel, Artur
Silvestri a şi schiţat ”un program cultural definit” în care editura şi revista
aveau obiective clar conturate. Scriitorul statua, cu fermitate, că ”noi avem
un prezent câtă vreme avem un trecut şi vom avea un viitor numai atât cât
vom cunoaşte ceea ce ne-a legitimat ieri pentru azi şi pentru mâine”. Prin
întreaga lor activitate publicistică Semănătorul caută să se înscrie pe aceste
coordonate. Volumul este foarte bine ilustrat, folosind fotografii originale.
Un spaţiu tipografic generos este dedicat memoriei lui George
Coşbuc, precum şi relaţiilor acestuia cu poetul Alexandru Vlahuţă, cu
muzicologul Alfonso Castaldi, ori cu profesorul universitar Ramiro Ortiz,
sau cu Vasile Lucaciu. De altfel câteva spicuiri din cuprinsul cărţii sunt pe
deplin lămuritoare cu privire la aria sa de cuprindere: Despre revista
Sămănătorul şi noile legături Tismana – Năsăud; Din revista Sămănătorul
- Anul V. Nr. 3 - sept. 2015; Trecerea poetului în regat; Mărturii despre
prezenţa poetului la Vila Sfetea de la Tismana; Comentariile lui Ramiro
Ortiz; Mân. Tismana şi Vila Sfetea, loc de întâlnire al oamenilor de cultură;
Pe urmele lui Coşbuc la Tismana; Coşbuc la Tismana; Tănase Todoran,
icoană vie a credinţei şi a istoriei neamului; La vila Sfetea, o întâlnire secretă
Averescu – Mackensen; Badea Gh. Coşbuc la Tismana. Sunt, fără îndoială,
titluri incitante, promiţând o lectură atrăgătoare.
Autorii au adus în faţa lectorului documente, corespondenţă şi
fotografii inedite atât despre viaţa şi activitatea poetului George Coşbuc,
cât şi despre prietenii şi colegii săi, scriitori, artişti, critici literari, plasticieni,
muzicologi . Prin aceasta, antologia de studii, articole, eseuri este de un
deosebit interes atât pentru cei pasionaţi de istorie, în general, de istoria
culturii, în special, cât şi pentru publicul larg.
Lectură plăcută!
Dr. Dan Jumara..

Ramiro Ortiz în anul 1926
Reproducerea cu logo este liberă

Chioşcul George
Coşbuc, Tismana.
Foto N.N.Tomoniu,
1999
Chioşcul a fost construit
pe timpul lucrărilor la
Complexul
Hidroenergetic Cerna Motru - Tismana
În acest spaţiu se
amenajase şi o
popicărie în aer liber
pentru constructorii
aflaţi în Colonia
„George Coşbuc, aflată
vizavi, peste râul
Tismana
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GEORGE ANCA
(n. 1944, Vâlcea) Poet, eseist,
specializat în indianistică
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Ce soare dom’ profesor de
ziua dumneavoastră !
Dr. George Anca

ce soare dom’ profesor de ziua dumneavoastră
citeaţi protomemorii prin hidrogenul şcolii
juca de-a albatroşii lumina la fereastră
sporite ramuri zării ciracii în fotolii
aţi râs la glossa vremii cu lumea dar din dar
zăpada răsfoind-o alchimic printre folii
prima ninsoare fie a mieilor afar’
pretimpurie toată suflarea din suflare
un ciucure pe frunte un nour pe gheţar
laboratorul mâine străbunilor ce soare
ce codru fără umbră la vară-n ploi sfinţit
iubit de paparude în dans unduitoare
optzeci de ani îmi pare pe lume c-am trăit
ondinele aceleaşi în mări de sânziene
şoptindu-se poveste de sine înmiit
în bolgie răcoarea a înverzit poiene
poemele poeşii Euridice soră
cu Beatrice poarte tristeţile perene
durerea săruri-săruri retortele adoră
un algoritm şi nunta părinţilor din veac
plivită pantomima de îngeri lângă horă
cristalizate miruri culese de sărac
pe ziduri scrişi haiducii altare rostogol
şi nimeni să mai tacă ori paginile tac
Atlantis Machu-Pichu Stonehenge Nan-Matol
plimbare prin imperii la Sanchi doar o stupa
n-a împroşcat carbidul te duci cu capul gol
când înapoi Tismana maternă se întrupă
iar înainte păsări măiestre îşi destramă
înfrigurate pene prin coamele de lupă
a fost odată nenea Costache-acas’ la mamă
arcade mai degrabă de bârne cuib de barză
cioplise la Craiova oglinzii doar o ramă
Plopşor poftit la masă ceru zeamă de varză
se duse însuşi floarea a da-o la o parte
pietroiul de deasupra mai mâinile să-i
Pagina 30 arză

