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

 Luni, 28 septembrie 2015, în sala binecunoscută
iubitorilor de carte a Bibliotecii Judetene „Christian Tell” din Târgu
Jiu, a fost lansată cartea Dumitru Tătăroiu - „Însemnări”.

Este a doua oară când Editura „Semănătorul Tismana”
tipăreste o carte fără ca scriitorul să fie în viaţă. Dar prin valoarea
scrierilor lui lăsate urmaşilor sau a activităţii pe care a desfăsurat-
o de-a lungul vieţii, merita ca să-i fie dedicată o carte.

După cartea memorială a lui Ion Aurariu – „Prin vremuri
de război”, de a cărei apariţie s-au îngrijit nepoţii lui, dr. Mariana
Gherghinescu-Arjoca şi ing. Marian Arjoca, iata şi aceasta carte
cu note autobiografice şi „însemnari” de a carei aparitie s-a îngrijit
Florian Vaideianu. Este o altă premieră în activitatea Editurii
„Semănătorul Tismana”, când un autor tipareşte prin eforturi
proprii un alt autor, decedat în anul 1989 şi care s-a născut după
cum scrie prof. Ion Mocioi, dr. în filozofie, în „Postfaţa” sa, „la 27
martie 1914, la Arcani, în familia dimierului Dumitru Tătăroiu, un
om sarac, care „umbla tot cu mintanul rupt şi nadragii sparţi”.  El
este urmaş al străbunicului Drăghici Tătăroiu şi al Opritei, care
avea o foaie de zestre din 25 aprilie 1848, în care figura şi „o
sapă”, interpretată de scriitor ca „pedeapsa pentru toţi care au
urmat din sămânţa lor”.”

 Gestul scriitorului Florian Văideianu de a se ocupa de
un vechi împătimit al scrisului, cu care nu este nici rudă, nici
consătean şi chiar având altă meserie din care-şi câstigă pâinea,
este de toată lauda. Dar să lăsăm să ne spună asta cineva din
ce-i apropiaţi:

 „Vremelnicia noastră în această lume ne face de multe
ori surzi şi orbi cu ce se întâmplă în jurul nostru. Am fost surdă şi
oarbă şi n-am putut preţui cât şi cum trebuia pe omul care mi-a

dat viaţă. O face acum un om minunat, juristul Florian
Vaideianu, care şterge praful de pe fruntea tatălui meu,
învăţătorul, scriitorul şi jurnalistul Dumitru Tătăroiu.

Capul meu albit de timp se pleacă, cu veneraţie, în
faţa acestui mare vizionar, care, cu talent de scriitor, scoate
la iveală existenţe de mult trecute în nefiinţă.

Vă doresc multă sănătate, domnule Florian
Văideianu, şi vă mulţumesc că nu l-ati uitat pe „nene-al mare”.

Cu deosebită consideratţe!
                             Maria Talabă (nascută Tătăroiu)

  La lansarea de la Târgu-Jiu, participanţii au avut
şi ei numai cuvinte de apreciere atât pentru Florian Vaideianu
cât şi pentru Editura „Semănătorul Tismana” care urmează
linia ei programatică de promovare a patrimoniului cultural
local. De remarcat faptul că, cu o zi înainte, dl Văideianu s-
a deplasat la Arcani nu numai pentru a informa cetăţenii
despre cartea care, prin apariţia ei, repune în valoare un fiu
al satului dar şi pentru a participa la o altă manifestare
culturală, organizată de prof. Dan Pupaza în memoria celui
care a fost Grigore Pupază, iniţiatorul şi organizatorul
muzeului sătesc din Arcani care-i poartă numele.

„Qui semble s’ensembe !”, a doua zi, la rândul lui,
scriitorul Dan Pupază a participat la lansarea de la Biblioteca
Judeteană „Christian Tell”, unde au participat înalte figuri
marcante ale culturii gorjene:  Ion Mocioi, Titu Pânisoara,
Moise Bojinca, Ion M. Ungureanu, Dumitru Dănău, Doru
Fometescu, I. Gămăneci, Em. Popescu, Grig M. Dobreanu
şi trei foşti elevi ai regretatului învăţător Dumitru Tătăroiu.
Să remarcăm prezenţa dlui Ion Popescu Brădiceni, directorul
revistei AM&PM, cel mai activ promotor al localismului
creator, care prin iniţiativele şi condeiul său aduce cultura
şi seriozitatea şi în ziarul Gorjeanul, care ramâne
portdrapelul jurnalismului gorjean.Din stânga: Titu Pânişoară, Florian

Vădeianu, Olimpia Bratu şi Ion Mocioi
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Laudă tuturor celor prezenţi pentru interesul lor pentru
literatură, pentru cultură în general şi pentru repunerea unor
foste personalităţi  pe locul lor binemeritat !

Încheiem cu moto-ul din carte:

 MOTTO:

„Ne sticlesc ochii a râvnă după purpura şi
îngâmfarea prostului , dar nici o lacrimă nu ne pică
din pleoape pentru nevolnicul ce-şi târăşte toate
durerile pământului după el”.

Dumitru Tătăroiu

Pioasă recunoştinţă

După lansarea carţii „ÎNSEMNARI”, cei trei elevi în viaţă
ai regretatului învăţător Dumitru Tătăroiu: Marinica (Marian
Dobreanu), Felicia (Petraş - Roşu) şi Nicu (Ion Alecsoiu) (ulttimii
doi, în imagine) au depus la căpătâiul învaţătorului o coroană
de flori pe care scria:

„Domnului învăţător, cu dragoste !"

Radu Botiş - Limba
română dintru vechi

răstigniri

Limba română
Chivotul neamului meu,
Dintru începuturi, către mereu
Prin ocrotirea divină.

Drumul de veacuri cu sfinţi
Ori veri scăldate-n lumină,
Minuni împlinite care îmbină
Aduceri aminte cu dor de părinţi.

Limba română, crâmpei
Renăscut de sub ziduri de piatră,
Carpaţii, care, spre ceruri arată
Loc de şedere n-au  cei mişei.

Lupte, victorii, morminte ades
Brăzdează cuprinsul,speranţa neînfrântă,
Altarele sfinte-n biserici cuvântă
Lumina din suflet străluce intens.

Limba română dintru vechi răstigniri
Îşi cere obolul din cronici de taină,
- Popor de jertfă, prindeţi la haină
Iarăşi mândria cu imne-n simţiri.

 Pr. stavr. Radu Botiş

Poezie trimisă la revista «Sămănătorul» cu ocazia zilei
de 31 august, ZIUA LIMBII ROMÂNE

Domnul Moise Bojincă de la Univ.
«Constantin Brâncuşi» Târgu Jiu
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Festivalul răciturilor organizat la Vila Ursu - Tismana.
Organizatori Radu Ciobanu, ANTREC GORJ, Telu Jerca,
ANTREC Tismana, Pensiunea agroturistică "Plaiul
Castanilor".

Participanţi: pensiuni turistice, restaurante, asociaţii
de crescători de animale, Şcoala Europeană "Noi suntem
viitorul", Tg. Jiu, care are o secţie cu profil "turism şi
alimentaţie", obşti de crescători de animale. Produsele
culinare expuse s-au distribuit gratuit după festivitate. Au

Festivalul răciturilor – ediţia 2015

LA VILA URSU, PE VALEA TISMANEI
(Duminică, 27 septembrie 2015)

participat autorităţi locale şi judeţene. Din cauza ploii spaţiul a
fost neîncăpător, expoziţia noastră de cărţi şi reviste cu articole
privind istoria, tradiţiile şi artizanatul Tismanei, tipărite la Editura
"Semănătorul Tismana" şi-a făcut loc printre piftiile şi sarmalele
Pensiunii agroturistice "Plaiul Castanilor", care a întrunit cele
mai multe aprecieri din partea gurmanzilor. Tipăriturile noastre
au fost bine apreciate şi cumpărate de un numeros grup de la...
Craiova ! Prezentăm mai jos standul pensiunii  "Plaiul Castanilor",
cu unele din cele mai bune şi frumoase bucătărese din festival:

 "Zeci de
bucătari şi

gospodine şi –
au arătat

priceperea la
prepararea
piftiilor în

cadrul celei
de-a VII a
ediţie a

manifestării.
Cei mai

pricepuţi
bucătari vor fi

premiaţi cu
diplome din

partea
organizatorilor.

Festivalul
Răciturilor a

devenit o
tradiţie în

judeţul Gorj,
prima ediţie
organizată

fiind în anul
2009".(TV-Sud)
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 Municipiul Târgu-Jiu la înălţime, cu specialităţi
care ne-au lăsat gura apă până s-au terminat protocolurile
şi degustarea juriului. Din municipiu ne-a încântat şi Grig
M. Dobreanu cu al său "JURNAL DE PIFTII", Suplimentul
nr. 7 la "Foaia de tot râsul" ce apare doar la FESTIVALUL
RĂCITURILOR sub egida ANTREC, participând cu
catrene mulţi împătimiţi ai epigramelor din "oraşul lui
Brâncuşi". Am ales una:

Imagini ale standurilor din municipiul Târgu Jiu.
PIFTIA
Îngheţată strămoşească,
Tremură, de bună seamă,
Ca românul, când îl cheamă,
Şeful să-l muştruluiască...
                  Janet Nică

 FELICITĂRI ORGANIZATORULUI RADU CIOBANU
PREŞEDINTELE ANTREC GORJ

Premiat de nenumărate ori la festivalurile culinare naţionale!

În stânga, sufletul festivalului, Telu Jerca, Preşed. Antrec TISMANA, cu microfonul, Gigi Ciuncanu
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IEROM. MAXIM MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

 Ierom. Maxim Morariu - Recenzie studiu
Ulmeni Maramureş

Pr. Radu Botiş, Prof. Mircea Botiş, Ulmeni Maramureş,
Editura Olimpias, Galaţi, 2011, 273 p.

     Genul monografic a cunoscut un adevărat reviriment în ultima
vreme, când, prezentări ale unor oraşe, localităţi, biserici sau monumente,
au inundat de-a dreptul piaţa de carte contemporană. Nu toate apariţiile
editoriale sunt însă de calitate, multe dintre ele fiind condiţionate mai
degrabă de obţinerea unor grade profesionale sau de confirmarea
statutului de intelectual al autorilor decât de profesionalismul muncii lor.

        Lucrarea pe care dorim însă să o propunem cititorilor este
una ce împlineşte întru totul standardele calitative ale unei monografii.
Experienţa autorilor [1] în materie de publicistică şi buna cunoaştere a
locurilor descrise, din care provin ei, garantează acest fapt. Garanţi ai
calităţii sunt şi cei doi prefaţatori, domnul cercetător ştiinţific I Remus
Câmpeanu, de la Institutul de Istorie ,,George Bariţiu" din Cluj-Napoca
(pp. 5-8) şi părintele Vasile Augustin, vicarul Episcopiei Ortodoxe Române
a Maramureşului şi Sătmarului (pp. 9-10), care apreciază în mod favorabil
cercetarea celor doi autori, subliniind multiplele valenţe ale acesteia.

            Volumul este structurat pe întinsul a nouă capitole şi
cuprinde de asemenea anexe şi o listă bibliografică. Autorii se străduiesc
să realizeze atât o amplă incursiune în istoricul oraşului maramureşean
(pp. 15-45), cât şi o prezentare a principalelor caracteristici ale acestuia,
respectiv învăţământul şi cultura (pp. 46-53), resursele naturale (pp. 54-
68), demografia (pp. 69-90), activitatea economică a urbei (pp. 91-124),
aspectele etnografice (pp. 125- 142), personalităţile locale (pp. 143-215).
Bibliografia întrebuinţată este, de cele mai multe ori, una adecvată
cercetării şi actualizată, autorii utilizând cele mai noi cercetări în materie,
iar anexa (pp. 239- 264), densă şi ea, conţine un număr mare de facsimiluri
după documente importante din istoria oraşului şi fotografii cu lăcaşurile
de cult, instituţiile principale, clădiri sau persoane importante din istoria
lui de ieri şi de azi.

            Interesant este, de exemplu, capitolul despre datini şi
obiceiuri, în paginile căruia autorii vorbesc nu doar despre tradiţiile
populare cu valoare etnografică, ci şi despre gastronomie, tradiţii privitoare
la agricultură, faună, ocupaţii casnice sau limbaj. Descrierile unor obiceiuri
cu valoare fundamentală pentru viaţa omului sunt şi ele ample. Spre
deosebire de etnografii laici, părintele Botiş insistă însă şi asupra puternicei
legături existente între Biserică şi obiceiul propriu-zis. Iată, de exemplu,
cum se încheie descrierea nunţii:

,,La ieşirea din biserică şi pe parcursul traseului până la locul unde va
avea loc nunta, cu mulţi ani în urmă, anumiţi feciori puneau diferite piedici,
care, de fiecare dată, pentru a fi înlăturate intervenea naşul cu câte o sticlă de
ţuică. După ce calea era liberă alaiul ajungea cu bine la locul unde era organizată
masa şi continua nunta. Avea loc „oraţia cu găina” aşezată pitoresc pe o tavă,
purtată de către socăciţă. Pe la miezul nopţii începe „jocul miresei” moment
anunţat de către unul din cei doi reprezentanţi ai mirilor (staroste). Primul intră
în joc mirele, apoi naşii, părinţii mirilor, rudele cele mai apropiate, apoi nuntaşii"
(p. 135).

Calitatea de preot a unuia dintre autori este
desconspirată parţial şi de atenţia pentru aspectele
confesionale şi de atenţia pentru istoricul lăcaşurilor de

cult din localitate. Astfel, în cadrul capitolului, alături
de frumoasa analiză în care, alături de dicţionarul
lui Coriolan Suciu [2] întrebuinţează şi alte surse în
scopul obţinerii unor informaţii complete cu privire
la aspectele toponimice, de bogatele informaţii cu
valoare istorică, extrase fie din surse arhivistice
inedite, fie din surse edite. se regăsesc şi elemente
privitoare la situaţia confesională a oamenilor
locului şi la istoricul locaşurilor lor de cult.

  Având în vedere aceste aspecte, nu putem
decât să remarcăm valoarea operei părintelui şi a
domnului profesor Botiş, să o recomandăm călduros
şi să credem că ea îşi va găsi locul atât în circuitul
ştiinţific, cât şi în bibliotecile fiilor zonei şi a iubitorilor
istoriei şi spiritualităţii româneşti de pretutindeni.

----------------------------
[1] Căci, de exemplu, părintele Radu Botiş este

fondatorul şi redactorul şef al revistelor electronice Glas
comun şi Slova creştină. De asemenea, el este prezent
ca publicist în paginile revistelor Sămănătorul, Analize
şi fapte , Ecoul, Neamul Românesc, Noua Arhivă
Românească , Tânărul scriitor, Luceafărul românesc,
Observatorul de Toronto, iar ca poet, creaţiile sale
se regăsesc atât în volume de autori cât şi  în
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următoarele antologii: Antologiile revistei Singur, Editurile Singur/Grinta, Târgovişte/Cluj- Napoca, 2010; O Antologie a poeziei
maramureşene, coord., Nicolae Păuna Scheianu, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2010; Preoţi sfinţi, lăcaşuri sfinte, Editura Semănătorul,
2010; Antologie de poezie, 55 de poeţi contemporani (pagini alese), coord. Valentina Becart, Editura ArhipArt, Sibiu, România, 2010;
Îndreptar de terapie divină - breviar sufletesc, Editura Sinteze, Galaţi, 2009; Artur Silvestri - Documentar memorialistic, Editura
Semănătorul, 2009 ; Literatura virtuală şi Curentul Generaţiei Google, coord. Ionuţ Caragea, Editura Fides, Iaşi, 2009; Antologie,
Cenaclul Arionda, Editura Olimpias, Galaţi, 2009; Dor de Dor  - Antologie lirică, epică, plastică, Călăraşi, coord. Marin Toma, Editura
S.C. Tipografia S.A, Slobozia-Ialomiţa, 2008; Mărturisirea de credinţă literară, vol. II,  Editura Carpathia Press, Bucureşti, 2008.

[2] Coriolan Suciu, Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, vol. II, Editura Academiei Republicii Socialiste România,
Bucureşti, 1967

IEROM. MAXIM MORARIU
 SFÂNTUL CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

Un model pentru tinerii de astăzi

Editura «Renaşterea» , Cluj-Napoca, 2015, 73 p.

Tipărită cu binecuvântarea ÎPS Părinte
ANDREI

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi
Clujului şi Mitropolitul Clujului,

Maramureşului şi Sălajului

CUPRINS

Introducere  5
Viaţa Sfântului Voievod Martir

ConSlantin Brâncoveanu până la
urcarea pe tron 11

Domnia lui Constantin
Brâncoveanu 17

Martiriul Sfântului Domnitor
Constantin Brâncoveanu, al fiilor

şi al ginerelui său 41
Moştenirea lui ConSlantin

Brâncoveanu 53
Anexă (Balada după volumul Vasile

Alexandri, Poezii Populare ale românilor,
Bucureşti, 1866, pp. 210-213)  59

Bibliografie 65

Vedeţi balada

O nouă carte semnată de

Ierom. Maxim

Morariu
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Constantin
Brâncoveanu

de Vasile Alecsandri

Brâncoveanul Constantin 1)
Boier vechiu şi domn creştin,
De averi ce tot strângea
Sultanul se îngrijia
Şi de moarte-l hotăra,
Căci vizirul îl pâra.
Într-o Joi de dimineaţă,
Zi scurtării lui de viaţă,
Brâncoveanu se scula,
Faţa blândă el spăla.
Barba albă-şi pieptăna,
La icoane se ’nchina,
Pe fereastră-apoi căta
Şi amar se spăimânta !
- Dragii mei, cuconi iubiţi !
Lăsaţi somnul, vă treziţi,
Armele vi le gătiţi,
Că pe noi ne-a ‘nconjurat
Paşa cel neîmpăcat 2)
Cu-Eniceri, cu tunuri mari

Ce sparg ziduri cât de tari !
Bine vorba nu sfârşia,

Turcii ’n casă iuruşea,
Pe tuspatru mi-i prindea
Şi-i duceau de-i închidea
La Stambul, în turnul mare 3)
Ce se ‘nalţă lângă mare,
Unde zac feţe Domneşti
Şi soli mari împărăteşti 4).
Mult acolo nu zăcea,
Că sultanu-i aducea
Lângă foişorul lui
Pe malul Bosforului.
- Brâncovene Constantin,
Boier vechiu, ghiaur hain !
Adevăr e c’ai chitit
Pân-a nu fi mazilit,
Să desparţi a ta domnie
De a noastră ‘mpărăţie?
Că de mult ce eşti avut,
Bani de aur ai bătut 5)
Făr’aţi fi de mine teamă,
Făr’a vrea ca să-mi dai seamă !
- De-am fost bun, rău la domnie,
Dumnezeu singur o ştie:
De-am fost mare pe pământ,
Cată-acum de vezi ce sunt ?
- Constantine Brâncovene !
Nu-mi grăi vorbe viclene.
De ţi-e milă de copii
Şi de vrei ca să mai fii,
Lasă legea creştinească
Şi te dă’n legea turcească !
- Facă Dumnezeu ce vrea !
Iar pe toţi de ni-ţi tăia,
Nu mă las de legea mea !
Sultanul din foişor
Dete semn lui Imbrohor.
Doi gelaţi venia curând,
Săbiile fluturând
Şi spre robi dacă mergea
Din cuconi îşi alegea
Pe cel mare şi frumos,
Şi-l punea pe scaun jos,
Şi cât pala repezia,
Capul iute-i reteza !
Brâncovanu greu ofta
Şi din gură cuvânta:
- Doamne! fie ‘n voia ta !
Cei gelaţi iarăş mergeau
Şi din doi îşi alegea
Pe cel gingaş mijlociu
Cu păr neted şi gălbiu
Şi pe scaun îl punea

BALADA LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

Am extras din volumul Vasile Alecsandri «Poezii populare ale
românilor», editura Casa Şcoalelor, 1942.(digitalizată la www.dacoromanica.ro),
versiunea cea mai apropiată de cea inserată în ANEXA cărţii Ierom. Maxim Morariu,
inserată în volum după varianta din anul 1866 a lui Vasile Alecsandri.

Ierom. Maxim Morariu, atrăgându-ne atenţia asupra acestei balade, revista
face efortul de a extrage şi notele de subsol pe care le adaugă Alexandri în carte,
poetul dovedind astfel, o amplă documentare a temei printre  mediile academice,
mai ales istorici şi un exemplu cum se concepea o baladă pe vremea aceea.

În afară de adăugarea aici a notelor de subsol ale baladei, remarcăm
faptul că întregul volum e presărat cu note deosebit de interesante, care elimină
controversele pseudo-istoricilor de azi. La pagina 199, printre notele baladei
49.Radu Calomfirescu, găsim nota 4):

4) Alei ! Doamne, Doamne Mirce !
Alei ! Mirce mult voinice !

Mircea cel Bătrân a ţinut multe războae cu Turcii şi a fost pururea
învingător. El a domnit 29 de ani, a zidit mănăstirile Cotmeana şi Cozia şi a fost
îngropat la aceasta din urmă.

In tractaturile sale de alianţă cu regele Poloniei Vladislav, Mircea se intitula
astfel: «Mircea, din milă lui Dumnezeu Voevodul Valahiei, Ducsul Făgăraşului
şi al Omlaşului, Comitatul Severinului, Despotul Drâstiorului (Silistriei) etc.».

