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Cum se cere o finanţare prin aplicarea legii

culturii scrise ?  Cum se pot folosi codurile

QR pentru a include cât mai multă

informaţie într-o revistă online

sau tipărită ?
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 - Proiectul editorial AFCN al revistei „Sămănătorul”,
pentru tipărirea unei ediţii speciale urmăreşte pe lângă
aspectele legate de finanţarea prin AFCN sau finanţarea locală
prin Legea 186/2003 a activ ităţi i  actuale a rev istei
“Sămănătorul” şi o pregătire informatică a cititorului revistei
Semănătorul de a folosi în paralel cu revista online şi revista
tipărită ce trimite la link-uri spre articolele mai mari (ce nu pot
fi incluse integral ci doar parţial în aceste reviste cu un spaţiu
restrâns de pagini) de pe blogurile sau siturile noastre care
conţin articolul integral şi chiar opera scrisă a unui autor.
Utilizarea link-urilor (adreselor web) alături de un fragment de
articol, este un prim pas spre viitorul apropiat când revista
Sămănătorul va include la sfârşitul articolelor coduri QR, care
sunt coduri de bare matriceale (bidimensionale) ce pot fi citite
de dispozitive speciale (smartfone, tabetă, PC) sau de
telefoane mobile şi constau într-un aranjament de blocuri negre
aşezat într-un pătrat alb ce încapsulează ca informaţie text,
adrese (URL) sau orice alt tip de date. Practic, se poate
îndrepta telefonul către un asemenea cod de bare şi se va
deschide în navigator pagina web adiacentă articolului. Scopul
ediţiei speciale este şi de a face o pregătire prealabilă pentru
a se obişnui cititorii cu folosirea simultană a tipăriturii şi a
reţelei Internet.

Dar până atunci scopul ediţiei speciale este

Dacă acest proiect va fi finanţat,
numărul special trebuie distribuit în

toate oraşele mici din ţară !

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

DICTIONAR: Codurile QR sunt coduri de bare
matriceale (bidimensionale) ce pot fi citite de
dispozitive speciale sau de telefoane mobile,
constau într-un aranjament de blocuri negre
aşezat într-un pătrat alb şi încapsulează ca

informaţie text, adrese (URL) sau orice alt tip de
date. De exemplu, puteţi îndrepta telefonul către
un afiş conţinând un asemenea cod de bare şi se

va deschide în navigator pagina web dorită.
Detalii:

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_QR
sau folosiţi cu  un mobil, tabletă, smartphone

sau PC, matricea QR de mai jos

Cum se foloseşte acest
număr special

În organizarea de până acum a ediţiei online
a revistei,  textele articolelor prea lungi nu puteau
intra în revista noastră decât fragmentat, datorită
restrângerilor legate de numărul de pagini ale
revistei (40). Foloseam în conseciţă, link-uri
(adrese Internet) care duceau la articolul integral
existent deja la o adresă online. Folosirea link-
urilor în revista tipărită nu era posibilă decât
scriind manual adresa în bara de adrese a
browserului dvs. instalat pe un PC cu legătură în
reţeaua Internet.

Acum există posibilitatea, datorită matricelor
de coduri QR, să citiţi  articolul de pe Internet şi
de pe o pagină tipărită, respectiv ediţia tipărită a
revistei Sămănătorul.

Cum se foloseşte această nouă tehnică
vedeţi în dreapta  definiţia codurilor QR. Ca să
citiţi alte detalii fie folosiţi adresa web fie utilizaţi
matricea corespunzătoare adresei de dedesubt.

Pentru a utiliza această practică, va trebui
să instalaţi anumite programe pe dispozitivele
dvs. cu care folosiţi reţeaua Internet. Ele pot fi
descărcate de pe pagina

http://fii-liber.ro/coduri-de-bare-qr-cu-programe-libere
sau utilizând matricea:

Pare complicat dar
beneficiile sunt  enorme şi
merită eforturile de început.
Este uşor de a vă face o idee
despre ce e vorba, citiţi ce
scriem aici apoi instalaţi
programele. Matricele au diferite configuraţii în
funcţie de programele folosite dar fac aceiaşi
treabă. Noi avem aici nişte modele pe care le
testăm. Dacă ceva nu va merge vom înlocui pe
parcurs, astfel ca în final, acest număr special să
fie distribuit în toate oraşele mici din ţară !

Proiectul AFCN pentru acest
număr special
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de a prezenta o bibliografie  de articole relevante care să scoată
în evidenţă linia programatică a revistei urmărită timp de 6
ani, de la apariţie până acum, printr-o selecţie a unor articole
apărute deja. In ediţia specială se va scoate în evidenţă, pe
lângă practica explicată mai sus şi dificultăţile cauzate de
finanţare, ignoranţa autorităţilor locale, confuzie şi indiferenţă
faţă de cultura scrisă ca vector de emancipare a unor localităţi
ce şi-au uitat istoria, şi-au distrus patrimoniul imobiliar şi au
lăsat la voia întâmplării patrimoniul cultural. Vor fi şi articole/
documente de pe blogurile adiacente revistei, care n-au intrat
în revista tipărită, dar şi altele care sunt revelatoare pentru
instruirea şi informarea tuturor factorilor implicaţi privind
programele operaţionale ce se aplică în legile care finanţează
cultura scrisă.  Tipărirea ediţiei speciale va fi urmată de o
lansare cu public – autori, administraţie locală, instituţii de
învăţământ, asociaţii culturale – cu scopul de a atrage atenţia
asupra carenţelor din contextul cultural naţional şi local privind
finanţările pentru cultura scrisă, totul, fără nici un fel de
menajamente.