era sărutul spune Paleolog prin arte
o fată era luna de vârcolaci mâncată
sculptată era fata şi luna fără moarte
când a fugit aiurea de neastâmpăr toată
pe soclu se umbrise Arghezi aleluia
a înstrunat cu versul finalei de cantată
boierul se muiase-n trăsură cu duduia
prin oase bătea vântul la fel şi în oraş
pridvoarele deasupra pământul seamă nu ia
rombul de lemn turnat în rombul de fontă l-aş
din Gorj în Petroşani şi întors pune să crească
metalul până-n cerul sfârşindu-se şi laş
pasul bătut de apă spălând de aur mască
un Olt de var verande vădite brâncovene
din susul culei maldăr de grijă gorunească
de-a presărat cu zahăr Champs-Elisee-ul nene
Dudescu-Titulescu iertaţi-i suferinzi
în ocnă a ne stinge umflându-ne în pene
de-am convorbit în dodii în ani bătrâni şi hinzi
la uşă-n Neniţescu mai an la loc Arald
scuzându-ne de goluri uitându-ne la grinzi
poetul nu chimistul nu Swedenborg un scald
protonul frate veşnic şi omonimo-tizu’
chimistul şi poetul în autentic fald
fereastra da-n grădină prin Cambridge pe Polizu
bărbate busturi praful de suflet s-a desprins
aştepţi spre suflerie cu Mariane de visu
mutaţi sub crengi ochioase Dinar Bangor cuprins
aprins de necuprinsul ireversibil foc
dezexcitat sistemul nebistabil în ins
departe d-echilibru termodinamic joc
topindu-mă în apă ca sarea în bucate
necoerent în spaţiu high-light de litiu-n loc
ton de interferenţă ecou-foton mă bate
de sine transparenţă duc până peste cap
ai pietrei umeri poartă fiinţe matemate
amplificată lume de stimulatul hap
călăbăceala minus disipative stanţe
şi catastrofe idem pe sinergetic nap
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Mulţumim poetului George Anca că aminteşte şi Tismana în viersul
„când înapoi Tismana maternă se întrupă...” Întradevăr, Tismana
e „maternă” existînd pe teritoriul ei vechi locuiri preistorice în Steiul
Coziei şi Tihomir, dealuri din satul Sohodol, adevărate „Atlantis MachuPichu Stonehenge Nan-Matol”-uri ale Tismanei despre care Ion Conea
ce soare şi ce sare pământului maestre
scrie: „veche vatră a unei aşezări omeneşti (au şi găsit de altfel,
sonete cristaline prin fulgi de-a doua zi
în vârfu-i ca o terasă, o sumă de scule preistorice).” Ion Conea,
reacţii lămurite la şoaptele rupestre
„Un prinţ prin ţara lui”, Ed. Scrisul Românesc S.A., Craiova, 1940.
Imaginile sunt luate în anul 2005 de Nicu N. Tomoniu, cu ocazia vizitei
baladele călare doinind murgule di
prof. Ctin Giurgincă de la Lic. Militar Breaza. Ghid pentru vizitarea cestor
privighetori pe coastă lumină în fereastră
frumoase locuri, Nicu Frăţilescu - Sohodol. Remarcăm predispoziţia
pe literele cărţii un reactiv a fi
sohodolencelor de a poza, în acest sat de munte, munca nefiind o
ce soare dom’ profesor de ziua dumneavoastră ! ruşine ci o mândrie, alături de hărnicia care aici este emblema tuturor.
ondine-le surâs-au sălbaticei iactanţe
optzeci şi cinci şi încă pe-atâtea la ferestre
ca ziua ăstorlalţii să ni se mai deşanţe
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Continuare din pagina 3
calcar, cum e toată vatra satului,
ciuruita de uriaşe şi nenumărate
doline. Pe o latură inaccesibilă a
muntelui, orice sohodolean are săţi arate, prinsă între două peşteri
deschise în părete, o mică
excavaţie în care – cică – îşi avea
cuibul, odinioară… şoimiţa satului Sohodol. Trăia adică, acolo,
o şoimiţă care în tot anul făcea câte doi pui. Unul era lăsat de
sămânţă, iar pe celălalt îl prindeau Sohodolenii şi-l trimiteau
turcului; era darea satului către turc.
„Asa era darea noastră cătă haragiu’ turcului: un pui de
şoim! Dar s’o găsit un om din sat – ieşit din minţi, se vede, –
care o furat şoimiţa şi o lăsat satu’ la răzbunarea turcului. Acela,
însă, o fost dovedit şi o fost izgonit dîn sat, cu tot neamu’lui. Te
uiţi dumneata colo în hogaşu’ cela din faţa Merişorului? Vezi
acolo un conac mare? E «casa» lui Nicolae Sarcină, unu’ dîn
ai noştri, dar care stă acolo – el şi muerea – şi iarna şi vara, tot
anu’. Ei bine, spun bătrânii, că din neamu’ lui o fost hoţu care o
furat şoimiţa – şi că de aia stă el acolo, departe de lume, singur