Să remarcăm adevăratele «tituluşuri» (cum spunea poetul) ale lui Mircea
cel Bătrân şi să mai observăm sintagma de foarte mare importanţă «pururea
învingător» a lui Mircea Vodă. Mai târziu, istoricul P.P. Panaitescu în volumul
«Mircea cel Bătrân» demonstrează pe bază de documente că nu Mircea Vodă a
semnat cu turcii vreo înţelegere ci fratele lui Vlad, numit pentru această faptă
«Vlad Uzurpatorul», aflat vremelnic la cârma Ţării Româneşti, înţelegere pe care
Mircea Vodă a fost obligat să o respecte revenind la tron. (Precizare: N.N. Tomoniu)
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Şi capul îi răpunea !
Brâncovanu greu ofta
Şi din suflet cuvânta:
- Doamne! fie ‘n voia ta !
Sultanul se minuna:
Şi cu milă se ’ngâna
- Brâncovene Constantin,
Boier vechiu şi domn creştin !
Trei coconi tu ai avut,
Din trei doi ţi i-ai pierdut,
Numai unul ţi-a rămas !
Cu zile de vrei să-l las,
Lasă legea creştinească
Şi te dă ‘n legea turcească !
- Mare-i Domnul-Dumnezeu !
Creştin bun m-am născut eu,
Creştin bun a muri vreu…
Taci, drăguţă, nu mai plânge
Că-n piept inima-mi se frânge,
Taci şi mori în legea ta
Că tu ceriu-i căpăta !
Imbrohorul se ‘ncrunta,
Gelaţii se ‘nainta
Şi pe blândul copilaş,
Dragul tatei fecioraş,
La pământ îl arunca
Şi zilele-i ridica.
Brâncovanu greu ofta
Şi cu lacrimi cuvânta:
- Doamne! fie-n voia ta !
Apoi el se ‘ntuneca,
Inima-i se despica,
Pe copii se arunca,
Îi bocea, îi săruta
Şi turbând apoi striga :
- Alelei! tâlhari păgâni !
Alei! voi feciori de câni !
Trei coconi ce am avut,
Pe tustrei mi i-aţi pierdut !
Dare-ar Domnul Dumnezeu
Să fie pe gândul meu :
Să vă ştergeţi pe pământ
Cum se şterg norii la vânt,
Să n’aveţi loc de ‘ngropat
Nici copii de sărutat !
Turcii crunt se oţeria
Şi pe dânsul tăbăra,
Haine mândre-i le rupea,
Trupu-i de piele jupuia,
Pielea cu paie-o umplea,
Prin noroiu o tăvălia

Şi de-un paltin o lega

Şi râzând aşa striga :
- Brâncovene Constantin,
Ghiaur vechiu, ghiaur hain !
Cască ochi-a te uita
De-ţi cunoşti tu pielea ta ?
- Câni turbaţi ! Turci, liftă rea
De-ţi mânca şi carnea mea,
Să ştiţi c’a murit creştin
Brâncovanu Constantin !

1)  Brâncovanul Constantin.
Constantin Brâncovanul a domnit 26 ani în ţara

romanească şi a fost ucis de Turci In 15 August 1714 la vârsta
de 60 ani. Şincai scrie în cronica Românilor că o dată cu
Brâncovanul au pierit patru feciori ai lui, cărora el le-a grăit
astfel în ora morţii: «Iată ! toate avuţiile şi orice am avut,
am pierdut !  Să nu ne pierdem încăi sufletele... Staţi
tare şi bărbăteşte, dragii mei! să nu băgaţi scama de
moarte. Priviţi la Hristos mântuitorul nostru câte a
răbdat pentru noi şi cu ce moarte de ocară a murit !
Credeţi tare întru aceasta şi nu vă mişcaţi nici vă clintiţi
din credinţa voastră pentru vieaţa şi lumea aceasta,
etc ».

Apoi, adaogă Şincai, aceste zicând el, porunci
împăratul de le tăiară capetele, întâi ale feciorilor, începând
dela cel mai tânăr, şi mai pe urmă a tăiat capul lui Constantin
Brâncovanu, şi aruncară trupurile în mare; şi creştinii după
aceia, aflându-le, le-au astrucat la Patriarhie.

2) Paşa cel neîmpăcat.
Mustafa Paşa, care era Imbrohor.

3) La Stambul în turnul mare.
Prin turnul mare se înţelege negreşit cetatea numită

de Turci: Edicule, ridicată pe malul Mării de Marmara în capătul
oraşului Stambul, şi pe care Europenii o numesc şapte turnuri.

4) Şi soli mari împărăteşti.
Când se năştea vreo neînţelegere serioasă între Sultan

şi puterile Europene, se închideau ambasadorii străini în
cetatea Edicule până la sfârşitul certei sau al războiului.

5)  Bani de aur ai bătut.
Intre pârele trimise la Poartă în contra Brâncovanului

era şi aceasta: că bătuse monedă de aur în Ardeal, de câte
doi, şi până la zece galbeni, una.

Notele de subsol
ale lui Vasile Alecsandri
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„Festivalul Castanului” de la Tismana, ediţia a III-a, 2015

Cum a relatat presa evenimentul de la Tismana
Citiţi articolul online aici :

http://samanatorul.blogspot.ro/2015/10/festivalul-castanului-de-la-tismana.html

Din stânga: Gicu Alesu - localnic, Ciocea Ion - primar
în Bustuchin, Marian Slivilescu - primarul oraşului

Tismana, Aparicio Viguri Cezar Guzman - investitor
spaniol, Ion Daju  – Roşia de Amaradia

Vorbeşte prefectul
de Gorj, Alin Văcaru

Imagini de la eveniment
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Florian Văideianu: Laudatio !

Omul fără vârstă, cu zâmbetul mereu prezent,
ajunge azi la km 75, în drumul său ascendent. „Să
trăiţi mult !” este urarea, care de fiecare dată se aude
în receptorul telefonului mobil, atunci când este

realizată legătura cu marele nostru cărturar.
Profesorul dr. Ion Mocioi a avut o ascensiune perpetuă în

drumul sinuos, nu lipsit de greutăţile vieţii. Perseverenţa, râvna,
munca asiduă şi tenacitatea domniei sale l-au determinat să nu se
oprească nici o clipă. A scris atâtea cărţi încât nici măcar dumnealui
nu le mai ştie numărul, dar modestia care îl caracterizează l-a
plasat în rândul oamenilor normali, deşi posteritatea – sunt convins
– îl va nominaliza alături de marii cercetători în domenii grele cum
ar fi: dacologia, limbile vechi vorbite şi bineînţeles Brâncuşi.

Să ne trăiţi întru mulţi ani domnule profesor!
Sunt mândru că  v-am fost contemporan.

          Florian Văideianu

LA MULŢI ANI,
DOMNULE ION MOCIOI !

Scriitor medaliat

de Asociaţia

Semănătorul

Tismana

Prof. univ. dr. Ion Mocioi, fost senator
de Gorj, specialist în scrierile vechi,

scriitor, brâncuşolog.

2 octombrie 1940 -

2 octombrie 2015

REDACŢIA REVISTEI ŞI EDITURII "SEMĂNĂTORUL", MEMBRII,
COLABORATORII ŞI CITITORII NOŞTRI VĂ UREAZĂ DIN TOATĂ INIMA,

LA MULŢI ANI !

La lansarea cărţii, «Ion Mocioi, ‘75»
Florian Văideianu şi Ion Mocioi
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ION MOCIOI - IMPORTANTĂ
PERSONALITATE A GORJULUI

de Alexandru Dorui Şerban

Puţine personali tăţi  de
complexitatea lui ION MOCIOI a avut
Gorjul.

Viaţa lui se confundă cu aceea a
instituţiilor culturale gorjene pe care, în
perioada 1975-1989, le-a condus, în
calitatea de vicepreşedinte şi apoi
presedinte al Comitetului de Cultură
Gorj.

Începând cu anul 1990.
profesorul filozof Ion Mocioi s-a dedicat
activităţii didactice.

În perioada 1992-1996 el a fost
rectorul Academiei de învăţământ
Superior „Omega" a Fundaţiei pentru
Tineret Bucureşti, iar actualmente este
conf. univ. dr. la Universi tatea
"Constantin Brâncuşi" Târgu-Jiu.

În anii 1995-1996 a fost directorul
general al Complexului Cultural Naţional
"Constantin Brâncuşi" Târgu-Jiu.

Pe lângă aceste activităţi

Pagina 12

Imagini şi lansare carte la Târgu - Jiu:
« ION MOCIOI, 75»

La lansarea cărţii, «Ion Mocioi, ‘75»:
Ion Călinoiu şi Ion Cepoi

Opera ca
jurnalist
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profesionale, Ion Mocioi s-a remarcat în peisajul
editorial gorjean prin lucrările personale de
cercetare şi documentare, care reprezintă o
contribuţie esenţială la temelia patrimoniului
cultural al judeţului Gorj. Mai cunoscute între ele
sunt: "Brâncuşi - Ansamblul sculptural de la
Târgu-Jiu" (1971). „Mărturii despre Brâncuşi"
(1975), „Estetica operei Iui C. Brâncuşi" (1987),
leza de doctorat. „C. Brâncuşi - viaţa" (2003),
„Ecaterina Teodoroiu" (ed. 1981, ed. 1994). "losif
Keber (ed. 1980, ed. 1995, ed. 2003), "Elvira
Godeanu - regina teatrului românesc" (2002),
"Poetul I. Mara" (2004), „Alexandru Ştefu1escu"
(2010), "N. Burlănescu-Alin" (2010) ş.a.

Prof. dr. Ion Mocioi a înfiinţat în anul 1990
prima editură particulară din Gorj.

La Editura "Spicon" au debutat editorial
mulţi dintre condeierii valoroşi ai Gorjului
postdecembrist '89: Spiridon Popescu, I.
Cănăvoiu. Victor Barbu. Titu Pânişoarâ. AI. Doru
Şerban ş.a.

Toţi aceştia îi poartă un respect deosebit
pentru botezul  edi torial , asigurat cu
profesionalism şi dezinteresat.

Având o viziune largă asupra actului
editorial, prof. dr. I. Mocioi a înfiinţat o tipografie,

în care cărţile au fost tipărite la un preţ convenabil.
Pentru valorificarea lor a deschis o librărie, în

fosta casă N. Miloşescu, unde vindea pitorescul
scriitor gorjean Victor Barbu, rămas fără serviciu.

La fel ca alţi mari scriitori din istoria literaturii
române, şi Ion Mocioi s-a implicat în politică.

El a condus aproape un deceniu Organizaţia
Judeţeană Gorj a P.R.M.

În perioada 1992-1996 a fost senator de Gorj
al P.R.M., făcând parte din Comisia de Politică
Externă a Senatului, iar în Adunarea Parlamentară a
Consiliului Europei de la Strasbourg (Franţa) a fost
membru al Comisi i lor Europene de Şti inţă,
Tehnologie, Cultură şi învăţământ, precum şi din
Subcomisia Patrimoniului Artistic ş.a.

La scrutinul parlamentar din anul 2000, Ion
Mocioi a fost ales deputat de Gorj, iar, conform
pregătirii şi priceperii sale, a activai în Comisiile de
Politică Externă şi de Ştiinţă, Tehnologie, Cultură şi
învăţământ.

Iată argumentele care mă determină să-l
etichetez pe dl. dr. Ion Mocioi drept cea mai complexă
personalitate trăitoare în Gorjul actual.

Opera Domniei Voastre, dle dr. Ion Mocioi, prof. de filozofie,
se va aşterne frumos şi veşnic pe pământul României !

 Fundalul mixajului:
Magda Bognar - Facebook
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 În general opera  literară, aflată în faţa definiţiei, pare un
lucru neobişnuit. Căutând-o, din motive independente de
voinţa noastră ne-am izbit de dificultăţi aproape la tot pasul.
Dar labirintul bibliotecii, cu seducţiile ei violente ori
paradisiace, ne-a deschis, în cele din urmă, o poartă, spre
cărţile scriitorului Mircea Pavel Morariu, trăitor în Germania,
originar din România. Copilăria petrecând-o la umbra Cetăţii
Sighişoarei.
Şi ce-am găsit în stufoasele cărţi ale acestui scriitor ale cărui
cărţi originale aduc un suflu nou în literatura română, şi nu
numai. Opera acestuia porneşte dintotdeauna dinspre lume
spre concepţia lumii. Ea comunică, face cunoscută lumea
lumii înseşi. Vigoarea îi vine din semnul Crucii între
Verticalitate şi Orizontalitate şi din raportul mereu rejudecat,
în fiecare nouă carte, dintre Subiect şi Autor.
Cărţile acestuia sunt opere ale secţiunii de aur, sunt marile
reculegeri, un turn al lacrimei, o cădere între cuvinte, extazul
păsării de rouă, întâlnirea cu aproapele nostru pe diferite
planuri, unele imaginare,, o hermeneutică a
transimaginarului, sau o transhermeneutică a imaginarului,
interfaţa dintre creator şi cititor, mitul unor edenice viziuni
ori realitatea unor transviziuni procesuale. Acest scriitor, prin
cărţile sale, inclusiv în volumul de debut, intitulat : “Mozaic
“(versuri ), semnat împreună cu soţia, apărut la Editura
“Studia “, temperatura lirică, în care verbul sugerează un
act de magie, şi care se transformă în prozele sale, în subtile
jocuri onirice, dublate de voluptoase imersiuni în imaginar.
Poezia este pentru cei doi soţi un mod de acţiune a sufletului
ritmic- glas ce însoţeşte sinele în formare- drum în ţara
frumuseţii. Aşa cum descoperim în romanul “Catacombe “,
ce a văzut lumina tiparului în anul 2010, la aceeaşi editură.
Romanul este structurat în doua parţi :”Vulcanii” si
„Diafanii”obligând cititorul la o lectura atenta, cu benefcii
pentru toţi  aceia care sunt interesaţi în descifrarea
subconstientului.Este un autor înzestrat cu talentul
cunoasterii, un radiograf al starii psihopatologice al
personajelor, bun povestitor al starilor psihice confuze,
întemeiate pe instincte ceţoase si vanităţi. Autorul nareaza
aventura unei v ieţi  umane prinse în capcanele
subconstientului, Opera aceasta este cuprinsă pe jumătate
de beţia imaginaţiei, cealaltă jumătate este produsul autorului
ca viaţă liberă, spiritual. Iar dacă spiritual sfinţeşte-
reflectarea, spune Novalis- atunci orice carte adevărată este
Biblie.
Rar în literatura română poţi găsi un roman cu prozodie
rimată fără să alunece în poetizare inutilă este “Planeta
insulară” de Mircea Pavel Morariu, apărut în anul 2013, la

Editura “ Napoca Nova”. Acesta face parte
din specia romanescă ce are o mitologie

proprie şi fragmente livreşti cu substanţă epică genuină. Autor
al romanului de succes “Catacombe”, ce abordează fenomenul
transcendentalului, scriitorul de data aceasta vine în faţa
cititorilor săi cu un roman ce ne surprinde prin forma textuală
şi subiect, ce-mi aminteşte de zicerea lui Macedonski: „Viaţa
este o ciudată comedie care amestecă împreună şi dureri şi
bucurii, punând lacrimi lângă zâmbet, punând zâmbet lângă
plâns“. Aici nu scriitorul vorbeşte, ci limbajul se vorbeşte pe
sine, limbajul ca operă şi opera limbajului. Prozatorul care
rimează prozodia face ca opera de pur limbaj iar limbajul din
această operă este întoarcerea la propria-I esenţă. Frumosul
aici nu este o idée teoretică, ci o idée exprimată în formă
sensibilă.
Cartea are două părţi, fiecare cuprinzând capitole cu anu¬mite
denumiri, din care nu lipseşte cuvântul „insulă”, acel întreg
înconjurat de o altă formă a întregului, caracterizat printr- o
specificitate proprie. Romanul glisează între poemul prozodic
şi proza poematică cu ele¬mente din marginea fabulaţiei; se
deschide cu un moment al naşterii autorului asistată de cele
trei Sorţi: Zâna Sorţii, a Dragostei şi a Sănătăţii. Descoperim
în paginile cărţii un amestec subtil de inteligenţă şi facondă,
de lirism şi introspecţie. Prozatorul mută interesul de la epicul
aventurii la comportamentism. În gesturile, limbajul şi
manifestările protagoniştilor noi ghicim o psihologie şi o
mentalitate care dau seamă şi despre un cod social, politic şi
cultural, prin acţiuni înglobate în Planeta democraţiei, sau
insulele politicienilor, religiilor, manipulatorilor, dorinţelor,
bandiţilor, egoiştilor, a birocraţilor, sau Insula lui Eros. Cartea
are un limbaj universal, subliminal, care este experienţa
totalităţii fiinţei autorului reunită dincolo de aparenţe. Această
carte este o experienţă, iar experienţa înseamnă contact cu
fiinţa, reînoire a sinelui prin acest contact. Forţa limbajului,
aici, oscilează între prozodie şi poeticizare, şi constă în a evoca
tăcerea, fiindcă dincolo de tăcere este totul.Vorba lui Hamlet:
The mrest is silence.
Autorul, având alături personajul feminin Maia, nume ales nu
întâmplător, el însemnând esenţă, a prinde puteri, matcă,
plonjează într o naraţiune având semnele unui spirit
postmodern. Textul fiind un mixtum compositum, căci se trece
de la o perspectivă narativă la alta, pune pe tapet o nesfârşită
ştiinţă a naraţiunii rimate, în care descoperim şi un ritm interior
subtil. Analiza amănunţită a fenomenelor politice, sociale şi
cultural cuprinse în capitol separate descoperim un analist lucid,
jovial, şi cu o truculenţă a comentariului de un farmec indicibil,
cum însăşi atmosfera cărţii e, în cea mai mare parte: „Cu un
impuls fenomenal de energie ne am trezit prin poartă propulsaţi
şi aterizaţi pe o planetă vie, care la o privire lapidară avea o
formă insulară. Totul era luminos şi strălucitor de frumos. Pe
un ecran enorm ce se afla pe aerodrom, era scris cu litere de

Concepte fundamentale despre
viaţă în opera literară a

scriitorului Mircea Pavel Morariu

AL. FLORIN ŢENE - (n. 1942). Poet, critic literar,
romancier, promotor cultural
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Citiţi articolul şi online aici :

http://samanatorul.blogspot.ro/2015/10/al-florin-tene-concepte-fundamentale.html

foc: planeta democraţiei, ce toate dorinţele le satisface şi îţi
asigură ce i mai valoros pe lume, bunăstare şi pace”.
Supleţea limbajului şi fragmentarismul e, deopotrivă, o metodă
şi o viziune, căci fizionomia exterioară se încheagă prin
acumulări lente de senzaţii şi detalii. Romanul se poate încadra
în specia celor ce oscilează între realismul autentic şi science
fiction. Cartea este experienţă, iar experienţa înseamnă contact
cu fiinţa, fiinţa fiind personajele, deci, reînoire a sinelui prin acest
contact.
Medic de profesie, Mircea Pavel Morariu abordează în mod
psihologic acţiunile personajelor sale, fiind ispitit de jocul ficţiunii
erudite, fiind un constructor ingenios de utopii şi ucronii, sedus
de artificiul inteligenţei. Ucroniile autorului sunt abordate ca teorie
în filozofia culturii potrivit că¬ruia evenimentele şi faptele de
civilizaţie din istoria omenirii s- au produs ca o consecinţă
inevitabilă, dar nu previzibilă, a progresului continuu. Elementele
ştiinţifice, din domeniul medical, în special, înserate printre texte
şi contexte, apropie, uneori, romanul, în unele părţi, de eseu.
Autorul ne împinge spre concluzia că inima omului este
nemărginită. Sângerează şi se sfâşie printre democraţi,
politicieni, religii, manipulatori, sau în iubire şi erotism, în dorinţe
împlinite sau neîmplinite. Şi totuşi, rămâne mereu prea plină:
mare, încărcată până la refuz de dureri. Fiindcă omul chiar dacă
are de toate, totuşi nu este fericit. Pe bună dreptate: pentru că
nu ştie că este fericit. Şi esenţa vieţii nu este să „fii “, ci să ştii
că „eşti“ fericit. Încălecat pe Roib, calul amintind de Pegas,
personajul cărţii a galopat spre insula dorinţelor. O fabulă cu iz
istoric şi politic, în acest context, dezvoltă autorul.

În această carte trunghiul semanto-pragma-hermeneutic, gândit
ca o semiotică interpretativă, de scriitorul Mircea Pavel Morariu,
serveţte perfect celor trei grille ale lecturii: infrahermeneutică,
ce pref igurează modelul metaphoric al subiectului,
hermeneutică, având ca finalitate figurarea unui sens integrator,
unitar, rotund, şi supra(trans)hermeneutica, ducând la poetizarea
textului.
Romanul Planeta insulară ne face să gândim că nicio ştiinţă
nu-şi este suficientă sieşi. Orice ştiinţă se împlineşte dincolo de
ea însăşi, se extinde dincolo de ceea ce se crede că este
domeniul său, în spaţiul filosofiei. Orice ştiinţă specială,
perfecţionându se, devine filosofie. Nu există graniţe între ştiinţă
şi filosofie. Trecerea se face în trepte. Acest roman marchează
prima treaptă. Iar despre această treaptă este imposibil să spui
dacă aparţine literaturii, filosofiei sau ştiinţei medicale. O singură
delimitare e limpede: filosofia există acolo unde obiectul nu este

nici lucru, nici eveniment, ci idee. Cărţile scriitorului Mircea
Pavel Morariu pot fi interpretate şi ca text al unui fel de a
înţelege viaţa, al condiţiiei umane, ca o meditaţie asupra
unor chestiuni de etică, asupra conflictelor sociale, asupra
viciului şi a virtuţii, asupra fericirii, asupra adevărului şi
aparenţei, asupra destinului şi libertăţii.
Descoperim în cărţile lui Mircea Pavel Morariu o filozofie a
vieţii, o plasă magică ce leagă lucru de lucru, talent de
talent, episod de episod. Instinctul său psihologic, ce-l
împrumută personajelor este, de fapt, o concepţie magică
pe care o găsim, de altfel, la o bună parte dintre marii noştri
contemporani europeni, alături de care îi aşezăm numele.

Al Florin Ţene
Preşedintele internaţional al Ligii Scriitorilor Români
Membru corespondent  al Academiei Americană Română
de ştiinţă şi Artă
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ION C. GOCIU - (n. 1934, Ciuperceni - Gorj)
prozator.

Despre
„COPILUL NEDORIT”

al domnului Ion C. Gociu şi al
doamnei Nelly Gociu

- Un articol de Nicolae Brânzan -Romancierul
Ion. C. Gociu

Scriitor membru

al LSR -Gorj

Pe la mijlocul lunii iulie a acestui an – 2015 – am
primit invitaţia generoasă a domnului Titi (Lungulescu) şi
a doamnei Cornelia (Găvănescu) de a face o călătorie în
timp şi într-un spaţiu apropiat, pentru a readuce în
actualitate fapte şi oameni de odinioară, gravate în
sufletele şi minţile celor doi, graţie unui jurnal ţinut „la zi”
de către doamna Cornelia încă din adolescenţă, dar şi
graţie harului cu care domnul Titi a fost înzestrat şi pe
care domnia-sa şi l-a cultivat şi l-a întreţinut continuu,
acela de a şti şi a putea să lege vorbele spre a îngădui
fiecăruia să înţeleagă poveştile de viaţă pe care le
înfăţişează.