cu muierea: e urmaş al hoţului izgonit idinioară dîn sat”…
…Vrem să spunem, cu acestea, că satul Sohodol din
extremitatea de nord-vest a Gorjului este ca o mare arhivă de
tradiţie şi viaţă veche românească; este o adevărată carte
etnografică, pe care ar trebui s’o
răsfoiască cât mai mulţi din
cercetătorii pământului şi
trecutului românesc. Oamenii sunt
dintr’un aluat sufletesc care nu se
poate cântări nici cu aur. Mereu
pe drumuri, ei nu ştiu ce-i odihna.
Tot timpul sunt în munte, pe lângă
vite şi holde; îi vezi şiruri, coborând
în urma cailor cari poartă povara
de porumb sau cartofi în spinare,
iar ei cu săcuiul iarăş plin de
acestea şi prins în crojnă, la spate.
Toată viaţa lor e cu cârca, cum
spun înşişi. În cârca lor şi-a cailor
şi-aduc din munte nu numai
Viaţa lor e cu crojna
roadele propriu zise, ci şi lemnele,
ba şi paitra de construcţie. Şcoala şi biserica satului aşa au
fost clădite: din piatră adusă de sus pe spinarea cailor şi a
oamenilor. Până şi morţii sunt dusi la groapă pe tărgi duse pe
umeri…. Apoi viaţa li-i aşa de mult legată de vie, încât – între
altele – sohodoleanul ţine câteva sărbători care nu se întâlnesc
decât în calendarul acestui sat, numai şi numai pentru sănătatea
vitelor. Un ban în casă (când îl au!) îl au din vânzarea vitelor.
Mieii, iezii şi juncii de vândut se numesc aci, cu un cuvânt,
pripaşi – şi o vorbă caracteristică la Sohodol, e aceasta: „Ţioiu da banii când oiu vinde pripaşii”.
(Vezi foto) Oamenii sunt departe de a fi
aspri, aşa cum i-ar cere locul şi viaţa lor
aspră; sunt, dinpotrivă, neaşteptat de
blânzi şi de înţelegători şi – moşneni în
lege – cu un foarte desvoltat simţ al
interesului obştesc; dacă le capeţi
încrederea, rişti să te aleagă… vătaf de
plai şi să purceadă, cu tine în frunte, la
cine ştie de ispravă…
După această lectură în „a firii largă
carte” – vorba poetului,
Pagina 32 urmează lecţia de istorie
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despre întemeerea Ţării Româneşti. Copiii şi sătenii cari între
timp s’au adunat destui în juru-ne (nimeni nu-i alungă;
dimpotrivă) fac ochii mari, ascultând: „Oare de Tihomir al nost’
o fi vorba? Dar parcă nu, fiindcă zîce c’acela o fost domn, nu
munte! Şi nici Băsărabă-acela nu cred să fi al nost’ din Sohodol,
că n’are cum; dar o fi fost – mai ştii? – neam cu nenea Pătru al
nost’! Să poate!… Ei, bată-te norocu, nea Pătrule: dumneata
eşti os de domn şi te faci a nu ştii: mare comédie”!
Soarele stă să cadă pe după Piatra Cloşanilor. Se ţin
grămadă copiii după noi, la coborît. Ieşim cu gândul greu (greu,
de câte prinse într’ânsul!) din Sohodol, şi iată-ne, curând, iarăş
în Tismana. În dreptul învăţătorului Dumitru Popescu (vezi
imaginea din pag. 33, jos), cineva e de părere să oprim. Intrăm
în casă şi «bătrânul dascăl» ne arată o fotografie cu închinare
catre dânsul, a d-lui. Emm. de Martonne, bătrână de cel puţin
40 de ani:
„A stat odată două săptămâni la mine, în odaia asta; n’am
mai văzut aşa om, care să nu piardă o clipă. Tot timpul scria,
fotografia, desena. Iar odihna lui era în vorba cu noi: te
descosea de nu mai ştiai ce să-i spui. A plecat în excursie la
Scoc, la Soarbele, la Oslea; a umblat de acolo o lună – ce-o fi
făcut! Şi când a oborît, iar a dat pe la mine. Vara următoare iar
a venit şi… mi-a adus fotografia asta”!
Trecem înnainte, la horă. Tot aşa de frumoasă şi de întinsă
cât şi cele dela Polovragi şi Baia-de-Fier. Portul femeilor, mai
ales, e o minune. În mijlocul horei, înconjurat de colegi, Marele
Voevod nu mai pridideşte fotografiind. – Şi, după horă, trecem
la mănăstire. Dar programul zilei încă nu e gata. După cină,
îndată, ne cheamă afară priveliştea unui răsărit de lună unic.
… Nicio altă seară pe an nu evocă aşa de mult, la
Tismana, acel trecut de „politici vijelii” şi nu cheamă mai mult
în suflet şi gând acea „veche a cerului credinţă şi a patriei
iubire ce odată în aste locuri pe strămoşi îi insuflau” (Grigore
Alexandrescu) ca seara de ajun a hramului Mănăstirii.
… Aflându-se în călătorie la Tismana, în vara anului 1842,
şi petrecând mai multe seri acolo, Grigore Alexandrescu a
compus, cu acel prilej, şi cunoscutul… să-i spunem odă-elegie:
„Răsăritul de lună la Tismana”, potrivită pereche a „Umbrei lui
Mircea la Cozia”. Iată, din ea, două versuri:
„O privelişte ca-aceea ochii-mi n’au putut să vadă
Lună aşa încântătoare n’am avut a admira….”
Iar dacă – pentru cine nu ştie – vom spune că tot la
Tismana, într’o seară la fel, cu luna apărând imensă de după
munte şi poleind cu aramă vârfurile brazilor din preajma
mănăstiri – a scris Coşbuc cunoscutul pastel care începe: „Iato, plină dinspre munte…” aceasta va însemna (să însemne!)
că şi noi, acuma, trebuie să preţuim şi mai mult tabloul la care,
în aceste clipe, asistăm.
Dar, Măria Ta, există o zi – mai bine zis o seară – pe an,
în care dacă se întâmplă să aibă Tismana noroc de un cer
limpede şi de o lună plină ca cele de acum, apoi atunci – mare
noroc! – tabloul în noapte al locului e mai
măreţ decât oricând. Seara aceea este a
fiecărui 14 August de peste an. Dacă atunci
se întâmplă ce am spus, valea mănastirii
îţi v a apărea ca o f eerie de f ocuri:
nenumăratele focuri aprinse pe lângă
carele, cu care tocmai dinspre părţile
Dunării mehedinţene au venit ţăranii olteni
pentru hramul de „mâine”…. Findcă de 15
August, la Tismana, e hram mare, –
această mănăstire fiind, cum se
exprimă unul din documente, „hram şi
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lăcaş sfintei şi preabinecuvântatei şi purrea Fecioarei Maria şi
a cinstitei ei Adormiri”. Desigur, niciun alt hram dela noi nu
adună atâta popor, de pe atâta întindere de ţară, cât adună
Tismana la al ei. Aproape din toată Oltenia se scurge, pe toate
drumurile, nenumărată mulţime de săteni credincioşi spre
ctitoria Sf. Nicodim, – „acest călugăr sârbesc”, spune d-l Iorga,
„venit în ţară să întemeze, după normele cu bună rânduială
din Atos, viaţa călugărească a Românilor… şi să clădească –
în acest colţ de raiu, unde vara e strălucită şi iarna foarte
blândă, cea dintâi mănăstire mare pe pământul românesc,
cea dintâiu durată din zid”….
Dacă aş fi Grigore Alexandrescu – tabloul unei seri de
acestea dela Tismana aşi vrea şi aşi încerca eu să aprind şi
să evoc acuma, în faţa Măriei Tale,; al unei seri de acelea, în
care valea dintre munţi a mănăstirii este – cum spuneam – o
feerie de focuri; când caii pelerinilor sosiţi de departe pasc
împiedicaţi în poenile mănăstirii; când, – cu privirea blândă şi
aprinsă, culcaţi pe iarbă, înnaintea carelor pe care le-au adus
de departe, boii rumegă domol şi suflă cald ca cei de odinioară
din ieslea sfântă; când mii de oameni din popor stau de taină
în jurul focurilor aprinse, pe lângă carele ce i-au adus dela
atât de mari depărtări; când, în sfârşit, deşi munţii din jur dorm,
apele din vale îşi cântă murmurul; când frunza pădurii foşneşte
ca mătasa mării leneşe sub ţărmul dela Balcic; când o pânză
de aer tare se sloboade continuu de pe munţii înalţi dela miazănoapte şi curge ca o binecuvântare pe valea Tismanei în jos….
Sau, dacă aşi fi un Verhaeren, aşi evoca în imagini drumurile
pe care au venit pelerinii aceştia, ca şi milioanele de pelerini
care pe aceleaşi drumuri s’au scurs la toate hramurile Tismanei,
în toate cele peste cinci secole de existenţă ale acesteea; aşi
evoca credinţa din sufletele pelerinilor, gândurile toate care-i
mână azi, sau îi mânau cândva pe aceştia, spre sfintele ziduri,
durerile şi nădejdile cu care au venit, bucurile şi uşurările cu
care s’au întors la vatră, hotărârea de a reveni într’una şi la
anul… şi’n toţi anii…. „câţi mai sunt de trăit”!… Fiecare din
serile acestea din ajunul hramului este ca o uriaşe şezătoare
la foc, închinată trecutului românesc şi lui Dumnezeu, o tabără
de focuri în care troznesc vreascurile pădurilor mănăstirii, dar
şi unul de focuri ale credinţei ce pâlpâe în inime simple ale
celor adunaţi acolo…. Pentru că nicio altă seară pe an, în
adevăr nu evocă mai mult, la Tismana, acel trecut de „politici
vitejii” şi nu chiamă mai mult în suflet şi gând acea „veche-a
cerului credinţă şi a patriei iubire e odată în aste locuri pe
strămoşi îi insuflau….” – de care vorbea poetul! – ca seara
aceasta de ajun de Sf. Mărie, care adună o Oltenie sub zidurile
mănăstirii.