Călătoria a durat aproape un veac condensat în
vreo două zile de „taifas” cu ilustrele persoane care mă
invitaseră.

...Am făcut cunoştinţă, mai întâi, cu Ion
Găvănescu, căruia – la sugestia preotului Mischie, om al
zonei - cu toţii îi spuneau Ionică; tânărul era institutor şi
m-a impresionat prin felul în care îşi ducea existenţa: lucid,
harnic, devotat semenilor, copiilor pe care îi învăţa carte,
corect, demn şi cinstit. În biografia sa, am descoperit
numeroase elemente proprii şi devenirii autorului acestor
consideraţii: fiu de ţărani cu mulţi copii, dornic de a scăpa,
prin învăţătură, de condiţiile materiale precare, nevoit să-
şi petreacă anii de început ai vieţii, copilăria, „prin muncă”,
la păzitul vitelor, cultivarea terenului agricol, culesul
roadelor şi câte şi mai câte activităţi desfăşurate în lumea
satelor de la începututl secolului al XX –lea.

Ca ofiţer în rezervă al Regimentului 4 Vânători
de munte, participase la luptele duse pentru înfrângerea
armatelor bolşevice ale zvăpăiatului Bella Kun. Noul
context de după prima conflagraţie mondială (întregirea
teritorială a ţării, făurirea statului naţional unitar, reforme
sociale etc.) îi aduce unele drepturi, printre care şi acela
de a primi o suprafaţă de două hectare de teren pentru a-
şi întemeia o gospodărie în mediul rural, unde era nevoie
de dascăli. Ionică Găvănescu se integrează în viaţa
comunităţii din localitatea Mărul Roş şi devine un model,
prin înţelepciunea dovedită, prin persuasiunea pe care o
degaja şi prin apostolatul practicat. Lumea îl aprecia, fetele
îl râvneau, politicienii vremii îl curtau. El însuşi, ca mulţi
alţi intelectuali ai vremii, devine liberal, nu unul oarecare,
ci lider local şi zonal.

Prin mijlocirea lui Ion Găvănescu, am cunoscut
pe boier Alexe Grofu, proprietar de prăvălie şi pe a sa
consoartă, cocoana Lica (Elena), oameni chibzuiţi care

ştiau să obţină, prin eforturi permanente,
foloase nu numai de pe urma prăvăliei,

„cea mai veche şi mai bine aprovizionată prăvălie, patentată din
anul 1895”, ci şi de pe urma pământului arabil, livezilor, animalelor
deţinute. Bogăţia cea mai mare a lui Alexe şi a Licăi era, însă, fiica
lor, Vetuţa, o mândreţe de fată, absolventă a 3 ani de pension,
care îşi luase ca pildă de comportament şi ţinută vestimentară pe
Regina Maria. Îi luase, aparent, minţile şi învăţătorului Ionică.

După drăguţe şi insistente tatonări, cu îngăduinţa şi
îndemnul tacit ale tatălui Alexe (Tuţu), cu încurajarea prefectului
Ion Arjoceanu, a doctorului Hanu şi a preotului Mischie, cei doi şi-
au unit destinele. Am privit cu dragoste şi cu admiraţie o nuntă ca
în poveşti, cu bucate alese, gătite după datina locului, o nuntă cu
alergători şi cu ospătari de la faimosul restaurant Modern din Târgu-
Jiu. Tinerii însurăţei erau îmbrăcaţi după ultimele cerinţe ale modei,
promovate de magazinele din Târg. Orchestra lui Costică Turturică
din Arţaru s-a întrecut pe sine, iar solista şi-a dezvelit sânul pentru
a primi cocoloaşe de bani de la meseni, unul şi unul.

Viaţa ca soţi a învăţătorului Ion Găvănescu şi a Vetuţei
pornise sub cele mai bune auspicii. Nimeni nu întrevedea vreo
posibilă oprelişte în calea unei fericiri perpetue. Ne-am bucurat,
ne-am veselit, am râs, ne-am distrat şi, fără să ne dăm seama, ne-
am făcut, cu toţii, planuri optimiste pentru anii care urmau. N-a
fost să fie! A trebuit să suspinăm de multe ori şi să vărsăm lacrimi
de tristeţe. Tinerei familii i-a murit, pe neaşteptate, primul copil.
Era o fetiţă cu numele Elena, după cel al bunicii sale. Înainte de a
pricepe ceva despre viaţă, a intrat, la nici zece luni, în lumea de
dincolo de bine şi rău, de speranţă şi deznădejde.

După ani, cel despre care se credea că va duce mai departe
idealurile şi experienţa de viaţă a tatălui său, fiul Nicolae Găvănescu
şi nepotul iubit al lui Alexe Grofu, febleţea familiei, elev în ultimul



Pagina 17

Sămănătorul - Anul V.  Nr. 4 - nov. 2015 - RECENZIE
an al ţcolii Normale din Turnu-Severin, după cina în familie
din preajma sărbătoririi zilei dascălului, iese „la o ţigară”,
manevrează greşit o capsă şi un material exploziv şi rămâne
fără suflare, întins pe zăpada imaculată. Era pe 29 ianuarie
1949.

Pe când aveau deja 6 copii (încă nu pierise Nicolae),
dăscăliţa rămâne din nou însărcinată şi soţii pun la cale un
avort. Numai că în noaptea de dinaintea plecării la oraş pentru
a-şi aplica planul, femeia are un vis crucial: se făcea că,
undeva, într-o apă tulbure, plânge un copil, gata-gata să se
înece. Dăscăliţa sare să-l salveze, îl scoate din apă şi vede
că e o fetiţă. Era ziua Sfântului Sfinţit Corneliu Sutaşul, îşi dă
seama de marele păcat pe care urma să-l facă şi nu mai
pleacă. La soroc, se naşte o fiinţă plăpândă, care primeşte
numele de Cornelia, copil nedorit în împrejurări de nelinişte,
dar care, până la urmă, s-a dovedit de mare sprijin pentru
tatăl ajuns la anii neputinţei.

Fetele cele mari urmează şcolile la care au fost trimise
şi, în condiţiile social-istorice date, pleacă fiecare în lumea
largă pentru a-şi câştiga pâinea cea de toate zilele şi pentru
a li se pierde urma...

Vremurile erau în schimbare radicală, greutăţile de
tot felul dădeau târcoale familiei dascălului şi dăscăliţei.
Ascensiunea legionară, dictatura carlistă, semnarea Pactului
Ribbentrop-Molotov lăsaseră urme adânci asupra soartei
României şi a Europei. Are loc cel de-al doilea război, după
care ţara intră sub influenţa sovieticilor. Alegerile parlamentare
din noiembrie 1946,  „ajutate” de noii cotropitori, au dus la
dispariţia partidelor istorice, inclusiv a Partidului Naţional
Liberal, la circumscrierea României în rigorile lagărului
socialist, la proclamarea republicii.

Destinele multora dintre români se împletesc cu
destinul zigzagat al ţării.

Prietenul nostru, Ionică Găvănescu, preda prăvălia
prin naţionalizare, „de bună voie” la stat livezile, pădurile;
este pensionat... fără pensie, pe motiv că venitul agricol
depăşea plafonul prevăzut, este declarat chiabur şi e supus
la cote obligatorii nejustificate şi greu de suportat. Cărţile i se
ard. I se ridică tot ce mai avea: trăsură, cazane, mobilă. Este
umilit de către nişte activiţti zeloşi, soioşi şi analfabeţi. Sunt
umilite şi fetele care-i mai rămăseseră pe aproape de către o
primăriţă (preşedinta sfatului popular), beţivă şi impertinentă.
Cornelia e exclusă din rândul utemiştilor şi exmatriculată din
liceu.

Dăscăliţa se îmbolnăveşte grav şi, cu toate strădaniile
doctorului Hanu şi ale farmacistei Luxiţa Lupu (fostă
proprietară de farmacie, devenită simplă vânzătoare) îşi dă
obştescul sfârşit. Dascălul, după o vreme şi după ce
organizase pomenirea de un an, primeşte vizita unei femei
care, solicitându-i un butoi sub formă de împrumut, îi aduce
mâncare şi băutură: cârnaţi şi muşcheţi de la garniţă, ouă,
ţuică. Femeia nu mai pleacă, iar el e chemat de oficialităţi
pentru a da seama de motivele pentru care... exploatează o
femeie şi, pe deasupra este şi curvar. Până la urmă, după ce
îşi linişteşte şi fetele, Ion Găvănescu se căsătoreşte cu Gena
– aşa se numea femeia care - pe lângă unele satisfacţii
produse bărbatului, pusese şi multă durere la odiseea
intelectualului. şi cum totul se scurge, şi viaţa domnului Ionică
s-a scurs, iar el şi-a reunit sufletul cu cel al dăscăliţei sale.

Ne-am bucurat  pentru reuşitele Corneliei. Ea a fost
reprimită la liceu (fără frecvenţă), pe care

l-a absolvit cu succes, a acceptat
servicii la o Bază de aprovizionare şi, apoi,
la un Trust agricol.

Domnul Titi Lungulescu, după o încercare neizbutită
de a-i fura inima Corneliei în timpul liceului, o reîntâlneşte şi o
convinge să devină doamna Lungulescu. Este şi explicabil dacă
ţinem seama de faptul că domnul Titi – băiat de oraş, frumos
şi curtenitor – a fost şi a rămas un om extrem de serios. A
parcurs liceul la timp, a absolvit Institutul de Studii Economice
şi Planificare şi a ajuns revizor în urbea noastră, persoană
rafinată, cu gusturi fine, cunoscut şi respectat.

Împreună, cei doi, ajunşi la o vârstă frumoasă, într-o
nouă etapă istorică, formează o familie onorabilă, în faţa căreia,
mulţi trecători, în serile destinate plimbării stradale, îşi ridică
pălăriile.

*
Şi, cum călătoria s-a isprăvit, să ne întoarcem la curtea

Domnului şi Doamnei Gociu.
Primul element de originalitate al volumului constă în

faptul că e semnat de doi autori: Ion şi Nelly Gociu. Până
acum, apariţiile literare ale scriitorului Ion C. Gociu erau
semnate doar de către dumnealui, doamna fiind prezentă
constant la lansări.

În al doi lea rând, transpare cu claritate tenta
autobiografică a romanului. Elementele de viaţă trăite
realmente se împletesc cu cele de viaţă virtuală, imaginară.
Nu e cazul să încerci a le separa pentru că te poţi afunda în
incertitudini. Mai mult, cred că faptele imaginate sunt pe deplin
asumate de către cei doi, încât nici domniile-lor nu le mai pot
gândi disparat. Aceasta este o presupunere, bineînţeles şi nu
trebuie luată ca judecată de valoare absolută, deşi se
întemeiază, printre altele, pe alegerea, în vederea construcţiei
cărţii, a unor nume proprii, a unor toponime şi realităţi de
altădată şi mai recente, îndeobşte cunoscute. Să spunem că
o localitate cu numele Măru Roşu se consemnează în judeţul
Mehedinţi, iar atmosfera descrisă seamănă izbitor (strict după
părerea mea!) cu stările de fapte întâlnite în arealul Ciuperceni-
Godineşti din judeţul Gorj. Adăugăm că nume de oameni
precum Grofu, Mischie, Arjoceanu, Găvănescu, Lupu (poate
fi Lupescu), Gâlcescu (director de liceu) ori de aşezăminte şi
străzi - modern, Teatrul Milescu, Sala Căldăruşe şi altele –
sunt de multă vreme în memoria colectivă a gorjenilor.

Talentul autorilor este confirmat pe deplin şi se aşteaptă
ca el să fie consolidat pe mai departe întrucât, parafrazând,
talentul vine scriind...

Nicolae Brânzan
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Puteţi citi acest articol şi online, aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2015/08/nicolae-branzan-despre-cartea-copilul.html

Nicolae Brânzan (Seuca) prof. univ. dr. - fost decan şi
prodecan al Fac. de Şt. Juridice şi Adm. al Universităţii
"Constantin Brâncuşi" - Târgu Jiu - la Liceul Tehnologic

"Constantin Brâncuşi" din Peştişani-Gorj.

Cartea este prefaţată pertinent şi convingător de către
profesorul doctor Gheorghe Gorun care abordează, mai ales
din perspectivă istorică, textul soţilor Gociu, insistând pe două
aspecte definitorii ale scrierii:

- Vorbele de duh: „Să privim înapoi cu iertare,/ înainte
cu speranţă,/ în jos cu înţelegere/ ţi în sus cu recunoştinţă/”.

Semnatarul „predosloviei” găseşte, pe bună dreptate,
multă înţelepciune şi mult adevăr în aceste

vorbe, pe care le putem echivala cu expresia atât de
cunoscută „sine ira et studio” (fără ură şi părtinire), atribuită
istoricului Tacit. Aceasta ar fi un îndemn la abandonarea mâniei
şi încercarea de a trata faptele istorice cu cât mai multă
obiectivitate, aşa cum au fost.

- Legăturile de nedesfăcut dintre autorii romanului şi
evenimentele religioase ce însoţesc viaţa satului de la
începutul până la sfârşitul anului calendaristic şi anului
bisericesc.

La fiecare dintre aceste sărbători, în prejma lor, în timpul
lor sau imediat ce ele au avut loc, s-a întâmplat ceva
semnificativ în trecerea oamenilor prin propria existenţă,
evoluţia comunităţilor şi a societăţii, în ansamblu.

Referiri competente la carte au mai scris: domnul Ion
Predoşanu, jurnalist cu experienţă vastă în plan publicistic,
cultural şi social; poetul Geo Filiş, precum şi Mircea M Pop,
poet şi doamna Helene Pflitsch, prozatoare, ambii născuţi în
România şi trăitori în Germania. Desigur, când cartea soţilor
Gociu va pătrunde mai mult în public, cronicile vor creşte
numeric şi, de ce nu, calitativ.

Întrucât nu-mi pot îngădui să fac o analiză exhaustivă,
reţin atenţia cititorului doar asupra câtorva aspecte care ţin
de personalităţile autorilor, de trăsăturile intrinseci ale acestora.

Ambii probează un nivel superior de cunoaştere a lumii,
de instruire, de acumulare de informaţii şi cultural, exprimat
prin modul elevat în care ştiu să transmită semenilor acele
informaţii de care dispun şi pe care le transformă în trăiri, în
stări de bucurie sau de tristeţe provenite de la personajele
cărţii. Cum spuneam mai sus, luând contact cu Alexe Grofu
şi soţia sa, cu Ionică Găvănescu şi dăscăliţa lui, cu copiii
acestora, în speţă, cu fiicele, este exclus să nu empatizezi,
să nu le fii alături la bine şi la rău şi să nu-i „adopţi” ca prieteni
sau chiar rude. Şi – lucru foarte important pentru scriitor –
toate sentimentele pe care ni le trezeşte lectura se îndreaptă
spre domnul Ion şi doamna Nelly, cărora era cât pe-aci să le
zic domnul Titi şi doamna Cornelia.

Cariera de militar a domnului Ion C. Gociu, domnia-sa
fiind colonel (r) al armatei române, se regăseşte în roman,
materializată într-o ordine exemplară a derulării povestirii, într-
o logică perfectă a clădirii frazelor; deşi avem de a face cu
două părţi care ar putea fi considerate distincte, precum şi cu
numeroase componente punctuale, textul rămâne unitar.

Pe de altă parte, frazele ce se perindă în cele 239 de
pagini nu cuprind preţiozităţi lingvistice sau figuri de stil forţate.
De aceea, cititorul va avea de trăit multe satisfacţii spirituale.
Limbajul folosit este „de-al nostru” şi presărat pe alocuri cu
expresii şi cuvinte cu care noi, cei ce ne-am născut şi am stat
mai multă vreme la ţară, ne reîntâlnim. Pe unele le-am
menţionat pe parcurs, dar nu strică dacă le mai transcriem
selectiv. Trandafirul, la gorjeni, nu este doar floarea viu şi
divers colorată, plăcut mirositoare, ci şi o bunătate pe care
gospodarul o prepară pentru iarnă din porcul tăiat la Crăciun

şi o conservă, alături de altă delicatesă, muşchetele, în garniţă
sau la fum, în podul casei. Cârnelegi, termen uzitat frecvent,
reprezintă săptămâna din perioada de dulce a Crăciunului, în
care e dezlegare la carne chiar miercurea şi vinerea; goci
(miligoci) este banala infecţie a ochiului, numită şi urcior sau,
ştiinţific, orjelet; puriceii sunt un preparat din pâine sfărâmată
şi prăjită în tigaie, fiind sinonim pentru zăbic.

Se poate remarca o anumită predilecţie pentru
surprinderea detaliilor, fie că sunt de acţiune, fie de ambient.
Mobilele din cameră sunt văzute în cel mai mic amănunt;
medicamentele recomandate pacienţilor sunt prezentate cu...
profesionalism; pe becul din tavanul locuinţelor sunt observate
petele lăsate de muşte etc. Tenta doctă de redare se împleteşte
cu folosirea accentelor şi timpul specific zonei noastre:
perfectul simplu este utilizat frecvent şi, mai ales, când trebuie,
aşa cum preciza şi domnul profesor Gorun.

În mod inevitabil, evenimentele istorice nu sunt lăsate
în afară. Meritul autorilor este, însă, acela că ei doar le
reamintesc, revărsând asupra lor multă simţire patriotică, fără
implicare pasională, ci, dimpotrivă, cu deplină detaşare.

Romanul se termină printr-o postfaţă în care se
sugerează o meditaţie autentică asupra perioadei de după
anul 1989: ce a fost bun? ce a fost rău? cum putea evolua
România.

Acum, alte învăţăminte desprinse din parcurgerea cărţii:
Un soi de „luptă de clasă” transcede etapele istorice,

apărând ca un fenomen remanent. E posibil ca, în împrejurări
specifice, cei pe care i-ai ajutat cândva să se ridice împotriva
ta; unii oameni devin „instrumente” pentru răzbunări induse
de indivizi interesaţi.

Societatea nu se manifestă ca o „mamă” pentru membrii
săi. Ea îşi arată de multe ori ingratitudinea.

Ar fi benefic să revenim la tradiţiile strămoşeşti pentru
ca, şi pe această cale, să ne impunem în faţa altora identitatea
noastră românească.

Nicolae BRÂNZAN,
15 august 2015
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Noua carte a lui Florian Văideianu, intitulată
„Durerea aurului”, publicată recent la Editura Semănătorul,
Tismana, sub îngrijirea cărturarului Nicolae N. Tomoniu, este
o ediţie aniversară şi cuprinde o sumă de istorii de prin partea
locului, câteva poezii şi mărturii ale contemporanilor, un fel
de Laudatio, despre personalitatea autorului, ca la orice zi
aniversară.

Scriitorul, descoperit nu în urmă cu mulţi ani, este
un biograf fidel al locurilor natale şi miresmele amintirilor şi
evocărilor sale, se simt până aici, la Dunăre, la Mila 80.

Prima parte cuprinde proze scurte şi foarte scurte,
auzite şi trăite, dar şi inventate de imaginaţia bogată a
autorului, la care se adaugă câteva poezii ocazionale. Partea
a doua e dedicată recenziilor, cronicilor şi notelor de lectură
pentru cele trei cărţi apărute anterior, semnate Florian
Văideianu şi e un capitol destul de consistent.

Un al treilea capitol intitulat „Rezonanţe”, are în
componenţă dedicaţii şi aprecieri semnate de personalităţi
ale Gorjului şi ale altor colţuri de ţară şi de lume, cu privire
la omul Florian Văideianu şi la opera sa de până acum: „Din
cenuşa vremii”, Editura Măiastra, Tg. Jiu, 2010, „A doua
carte”, Editura Măiastra, Tg. Jiu, 2011 şi „Boier printre
tovarăşi”, Editura Semănătorul Tismana, 2014.

Cu un umor nativ şi un har de povestitor de care
doar Dumnezeu este responsabil – cu asupră de măsură –
la pragul celor 65 de ani de viaţă, scriitorul Florian Văideianu
a dorit să marcheze acest fericit eveniment cu o nouă carte,
un corolar al întregii trude scriitoriceşti, profesionale şi
umane. Şi nu cred că a silit pe cineva să scrie despre cărţile
lui, ci, mai curând, a adunat în timp, mărturiile celor apropiaţi,
între coperţi de carte.

În stilul cu care deja ne-a obişnuit, al unui om de
spirit rafinat şi atent la şoaptele Duhului, Florian Văideianu
a lăsat imaginaţia să-l conducă „pe firul de păianjen al
memoriei”, cum frumos a spus Cella Serghi evidenţiind
scânteia, miezul unor întâmplări cărora le-a descifrat înţelesul
în felul lui hâtru.

„Petrilică, haiducul de la Tismana”, prima povestire
– ne introduce în cadru, cârciuma „la Rozica”, de pe Valea
Tismanei, unde, în duminica a şaptea după Rusalii se
strânsese neamul oltenesc: flăcăi, fete, gură-cască şi toţi
lăutarii din mahala” – se adunaseră să-l întâmpine fiecare
pe vestitul cioban-haiduc Petrilică al lu’ Tabără, coborându-
şi oile pe drumul Schitului, în sat.

Petrilică, „un munte de om”, călare pe un cal sur, cu
două pistoale în cruce, la chimiru-i lat. O
sărbătoare de om! primit de lăutarii satului.

Vestit prin părţi le locului, e

întâmpinat cu entuziasm, fiindcă, se ştie, el vine cu brânză şi cu
berbeci graşi pe care-i sacrifică slugile la cârciumă, de mănâncă
tot natul. Întâmplări de pomină, cum e cea cu putina cu brânză
la care se reped lăutarii, la un semnal şi se calcă în picioare de
nu mai rămâne nici o urmă, decât pe hainele şi pe feţele lor. Ba
mai pierduseră şi viorile.

Alte şi alte isprăvi ale haiducului cioban Petrilică, sunt
culese din popor şi istorisite cu haz şi talent de povestitor. Petrilică
– haiducul de la Tismanam un personaj de legendă, reînviat în
filele scriitorului-memorialist Florian Văideianu.