Gala formaţiilor de dansatori la festivalurile recente.
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Hora ungurenilor în Zăvoiul Tismanei. Clişeu Marele Voievod
Mihai, 19 iunie 1938. În spate se vede casa lui Serafim Duicu

Hora mare din Zăvoiul
Tismanei. Clişeu Marele
Voievod Mihai, 19 iunie 1938.

La Fântâna lui Chihaia.
Clişeu Marele Voievod
Mihai, 19 iunie 1938.

La Sântămăria Mare când se ţinea pe Valea Tismanei, la 15 aug.
Al treilea din stânga, înv. Dumitru Popescu, care a găzduit pe
Marele Voievod Mihai la 19 iunie 1938

Textul şi imaginile cărţii Ion Conea - „Un prinţ prin ţara lui” se află şi aici :

https://clasapalatina.wordpress.com/category/un-print-prin-tara-lui-ion-conea/
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Aceste imagini, care fac parte din
cartea Ion Conea - „Un prinţ prin ţara lui”,

Ed. Scrisul Românesc S.A., Craiova, 1940,
la fel ca şi primele trei imagini de pe pagina
precedentă (pag. 33), sunt luate de astă dată
de firma „Foto-Ficher”, Sibiu. Imaginea de
sus este intitulată „Mănăstirea Tismana
văzută din nord-est”. Adăugăm că femeile din
imagine veneau de la moara lui Petrescu,
care se afla mai la sud de Vila Sfetea (azi
vila Ursu). Ca şi la Sohodol, femeile (care
se rânduiau) cărau povara în cârcă. Un sac
de făină cântărea cam 30 kg, (2 băniciori)!
Interesantă descrierea imaginii
mânăstirii că a fost luată „Din punctul Piatra
Corbului”. Este o denumire ce vine probabil
din legende pentru că poteca ce urcă aici se
numeşte „Scara mâţei”. (ce suia după corb,
fireşte)
Şi mai interesant este faptul că istoricul
Nicolae Densuşianu scrie că „această
columnă „poartă la popor numele de
„Mama””. Este megalitul preistoric pe care îl
căuta şi Sf. Nicodim de la Tismana în periplul
lui de a găsi locul pe care Dumnezeu i-l
arătase în vis.
Detalii în monografia Nicolae Tomoniu,
„Sfântul Nicodim de la Tismana”, editura
Cuget Românesc, Bârda, 2010.
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Col (r) DUMITRU DĂNĂU - (n. 1937)
Câmpofeni-Arcani, Gorj - prozator.

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

(Seria II-a)

Dumitru Dănău

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

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)

- Arhidiacon iconom stavrofor profesor doctor CONSTANTIN V. DĂNĂU -

ÎNSEMNĂRI DIN VIAŢA MEA
Şcoala primară am făcut-o în satul Turcineşti, cu înv.
Em. Popescu. Absolvind premiant la centrul Bumbeşti, îmi
simţeam chemarea pentru Seminar. În August am plecat cu
tatăl meu, Preot Vas. Dănău, cu trenul la Bucureşti, pentru a
mă pregăti pentru examenul de admitere de la Seminarul
Central, care în anul acela îşi termina clădirea lui definitivă.
Întâmplarea a făcut să întâlnim în gară pe maestrul
de lucru manual de la Seminar, C. Surlă, care în vacanţa
mare se ocupa cu prepararea candidaţilor pentru admiterea
în Seminar, afişând o mare influenţă şi impresionând cu
asigurările că el garantează intrarea. Bietul tata, dus de
vorbele lui, m-a arvunit la el în preparaţie cu 100 lei până la
examen şi cu condiţia că dacă voi reuşi bine, solda de 400
lei să-i fie dată lui pe 1 peste 100 lei. În chipul acesta,
maestrul Surlă a mai amăgit încă vreo 12 copii tot de pe
peronul Gării de Nord. După un examen foarte sumar cu
fiecare din noi, şi-a dat seama de pregătirea fiecăruia şi ne
lăsa în fiecare zi singuri la o masă mare, sub conducerea
mea. Ca tânăr de care mai mult n-ascultau colegii, decât
ascultau; stam mai mult de joacă şi de râs.
În Sept., la epoca zâmbită, am dat lucrări scrise la
română şi matematici. Eram 400 candidaţi pentru 20 de
locuri. Trecea care luase numai 10. Mulţi părinţi bogaţi de ai
candidaţilor însoţeau pe copiii lor şi încercau, prin toate
mijloacele, s-afle rezultatul la lucrările scrise, care erau
eliminaţi.
Se formau grupuri, grupuri de părinţi să-şi comunice
ce aflaseră. Mi-aduc aminte că eu cu nimeni pe lângă mine
mă vârâsem într-un grup de părinţi s-aud ce se spune. Unul
mai acătării înjura la mine şi zicea, „am auzit un copil Dănău
C., c-a luat 10 la română şi 9 la matematică”. Eu cu cât
auzeam mai bine, încercam să mă vâr mai
între ei, până când unul m-a luat de spate şi
Pagina 35 m-a aruncat afară.

M-am dus la alt grup, şi, spre marea mea satisfacţie,
auzeam aceeaşi comunicare; nemaiputând de bucurie,
mergeam acum singur din grup, ca să mă-ncredinţez de acest
adevăr, care mi-a dat mult curaj la oral. Am trecut şi oralul cu
bine şi am ieşit al II-lea între 400 candidaţi şi 20 admişi. Surlă
aflând rezultatul afişat, a telegrafiat tatălui meu ca să-şi reintre
în bani - c-am reuşit primul. Tata neîncrezător s-a dus la copiii
lui Popa Lazăr şi Oprişescu, arătându-le telegrama. Aceştia
l-au asigurat că-i o farsă să vină la Bucureşti pentru a mă lua
acasă. Bietul Tata a plecat bolnăvit de îndoială şi când pe
peronul Gării de Nord i-am ieşit înainte bucuros, cu cât nu ma lovit, m-a ocărât că de ce l-am minţit, ceea ce mă făcuse şi
pe mine să mă-ntreb dac-am reuşit. Totuşi i-am spus să luăm
o trăsură să mergem să vedem afişul, pe care eu încă nu-l
văzusem din cauza mulţimii de părinţi, care mereu mă scotea
afară şi nu mă lăsa s-ajung la afiş. Direcţiunea şi Secretariatul
erau în ultimul apartament dinspre nord al clădirii, în care se
lucrase de zor pentru finisarea şi aranjarea mobilierului. Abia
a mers trăsura prin piatra risipită prin curtea şcolii, până la
direcţiune, oprindu-se cam la 50 m de intrarea unde era afişat
rezultatul. Bietul Tata, care şi pe loc neted abia mergea rezimat
de cineva şi proptit în ciomag, prin piatră mergea foarte greu.
Părintele Director Nazarie, văzându-l pe fereastră, i-a ieşit
înainte şi l-a întrebat ce doreşte. Tata, plângând, s-a văitat că
eu l-aş amăgi c-am reuşit şi că-l port bolnav pe drumuri. I-a
cerut numele meu şi când l-a auzit, a început să râdă şi i-a
zis: „Nu Te-a amăgit bădie, adu braţul la mine şi vino să-Ţi
arăt eu, Directorul Şcolii, ce băiat bun ai în ştrengarul ăsta” şi
l-a sărutat pe Tata, spunându-i că am reuşit primul între
bursieri, locul I luându-l un macedonean. Tata abia şi-a oprit
plânsul şi când a văzut rezultatul afişat şi după ce a mai vorbit
cu Păr. Director, s-a mai liniştit şi uitându-se cam chiorâş la
mine, mi-a deslegat dintr-un şervet de pânză nişte bani şi
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mi-a dat să-mi iau din ei şi bomboane. Pe urmă l-am condus cu
trăsura la Surlă: s-a socotit cu el; i-a plătit peste 100 de preparaţie
încă 100 bursă, rămânând ca restul să-l dea mai târziu. Am plecat
apoi acasă cu el, ca să-mi pregătesc bagajul pentru internat şi
să revin în octombrie pentru cursuri. Aşa am intrat eu în Seminar,
menţinându-mă I-ul în toate clasele şi terminând, reuşit tot I-ul
la diplomă.
Când eram în cls. VI, la 10 mai, seara, am ieşit cu voie în
oraş, până la 10. Eu în tovărăşia lui Niculescu Toma, Ştefănescu
Iosif şi alţi doi colegi ne-am încurcat cu bere şi venind spre şcoală
ne-am oprit şi la o cârciumă să luăm câte un napoleon - licheor
- vânzătoare fiind o fetiţă frumuşică, la care ne uitam fiecare cu
jind şi credeam că râsul ei natural e un semn pentru fiecare din
noi. Am luat şi ţigări şi am plecat fumând pe Sos. Viilor. La colţ,
toţi cu ţigările în gură, am văzut că Păr. Director Moşoaia cu
pedagogul stau în uşa şcolii, ca să însemne pe cei ce vin târziu.
Colegii mei au dat să fugă stingând ţigările. Eu i-am oprit şi i-am
convins că-i mai cinstit să ne prezentăm şi să ne cerem scuze.
Ajunşi în faţa Directorului, acesta s-a mirat că eu m-am înhăitat
cui ei şi că veneam nu numai peste oră, dar şi fumând. Colegii
meu au tăgăduit, aşa că pedagogul, care făcea mai mult pe
poliţistul, ceru degetele să le miroase. Eu i l-am refuzat şi i-am
oprit şi pe colegi să i le arate, mărturisind cinstit c-am fumat ca
la 10 Mai. Pedagogul insista lângă Director să ne-nsemne şi pe
urmă mai târziu să mă pedepsească exemplar, că m-am unit cu
ceilalţi. Silit, Directorul a spus să ne aducă a II-a zi la 7 1 la
cancelarie. La ora fixată am bătut în cancelaria pedagogilor, plină
de fum de tutun şi l-am căutat pe Godescu să mergem la Director,
sperând pe drum să-l conving să renunţe la a ne prezenta,
urmând să mă prezint singur şi pentru ceilalţi. Pedagogul se
sfadea cu el şi învinuindu-mă că eu vreau să apăr şi pe ceilalţi,
am intrat la Director, care şi uitase de noi. În momentul când îi
repeta Godescu, Prof. Volc intră la Director şi dând cu ochii de
mine, mă-ntrebă ce caut şi eu arătându-i spre fumul din cancelaria
profesorilor, i-am istorisit întâmplarea şi el râzând m-a luat de
mână, a deschis uşa şi-a zis „nu-ţi pierde vremea cu de-astea,
mergi în clasă că azi lucrez cu Lb. Greacă”, făcându-mi vânt pe
uşă. Aşa am scăpat de Godescu şi de răutatea lui: în schimb, în
toate serile până la sfârşitul anului fumam la latrină cu cei mai
înrăiţi în fumat şi-i făceam în ciudă lui Godescu care ne urmărea
din cl. IV, ce lucra în pavilionul vizavi cu cl. VI. La sfârşitul anului,
se anunţa cl. VIII şi premiantul cl. VII, care eram eu minus Şeful
şcolii cu mai multe obligaţiuni, între care era şi aceea de a duce
la Director fumătorii. De atunci, n-am mai pus ţigara, îi lăsam pe
colegi să fumeze, confiscam tutunul pe care-l găsisem pe la
inferiori, dar pe nimeni nu l-am sancţionat pentru fumat – reuşind
ca mulţi să lase tutunul.
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Iată forme şi metode în educaţie: constrânşi şi urmăriţi
de Godescu, fumam şi-i făceam fel de fel de mizerii. Dândumi-se răspundere şi făcându-se apel la mine a colabora liber,
eu n-am mai fumat şi am mai vindecat şi pe alţii de asemenea
soartă.
După Seminar, m-am înscris şi dat concurs la Teologie,
unde am reuşit ca bursier până când am dat licenţa în Teologie,
obţinând Magna cum Laude. Paralel am urmat şi la Litere,
echivalându-mi diploma de la Seminar cu cea de liceu şi dând
numai examene. În anul III şi IV am făcut lucrări de valoare
în domeniul exegezii Noului Testament şi al Moralei, pentru
care am primit premii în bani, 5000 lei de la Decanat, profesori
fiindu-mi la Exegeză Dr. I. Cornoiu şi la Morală, Pr. L. Nazarie.
Prof. Chiricescu fusese suspendat din cauză că publicase o
scrisoare primită de el de la Mitropolitul Atanasie, acuzat de
anumită presă şantajistă condusă de Codin Cernăianu, de
imoralitate…