Ajuns la o vârstă venerabilă, pe haiducul Petrilică al lu’
Tabără, cioban din Ungureni, îl părăsesc puterile şi este bătut
de alţii mai tineri, prilej de reflecţie amară: „Nu mă doare, mă
doare sufletul. Cine am fost şi ce-am ajuns.”

Aflăm cu acest prilej şi obiceiurile păstoritului din părţile
Tismanei. Autorul păstrează şi limbajul locului, cu regionalisme
şi expresii specifice: „chilimii”, „erugă”, „mezdrea”, „plotog”,
„cuţitoaie”, „la scuteală”; „hodăi”, „sămânţâiuri”; „alimănit”;
„costum de cangăr”, gaiţă, cuvinte legate de meşteşugul olăritului
ş.a. Atmosfera stânii şi a saivanului unde se adunau ciobanii la
foc şi la cină, loc magic de ţesut şi deşirat poveşti şi mituri
străvechi este redată de autor cu multă măiestrie:

„Seara se adunau la cină. Focul, la care pregăteau
mămăliga şi se încălzeau, le lumina şi interiorul saivanului, unde
acum se odihneau oile, înghesuite una într-alta. Limbile focului
aruncau lumini şi umbre jucăuşe, brăzdând feţele ciobanilor cu
mituri venite din timpuri străvechi. Îşi depănau întâmplări, luptele
cu jivinele pădurii, care tot le mai luau câte o oaie. Nici trăsnetul,
mereu prezent la munte nu îi ierta. Prăpăd lăsa în urma lui.”

Primii ani de şcoală şi chipul blajin al dăscăliţei care

CEZARINA ADAMESCU - (n. 1951) Poetă,
prozatoare, eseistă, dramaturg, crtitic literar

 DREPTUL LA MĂRTURISIRE.

O SUMĂ DE POVEŞTI DE
PE VALEA TISMENII

 Florian Văideianu, Durerea aurului, Editura
Semănătorul, Tismana, 2015Cezarina Adamescu
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i-a dat să citească o carte, „Omul
fără mâini” – sunt amintiri, icoane
scumpe şi autorul le evocă plin
de emoţie şi de nostalgie.

Prima carte adevărată pe
care copilul o ţine în mâini, e ceva
ce nu se uită niciodată. Tot atunci,
copilul descoperă şi tezaurul de
cărţi din podul şcolii. Şi nu e de
mirare că Ionel va f i  numit
„bibliotecarul” şcolii.

În povestirile lui Florian Văideianu nu se întâmplă
nimic spectaculos. Dar toate sunt, şi e firesc aşa, învăluite
într-o nostalgie aparte. Chiar şi întâmplările mai triste au
dulceaţa lor amăruie, precum cea cu ruperea piciorului, când
Ionel, drept recompensă şi ca să nu uite de durere, a primit
de la doctor, o cărticică frumoasă.

Şi ca odinioară Niculae Moromete, Ionel a primit
premiul întâi cu coroniţă.

Ocupaţia de olar a tatălui este deprinsă încă din primii
ani de viaţă ai copilului, un meşteşug moştenit din străbuni,
care necesită multă trudă: „...alegerea pământului din coasta
dealului, curăţirea, disporea, frământarea, uscarea, pentru
care se foloseau unelte precum: troaca, mezdreaua, cuţitoaia,
plotogul, cornul şi gaiţa. Argila se aducea în curte şi se lăsa
la „dospit” câteva săptămâni, după care era mărunţită şi udată
cu apă. Se tăia în „felii” subţiri cu cuţitoaia, pentru a se purifica
şi se bătea cu maiul până se formau „turtele”. Aqcestea erau
aduse în atelier, se udau cu apă şi se frământau cu tălpile
goale şi cu mâinile. După ce se obţinea o pastă omogenă şi
puţin unsuroasă, olarul (bietul om) o porţiona, după
capacitatea vasului dorit, într-un „cap” pentru oala mare,
„îndoiala”, „întreiala”; „împătreala”, ulcele „de cinci” şi „de
şase”. Lucrul viu al mâinilor sale, rostuiau materia, înnobilând-
o prin efort şi suferinţă”.

Toate pregătite pentru târgul olarilor sau bâlciul de
primăvară. Şi tot pentrui a reedita destinul micului Moromete,
tatăl Mitru, refuză să-l dea mai departe la şcoală până nu
învaţă meseria lui.

Schimbările care se petrec în sate în anii „luminoşi”,
au darul de a-i face pe ţărani să se simtă străini: „Astăzi prof.
dr. Ion Mocioi îşi aminteşte cu nostalgie acele timpuri. „Mă
simt ca un om fără ţară, satul meu, Găleşoaia, nu mai este,
l-a strămutat mina, sunt un desţărat. Numai de cimitir şi
biserică nu s-au atins...”

Scurte, concise, dar cu miez, povestirile şi evocările
lui Florian Văideianu te cuceresc imediat. Ele amintesc de
atmosfera satului de câmpie Siliştea-Gumeşti – şi de copilăria
celui mai mare scriitor român post-belic. Similitudinile sunt
evidente.

„Locurile în care se desfăşura aplicaţia în
erau cunoscute, acolo copilărise. Îşi amintea

foarte bine când, desculţ, îmbrăcat într-o cămaşă de cânepă,
lungă până la pământ, venea cu caprele la păscut şi se juca
ghiula cu alţi copii de vârsta lui. Doamne, cum mai trec anii!”

În carte, aşa cum se constată, sunt amestecate şi
amintirile altor gorjeni, mai mult sau mai puţin vestiţi: colonel
(r) Ion C. Gociu, Sevastiţa Filip, „femeie săracă, din Câinenii
Curtişoarei – sat dispărut, uitat de Dumnezeu la poalele munţilor”
– cea care „toată viaţa ei a fost slugă”; Tudoriţa Pânişoară,
mamă a şapte copii şi „al optulea – în burtă”, „era analfabetă,
dar, fiind înzestrată cu o inteligenţă nativă, mereu era consultată
de către săteni, în diferitele aspecte legate de pământ, de
animale, de sărbători sau alte sfaturi pe care le dădea cu
înţelepciunea omului simplu, care îşi cântăreşte mereu
cuvintele.”

Acest „al optulea” – nenăscut încă, va deveni eroul
autorului, Titu Pânişoară, inginer, ajuns primar al oraşului Tg.
Jiu. Autorul foloseşte uneori şi un limbaj preţios pentru mediul
pe care îl descrie. „mentalul oamenilor înfrăţiţi cu natura”;
„diferite aspecte” ş.a.

Întâmplări omeneşti, nicidecum neobişnuite se perindă
în paginile autorului şi cititorii, îndeosebi cei de la ţară, se
regăsesc în povestirile lui, scrise într-un stil lapidar, cu o
economie a mijloacelor de expresie artistică şi cu ştiinţa de a
extrage esenţialul din banal.

Istorisirile au în ele un parfum patriarhal, o undă de
lumină din vremi apuse, ele emoţionează şi uneori, fură câte o
lacrimă celor născuţi la sat, dar nu numai lor. Ele desferecă
izvoarele dorului de casa părintească şi de icoanele dintâi:
mama, bunica, bunicul, tutelaţi de figura legendară a tatălui,
societatea rurală fiind una de tip patriarhal. Scriitura lui este
ruptă din realitate, e una evocatoare a trăirilor comunităţii atât
de bine ştiute în care s-a născut şi a trăit autorul. Nimic n-a
fost uitat, deşi el îmbină în chip iscusit realitatea cu imaginaţia,
pentru a da mai multă culoare prozelor sale.

Că o fi fost întocmai, că n-o fi fost, autorul lasă altora,
de obicei, a celor vizaţi, care se regăsesc acolo, dretul la
mărturisire. Şi se ştie ce scrupuloşi sunt ţăranii în privinţa
respectării adevărului lor.

Şi iarăşi, drumul lui Ion Pânişoară, cu fiul său Titu, la
târg, aminteşte de drumurile lungi, la munte ale lui Moromete
cu Niculae, fie să facă negustorie cu porumb în satele montane,
fie să-l conducă la Şcoala Normală din Abrud, unde avea să
înveţe.

Acelaşi drum de noapte, plin de hârtoape, aceeaşi
moţăială pe capra căruţei, acelaşi mers domol al cailor prin
întuneric şi negura dimineţii, aceleaşi răscruci unde căruţa se
oprea singură şi Ilie Moromete îl întreabă pe fiu, în speranţa
că acesta va şti răspunsul:

„Păi, unde mergem noi acuma, domnule?”
Dar mai ales, acelaşi umor şi aceeaşi ironie la tatăl,

care-i vorbeşte copilului în pilde şi parabole:
„Mă, dacă te grăbeşti, dă-te jos şi ia-o înainte, că te

Titu Pânişoară
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ajung şi eu din urmă”.
Umorul nativ, ironia fină, tehnica dialogurilor, calităţi

reale ale autorului, fac din aceste mici proze, bijuterii literare,
vesele şi atractive dar cu substanţă narativă şi miez pilduitor,
conţinând plămada de adevăr pe care Florian Văideianu a dorit
s-o sublinieze şi s-o aducă în dar contemporanilor săi. În
definitiv, e vorba despre viaţa sătenilor din comunele Gorjului,
aşezări care mai există şi astăzi, dacă nu cumva au fost
strămutate ori destrămate pentru cariera de extragere a
lignitului. De fapt, ceea ce a trăit autorul în acei ani de avânt
revoluţionar în agricultură, s-a întâmplat în mediul rural din
întreaga ţară.

Cu multă responsabilitate, Florian Văideianu îşi asumă
acele amintiri despre epoca de după schimbarea de regim şi
despre acele prefaceri de la oraşe şi sate.

Momente ale evoluţiei societăţii sunt puse în relaţie cu
transformările petrecute în om.

Plecând de la amintiri şi poveste, autorul în final,
desconspiră identitatea eroilor săi, dar şi ceea ce au ajuns în
prezent. De altfel, toate numele şi reperele geografice sunt
autentice.

Adevărul e că, autorul a adunat de la personalităţile
oraşului amintiri şi isprăvi cu haz din copilăria lor, şi, cu harul
scriitoricesc cu care e înzestrat, le-a dat o formă şi o structură
narativă. Cartea s-ar putea intitula în acest sens, „Întâmplări
din viaţa mea”. Unele au parfumul vetust al jumătăţii de veac
XX, cum e „Durerea aurului”.

Povestirile sunt impregnate de gânduri aforistice, ori
încheiate cu o pildă:„Sărăcia îi uneşte pe oameni la nevoie.”

Totodată subliniază bunătatea şi omenia poporului
român care nu-l lasă păe semen la nevoie.

Secvenţe de istorie, secvenţe de viaţă, transformate
în creaţie literară. Autorul foloseşte multe regionalisme: „iminei”;
„ştenapul porţii”; „dimieri”, ş.a.

Ca un veritabil istoriografm Florian Văideianu evocă
şi abuzurile săvârşite de regimul trecut, împotriva ţiganilor şi a
aurului lor care era confiscat de către stat.

Unii au făcut şi închisoare din pricina „cocoşeilor”.
Oamenii erau siliţi să-i îngroape, iar ei umblau goi, desculţi şi
flămânzi, pentru că nu-l puteau folosi.

Autorităţile îi pedepseau cu bestialitate ca să afle de
la ei unde ascunseseră aurul. Unii au şi murit ducând cu ei în
mormânt taina comorii ascunse.

Din toate aceste povestiri scurte, se desprinde câte o
icoană, cea a învăţătorului „om erudit, dascăl cu mult har”, cel
care se străduia să formeze personalitatea şi caracterul copiilor.

Dar autorul oferă şi alte lecţii de viaţă: copii săraci,
primind în fiecare an, desculţi, premiul întâi, devin oameni
eminenţi, mândria locurilor de unde au plecat.

Aşa este Dumitru Tătăroiu, „Poetul Jaleşului” care
cu greu termină şcoala normală din Tg. Jiu şi mai târziu,
ajuns învăţător, publică volumul de versuri „Cântece pentru
dimierii mei”.

Florian Văideianu aduce mărturii scrise în veac
despre aceste personalităţi ale Gorjului.

Nu numai personalităţile ocupă paginile acestei cărţi,,
dar sunt inserate şi unele evenimente ale elitei gorjene,
aniversări şi comemorări care au avut loc pe aceste locuri,
cum ar fi, lansarea unor cărţi ori dedicaţii aniversare.

Şi alte evenimente culturale, manifestări omagiale,
cum a fost omagierea profesorului jurist Alexandru Doru
Şerban – au locul lor de cinste în carte.

Tradiţia locului, spiritul brâncuşian, dragostea de
cultură şi artă sunt subliniate de o suită de oameni de seamă
ai Gorjului. Autorul se substituie în cronicarul acestor
evenimente, introducând cititorul în universul ştiinţific, cultural
şi artistic gorjean, prin aceste mărturii.

El se apleacă şi asupra unor fenomene sociale din
epoca noastră, cum e cel al superficialităţii. Privite cu
obiectivitate, aspecte cum sunt: mândria, consumismul
exagerat, pofta de profit, criza de omenie, sunt plăgi ale
societăţii, precum şi alte precepte morale faţă de care trebuie
să manifestăm atenţie sporită, ca să nu rezulte efecte
negative.

Un punct luminos din acest volum este dedicat
profesorului Nicolae N. Tomoniu, care „face o lucrare de
mecenat de peste patru decenii în slujba comunităţii de pe
meleagurile încărcate de istorie ale Tismanei şi nu numai”.

Revista „Semănătorul” al cărei director este, stă
mărturie, ca şi Editura Semănătorul, pe care o păstoreşte.
De asemenea este şi preşedinte al Fundaţiei Tismana.

În calitate de director de editură, a dat posibilitatea
unor creatori să se afirme în diferite domenii. Mai mult decât
un istoriograf şi un monograf, profesorul Nicolae N. Tomoniu
este un cărturar desăvârşit, un brav român, iubitor de meleag,
de istorie, de limbă şi de tradiţii.

Unele microeseuri din această carte sunt adevărate
poeme în proză:  „Sacrilegiu”; „Al lui Cutare”;
„Tomberonul”; „Ultimul zâmbet” ş.a.

În sfârşit, câteva poezii pline de duh încheie acest
capitol. O scurtă şi frumoasă autobiografie romanţată este
cuprinsă în scrierea „O viaţă într-o pagină”.

Capitolul II este destinat recenziilor la cele trei cărţi
ale autorului. Printre semnatari: medicul Doru V. Fometescu;
(o postfaţă şi două recenzii); prof. Grigore Haidău (2);
Cezarina Adamescu (trei recenzii); Al. Florin Ţene (2 recenzii);
Iuliu Marius Morariu, Prof. Dan Pupăză; Nic. N. Tomoniu; dr.
Ion Mocioi; Ion C. Gociu (col.rez. scriitor);
Dr. Ion Popescu-Brădiceni – mărturii ale

Florian Vădeianu, Ion C. Gociu şi Ion Mocioi
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Vasile Mic: Poezia
ca spirit adus în

lumină
Recenzie Ioan Dehelean –

„Ţipătul bufniţei” Editura
Brumar, Timişoara, 2013

aprecierii şi respectului de care se bucură
autorul.

Capitolul III se numeşte
„Rezonanţe” şi cuprinde anumite afinităţi
elective cu oamenii locului care şi-au
exprimat consideraţia faţă de creaţia lui
Florian Văideianu.

Aici semnează: Prof . Grigore
Haidău, „Viaţa nefalsificată în proza lui
Văideianu); Col. (r) Ion C. Gociu – „Florian
Văideianu o surpriză plăcută în tagma celor
care s-au dedicat scrisului”; Dr. Ion Mocioi
– „Florian Văideianu, omul”; Col.(r) Dumitru
Danău – „Cu vârful minţii şi al sufletului”;
Titu Pânişoară: „Juristul Văideianu Florian
– un om de toată isprava”; Ion Trancău,
critic: „UN prozator în devenire”; Idress
Ahmed Sheik – „Un gând frumos” al unui
student din Kurdistan” (Iraq); Conf. Univ. dr.
Emanoil Popescu: „Exegeză în dodii” – un
text umoristic, plin de savoare; Col. (r) Grig
M. Dobreanu – epigramist: „Florian
Văideianu”; Prof. Dan Pupăza: „Rosturi în
viaţă”; Prof. Gh. Filiş – poet; Nicolae Bâzu;
Dana Abdulmutalib Admed: „Omul care nu
se pierde” – tot din Kurdistan.

Doru V. Fometescu: „Interferenţe cu
natura divină a cuvintelor sfinţitoare”, un
foarte frumos portret literar; Ec. Lucica
Văideianu – soţia scriitorului: „Aprecieri
binemeritate”; Tanti Puşa – învăţătoare,
textul-evocare: Florian”; Ec. Dr. Victor
Troacă: „Florian Văideianu un scriitor tânăr
la anii maturităţii” –Un text savuros scris de
Nicolae N. Tomoniu „Întâmplări cu Florian
Văideianu”; Prof . Ion Elena, scri itor:
„Însemnări la volumul: „Boier printre
tovarăşi”; „De ce plânge lumea, mamă?”

Toate acestea, în cuvinte calde,
cuvinte de apreciere, cuvinte de împărtăşire
despre omul, scriitorul, juristul Florian
Văideianu.

Alte dedicaţii semnate:
George Drăghicescu – actor şi poet;

preot icon. Stavrofor Bălan-Dumitrescu
Cosmin, „Scriitorul de la Tismana”; preot
Cornescu nIon; Pr. Dr. Nicuşor Viorel
Popescu; Inginer Ghe., Corici; un portret de
Ion Popescu Brădiceni, intitulat: „O prezenţă
cathartică”; prof. univ. dr. Moise Bojincă:
„Florian Văideianu – un adevărat om al
cetăţi i”; medic Emil ia Perciun, un
Remember pentru Traian Burtea, evocat de
Florian Văideianu în scrieri le sale, o
ghirlandă înmiresmată de cuvinte ale
oamenilor care-l cunosc, preţuiesc şi
stimează pe autorul acestor cărţi.

Mă alătur şi eu de la Dunăre, cu
mărturia mea de preţuire,

CEZARINA ADAMESCU
29 Septembrie 2015

  „Nu mai ştiu când, cum / şi de unde veneam, / dar am făcut un popas, ţin
minte / M-am oprit... / Am mâncat / şi am băut apă pe săturate / Am aţipit apoi…
/ Când m-am trezit / aveam deja nisipul pe faţă // A surâs / Din general, simplu
soldat / Am desfăcut harta: / Încolo, aşadar / Am luat-o spre nord / cu sudul în
spate” (Drumul). Mai încolo, undeva: „Iarna are copacii ninşi / arbori rari şi oarecum
stingheri” (Iarna). Apoi, ce mai contează: „E întuneric, Doamne, / e întuneric, /
veninu-i aproape de suflet…” (Nelinişti)… şi „E ca şi cum cineva ar acoperi /
toate oglinzile în care ai stăruit / cu râvna prea mare // Până când şi lumina / ce-
ţi pare ţie că vine, / iese din gura unui viţel de aur” (Orbirea)..

Pe o altă pagină „a inimii” „Curajul vine de la felinar / şi parcă vine din
pustie”, dar… Care ţipăt? Care bufniţă? Nici măcar şoapte… încât îţi vine în
gând un scenariu de film, cu secvenţe ce pot fi luate de aici şi puse dincolo, pot
fi amestecate, cu actori virtuali ori doar cu oameni, cu dimineţi pline de lumină,
de farmec… şi-aşa „Uneori mă trezesc mâine / fără să-mi propun. / Alteori îmi
vine să râd” (Doar în măsura în care tresar).

În lumea în care  activează – din chemare, nu din întâmplare - şi care este
lumea poeziei, Ioan Dehelean nu-şi propune să lupte cu nimeni şi cu nimic, nu-
şi propune să fie învingător, dar nici învins, îşi propune, poate numai, să fie mai
presus de iubire. Şi reuşeşte. Se înţelege asta după ce ai citit, eventual recitit
„Ţipătul bufniţei”( Editura „Brumar”, Timişoara, 2013, 112 pagini). E un debut
discret, matur, parcă avem de-a face cu un  discurs princiar… a unuia poet
căruia îi pasă de toate şi nu-i pasă de nimic; zici că e un Sisif…  modern, desigur,
care mai şi iubeşte… natura ca pretext, să zicem, câteva nopţi, câteva clipe…
„Din lumea în care mă aflu / Ce veşti să vă dau? / Ca o povară vă spun / aici e
frumos, aspru / aeru-i rece / Puţine clădiri / mai mult adăposturi / ici, acolo; //
dimineaţa sunt blonzi / seara sunt negri // Soarele ajută doar umbrele să se
lungească / Luna umblă prin ger fără căciulă (Scrisoare 1)… şi „Odată ce te
mişti din loc / Fără de ţintă eşti pe mare / Încolo este necăieri // Cred că e vârsta
să ne logodim / cu apa, sarea şi pământul / Să căutăm din scoarţă-n scoarţă /
miresme, unde, scorţişoare // ?i dac-o fi să nu avem noroc / noi mergem mai
departe / cu-n cuvânt…” (Odatăce te naşti din loc).

Poetul e un temperament plin de gravitate, dar nu refuză mici postura
ludică (pag.41): „Mă iau prosteşte cu arborii / la întrecere / Cine tremură mai tare
/ eu / sau ei? / Cu râul mă iau la concurs / cine ajunge / primul în mare? / Cu
vântul ce mă prinde de piept / şi mă zgâlţâie şi mă izbeşte / şi mă dă de pământ
/ De trezeşte pământul lent / ce fac? / eu nimic / cu coastele rupte / cu ochii
mărunţi bulbucaţi / ce să fac? / eu nimic / cu coastele rupte / cu ochii mărunţi
bulbucaţi / ce să fac? Să nu mor! /  Pe cine să cred? / Cine să creadă focul…”

 Altă dată, alcătuieşte tablouri întunecate, îndemnând la meditaţie asupra
unei istorii tulburi:    „Pe dale de piatră / aud caii mei / şi nu pe cruci de grâu
secerat / cum intră noaptea-n cetate; ard focuri satanice / şi morţi spânzuraţi /
atârnă de frică / Abia mai ţin caii în frâu / şi fornăie şi dau să dea înapoi / dar
pintenii de la cizme-i / împing mereu înainte / Nu vă opriţi / c-aşa-i în război /
morţi şi puhoi / Şi muşte şi oase zdrobite / Mai bubuie-un tun / acolo în vale / Mai
croncăne corbii / pe-o cracă // Nu vă opriţi / adulmecaţi ce vă spun…// Să nu te
opreşti, nu face / pactul cu tine / chiar dacă adormi obosit / cu capul pe coamă /
să fii bucuros, asta a fost / c-aşa-i în război / când cazi / când mergi înainte…”(C-
aşa-i în război).