În luna când dam licenţa, Prof. Chiricescu a fost
reintegrat şi noi, studenţii de la Internat, primii ne-am arătat
mulţumirea şi în seara reintegrării, în grup mergând, i-am
arătat sentimentele noastre. La o săptămână după lucrarea
scrisă la Istoria Bisericii Române, predată de Prof. Nic.
Dobrescu - care împreună cu Mălăeşte şi Mihălcescu, formau grupul de profesori tineri liberali, care erau ostili
reintegrării Prof. Chiricescu. La lucrarea scrisă de Istorie a
Bisericii Române, Prof. Dobrescu mi-a dat un subiect nu
atât de important şi pe care colegii mei, în majoritate, nu-l
studiaseră - în calitate de student fruntaş - m-am ridicat şi lam rugat pe Profesor să ne dea ceva mai important pe care
să-l fi studiat cu temei, toţi studenţii. Prof. Dobrescu a refuzat
să schimbe subiectul invitându-mă pe mine şi pe cei ce nu
scriu, că nu sunt pregătiţi, să ne retragem din examen şi să
dăm în Toamnă. În timpul disputei dintre mine şi el, mulţi
colegi, mai ales de la Nifon, au scotocit volumele lui Iorga,
în chestiune şi se pregăteau de scris, înfruntându-mi
atitudinea mea luată numai ca-n sprijinul lor să fiu; văzândumă trădat, le-am mai făcut înc-odată întrebarea dacă
acceptă subiectul sau nu şi i-am invitat să scrie sau dacă
nu ştiu, să ieşim cu toţii din sală. La acest apel îndrăzneţ al
meu, doar ieşenii Negoiţă şi Ursu au ieşit. Ceilalţi se
aranjaseră pentru copiat şi au rămas. Am făcut „mea culpa”
faţă de Prof. Dobrescu şi l-am întrebat dacă-mi admite ca
eu să rămân sau nu. Mi-a răspuns că el dă examen ca cineva
să răspundă şi dacă vreau, pot să rămân la lucrarea-n scris.
Ostentativ şi numai ca să-nfrunt ticăloşia unor răi colegi,
am rămas şi am făcut o lucrare mulţumitoare. Eu studiasem
chestiunea dată şi o cunoşteam; n-am luat atitudine
potrivnică pentru a mă salva pe mine, ci pe ei. După lucrare
însă, am trăit cele mai chinuitoare clipe din viaţa mea de
student, reproşându-mi smintita mea atitudine, pe care eram
sigur că Prof. Dobrescu o va sancţiona drastic, cum meritam,
mai ales că-mi reproşase în discuţie la iniţiativa mea din
preziuă, când am mers cu grup de studenţi la Prof.
Chiricescu, să manifestăm bucurie pentru reintegrarea lui,
pe care Prof. tineri n-o aprobau şi protestaseră formal la
Rectorat în acest sens.
Zece zile cât a durat corectarea lucrărilor scrise, îmi
venea să-mi curm zilele de greşeala ce făcusem să mă
războiesc cu un profesor, ca să salvez nişte ticăloşi. Spre
cinstea şi probitatea Prof. Dobrescu, la deschiderea
lucrărilor, bila albă a fost pusă pe lucrarea mea, fără să fi
ţinut cont în vreun fel de incidentul ce avusese loc între
mine şi el. Aceeaşi atitudine francă a avut-o şi la oral, ca să
reuşesc cu toate bilele albe. Recunosc aci superioritatea
Savantului şi a Omului, care a fost Prof. Dobrescu şi regret
din suflet micile neplăceri ce-i voi fi produs copilăreştile mele
atitudini - acestui Om ales şi Superior.