Discursul poetic al lui Ioan Dehelean nu e de mai scurtă ori de mai lungă
respiraţie. E evident unul autentic, plin de gravitate, ferm şi plin de sugestii. E o
ipostază a spiritului  ieşit în lumina, uneori orbitoare, a cunoaşterii.

                  Vasile Mic
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 Atunci, zăpada

Pe vremea aceea
Zăpada
Era
Una cu albul,
Era una cu umerii,
Cu cerul,
Cu copacul de argint,
Cu opincile mele.

Pe vremea aceea,
Zăpada
Era cât gardul,
Până la straşina casei,
Până la şcoala din sat,
Până la primăvară,
Până în viitor.

Pe vremea aceea,
Zăpada
Chiar era albă..

POEZII

VASILE MIC - poet şi grafician
 (15 aug.  1947) în comuna Călinesti-Oaş, satul Coca,

judetul Satu Mare.

Să mor

O să mor
Şi o să fiu
Îngropat
Într-o inimă.

Până şi zeul

Scena cu mortul
Se repetă.
De data aceasta,
Pe catafalc e un zeu…
Venit din nu ştiu care
Anotimp.

Popa
E asemenea unui mit
Desăvârşit
Prin tămâia pe care
Numaidecât
O împrăştie
Din cădelniţă
În capelă
Şi pe tot drumul...

Până ce zeul
Va fi o simplă amintire.

Prinţul

Prinţul
Şi-a îngropat
Inima
Cu propriile mâini.

De faţă
Au fost
Sabia sacră,
Nufărul alb,
Oceanul planetar.

Un discurs
Princiar
Nu nu a fost rostit.

Pentru întâia oră

Putem să rămânem
Într-un anotimp
Alb,
Verde,
Într-un anotimp
Arămiu
Ori
În oricare
Zi.

La sărbătoarea
albulu

Luna
Va reveni
În alb
Şi drumuri noi
Vor apărea
Peste mări.

Zeii
Se vor afla prin preajmă
Şi flori
Şi păsări multe
Vor fi
La sărbătoarea
Aceasta.

Zăpada

Parcă zăpada
Ar mângâia
Creştetul
Lumii.

Zăpada -
Chiar
O inimă
Într-un vis

E o cruzime

E o cruzime
Să le ceri
Celor flămânzi
Să zâmbească.

Copiii
Oricum
Râd
Şi atunci
Când mamele lor
Plâng
Pe ascuns…Grafica: Vasile Mic

Pentru  imagini mari, vedeţi aceste  poezii online, aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2015/08/vasile-mic-poezii.html
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La rândul ei, acţiunea este cu atât mai credibilă,
pe măsură ce naratorul refuză orice formulă gratuită de
hiperbolizare. Procedează potrivit dictonului: „ Un geniu
nu are nevoie de cuvinte inflamante”. De aceea şi fraza
expunerii este clară, cursivă şi limpede ca apa de cleştar
a Bistriţei.

Ca cititor pasionat însă, nu-mi pot reprima o
convingere, şi anume: „Brâncuşi – Viaţa” este o lucrare
osmotic-cosmotică. An cu an, faptă cu faptă, persoană
cu persoană, eveniment cu eveniment din periplul socio-
cultural şi din fluidul timpului contemporan cu Demiurgul,
sunt înlănţuite apolinic – precum sunt romburile Coloanei
Infinitului – în acest concis, dar palpitant discurs.

Se realizează, ontogenic, o diacronie şi sincronie
în timpul şi Geografia brâncuşiană (avându-şi începutul
la Hobiţa şi finalul la Paris cu bornele de hotar 1875-
1957).

Apoi, ca un fel de notar al tuturor spuselor
biografilor şi comentatorilor lui Constantin Brâncuşi, dr.
Ion Mocioi dă viaţă, în această „Brâncuşi-Viaţă”, unei
întregi galerii de iluştrii prieteni ai acestui original
Ahasverus (părinţi, artişti, pictori, sculptori, istorici de artă,
poeţi, comentatori-români şi străini).

În 12 capitole şi 138 de secvenţe, filmul vieţii
Demiurgului gorjean decurge într-un crescendo mereu
captivant, într-un ritm informaţional aluvionar, în final
aflându-ne în faţa unei veritabile „Enciclopedii Brâncuşi”.
În acest mod, autorul pune, generos, la îndemâna
lectorului un incontestabil vademecum în opera
genialului artist.

Indexul (140), bibliografia selectivă (1234 de
surse), documentele de arhivă (35), cât şi „iconografia”

(155 de fotograf ii) au funcţia
complementară de instrumente de

orientare în bogatul univers informaţional privindu-l pe
Brâncuşi – Omul şi Opera sa.

Aşadar „Brâncuşi –Viaţa” este o lucrare de
maturitate ce revelează erudiţia autorului, rod al nepotolitei
sale pasiuni pentru valorile gorjeneşti în orizontul artei,
ştiinţei şi culturii ( a se vedea şi cărţile despre Elvira
Godeanu, Iosif Keber...). Ca şi distinsul estetician, mai
mulţi gorjeni au îmbogăţit patrimoniul informaţional şi
ideatic în domeniu (St. Georgescu – Gorjan, George
Uscătescu, Ion Pogorilovschi, Ion Diaconu, Zenovie
Cărlugea, Ion Predoşanu, Vasile Blendea, Dumitru
Lupulescu şi mulţi alţi localnici.

Într-un material prezentat pentru revista „Sărutul”,
am sugerat ideea înfiinţării - nu dintr-un orgoliu provincial
- , fie la Târgu-Jiu, fie la Hobiţa

a unui Centru Internaţional de Brâncuşiologie. Susţin
acest demers cele peste 240 de personalităţi ale culturii
naţionale şi universale care, în diferite documente, au lăsat
nemuritoare menţiuni despre Titanul de la Hobiţa - Gorj.
În acest sens, ar putea fi luat ca idee – ghid cunoscutul
aforism brâncuşian:

„Lucrările nu sunt greu de făcut, ceea ce este
greu, este să ne punem în starea de a le face!”.

Col (r) DUMITRU DĂNĂU - (n. 1937)
Câmpofeni-Arcani, Gorj - prozator.

Brâncuşi – Viaţa
Ion Mocioi a lansat încă una dintre cărţile sale de referinţă în domeniul brâncuşiologiei.
Este vorba despre „Brâncuşi – Viaţa”. Viaţa şi opera lui Constantin Brâncuşi l-au obsedat

întratâta pe estetician, încât, prin orice studiu vizând o faţetă sau alta a personalităţii proteice a
genialului artist, prin aglutinare a ajuns la această formă de sinteză de Magna Opera. Un bun
câştigat pentru istoria artelor şi cititorul avid de cunoaştere în această fascinantă zonă a culturii
spirituale.

Este concentrat în carte un uriaş efort de sinteză pe multiple planuri: documentare,
exegeză, adnotarea esenţelor individualizatoare, hermeneutică, structurare a datelor într-o
arhitectură narativă.

„Brâncuşi – Viaţa” s-ar putea numi şi „Pe urmele Demiurgului de la Hobiţa”, autorul „jucând”
disimulat, metodic, scrupulos, avid de detalii semnificative şi cu o invidiabilă sagacitate epistemică
– rolul unui detectiv sui-generis.

Identificând locuri, persoane, întâmplări, documente, situaţii insolite, recompune un
captivant tablou dinamic, aproape hipnotizant. Verosimilitatea povestirii este asigurată de „dovezi”
de „probe” de „martori oculari” din toate epocile evoluţiei marii personalităţi.

Dumitru Dănău

Din opera Dlui Dumitru
Dănău am ales recenzia
cărţii Dlui Ion Mocioi -
«Brâncuşi – Viaţa» cu

prilejul aniversării autorului
şi lansarea volumului
omagial «Mocioi, 75»

Din volumul “DEMIURGUL”, tipărit în anul
2013, la Editura  MĂIASTRA Târgu Jiu
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ION N. OPREA - (n. 1932) Priponeşti - Galaţi, jurnalist.

Scriitorul Ion N. Oprea şi
proiectul său sisific

Un eseu semnat Nicolae N. Tomoniu, privitor la cărţile
trimise de autor la redacţia revistei «Sămănătorul»

Pe publicistul Ion N. Oprea l-am apreciat încă din ziua
când Excelenţa Sa Valeriu Tudor m-a informat că acesta doreşte
să-mi trimită nişte cărţi şi are nevoie de adresa mea. Primesc
nenumărate cărţi în format digital pe e-mail, unele propuse spre
publicare sau pur şi simplu cărţi trimise de colaboratorii revistei
„Sămănătorul”, ca sprijin frăţesc în completarea arhivei noastre
din redacţia „Semănătorul Tismana”. Trimit şi eu colaboratorilor
mei prin poştă cărţi şi reviste tipărite la editura noastră
„Semănătorul” dar ca un scriitor să-mi trimită cărţile sale recent
tipărite, fără să-l cunosc, nu mi se mai întâmplase şi ca atare,
apreciam din start gestul.

Doar atât la început, gestul ! În privinţa cărţilor nu-mi
făceam probleme dacă o să-mi placă sau nu, mie-mi place să
citesc orice carte care-mi cade în mână. Fie că mă voi bucura
să mai găsesc încă unul care-şi pierde nopţile ca mine scriind
sau citind, fie că-mi dă prilejul să înjur, cu voce tare şi în voie în
biroul meu, pe un nou subvenţionat de AFCN sau promovat în
mass-media de coloneii tip Turcescu din presă, care făcură din
pensionarul Neagu Djuvara, cu pensie de 50 dolari pentru
misiunea sa din Africa, milionar şi „istoric” al neamului, alături
de alţi maimuţoi care interpretează istoria aiurea.

Cu jurnalistul, juristul şi economistul Ion N. Oprea fu
altceva ! Fu ca un trăsnet ce ştii că o să-l auzi după scânteia
din nori dar nu ştii dacă o să-l auzi ca un bum de bombă. Şi fu
mare bum constatând că scriitorul e unul de-ai noştri, din
literatura ne cazonă, literatura complementară sau subsidiară,
care-şi tipăresc cărţile în „regie proprie”, adică din mizerabila
lor pensie.  Literatură „de nişe”, ar zice, in lipsa unui vocabular
adecvat, scriitorii agreaţi de pixul lui Manolescu sau mânjiţi de
guvern să practice literatura de partizanat politic care umple
librăriile cu maculatură de idei proaste dar frumos ilustrată şi
pe hârtie din cea mai scumpă. Şi ca să fie dezastrul culturii
române, al creaţiei jurnalistice în general, mai mare ca niciodată,
recent, guvernul nu dădu aviz favorabil pentru propunerea
legislativă care pune în dezbaterea parlamentului, în această
sesiune, completarea Legii nr. 8/2006 cu prevederea încadrării
activităţii de jurnalism ca activitate de creaţie1 .

Car’va să zică, vorba lui Conu Iancu, nu sunt bani la
guvern pentru noi creatorii, membri ai UZP - Uniunii Ziariştilor
Profesionişti,  care tipărim reviste şi cărţi de interes public cu
bani din pensia noastră amărâtă dar bani se găsesc  pentru
mărirea pensiilor pentru parlamentarii cărora nu le pasă de
cultura şi învăţământul românesc. Sau bani pentru preşedintele
Johannis pentru a tace şi mai mult decât o face. Degeaba
semnăm noi petiţii primului ministru2  ca să ne azvârle câte un
piept de pui dacă ei nici măcar nişte „tacâmuri” de pui ceauşiste
nu ne aruncă.

În aceste condiţii vitrege apare, ca un bum de trăsnet,
scriitorul Ion N. Oprea care s-a angajat într-o muncă de sisif

prin proiectul său de a aduna revistele noastre ne partizane
şi ne cazone într-o antologie de o mare încărcătură a
informaţiei pentru cetăţean, profesor, scriitor sau redactor de
revistă. Cartea primită prin poştă, Ion N. Oprea – „Revistele?
Luminoase, instructive şi educative…”  este o monografie
de excepţie privind publicistica actuală ne subvenţionată deloc
sau insuficient. Ion N. Oprea nu face un dicţionar tern al
jurnalisticii actuale. Scriitorul preia în carte, cu imagini şi text,
revistele culturale apărute pe „meleagurile noastre mioritice”
incluzând şi mostrele de înaltă încărcătură profesională găsite
în ele. Este remarcabil acest fapt constatând că jurnalismul
cultural românesc s-a de-profesionalizat iar cultura este
departe de a sta printre ştirile cu prioritate în mass-media.
Dacă posturile de televiziune, parazitate politic prin subvenţiile
ce le primesc de la cloaca parlamentarilor îmbogăţiţi, se ocupă
de nimicurile din societatea  românească şi de reclame ce te
scot din sărite prin englezisme şi sloganuri tâmpite,
intelectualul, omul de cultură, eruditul, caută cu lumânarea
vreo revistă serioasă prin grămada de gunoi politic şi cazon.
Ei, bine! Scriitorul Ion N. Oprea înşiruie pe uliţa culturii
româneşti o grămadă de felinare ce arată calea pe care
trebuie să o ia omul avid de o educaţie şi instrucţie serioasă.
El a gândit un proiect de promovare a publicaţiilor locale şi a
cărţilor în regie proprie pe care ar fi trebuit să-l facă Ministerul
Culturii demult ! S-a încărcat însă ca cetăţean şi scriitor cu o
muncă de Hercule aidoma iniţiativei concepută de Artur
Silvestri care dorise învierea online a vechilor reviste din
jurul anilor 1900. Bietul Artur, alături de care lucram ca
redactor al rev istei „Sămănătorul” şi
webmaister al „Editurii online Semănătorul”,

ION N. OPREA
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s-a stins de vreo 8 ani, o parte din revistele lui online, rămase
arhivă, încă mai pâlpâie iar eu duc în spate supliciul
„Sămănătorului” prin munca de editor şi publicist. Mă gândesc
că s-o ivi şi cineva care va duce mai departe conceptul Oprea
de promovare a jurnalelor precum şi promovarea „jurnaliştilor
încă necunoscuţi” ce colaborează la ele.

A doua carte, Ion N. Oprea – „Dacii la ei acasă”,
urmând conceptul de tip antologic descris mai sus - care pare să
fie un şablon inedit pentru volumele sale - autorul atinge punctul
sensibil al societăţii noastre actuale putrede, abordând tema
patrimoniului nostru istoric, lingvistic, arheologic şi imobiliar, pe
cale de distrugere irecuperabilă în viitor. Ne facem un motiv de
mândrie în a-i aloca un articol separat.

Până atunci, deja colaboratorii noştri care au abordat
subiectul în „Sămănătorul” saltă cu mândrie capul pentru că iată,
se instalează şi se îngroaşă rândurile erudiţilor care lasă în urma
lor, prin sacrificii materiale proprii, adevărate manuale de istorie
şi patrimoniu cultural românesc. Vai vouă pseudo-profesioniştilor
din cultură şi educaţie, vremea când veţi fi arătaţi cu degetul
pentru anti-românismul vostru se apropie ! Vai vouă dascălilor
care la comanda marionetelor poli t ice puse la cârma
inspectoratelor şcolare, acceptaţi prin „obligativitatea” intonării
imnului naţional să ridicaţi odă în fiecare dimineaţă de cursuri
împăratului roman Traian, jefuitorul aurului dacic ! Câte petiţii
aţi făcut pentru a intona alt marş patriotic în şcolile noastre ?

Vremea apocalipsei personalului didactic din şcoli
începe! Elevii vă vor întreba de ce aţi scos istoria neamului nostru
din manuale, vă vor pune întrebări de ce Eminescu, poetul nostru
naţional, e cadavrul din debaraua lui H.R. Patapievici, de ce
pentru cărţulii de tipul „De ce iubim femeile”, preferatul băsescului
„Cărtărăscu” a fost propus pentru Premiul Nobel de către grangurii
dintr-un minister al culturii condus de maghiari mai bine de un
deceniu. Vai vouă ! Urmează încă o etapă în dezvoltarea omenirii
la fel ca acelea care au urmat după stăpânirea focului sau
inventarea roţii ! Reţeaua Internet va revoluţiona civilizaţia umană
iar voi veţi deveni inutili când elevii vă vor întreba la şcoală: „De
ce să citim Cărtăreşti, Patapievici şi Pleşi în loc să citim despre
studiile lui Virgil Ene care ne spune despre Eminescu, că a fost
şi om de ştiinţă, şi astrofizician, care cu o imaginaţie halucinantă
a elaborat peste 50 de anticipaţii ştiinţifice bazate pe eseurile lui
Albert Einstein ?”

Cum ar putea fi adevărurile istorice spuse în volumele
lui Ion N. Oprea incluse într-un învăţământ cu legea educaţiei
modificată postdecembrist de 26 de ori? Sau ca producţia de
carte pe teme culturale să fie inclusă în proiectele de finanţare
ale AFCN - Administraţia Fondului Cultural Naţional, când în
parlament se dau legi aberante  pentru taxarea producţiei de
carte 3 ?

Lumea mileniului al III-lea se schimbă iar dacă o ţară
nu-şi schimbă ţintele educative, instructive şi culturale în funcţie
de noua revoluţie a informaţiei - ce permite tehnic ca orice
cunoştinţă să o poţi accesa din buzunarul cu celularul sau din
mapa cu tableta - aceea ţară va rămâne înţepenită la nivelul
celor două decenii scurse din acest mileniu.

Citim recent că sistemul finlandez de educaţie, considerat
cel mai bun din lume şi depăşit doar de ţări precum China şi
Singapore la rezultatele testelor PISA, se pregăteşte de reformă.
Copiilor finlandezi nu le vor mai fi predate în şcoli materii, în
sensul clasic, cum sunt geografia sau biologia. În schimb,
profesorii vor trece la predarea în baza unor subiecte şi teme de
interes, ceea ce presupune o abordare interdisciplinară.

Vai vouă ce călcaţi istoria dacilor în picioare şi o ascundeţi
prin şcoli de ochii tinerimii, pentru că veţi pieri !

A venit timpul când în pauza mare a şcolii, elevii să facă
grup în jurul unei tablete şi să citească despre războaiele
geto-dacice din cărţile lui Ion N. Oprea sau ale altora
care, împreună, au citit mii de cărţi privind originea
poporului român !

 Nicu N. Tomoniu,
Tismana, 17 sept. 2015

1 http://samanatorul.blogspot.ro/2015/05/senatorul-
vochitoiu-reitereaza.html
2 http://samanatorul.blogspot.ro/2015/06/presa-scrisa-
locala-si-centrala.html
3 http://samanatorul.blogspot.ro/2015/02/timbrul-
cultural-inc-o-lege-manea-la.html
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Despre daci s-a scris mult şi niciodată îndeajuns.
Niciodată îndeajuns şi mai ales corect. Şcoala şi literatura,
chiar şi cea de specialitate nu numai că nu ne-au spus ceea
ce trebuia despre daci şi romani, strămoşii noştri, dar nici
enigmele nu ni le-au clarificat nici în zilele noastre. Adesea
lucrurile ni s-au prezentat fals, denaturat, o istorie care să
placă timpului şi anumitor capete, lăsându-i pe români, cu
veşnica întrebare fără răspuns - de unde venim, care ne-au
fost adevăraţii înaintaşi, doar Remus şi Romulus?

Cu întrebări niciodată abandonate s-au hrănit şi marii
noştri istorici. Pierit-au dacii?, se întreba Bogdan Petriceicu
Haşdeu, om de ştiinţă şi de formaţie enciclopedică, cel mai
mare istoric al generaţiei lui, în Foae de storia română, Iaşi,
1859,col. 46-52; 70-73; 95-105; 137-152, pentru ca întrebările
Cine? De unde? De când?, puse pentru Basarabi, să dea
naştere altora, care îi priveşte pe daci şi ştiinţa istoriei:
Armenii în România, în Columna lui Traian, I, 1870, nr. 30,
p.3 şi 33, p.3-4; Viaţa de codru în Dacia. Studiu filologic,
ibidem, p. 244-246; Originile agriculturii la români, ibidem,
1874, p. 49-53; Originile viticulturii la români, ibidem, p. 89-
95; Originile păstoriei la români. Elemente dacice. Studiu de
filologie comparată, ibidem, p. 101-107, 124, 156, 173-177,
234-235; Românii bănăţeni din punct de vedere al
conservatorismului dialectal şi teritorial în AARMSL, II, t. XVII
(1895-1896), p. 1-69; Cine sunt albanezii, Conferinţă ţinută în
şedinţa Academiei Române de la 25 mai 1901, publicată în
Literatura şi artă română, V (1901), p. 635-661.

Problema dacilor şi originea lor i-a preocupat pe B.P.
Haşdeu de tânăr şi până la bătrâneţe, ca şi continuitatea daco-
romană în Dacia, formarea poporului român în ansamblul vieţii
economice, sociale şi politice.

Asupra aceleaşi mari probleme, „”mai către
bătrâneţe”, au zis cei care nu i-au aprobat opiniile, în Dacia
preistorică, s-a oprit şi Nicolae Densuşianu, cu valoroase alte
lucrări istorice bazate pe o largă informaţie documentară,
culeasă de el din arhivele din ţară şi străinătate. Una din
ele, Revoluţiunea lui Horea în Transilvania şi Ungaria 1784-
1785, scrisă pe baza documentelor oficiale, Bucureşti, 1884,
523 p., operă premiată de Academia Română, susţinută şi de
B.P. Haşdeu, ca fiind „cea dintâi şi singura până acum lucrare
pe deplin serioasă asupra istoriei moderne a românilor”.

în Dacia preistorică, operă de o viaţă, vorbind despre
vechii locuitori ai Daciei, arimii, Nicolae Densuşeanu spune
„erau numiţi Rumâni şi Rumuni. Aceasta rezultă din numele
principelui dac Rumon”, că „originea acestor forme (statale
n.n.) este în tot cazul anterioară ocupaţiunii romane”.

Tot Densuşeanu ev idenţiază că tradiţi i le „ne
înfăţişează pe noi românii de astăzi ca autochtoni la Carpaţi
şi la Dunărea de Jos, ca descendenţi ai unui popor vechiu
numit Râmleni şi Râmni, care locuiseră odată în regiunile
acestea. „Românii” ne spun aceste tradiţiuni, „nu au venit
de nicăieri, ci s-au pomenit aici”. „Românii, de când sunt ei,
au stat tot pe aceste locuri”.

Numai că despre Dacia preistorică, istoricii vremii,
fie că nu s-au aplecat suficient asupra filelor ei, fie interese

obscure sau neştiinţa au dominat, susţinerile

ei au fost date pe seama fanteziei autorului, motivată de
puţinătatea izvoarelor istorice, la acea oră. Şi lui Haşdeu i s-a
pus în sarcină tendinţa de exagerare uneori a semnificaţiei
faptelor, ceea ce l-ar fi condus, în gândirea lui, să invoce
providenţa, tendinţele mistice, atavismul, care însemna vina
de a pune bază şi pe persistenţa sângelui, ca probă a continuităţii
de neam...

Ori, cercetarea ulterioară, ca şi cea prezentă, stabilesc
valoarea ideilor acestor mari istorici, asupra cărora se opresc şi
le promovează.

Nicolae Bălcescu nu numai în Magazinul istoric pentru
Dacia, Mihail Kogălniceanu cu Dacia literară, mai puţin D.A.
Xenopol, chiar prin întreaga activitate, văd în cunoaşterea
profundă a trecutului istoric unul dintre cele mai importante
izvoare de constituire şi consolidare a României desăvârşite.

Concepând istoria, ca şi Nicolae Bălcescu pentru care
avea o mare preţuire, nu ca o înşirare seacă de date, ci ca un
izvor de îndrumări vii, Nicolae Iorga a făcut din studierea
trecutului, pe care 1-a aprofundat şi interpretat, o carte de
învăţătură, un mijloc de ridicare a conştiinţei naţionale. „Datoria
istoricului este de a lămuri pe ascultători asupra problemelor
zilnice, asupra întrebărilor ce se prezintă înaintea fiecăruia,
pentru că istoria este viaţa omenească, problemele de odinioară
sunt problemele de acum, în altă formă, cu alţi oameni, aceiaşi
umanitate se înduioşează şi se frânge”, spunea istoricul.

Cercetările de istorie naţională ale altui istoric, Gheorghe
Brătianu s-au concentrat asupra unor probleme majore: formarea
şi continuitatea poporului român, a statelor medievale româneşti,
organizarea socială şi politică a vieţii româneşti în epocă.

In „Vechimea poporului român şi legătura cu elementele
alogene”, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, voi. I, 1924, p.
13, renumitul om de ştiinţă Simion Mehedinţi scria: „Noi românii,
suntem locuitorii cei mai vechi ai acestui pământ al Daciei, şi
anume, unul din cele mai vechi popoare ale întregului continent”.
Şi argumenta: „La 513 (î.e.n.), când Roma stăpânea câteva
sate pe malul stâng al Tibrului (nici cât Ţara Bârsei), părinţii
noştri de la Dunăre formau un neam mare, închegat şi puternic
care ţinea calea în Balcani celui mai mare monarh al Asiei, lui
Darius al lui Histaspe”.

Folosirea unei documentaţii largi, lui Constantin I.
Giurescu i-a permis să realizeze observaţii judicioase, cu privire
la trecutul nostru istoric. Constantin C. Giurescu abordează şi
reuşeşte cu aceeaşi competenţă probleme de istorie veche,
cuprinzătoare - toponimie, geografie istorică, lingvistică, drept,
artă, metodologie istorică, literatură.

Alţi istorici şi literaţi, folosind mediul prielnic, al unei
documentaţii largi, pe bază de documentare arheologică şi
de laborator, nu numai că ne ajută să reînviem şi să aducem
cât mai aproape trecutul, dar ne conving şi de ceea ce nu ni s-
a supus multă vreme, suntem un popor vechi înaintea multora
din Europa prezentă, încă mai mult, am fost şi noi un Imperiu.

„în laţul gândirii „politic concrete”, articol publicat în
revista „Cultura”, secţiunea Cultura literară, autor C. Stănescu,
1 noiembrie 2012, referitor şi la un interviu al Rodicăi Lăzăroiu,
luat prof. dr.Mihai Vinereanu, un „rebel al lingvistici”, spune
Stănescu, pune pe jar comunitatea lingvistică românească,
oferindu-i preopinentului, plecat dinainte de 89 în Germania şi
stabilit apoi, din 1986 în America, ocazia unei provocări:
profesorul Vinereanu a avut şi continuă să aibă „ideia năstrşnică”
a originii nelatine a limbii române, care, spune domnia-sa, „mi-
a venit încă din vremea studenţiei, pe la începutul anilor 80, şi
mă întrebam dacă cineva, vreodată, a mai avut această idee
năstruşnică, cum spuneţi dvs. La acea vreme nici măcar

DACII LA EI ACASĂ
- În loc de prefaţă -

ION N. OPREA
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nu azisem de „Dacia preistorică” (Nicolae Densuşianu
n.n.), cu atât mai mult de Felix Colson şi lucrările
sale”.

Felix Colson, explică C. Stănescu, diplomat
francez în Ţări le Române înainte de Unirea
Principatelor, e „primul autor care vorbeşte de originea
nelatină a poporului şi a limbii române”.

Dacii la noi acasă, nu e o carte exhaustivă,
nu-i un studiu istoric, nu face interpretări de natură
să promoveze nici măcar ipoteze istorice, dar este o
carte care, adunând şi prezentând informaţiile, devine
un dicţionar al promovării ineditului păstrat nu doar
în cărţi şi arhive, ci şi în oboseala arheologilor, a
jurnaliştilor, a oamenilor bine informaţi, care au meritul să ne
prezinte unde se află aurul Daciei, care a fost civilizaţia şi chiar
limba dacilor, existentă şi astăzi în ceea ce este limba română,
cum au promovat galeriile subpământene dacice de la
ascunzătorile labirintice ca să păcălească şi să-i rătăcească pe
romanii cuceritori, la marele oraşe tot subpământene,
descoperite în 2014 sub structura marii autostrăzi care este în
lucru în Dacia de nord-vest-est-Transilvania.

Este o carte cu informaţii pe care le-am considerat
necesare cititorului pentru completarea cât de cât a înţelegerii
lui a ceea ce aude şi citeşte despre relaţiile traco-egiptene, traco-
etrusce sau etrusco -egiptene, ca să se clarifice şi unitatea de
gândire şi simţire a lumii mileniilor antice. Şi de aici,
decodificarea prezentului...

Dacia la noi acasă este şi multă literatură, cronici şi
prezentări de cărţi, eseuri, înscrisuri şi comentarii diverse legate
de şi despre daci, care susţin continuitatea, locul de unde
provenim, din dacii din Dacia. O literatură cu informaţii care
prezintă cititorilor şi un alt punct de vedere asupra istoriografiei
române decât cel oficial, mai puţin ştiinţific şi după părerea
noastră.

Important pentru cititori mi se pare foiletarea şi luarea
la cunoştinţă în rezumat a informaţiilor puse în manuscrisul său
de însuşi împăratul Traian, cuceritorul vremelnic al Daciei,
devenit cartea cu titlul Columna lui Decebal - De bello Dacico
- autor Simion Lugoj an, Editura de Vest din Timişoara,
comentată de Pirtea Măria, Oradea, octombrie 2006.
Recomandarea ca cititorii să caute şi să citească volumul
Adevărata obârşie a poporului român de Valeriu D. Popovici-
Ursu, Editura Gedo, Cluj, 2012.

Dacia la noi acasă este pentru oricine şi un îndemn
a ne documenta despre munca istoricilor în special pentru
clădirea noii istorii a Daciei şi României care, în împrejurările
actuale, prin incompetenţa unora dintre conducători şi a lipsei
lor de curaj, România îşi cam pierde identitatea, lucru pe care
nu l-au făcut dacii în împrejurări v itrege. Un îndemn la
cunoaşterea noilor documente istorice, începând cu cele
dezbătute, aprobate şi difuzate în toată lumea purtând efigia
Congresul Internaţional de Dacologie, cel din anul 2014 fiind
al XV-lea, desfăşurat în 18-19 iulie la Oradea-România.

Dacia la noi acasă înseamnă şi nişte români care,
indiferent de profesie sau locul unde domiciliază, gândesc şi
simt ca şi noi, promovând trecutul nouă cu informaţi despre
ceia ce au fost dacii şi Dacia, aducînd alături de ei specialişti
din lumea întreagă, ca să ne predea celor de-acasă istoria
noastră.

Tuturor acestor oameni care cu fapte şi sentimente stau
alături de noi, eu ca autor al cărţii de faţă le mulţumesc.

Ion N. Oprea

Citiţi fragmente din cartea Ion N. Oprea – „Dacii la ei acasă” , pag. 222-234, online:
http://samanatorul.blogspot.ro/2015/09/ion-n-oprea-dacii-la-ei-acasa-prefata.html

Vorbind despre daci şi conducătorul lor
Burebista, Traian, semn al respectului care îi
poartă, îl numeşte „remarcabilul Rege Burebista".
El recunoaşte că „dacii erau foarte puternici şi
cunoscuţi". Dacia lui Burebista fusese şi ea un
Imperiu, regiunile geografice ale Daciei lui Decebal
erau patru, prima parte şi cea mai apropiată este
cea aşezată între râul Taos şi munţii din interiorul
acestei ţări. Cea de a doua era cea dintre Dunăre
şi munţi, începând de la Porţile de Fier şi până la
Arrubium (Măcin, Dobrogea) în Sciţia Minor
(Dobrogea). Cea de a treia, între munţi şi Tiras
(Nistru), iar ultima e cea aşezată pe crestele

muntoase aflate în părţile septinţionale. Deci frontierele Daciei
erau „de la Nistru pân-la Tisa". Împărţită în patru provincii, „în
prima locuitorii sunt cunoscuţi de noi sub numele de daci, în a
doua sub aceea de geţi, în a treia de costrobaci, iar în a patra
de carpi, dar toţi fac parte din acelaşi neam tumultuos şi vorbesc
aceeaşi limbă".

„Limba lor nu este greu de învăţat de către noi,
romanii, spunea Traian,  întrucât prezintă mari  asemănări
şi  după spusele unor cunoscători s-ar apropia de vechea
noastră latină cunoscută sub denumirea de limba priscă
sau ausonică. Ea este vorbită şi la miazăzi de Danubio,
adică în ţinuturile tracilor, aflaţi mai de demult sub
stăpânirea noastră, căci dacii tot o seminţie tracică sunt.
Asemănătoare foarte mult cu limba tracă, până într-atât
încât nu poate fi deosebită de ea decât prin unele expresii
locale, este de asemenea ilira. De latină o despart mai
mult înglobarea unor sunete aspre, necunoscute de latină
şi pe care gura unui roman numai cu greu ar putea să le
reproducă".

Deci se reţine: Dacii vorbesc o limbă străveche!
Cele de mai sus citite fac să cadă toate ipotezele

greşite cu privire la romanizarea treptată a dacilor cu privire la
latinizare. Spusa lui Traian că „limba lor nu este greu de învăţat
de către noi, romanii", este mărturie rarisimă a faptului că
romanii au învăţat ei înşişi limba dacilor atât din necesitate,
dar şi pentru că le era uşor s-o folosească. Şi dacă ei au vorbit
în limba dacă, atunci de ce am susţine noi că limba dacă ar fi
dispărut sub ocuparea parţială a Daciei de către romani?

„... Eram copleşit de faptul dureros pentru poporul
roman că trebuia să acordăm dacilor sumele de bani la
care ne învoisem...", ca să stea liniştiţi, să nu se răscoale.

Spusele de mai sus lasă să înţelegem că între Roma
şi Dacia existau înscrisuri, cu condiţii de pace, că regii daci
stătuseră la aceeaşi masă cu împăraţii romani şi stabiliseră
nişte obligaţii, dacii fiind triumfători... conform obiceiului: cine
pierde plăteşte!

De când plăteau romanii tribut dacilor, o spune tot
Traian: „Predecesorul nostru Domiţian stabilise obiceiul
de a-i alimenta cu bani pe aceşti războinici vijelioşi,
considerând că astfel va cumpăra liniştea la hotarele pe
Danubiu al Imperiului".

Manuscrisul lui Traian în această priv inţă este
completat de alte scrieri de atunci care povestesc că împăratul
roman Domiţian a fost înfrânt categoric de Decebal la anul 89,
deşi împăratul încerca să mascheze adevărul...

Deci Dacia era puternică, ţinea la respect un mare
cuceritor al timpului...
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LUCIA SILVIA PODEANU - (n. 1942, Focşani, d. 2015,
Novaci) poet, folclorist (din Novaci-Gorj).

Scriitor membru

al LSR -Gorj
 Ion N. Oprea - Să n-o

uităm: Silvia Lucia
Podeanu†, Novaci-Gorj

Fiică de ceferist, născută la Focşani, în  iunie 29,  1942,
împlinise 73 ani, era încă tânără, zic eu, din părinţi Floarea
Rauca şi Mărgărit Tudor, al cincilea copil din cei şapte ai
familiei, toţi realizaţi intelectual şi socio-profesional, unii din
băieţi lucrători în diplomaţie ori ca ofiţeri superiori în armata
română,

 Silvia Lucia Tudor, strălucită profesoară de limba
română, căsătorită cu medicul chirurg Grigore Podeanu,
stabiliţi la Novaci-Gorj încă din 1965, au fost împreună 44
de ani, până în 2008, când a rămas doar cu amintirile soţului.

Dobânditoare a gradului de profesor, cu lucrarea
Folclorul  obiceiurilor în legătură cu moartea, în zona Novaci,
studiu publicat şi în anul 2004 în volumul Izvoare de frumuseţi
– datini, obiceiuri, ritualuri, care a certificat calităţile sale nu
doar în cercetarea folclorică, ci şi potenţele de înţelegere şi
însăilare în cuvinte alese a ceea ce-i “spuseseră” Vasile
Alecsandri, Mihai Eminescu, Vasile Voiculescu…

Poeta a  fost  printre   primele condeie  care a aderat
la iniţiativa  noastră de realizare a unor antologii cu lucrări
literare, pe o temă dată şi a publicat consecvent,catalogul
frecventatorilor evidenţiind-o. În cadrul Cenaclului, stimulată
de atmosfera de muncă de aici a acceptat îndemnul şi elanul
necesare realizării propriilor şi apreciatelor bijuterii lirice
intitulate Anotimpurile iubirii, volum de poezii, 157 p., închinat
soţului ei, Nicu, debut în domeniu, promovat de Primăria
oraşului Novaci şi Consiliul local care i-au sponsorizat
editarea în 2011 şi alt volum, tot poezii, 368 p., Lumina unui
gând, în 2012, dedicate părinţilor, fraţilor şi copiilor ei. Ambele
au fost publicate de Editura Cetate Deva. Cele două volume
au fost susţinute, recomandate cititorilor şi favorabil apreciate
în scris de către colaboratorii Cenaclului nostru literar la
distanţă, printre care prof. Camelia Nenciu, dr. Iulia Gabriela
Şerban, înv. Jane Margareta Tudor, prof. Mioara Niculescu,
prof. Ileana Şandru Troi şi  prof. C. Voiculescu -în revista
Pietrele Doamnei, noiembrie 2011, Curtea de Argeş-, ca şi
de multe alte persoane aflate în evidenţa scrierilor proprii.

Au urmat - Grădina de sub cer, versuri, 192 p.,
destinate nepoţilor ei, 2013, Solstiţiul de vară, versuri şi proză,
156 p., pentru fetele ei, Anca şi Elena, 2014, ambele la Editura
Armonii Culturale,  Adjud, cu substanţiale şi credibile
prezentări şi recomandări către cititori, făcute de Gheorghe
A. Stroia, membru corespondent al Academiei Româno-
Americane de Arte şi ştiinţe.

La aceeaşi Editură, Armonii Culturale, Adjud, cu
vorbe de cumpănită apreciere, chiar şi în versuri, semnate
de Gheorghe A. Stroia, sunt editate încă două bijuterii,

Tărâmul durerii,100 de pagini, cu mulţumiri
domnului Mircea M., şi volumul Versuri şi

proză, 84 de pagini, 2015, ultimul devenind expresia ultimei
sale dorinţe, surpriza promisă de către cineva devotat din
familie şi realizată prin regie şi editare proprie, chiar în ultimele
momente ale vieţii.

Ca semn al preţuirii prieteniei eterne nu pregetă să
amintească pe ultima copertă: “În speranţa că prietenul pe care
l-am dezamăgit acum mulţi ani mă va fi iertat, am uitat şi eu
deziluzia produsă de cel de-al doilea prieten pe care am îndrăznit
să cred că mi-l pot face”…

Rămâi aşa cum eşti!.... În loc de Prefaţă, îşi intitulează
“panagiricul”, cuvântul de prezentare a operei şi a creatoarei
spuselor dintre coperţi, unde totul se înfăptuieşte nu de la sine:

Părinte blând, nu ştiu ce-i duşmănia,
Eu ştiu să recunosc doar Omenia,
Iar dacă ei au sufletul pătruns
De sentimentele ţinute în ascuns,
E treaba lor, nu e problema mea,
Viaţa mi-e bună, a lor este … rea!
Ei nu văd nici lumina şi nici cerul,
Doar gândul rău le este adevărul.
Eu vreau să cresc, să gust doar din lumină
Să râd, să plâng, să-mi fie viaţa plină,
Să -mi cresc pruncii în credinţă
Raiul să-mi fie-n sânge şi fiinţă,
Să fiu aproape de poala hainei Tale,
Coboară de la Tine cuvintele-mi pe cale
Ţi înfloreşte-le în versuri şi poveşti…
Cartea prezentată este structurată astfel- partea I,

Versuri: Ţara de nicăieri, cuprinzînd şapte titluri, ultimele creaţii
ale poetei, din ultimele zile : Lumina de-nceput, În acest
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nou timp, Tăcerea pietrei, Zborul, Ţara de nicăieri, Primăvara, Lumi
închise  într-un fir de nisip. În ultimele Silvia mărturisind dar şi
întrebându-se, cum a făcut întotdeauna în viaţă: “În colţişor de
minte, păstrez de mii de ani iluzii,/ Iar visele apar aceleaşi, la antipozi,
spontan./ O, Doamne, ce ştii Tu şi noi nu ştim şi căutăm în van?”;
partea a II-a, - Eseuri şi poeme.

Eseuri şi poeme? Sunt mărturia ei, neevidenţiată de
Editură, pentru ceea ce este Cenaclu literar cu membrii lui la
distanţă, probă a ceea ce spunea C. Huţanu despre Ion N. Oprea
că îşi adună copiii acasă, lucru pe care îl fac şi cenacliştii adunându-
şi ce au publicat în antologii şi punând în propriile cărţi: Greşim?
Aruncaţi-i pe poeţi şi Nota <coordonatorului> în volumul Românii
aşa cum sunt, 2011, pp.285-289, transpus aici p. 29; Divide et
impera, Condamnat să iubeşti, Lanţul iubirii, 2013, pp. 143-146,
aici p. 36; Valori impalpabile, Poveste din păcate adevărată – scoasă
dintr-o ladă a amintirilor şi Rara Avis, publicată în Cu prieteni, despre
prietenie, 2012, pp.330-335, regăsite aici p. 42; Acolo s-a întâmplat
minunea, Sub teiul din Copou, Lalelele, în Darul vieţii: Dragostea,
vol.I, pp.111-115, 2014, aici p.52; Lacrimi de sânge, Du-te dor, Rugă
de seară, Sate pustii, Îndemn, Ţăran, Ţăran Român, în Dorul de-
acasă, pp.337-345, 2014, aici p. 59; Confesiuni - File dintr-un posibil
Jurnal neterminat, Trepte existenţiale, Autobiografie, În lungul drum,
m-a bucurat lumina, Ai mai dori, în Viaţă, viaţă…, pp. 216-222,
2015, aici p. 71 ş.u.

Este important ca Editura să precizeze unde şi când au
fost publicate iniţial lucrările, viitorii cercetători folosindu-le
precizările, mai ales că, partial, Cuprinsul lucrării o face.

Membră a Ligii Scriitorilor, Filiala Gorj, fiinţă care şi-a legat numele
de Cenaclu pe care îl coordonez, Silvia scrie pe una din aripioarele
copertei ultimului volum, avertizându-ne: “Din falnicul cireş de-
odinioară,/ Rămas-a doar un ciot bătrân”…

      I-am dat telefon duminică 2 august să o întreb de sănătate,
să o întreb cînd îmi trimite lucrarea pentru viitorul volum antologie
cu tema Nu Uita, Silvia era în agonie…

Luni, 3 august 2015, am primit vestea cea tristă: Ciotul, fără a fi
prea bătrân, plecase. Familia ne anunţa că Silvia Lucia Podeanu
în zorii zilei s-a desprins de tot ce este prietenie – prietenul meu –
şi a plecat la cele veşnice. Cu speranţa pe care şi-a pus-o pe coperta
ultimei ei lucrări literare de 84 de pagini, că Omul din om nu va
pieri, şi-şi va acorda iar valoarea prin reevaluarea valorilor morale
din care face parte şi prietenia…

O optimistă a fost Silvia! Să-i fie veşnică amintirea şi Calea
luminată de Bunul Dumnezeu!

                                                          Ion N. Oprea

ARUNCAŢI-I PE POEŢI

Aruncaţi artiştii la gunoi
Şi primii aruncaţi-i pe poeţi,
Că văd prea multe
Şi înţeleg uşor!
Mai au şi darul
Ca să spună
Pe înţelesul tuturor,
Nu doar povestea
Marilor iubiri
Şi cea a căutărilor
În rătăciri,
Ei pot să vadă
În suflet
De-i dorul dor –
Sau de-i monedă calpă.
Pot să audă
Pe primul care ţipă
„Hoţii!”
Când bunurile lui
Sunt de la alţii
Care-au muncit
Şi de primit
n-au mai primit nimic.
Poetul vede
De ce sunt lucrurile
Strâmbe-n lumea asta
Şi pentru ce favoruri
I. Grec şi-a trimis nevasta
În cabinetul primului-ministru
Care le-a aprobat pe toate –
Zâmbind sinistru,
Mângâind coapsa femeii
Devenită marfă,
Ca orice legătură de ceapă
pe tarabă…
Aruncaţi poeţii la gunoi
Şi inventaţi altă poezie,
Voi.
Poezia minciunii şi
a hoţiei,
Poezia trădării.