Col(r) Dumitru Dănău
în „Amintirile oraşului”,
Editura „Măiastra”, Târgu-Jiu, 2006
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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.
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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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1966 - Primele ediţii ale Festivalului Cântecului, Jocului şi
Portului Popular, pe Valea Tismanei
Iată o imagine de la primele ediţii ale festivalului de la 15 august, ştiindu-se precis că în acest an a fost pregătită
de autorităţi prima manifestare de Sfântamaria Mare în afara Hramului de la Mânăstirea Tismana. El se organiza
pe Valea Tismanei pe poiana de peste râu, la nord de mânăstire. Evident că se crea multă înghesuială iar slujba
de la mânăstire era deranjată. Dna prof. Emilia Popescu, la pensie, îşi aminteşte că formaţiile gorjeene erau
aduse cu trenul CFF. Parada lor începea de la gara CFF Tismana, cu tribune oficiale în centrul civic, la Coop.
„Arta Casnică” şi la Ocolul Silvic. După câteva ediţii, scena se mută pe poiana (vezi coperta a IV-a) de la intrarea
din Şarşori, degajându-se traficul rutier spre mănăstire. În imagine se remarcă în cap de coloană Nelu Pârgaru,
Mitu Croitoru, Viorel Virtici şi primarul Victor Foca (al 5-lea), deci formaţia de dansuri era din Pocruia. Primele ediţii
ale festivalului au fost destul de grandioase. Fotografia ne-a fost pusă la dispoziţie de ing. Marcel Duicu.

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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Bâlciul Sfintei Marii Mari în anii 1970. Se ţinea pe poiana de la intrarea în Şarşori, azi a rămas numai scena din beton. Se disting familia
prof. Costel şi Rica Popescu, Oara Ciolacu, D. Rădulescu. Banda lui Cristian Catâroiu (Lenuţa, Gicu Pleşa, cu basul, Ion Trohonel). Cei din
Tismana păstrau tradiţia bâlciuli când se ţinea la mănăstire. Se văd în spate magazinele COOP de Consum. Din colecţia fam. Costel Popescu.
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