               Novaci, 1995
Novaci-Gorj, 2 august 2011

Notă: Oare am greşit că am publicat versuri la
aproape şaptezeci de ani? se întreabă doamna Podeanu.

Un scriitor dintr-o generaţie ceva mai veche,
Gheorghe Chiper, autorul cărţii „Târgul trăsniţilor”, ani
de zile redactorul şef de la „Curierul ieşean”, avocat la
Iaşi, după 1945 a intrat în uitare literară, pentru că, vorba
doamnei Silvia, aşa „i-a fost traiectoria vieţii”. Dar a
produs literatură de sertar, aşa încât, la moarte, în 1977,
i-au rămas în manuscris mai multe cărţi: Lacrima Cristi,
Fulgerul Negru, Plug, Voievodul sărmanilor, Când
moartea întârzie o clipă… Să presupunem că ar fi fost
mai longeviv, că ar fi ajuns în 2007 şi ar fi solicitat accesul
în Uniune, la Iaşi, ce i s-ar fi putut reproşa, că e prea
bătrân, că a venit deodată cu încă 5-6 cărţi ca să
încaseze cei 500 lei în plus?

Să n-o uităm:
Silvia Lucia
Podeanu†,

Novaci-Gorj, şi
bijuteriile sale –
ultima “Versuri şi

proză”, cu
aprecierile mele

la adresa Editurii:
“Armonii

Culturale”, Adjud,
2015

Ion N. Oprea
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DUMITRU VLĂDUŢ - (n. 1939, Ungureni-Tismana, Gorj).
Eseist, proză scurtă, folclor.

A FOST ODATĂ O ŢARĂ BOGATĂ
CU OAMENI HARNICI,

CU MULTE FABRICI ŞI UZINE

A fost odată, nu ca în poveşti dar real. A fost
frumos, cu oameni harnici şi cinstiţi, cu ţăranul sănătos şi
roşu la faţă, cu mâini puternice şi harnice, cu case mici
cu geamuri din băşică de oaie, primitori – oferindu-ţi la
vizite tot ce aveau mai bun la masă. Vizitele între rude
erau obligatorii, cu zile mai multe, cu căruţe împodobite,
cu cai frumoşi, cu trăsuri trase de cai cu clopoţei. Când îţi
veneau în vizită – ştiai după clopoţeii cailor cine venea.
Erau bâlciuri la satele româneşti cu lăutari şi cu hore
frumoase. Fiecare sat avea hora lui cu fete roşii la faţă,
cu costume ţesute şi cusute cu mâna lor la lampa cu gaz
nr. 5 – 8 sau ii lucrate din zorii zilei şi până la apusul
soarelui.

Întoarcerea de la munca câmpului se făcea cu
oboseală dar şi cu bucuria zilei. Seara stăteau pe
marginea şanţului fetele, băieţii, femeile şi bărbaţii, bătrâni
şi femei bătrâne, care mai de care îşi povesteau munca
zilei şi ce mai aveau de lucru. Fetele serioase se uitau pe
sub sprâncene după băieţi harnici şi roşii ca un bujor.
Fiecare avea în gândul lor un viitor. Seara târziu apărea
luna. Şi luna era veselă şi frumoasă. Pe vremea copilăriei
mele parcă şi serile erau frumoase. Duminicile la sate
erau de odihnă. Se făceau hore în zăvoiul satului, fetele
şi femeile tinere mergeau desculţe, cu pantofii în săcui,
la intrarea în zăvoi trecea un pârâu cu apă limpede; fetele
şi femeile se spălau pe picioare şi îşi încălţau pantofii. La
hora din zăvoiul Tismenei veneau fete îmbrăcate în

costume româneşti cusute de mâna lor,
care mai de care mai frumoase cu catrinţe

cusute cu fir argintiu sau auriu. Când jucau învârtita se fluturau
cătrinţele ca nişte steaguri.

Când se făceau nunţi în sat, era sărbătoare mare, se
îmbrăcau fetele cu ce  aveau mai frumos. Sâmbăta se făcea steagul
şi se făcea horă în curtea miresei şi a mirelui.

Zestrea miresei se ducea cu căruţa trasă de doi cai frumoşi,
împodobiţi cu pamblici colorate, iar în mijlocul căruţei era nelipsită
lada de zestre a miresei. După cununie se făceau întreceri între
călăreţi ce reprezenta garda tinerilor, care să ajungă primul la casa
mirilor. Era ca în poveşti şi de fapt în zilele de azi sunt poveşti. În
fiecare duminică se făcea horă în zăvoiul Tismenei, azi transformat
în mormane de pământ excavat. Mergeam şi eu la hora din zăvoi,
aveam 5 – 6 ani şi îl căutam pe naşul meu învăţătorul Dumitru
Popescu, „sărut mâna naşule”; îmi scotea din chimir 2 – 3 bănuţi
găuriţi. Mulţumeam naşului, fugeam la negustorii ambulanţi şi îmi
cumpăram alviţă sau turtă dulce. Eram fericit. Priveam cum jucau
fetele şi băieţii. Se vedea bucuria pe feţele privitorilor. Zăvoiul de
azi este o grămadă de gunoaie şi grămezi de pământ. Interesul de
ieri s-a transformat în neglijenţa celor ce conduc azi. În anii copilăriei
mele în zăvoiul frumos al Tismenei întâlneai dascăli, preoţi, primari,
gospodari din satele vecine şi din Tismana, bogaţi, mijlocaşi dar şi
săraci.

În zilele lucrătoare săracii te căutau acasă şi te întrebau
dacă ai ceva să-ţi lucreze. Astăzi în democraţia mascată nu te mai
întreabă nimeni dacă ai să-i dai de lucru. Azi îi căutăm noi şi îi
rugăm să vină la lucru. Te întreabă cât îi dai? Nu ce ai de lucru?
Dacă îi dai de băut, cafea, prăjituri? Dacă nu-i convine nu vine. A…
nu vin, stau la primărie şi mă fac că lucrez; femeile mai şterg praful
prin biroul primarului, mai mătură pe la poliţie şi dispensar şi primeşte
ajutor social 2 – 3 sute lei noi.

Copiii crescuţi în cămine nu învaţă să muncească, nu au
loturi de pământ să cultive necesarul căminelor, îi găseşti pe bănci
prin curte cu ţigările aprinse.

Îmi pare rău ce-i va aştepta: unde vor merge aceşti tineri
când vor ieşi din cămine? Ce au învăţat de la dascălii lor? Ştiu ei
cum îşi vor câştiga existenţa când vor ieşi din cămine?Dar când se
observă aceste lipsuri ale educaţiei tinerilor crescuţi în că,ine. Am
căutat doi tineri mai voinici să-i iau la muncă pe timpul vacanţei, să
le dau bani şi mâncare.. Păi credeţi că am găsit tineri interesaţi să
muncească? Ce faceţi domnilor ce conduceţi frâiele Revoluţiei de
după 1989. Unde şi cum veţi folosi aceste tinere vlăstare crescute
fără educaţie şi dragoste de muncă? Nu observă nimeni aceste
lipsuri? Televiziunile, ziarele  observă imediat dacă un dascăl ia de
urechi un elev şi-l face în toate felurile, ba îi cere şi plecarea din
învăţământ. Cum televiziunile şi presa nu observă când un elev îi
răspunde urât dascălului şi mai ales când unii elevi obraznici îşi
insultă dascălul, educatorul, profesorul, sau pe un bătrân ce-şi duce
anii grei, ce zice presa e corect??

Am crezut că odată cu venirea democraţiei, ne vom întâlni
cu respectul, cu cinstea şi cu munca cinstită. Nu a fost să fie aşa.
Autorităţile s-au înmulţit şi necazurile au crescut.

În satele noastre româneşti cu tradiţii frumoase era un

Dumitru Vlăduţ, profesor la Sibiu
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primar, un notar, un contabil şi un preceptor. Era nelipsită toba
prin sate ce transmitea porunca primarului. Şeful de post avea
un jandarm sau doi, astăzi nu poţi să-i numeri câţi poliţişti are un
şef de post şi câţi subalterni are un primar. Încearcă să ceri sau
să soliciţi ceva, vei primi aroganţă şi indiferenţă.

În 1940 a venit la Tismana Regele Mihai. Era însoţit de
şoferul său şi păzit de şeful de post cu doi jandarmi. A fost primit
de familia învăţătorului Neferescu unde a luat masa şi a fost
servit de mama mea Marioara lui Gărleanu vară primară cu soţia
învăţătorului Neferescu unde a fost găzduit M.S. Regele Mihai I.

Regele a fost la hora din zăvoi. Era într-o duminică din
luna lui iulie. A privit cum se distrau ţăranii, a intrat în horă şi a
jucat alături de ţăranii Ungurenilor. Ce vremuri frumoase am trăit.
Astăzi locul respectului, al cinstei şi omeniei a venit minciuna şi
ura, lipsa de respect faţă de aproapele tău, faţă de părinţi, de
dascălii tăi şi îndeosebi faţă de bătrâni !

Copiii nu mai sunt aproape de părinţi cum eram noi în
vremuri de cinste şi omenie; nu trec cu anii să-şi vadă părinţii.
Vremurile s-au schimbat. Plata divinităţii este prezentă şi ne
afectează viaţa şi traiul zilelor ce vor urma. O ţară cu o industrie
ce rivaliza cu industria altor ţări dezvoltate – distrusă de noi.
Este de ajuns că ne plătim neîmplinirile noastre, dar vor plăti şi
alte generaţii. Se laudă cu creşterea economică, propagandă –
prin creştere economică preţurile scad nu cresc!

Acum să călătoresc în vremurile copilăriei mele.
Era foarte frumos chiar dacă nu aveam toate bunătăţile,

aveam ceea ce astăzi a dispărut bucuria unei copilării frumoase
şi pentru că eram o rudă apropiată cu familia învăţătorului
Neferescu şi finul învăţătorului Dumitru Popescu. Mă purtau cu
ei prin locuri astăzi pline de istorie. Aveam 5 ani când împreună
cu unchiul meu învăţătorul Neferescu şi mătuşa mea Tanţa –
vară primară cu mama mea. Am făcut o vizită la casa înconjurată
de o pădure frumoasă a fostului prim-ministru Tătărăscu. Cei
mari discutau lucruri importante. Eu nu le înregistram, ieşeam în
curtea casei d/lui Tătărăscu  şi mă jucam cu pisicile, apoi mâncam
nişte prăjituri aşa de bune. Astăzi şi în decursul anilor vieţii mele
nu am mai întâlnit vremurile de atunci când aveam 5 ani. Îmi
amintesc la plecare: D-l Tătărăscu m-a luat în braţe şi mi-a zis
să cresc mare, să fiu cuminte, să înveţi bine şi să ne urmezi!
Astăzi nu  mai am de făcut comentarii şi mă gândesc cu dragoste
la ziua când Tătărăscu m-a luat în braţe şi mi-a dat sfaturi. Le
păstrez în minte ca un dar al divinităţii. Aşa a fost. Astăzi tot
omul în interesul lui meschin schimbă totul, ba uneori pe ruinele
altora. Voi părăsi această lume că nu există altă cale, dar plec cu
amintirea întrevederii cu Majestatea Sa Regele Mihai I şi cu
frumosul gest al fostului prim-ministru Tătărăscu de a mă lua în
braţe şi a-mi da frumosul sfat la 5 ani ai mei deşi fraged, cuvintele
mi-au rămas cimentate în memorie. Le voi transmite şi celor de
dincolo de poarta necunoscutului. Dacă va exista - această poartă
şi acest paradis – în care locuiesc astăzi părinţii, bunicii şi
străbunicii mei. Chiar dacă nu există această lume; cred în puterea
divinităţii care te poartă prin apele vii ale destinului.

Trecând prin lungul drum al destinului, trebuie să nu uit
şi de frumoasa meserie de dascăl, mai ales când o încerci şi o
desfăşori în mijlocul unor colegi buni şi de neuitat.

Aşa am ajuns în anul 1955 dascăl la o şcoală din inima
Ardealului. Nu numai că aveam colegi buni dar şi gospodarii
satului erau oameni cu mult bun simţ şi cu respect faţă de aproape
sau, aici am întâlnit pe Ungureanu Vasile – directorul şcolii – un
om sincer şi devotat familiei, dar mai ales învăţământului. Nu
era înregimentat politic, nici nu făcea ceva rău împotriva politicului
de atunci, dar nu-i plăcea să se supună unor indicaţii  date de

secretarul organizaţiei comuniste. Îşi urma cu

sfinţenie datoria faţă de şcoală şi familie. Această
nesupunere i-a adus mari necazuri. Cetăţeanul fără şcoală,
secretarul de partid în lipsa lui educativă, într-o zi l-a
reclamat pe directorul şcolii Ungureanu că a fost legionar.
Şi atunci ca şi acum nu se verifica dacă este adevărat sau
nu. Ungureanu a fost scos din învăţământ. Greu pentru el,
avea 5 copii, soţia fără serviciu. A trebuit să înfrunte această
minciună a secretarului de organizaţie P.C.R. să muncească
prin sat să câştige un ban să-şi întreţină familia. Aşa ajuns
aşa de greu, de lucra cu ziua prin sat.

Dar cum divinitatea ţi-a descris traseul vieţii, după
doi ani s-a descoperit minciuna acestui secretar, nu-i dau
numele pentru că şi numele îmi creează o repulsie urâtă
scriindu-l.

A revenit în învăţământ Ungureanu ca dascăl şi s-
a sfârşit lunga, frumoasa şi zbuciumata viaţă la vârsta de
96 ani – flori şi recunoştinţă pentru acest dascăl. Dar la
părăsirea acestei lumi a lăsat un urmaşi de nădejde, pe
fiica lui Angelica tot învăţătoare şi tot cu dragoste faţă de
meseria de dascăl la aceeaşi şcoală unde a funcţionat şi
tatăl său ca director. Dar nici ceilalţi copii ai lui nu au uitat
dragostea faţă de muncă şi familie. Nu pot să nu admir pe
fiica sa Maria, pe Otilia – două fiice harnice şi respectuoase,
iar fiul său Vasile are şi el doi fii cuminţi şi harnici – Răzvan
şi Ceriş – ultimul cu multă carte slujeşte ţara cu credinţă şi

Sârba gorjenească

D. Vlăduţ, stânga, la şc. din Sibiu
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devotament.
Îmi aduc aminte de o întâmplare. Pe timpul

colectivizării  noi dascălii eram obligaţi să lămurim ţăranii să
se înscrie în colectiv.

Într-una din zilele lunii martie a anului 1956, am mers
la o familie de gospodari pe lângă altele. Am intrat în curtea
unui gospodar, ne-a primit cu cuvintele „Bine aţi venit domnilor
în curtea mea!”. Avea 78 de ani. Ne-a poftit în casă, ne-a pus
pe masă o bucată de şuncă, o pâine ardelenească făcută în
cuptorul casei , pe masă ne-a pus şi un bocău de vin. A plecat
şi ne-a lăsat singuri. Am aşteptat noi mult timp să revină. Am
uitat să spun că pe masă nu ne-a pus nici pahare şi nici cuţit.
După o aşteptare de o oră  l-am chemat în  casă şi i-am
prezentat scopul venirii noastre. I-am spus ce bine e în
colectiv, ce avantaje are, aşa aveam sarcina. Ne-a ascultat
şi apoi ne-a răspuns: Nu mă lasă. „Surprinşi” de răspunsul
lui, l-am întrebat că este cineva care nu-l lasă. Şi uite aşa
câteva minute ne răspunde că nu-l lasă. În timpul discuţiei
care a durat aproape o oră, am insistat să ne spună persoana
care nu-l lasă să se înscrie în colectiv. Răspunsul a fost
neaşteptat. Nu era vorba de vreo persoană, ci de cei 78 de
ani ai lui. Am plecat de aici la alte case şi am întâlnit tot felul
de răspunsuri.

Ar fi multe de spus despre aceste vremuri dar mă
opresc aici în speranţa că poate divinitatea se va întoarce cu
faţa şi spre ţara noastră, înzestrându-ne din nou cu oameni
cinstiţi, cu un învăţământ bun, cu o sănătate supravegheată
de doctor profesionist şi o justiţie dreaptă, slujind şi pe omul
simplu şi poate divinitatea ne va ajuta să înflorească pe
teritoriul ţării noastre fabrici, uzine, irigaţii ca românul să nu
mai plece din ţara lui şi să stea slugă la cei de peste hotare,
uneori în condiţii grele, lăsându-li familia şi copiii în mrejele
unor greutăţi create însuşi de noi în vremuri necântărite.

Nu pot trece cu vederea că în ţara noastră – România

frumoasă – cu oameni cinstiţi şi muncitori care nu primeau
ajutoare sociale sau handicapuri ne reale plătite cu bani din
munca oamenilor cinstiţi a luat locul – lenea, înşelăciunea şi
minciuna, în locul marilor uzine, fabrici şi ateliere cu diverse
meserii unde fiecare om harnic îşi găsea să muncească, au apărut
tot felul de cântăreţi, trupe de veselie cântând prin baruri, nunţi
şi restaurante, unde cei avuţi prin muncă cinstită sau prin
înşelătorii aruncă cu bani, iar marea masă a oamenilor săraci,
abia îşi mai caută câte un leu rămas rătăcit  prin buzunare să-şi
poată cumpăra o pâine. În locurile unde oamenii se întorceau
istoviţi de munca zilei au apărut scandaluri, bătăi şi jafurile create
fie de cei înavuţiţi prin câştiguri necinstite fie de unii dintre semenii
noştri cărora nu le place să muncească, crescuţi în vremuri cu
educaţie sumbră. Dar ca să termin – la părerile şi constatările
petrecute în 83 de ani – nu numai unii oameni şi-au schimbat
caracterul, dar şi unele instituţii create de actualul sistem . În
multe cazuri dau dreptate minciunii. Săracii dacă vor să-şi apere
un drept de orice fel fiind el, trebuie să-şi angajeze un apărător -
ani în şir – rămânând în ultimul moment şi fără succes şi fără
bani, cheltuiţi în apărarea lor. Dar cine se gândeşte la aceşti
oameni? Cei ce sunt puşi să facă legi le fac pentru ei cu lefuri
mari, chiar foarte mari prin măriri de taxe la gaze, energie,
impozite şi câte şi mai câte taxe pentru noi care am ajuns la
pragul de subzistenţă.

Aceasta este România de azi condusă şi jefuită de cei
ce au trecut prin guvernările 2000 – 2015. Mai speră săracul la o
minune? Minciunile vor pieri definitiv din întreaga democraţie,
aşa spun cei ce duc frâiele ţării. Va dispărea luându-i locul
omenia, cinstea şi curajul de a înlătura minciuna instalată la
putere, dar lumina nu dă semne să se întoarcă spre marea masă
a sărăcimii, a oamenilor cinstiţi şi muncitori.

         Oct. 2015
Vlăduţ Dumitru

.

1956 - Examen de absolvire a clasei a 8-a. D. Vlăduţ, dreapta
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 Pacea de la Kuciuk - Kainargi, din 1774, a întărit
autonomia internă a Ţării Româneşti şi Moldovei. Turcii au
fost opriţi de la jafuri, omoruri şi ridicări de robi, conform
hatişerifului din acel an, după cum nu mai aveau voie a
stăpâni moşii şi terenuri în principate, nici să se aşeze în
ţinuturile acestora1.

Domnitorii au luat măsuri de a opri fuga ţăranilor de
pe moşii, iar în anii 1775, 1783, 1804 şi 1814 au adoptat
sisteme fi scale tot mai convenabile pentru birnici, pentru a-
i lega de pământ.

Totodată, au favorizat atragerea coloniştilor, din
Transilvania, printr-un regim de favoare (rupta), sub protecţia
unor „isprăvnicate ale străinilor”, constituite la Bucureşti
(pentru 11 judeţe) şi la Craiova (pentru 5 judeţe din Oltenia).
Astfel, au fost atraşi peste munţi românii transilvăneni – aşa-
zişii „ungureni”, căci veneau de sub stăpânirea austro-ungară,
dar şi din Banat - „sârbi” - şi de peste Dunăre - „bulgari” -,
„deschizând locurile acestei ţări şi împodobindu-le cu
nenumărate semănături, înspre îmbelşugarea obştei” şi în
favoarea întăririi vistieriei sărăcite de plăţile către Poartă2.

Ţăranii români din Transilvania aveau toate motivele
să treacă munţii Carpaţi şi să se stabilească în Ţara
Românească şi Moldova. La 1765 trăiau cum nu se putea
mai rău. Un călător german nota, după această dată, că: „În
general, ţăranul supus sau iobagul transilvănean este, în ce
priveşte starea lui, cel mai nenorocit ţăran ce se poate afla
oriunde pe lume... un adevărat sclav al domnului său...
Împovărarea şi apărarea acestor supuşi din partea domnilor
lor sunt nesfârşite şi excesele săvârşite contra lor de
necrezut”3.

Sub regimul absolutismului luminat al lui Iosif al II-lea
(1780 - 1790), starea românilor transilvăneni nu s-a
îmbunătăţit. Însuşi „împăratul filosof” spunea: „Aceşti bieţi
supuşi români, care netăgăduit sunt cei mai vechi şi mai
numeroşi locuitori ai Ardealului, sunt astfel chinuiţi de oricine,
unguri ori saşi, şi copleşiţi de nedreptăţi”4.

Datorită acestei situaţii grele în care trăiau, mulţi dintre
românii ardeleni au trecut munţii şi s-au aşezat în Oltenia şi
Ţara Românească.

Prin hrisovul domnitorului Mihai Şuţu, din 25 noiembrie
1783, se asigura imigranţilor ca „unde se vor aşeza, să se
cheme slobozii domneşti, neamestecându-se cu ţara în cislă,
nici cu dăjdiile vistieriei obişnuite şi neobişnuite”5.

Sate numite „Slobozia” sunt mai vechi; „Slobozia” de
lângă Tîrgu-Jiu apare în harta lui Fr. Schwantz pentru Oltenia,

dar, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi
începutul celui următor, au apărut localităţi
noi cu numele „Slobozia” pentru „străinii” care

se aşezau în Ţara Românească. Au apărut şi alte sate denumite
„Ungureni”, „Sârbeşti”, după ţara de unde veneau imigranţii, spre
a se distinge de autohtoni. Şi astfel de sate sunt mai vechi,
dovadă că exodul ardelenilor de peste munţi a fost dintotdeauna,
iar Carpaţii n-au fost o stavilă a românilor de pe ambii versanţi
ai munţilor. Sate cu denumiri ca „Ungri”, „Unguri” şi „Ungureni”,
formate din transilvăneni veniţi de peste munţi, sunt consemnate
în diferite documente ale cancelariilor domnilor români începând
din secolul al XV-lea, de pe vremea lui Dan I.

Astfel, satul „Ungureni” din comuna Tismana este atestat
din 1424, satul „Ungurelu” de lângă Tg. Cărbuneşti este atestat
din 1502 etc. După 1783, deschizându-se graniţele pentru românii
veniţi din Transilvania, aceştia n-au ezitat să pătrundă la sud de
Carpaţi, în speranţa unei vieţi mai uşoare. Răscoala ţăranilor
iobagi condusă de Horia, Cloşca şi Crişan, de la 1784, şi fuga în
masă peste munţi, la fraţii lor români, au avut aceleaşi cauze.
Cu toate că, în 1785, împăratul Austro-Ungariei decreta „libertatea
personală care i se cuvine fiecărui om de la natură” şi întărea ca
„nici numele de iobag în acest sens să nu se mai întrebuinţeze”,
ţăranii români din Ardeal n-au scăpat de iobăgie şi de a fi legaţi
de pământ, decât prin fuga spre alte ţări.

Au continuat să treacă munţii spre sud, deşi ştiau că nici
în Ţara Românească nu le va fi atât de bine. Războiul ruso –
austro – turc din 1787 – 1792 avea să îngreuneze soarta tuturor
ţăranilor români, de la nord şi de la sud de Carpaţi.

Nestatornicia politicii interne dependente de Poarta
Otomană nu putea asigura o viaţă mai bună ţărănimii din Ţara
Românească şi Moldova, dovadă că s-au succedat câte 5 - 6
domni în fi ecare principat, între 1791 şi 1802. În Moldova, în
1795, populaţia satelor era obligată de domnitor să rămână pe
loc: „Fieştecare om, la satul lui ce l-au apucat vremea aşezării
birului, acolo să rămâie, pururea statornicit, şi să-şi poarte birul
său”6, de aceea „ungurenii” aveau să aleagă „drumul” spre
sud. În Ţara Românească a fost secetă iar domnitorul a cerut

Agricultori şi păstori
 imigranţi în Oltenia subcarpatică

Scriitor medaliat

de Asociaţia

Semănătorul

Tismana

Prof. univ. dr. Ion Mocioi, fost senator
de Gorj, specialist în scrierile vechi,

scriitor, brâncuşolog.

2 octombrie 1940 -

2 octombrie 2015

Oi în Cioaca Cetăţui - Topeşti



Pagina 35

Sămănătorul - Anul V.  Nr. 4 - nov. 2015 -  MIGRAŢIA UNGURENILOR
ţăranilor să cultive pentru „trebuinţa lor”7.

Cei care s-au stabilit în Oltenia n-au găsit, însă, nici
aici, o situaţie privilegiată. Turcii s-au dedat ulterior la jafuri
şi omoruri, pentru pradă şi dezordine. În 1800 au dărâmat
realmente oraşul Craiova, în 1802 au ars Cerneţul, Tg-Jiul
şi Caracalul, semănând moarte pretutindeni.

Din 1806 până în 1812, în timpul războiului ruso-turc,
s-a ajuns ca „ţăranii să fie obligaţi să lucreze pentru boieri
32 de zile pe an în loc de 12, cel puţin, ca fiecare membru al
familiei să lucreze câte 12 zile”8, împovărând astfel situaţia
celor de secole obidiţi, şi n-au rămas neexploataţi nici ţăranii
stabilizaţi în slobozii.

Războiul franco - austriac din 1809 a determinat tot
mai mult ţăranii români din Ardeal să se refugieze în Ţara
Românească. O afluire mai mare spre sud se observă după
1812, după pacea de la Bucureşti din urma războiului ruso
– turc, deşi în Ţara Românească şi Moldova s-au numit
domni fanarioţi , a căror poli t ică f i  scală avea să
nemulţumească ţărănimea.

Totuşi, domnitorul din Ţara Românească, Ioan
Caragea, observând exodul ardelenilor spre sud, a dat, în
1814, o „Carte slobodă – Ponturile aşezământului străinilor”
şi a reînfiinţat „precum şi din vechime a fost, doi ispravnici
de ungureni”, ca să-i primească pe străinii care vor să se
stabilească în ţară şi să-i supună la „o uşoară dajdie”9.

Aflând de cartea pentru „slobozenie” dată în Ţara
Românească, mulţi români din Transilvania – unde în 1813-
1817 au fost ani grei de foamete – au trecut munţii în grupuri
de familii şi s-au stabilit în „Slobozii”.

În 1814 au trecut Pasul Vâlcan 265 ungureni şi, o
dată cu ei, 44 de familii de sârbi şi 56 sălaşe de corturari.
Ungurenii au trecut prin Gorj şi Vâlcea, oprindu-se în
Argeş10. Au rămas în judeţ: 3 lude (familii) la Stăneşti, 15 la
Tg.-Jiu, 3 la Vădeni, 4 la Cartiu, 12 la Copăceni, 4 la Slobozia,
6 la Maghereşti. N-au rămas în Gorj prea mulţi, deşi în acest
judeţ era cel mai mare număr de ţărani liberi (moşneni) –
circa 63% – moşiile boiereşti fiind puţine.

Câţiva ani la rând, ispravnicul pentru străini de la
Craiova a înregistrat trecerile prin Gorj ale „ungurenilor” spre
alte judeţe. În 1818, de pildă, au trecut, din Gorj în Dolj, 130
lude (familii), în Vîlcea 206 lude, în Mehedinţi 293 lude şi în
Romanaţi 363 lude, în total aproape 1000 de familii.

Primul recensământ al „străinilor” s-a organizat în
1819. Atunci s-au înregistrat în Gorj 16 1/2 lude la Novaci şi
237 familii de „străini” în alte 15 sate ale judeţului11, între
care Tismana (87), Vînăta (3), Stăneşti (59), Căleşti (11),
Preajba (27), Crasna (6), Bengeşti (25), Rovinari (7), Teleşti
(2 familii) etc. Cei mai mulţi imigranţi au pătruns în Oltenia,
prin pasul Vîlcan; unii dintre ei au rămas în satele Gorjului,
alţii şi-au continuat drumul risipinduse în toată Ţara
Românească. Dintr-o cercetare sumară, după „Catastiful
sloboziilor”, întocmit între 1820-1831, pentru judeţul Gorj se
poate observa că numărul imigranţilor a fost mereu în
creştere, dublându-se în ultimul an, atingând numărul de
1000 familii (lude).

Sloboziile în care s-a statornicit majoritatea
„ungurenilor” veniţi de peste munte în Gorj în 1820 au fost
satele din Tismana, Runcu, Târgu-Jiu, Crasna, Bengeşti şi
Novaci. În 1821, în timpul revoluţiei conduse de Tudor
Vladimirescu, mulţi din cei veniţi în satele Gorjului s-au risipit
în ţară, încât statistica din 1822 înregistrează mai puţin de

jumătate dintre ei, numai 223 de familii,
respectiv 32 familii la Novaci, 20 la Preajba
- Tg.-Jiu, 39 la Bâlta, Valea Mare şi Dobriţa

(din comuna Runcu), 14 la Stăneşti, 11 la Bengeşti, 11 la Turceni,
10 la Văgiuleşti şi alţii risipiţi în mai multe sate.

Ţărănimea din Ţara Românească a cunoscut, după
revoluţia din 1821, câţiva ani de uşurare a vieţii, pentru că
principalii boieri refugiaţi în Transilvania nu s-au întors la
conacele lor din ţară decât în jurul anului 1826. Chiar Marx avea
să aprecieze acest fapt: „Răscoala lui Vladimirescu (armata lui
era compusă numai din ţărani) şi domnii pământeni au exercitat
o influenţă moderatoare asupra boierilor... Anii 1822 - 1828 au
fost cei mai buni pentru ţărani”12.

Situaţia „ungurenilor” imigranţi în Gorj a cunoscut, în 1823,
cifre tot mai mari privind aşezarea familiilor acestora în diferite
sate indicate de isprăvnicat: 69 la Novaci, 40 la Bîlta, 42 la
Preajba, 32 la Valea Mare, 35 la Tismana, 53 la Stăneşti, 28 la
Bengeşti, 16 la Căleşti, 15 la Vădeni, 6 la Crasna, 10 la Rovinari.
Dintre localităţile judeţelor Mehedinţi şi Dolj, care au trecut la
Gorj mai târziu, sunt câteva care au înregistrat aşezarea unor
familii de „ungureni” în 1823: 10 la Turceni, 16 la Ţînţăreni, 63
la Ioneşti, 19 la Văgiuleşti şi altele. Până în anul 1825, cifrele au
prezentat fluctuaţii, unele familii căutându-şi localităţi mai
potrivite pentru intereselor lor în sudul ţării.

Răscoala din 1826 din nordul Olteniei (Mehedinţi) a stăvilit
oarecum intrarea imigranţilor, pentru scurt timp; totuşi, în anul
1827, s-au înregistrat alte 301 de familii de „ungureni” intrate în
Gorj. Războiul ruso-turc din 1828 - 1829, încheiat prin pacea de
la Adrianopole, a stăvilit însă cu adevărat intrarea ardelenilor în
judeţ, dovadă că în 1831 s-au înregistrat numai 26 de familii de
„ungureni” mai mult faţă de anul 1827. Între 1828 - 1834, sub
administraţia generalului Pavel Kiselev, epidemiile şi foametea,
dezorganizarea administraţiei şi întreaga situaţie din Ţara
Românească de după război, au determinat reţinerea ardelenilor
de a trece munţii şi a se stabili în aşezările Olteniei. Din 1831 s-
a aplicat o nouă lege a clăcii în Ţara Românească şi Moldova,
lege care nu favoriza ţărănimea. În Moldova ţăranii s-au răsculat
în acest an împotriva aplicării acestei legi. În acelaşi an s-au
desfiinţat „isprăvnicaturile de străini şi vătăşiile de plaiuri” de
către Regulamentul Organic.

Astfel, se poate aprecia că la 1831 erau constituite
„sloboziile” pentru (ardelenii) stabiliţi în satele de sub munţii
Gorjului şi toate numărau în judeţ circa 1000 de familii de
„ungureni”.

Repartiţia familiilor de imigranţi pe localităţi la 1831 - se
prezenta astfel: 91 la Novaci, 65 la Preajba, 56 la Stăneşti, 54
la Valea Mare, 50 la Bîlta, 32 la Tismana, 31 la Vărsături, 23 la
Bengeşti, 22 la Căleşti, 22 la Vânăta, 21 la Dobriţa, 18 la Crasna,
16 la Vădeni, 21 la Turceni, 23 la Ioneşti, 22 la Turburea, 17
la Văgiuleşti, 19 la Menţi, 12 la Şipot, 10 la Ţînţăreni şi alţii

Bătrânul Poenaru din Ungurenii Tismanei a imigrat din
Poenarii Sibiului pe când era copil. Îl ajută de Paşti, fiul său
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risipiţi în diverse sate gorjene. Baia de Fier, Polovragi şi
Alimpeşti, care aparţineau de judeţul Vîlcea, aveau, de
asemenea, un număr însemnat de „ungureni”.

Satele de „ungureni”, care nu s-au destrămat, au devenit
importante localităţi de păstori, îndeosebi crescători de turme
de oi, care au renume şi tradiţii până astăzi: Tismana, Bâlta,
Dobriţa, Stăneşti, Crasna, Novaci, Baia de Fier, Polovragi ş.a.,
toate aşezate la poalele munţilor Carpaţi, unde sunt condiţii
specifice pentru creşterea oilor. „Ungurenii” din celelalte sate
s-au integrat în rândurile agricultorilor, treptat, mai ales din
1864, când au fost împroprietăriţi. Astăzi, Novaciul este
localitatea cu păstoritul cel mai dezvoltat, a cărui istorie poate
fi urmărită de-a lungul a aproape două secole. A fost şi este o
aşezare agricolă, de cultivatori şi de păstori, şi a devenit, de
câteva decenii, important centru urban industrial pentru
exploatarea forestieră din judeţ.

Păstorii din Novaci - Ungureni (sau Novaci - Străini)
sunt de obârşie din judeţele Alba şi Sibiu. Numele unor novăceni
- Ungurean, Ciorogaru, Jinar, Poenar, Dafi nescu, Jipa, Şandru,
Sebeşan, Teban, Drăgan, Piluţă - se regăsesc în localităţi ale
celor două judeţe din sudul Transilvaniei şi în documentele de
epocă de la începutul secolului al XIX-lea din Novaci.

Oraşul Novaci este astăzi, însă, şi un oraş turistic, care
dezvoltă o staţiune montană modernă, de mare prestigiu, la
Rânca (altitudine de 1620 m).
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Cine-i ungurean, cât ar fi de sărac, dacă
n-are o turmă de oi, tot ţine un ciopor !



Pagina 37

Sămănătorul - Anul V.  Nr. 4 - nov. 2015 - ÎN LOC DE EDITORIAL

Aventura mea de client al BCR începuse cu câţi-
va ani buni în urmă când, în spatele acestui îmbietor
panou, făcusem prima probă a token-ului meu. Gândeam
atunci, că bibeloul digital primit la bancă mă va scuti de
multe cozi la ghişee întrând pe un tărâm al raiului: sigur,
gratis, rapid !

De scutiri de cozi la ghişee am avut parte dar de
raiul râvnit, ba ! Aveam să aflu de la primele tranzacţii
Cl ick 24 Banking BCR, că nimic nu era gratis,
comisioanele curgeau gârlă de ordinul leilor înaintea
virgulei iar dobânzile de câţiva lei după virgula unui
frumos zero. Mă rog, cu oroarea cozilor mai mari de o
duzină de nefericiţi, m-am resemnat ani în şir cu situaţia
ingrată până când tokenul meu pentru parole îşi dădu
duhul lui digital.

Iar dacă tot mergeam la bancă, hai să schimb şi
pachetul “Esenţial” cu unul pentru “pârliţii de pensionari”
mai ales că pachetul avea şi un nume îmbietor: “Comod”.
Uite domnule! gândeam, ce bancă de bun simţ, cum
respectă ea pensionarii, oameni ce au lucrat 4-5 decenii,
înclusiv sâmbetele ca să nu mai pun la socoteală
duminicile de muncă patriotică la cules de porumb.

Mare deziluzie !  Trei săptâmâni au durat
formalităţile! Pe 14.09.2015 banca n-avea tokene pentru
că funcţionara responsabilă cu ele, era în concediu. Peste
o săptămână mi se cereau 10 € pentru token şi am fost
amânat când i-am arătat sloganul de alături: sigur, gratis,
rapid ! Cică, după 1 oct., tokenul va fi şi la BCR gratuit.

M-am dus pe 4 oct., dar las pe altădată ca să vă
povestesc cele 4-5 ore de umilinţe la care am fost supus.

Furios cum este tratat un pensionar într-o bancă
ce se vrea “la dispozia clientului” trec în fugă şi pe la
piaţă ca să nu pierd “rata” (după vechea R.A.T.A.) pentru
că de! pensionarul merge cu “rata”, bancarii cu bolizi de
1000 de cai de-ai lui tata.

“- Puneţi-mi două kile de castane, vă rog, cât
costă?”; “- Sunt castane de calitatea I-a, 15 lei !”, zice
parcă cu părere de rău, o brunetă numai zâmbet. Rămân
total surprins ! Câtă diferenţă între “interogatoriul”
funcţionarelor încruntate din instituţiile publice şi fetişcana
asta ce tremură lângă marfă pentru a-şi câştiga pâinea !
“- Atunci puneţi-mi un kil, că nu-mi rămân bani de autobuz.”

Cântărirea durează o clipă. Se mai adaugă o mână.
Plasa nu mi se întinde peste tejghea. Fata vine şi mă
ajută să-mi pun castanele în geantă. “-Mulţumesc!” zic
eu; “Sărumâna!”. Un “sărumâna” adevărat, spus cu inima!

Telefon a doua zi lui Florian Văideanu:
“- Florine, te rog să mergi în piaţă pentru a lua

două imagini. Nesimţiţii din parlament şi televiziuni  hulesc
pensionarii spunând că din cauza lor nu s-ajung banii la
buget. Oamenii simpli sunt însă imuni la astfel de minciuni
iar revista noastră este datoare să scrie despre asta !”

Vom reveni deci, cu alte momente!
(Nicu N. Tomoniu)

 de

,pen

FAPTUL DIVERS

“Vânzătoarea din Băleşti” - Imagini de Florian Văideianu
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CONTURILE BANCARE: DENUMIRE: Asociatia  ”Semanatorul Tismana”,  Cont  RO45RNCB0149125641110001 RON
Pentru străinătate: Cont  RO18RNCB0149125641110002 EUR, Contul în USD s-a desfiinţat din lipsă de sponsori.
BCR - Banca Comerciala Româna S.A. Prin mandat postal:  Asociatia Semanatorul Tismana,  presedinte Nicolae Tomoniu
Str. Tismana, nr. 153, Cod postal 217495 Tismana, Jud. Gorj sau prin transfer bancar Asociaţia Semanatorul Tismana, Cod
fiscal C.I.F. 29532170 Cont Iban  RO45RNCB0149125641110001  BCR filiala Gorj, Cod SWIFT - RNCBROBUXXX

Cotizaţia anuală este de 200 lei, include abonamentul la revistă 80 lei, DVD-AST-4 şi vechea cotizaţie de 120 lei.

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

CĂRŢILE ONLINE PE CARE LE AVEŢI VI LE PUTEM TIPĂRI. CONDIŢIILE DE TIPĂRIRE:
http://www.samanatorul.ro/portal/tiparire.htm

2 Lansare carte: Dumitru Tătăroiu - „ÎNSEMNĂRI”
3 Radu Botiş - Limba română dintru vechi răstigniri
4 Festivalul răciturilor – ediţia 2015
6  Ierom. Maxim Morariu - Recenzie Ulmeni
Maramureş
7 Ieromonah Maxim Morariu:  Sf. Constantin
Brâncoveanu
10 Festivalul Castanului” de la Tismana. Imagini.
11  ANIVERSĂRI - Ion Mocioi
14  Al Florin Ţene - Recenzie M. P. Morariu
16  Nicolae Brânzan - Recenzie «COPILUL
NEDORIT»
19 CEZARINA ADAMESCU - recenzie  "Durerea
aurului"
22  Vasile Mic: Poezia ca spirit

Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în luna iunie a anului 2011, de
către directorul acestei publicaţii - Nicolae N. Tomoniu - editor si manager al siturilor www.samanatorul.ro si
www.dornatismana.ro  site-uri sprijinite moral de Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj şi de majoritatea covârşitoare a
autorilor care au avut lucrări pe vechile site-uri suspendate, Semănătorul şi  Editura online Semănătorul.  Noile site-uri sunt
sprijiite acum material de autorii care îşi publică lucrările lor, de asociaţii şi fundaţii care activează în Tismana precum şi de
sponsorizări şi donaţii de la firme şi persoane private. Revista tipărită este sprijinită de Consiliul Local al oraşului Tismana.

Conceptual şi artistic - tehnic, proiectul “Revista Sămănătorul” a fost lansat de catre prof. Nicu N. Tomoniu, el
înlocuind vechiul Buletin informativ “Semănătorul” care apărea din anul 2009 pe o iniţiativă şi o cheltuială proprie. Înlocuirea
acestuia cu actuala revistă s-a făcut deoarece doar cu buletinul lunar nu se putea promova activitatea autorilor de la
Editura online Semănătorul. Revista a apărut la împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii online “Semănătorul”. Adrese:

http://www.samanatorul.ro Numărul din luna curentă în format Flash
http://www.samanatorul.ro/revista/arhiva.htm  Colecţia FLASH a revistei

http://www.scribd.com/semanatorul Format document simplu scribd Pagina 38

CUPRINS
23  Vasile Mic: Poezii
24 Dumitru Dănău -recezie "Brâncuşi – Viaţa"
26 Nicu Tomoniu -Ion N. Oprea şi proiectul său
sisific
27 Ion N. Oprea - prefaţă DACII LA EI ACASĂ
29 Ion N. Oprea - Să n-o uităm: Silvia Lucia
Podeanu
31  Dumitru Vlăduţ - A FOST ODATĂ O ŢARĂ
BOGATĂ
34 Ion Mocioi - Agricultori şi păstori  imigranţi
37 Faptul divers, 38 Cotizaţii, conturi, abon.,
cuprins
39 Redacţia, pictori de talent: Marius Burlan
40  Acuarelă - “Casă veche din Tismana”
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Colectivul redactorilor permanenţi din diverse centre de sprijin ale revistei online
“SĂMĂNĂTORUL”

TOMONIU N. NICOLAE - Tismana
Director revista online “Sămănătorul”

ALEXANDRU MELIAN - Gieres, Franta
Redactor rubrica “În numele speranţei”

AL FLORIN ŢENE - Cluj
Redactor de critică literară, proză şi poezie

GEORGE ANCA - Bucureşti
Redactor,  lansări de carte,  diversitate culturală,  minorităţi

IULIU-MARIUS MORARIU - Salva, Bistrita-Năsăud
Redactor privind recenzii  ale debutanţilor la “Semănătorul”

CEZARINA ADAMESCU - Galaţi
Redactor de critică literară, recenzii  ale debutanţilor la “Semănătorul”

Domeniile de
critică literară ale
redactorilor sunt

orientative

Revista în format pdf se trimite prin e-mail numai membrilor, sponsorilor şi colaboratorilor.

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).
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Talentatul pictor Marius Burlan, originar după mamă din Tismana, pictează în acuarelă casa sa
ţărănească din secolul trecut. Dacă multe case din Tismana au fost, fie dărâmate, fie reabilitate cu
noi spaţii, în loc să fie păstrate ca patrimoniu imobiliar, acuarela redă cu o acurateţă de excepţie

toate detaliile: claia de fân din spatele casei, postava cu grăunţe ce se dau păsările, masa rotundă.

Alenţie! Revista online
apare după difuzarea

ediţiei tipărite !

Pe coperta a IV-a: “Casă veche din Tismana”

“Aradul de altă dată”
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