Articolele din „Sămănătorul – Ediţie specială” vor fi ele
însăşi edificatoare în problematica aleasă dar vor fi  şi
preambulul unor dezbateri absolut necesare privind practicile
de finanţare ale AFCN şi imposibilitatea finanţării în micile oraşe
sau comune a unor publicaţii culturale, datorită incompetenţei
aparatului juridico-financiar local, nereciclat de 26 de ani sub
pretextul lipsei de fonduri.

Contextul cultural local este dezastruos, primarii oraşelor
mici şi ai comunelor, consilierii locali, nici măcar n-au auzit de
Legea privind susţinerea si promovarea culturii scrise nr. 186/
2003 si ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-
profit de interes general. Întrebările lor de început erau
edificatoare (2013): „De ce să finanţăm noi revista, nu există
finanţări la nivel naţional?” Răspuns: Există finanţare la AFCN
dar miniştrii culturii au fost mereu maghiari ai UDMR. Cererile
de finanţare erau, şi au rămas ani în şir, bazate pe criterii
ambigue, cu texte lungi, fără întrebări precise, pentru ca
răspunsurile să fie interpretate într-un anumit fel. Ni s-au evaluat
unele criterii cu 0 puncte de un evaluator şi cu 10 p de altul,
aşa am ajuns să fim la 20 de puncte sub limită, fiind finanţate
o grămadă de reviste şi cărţi de limbă maghiară.” Vedeţi
contestaţia noastră la adresa
ht tp : / / www. saman atoru l . ro/ por ta l / doc /
contestatia_rapoartelor_AFCN-2013-AST.pdf

sau pe matricea alăturată.
 Altă întrebare: „De ce să plătim

10 reviste şi primăria să primească
doar 2 ?”, Răspuns: ”Datorită Legii
privind Depozitul Legal al Bibl. Naţ” a
Ro.”  Organele administraţiei locale nu
auziseră nici de această lege. Cu toate
acestea, s-a acceptat faptul că e
nevoie de o revistă la nivelul oraşului Tismana.

Astfel, revista ”Sămănătorul” a fost tipărită în lunile dintre
nov. 2013/nov.2014, în 12 exemplare (250 lei), în nov. 2014/
nov. 2015 în 30 de exemplare + 10 Dep. Leg. (750 lei), apoi,
pentru anul 2016 s-au aprobat 24 de reviste şi 56 broşuri
„Tismana turistică” necesare centrului info turism, CNIPT, în
valoare de 849,60 lei.

Dar drama culturii scrise la nivel local, a constat în faptul
că în toţi aceşti ani, deşi Consiliul Local Tismana a aprobat
finanţarea invocând Legea nr. 186/2003 si Legea nr. 350/2005,
aparatul tehnic al primăriei, în ciuda contestaţiilor noastre, nu
a ştiut să aplice legea corect. A întocmit un „Contract de

achiziţie” a/ale unui/unor abonamente la revista „Sămănătorul”
cu plata la predarea lor după tipărire, în loc de a întocmi
PROCEDURA OPERAŢIONALA PRIVIND ACORDAREA
UNOR SPRIJINE FINANCIARE DE CĂTRE CONSILIUL
LOCAL AL ORAŞULUI TISMANA PENTRU CULTURA SCRISĂ.
Nu este ilegală achiziţia de reviste, dar nu aveam nevoie de un
„Contract de Achiziţie” (practic cumpărarea de reviste deja
tipărite) ci, conform legii, de un CONTRACT PRIVIND
ACORDARE DE SPRIJIN FINANCIAR, cu virarea mai întâi a
banilor, asociaţia prezentând la final un RAPORT DE
JUSTIFICARE PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN
FINANCIAR însoţit de un CENTRALIZATOR PRIVIND
JUSTIFICAREA SPRIJINULUI ACORDAT, care cuprinde şi
finanţările din alte surse, abonamente, cotizaţii, sponsorizări.

Pe scurt, asociaţia „Sămănătorul” Tismana n-a fost
niciodată finanţată conform legilor amintite pentru că n-a fost
înţeleasă esenţa lor la nivel local! Pe de altă parte, proiectele
AFCN erau refuzate şi dirijate spre administraţia locală iar de
acolo invers, sau aplicând la nivel local legile culturii scrise
după cum se pricep funcţionarii, făcând abonamente.

Ori, cât se poate observabil, practic şi real, de la prima
apariţie a Revistei „Sămănătorul”, mai 2011 şi până astăzi,
revista s-a impus ca o oportunitate de a fi promovat orice autor
debutant sau scriitor cu articole de publicistică, eseuri, schiţe,
proză scurtă, recenzii sau extracte din volume noi, inedite.
Editura sau revista noastră este printre primele căutând pe web
fără să plătim promovare falsă la Google prin aplicaţiile AdSense
şi AdWord.

- Revista tipărită este utilă nu numai celor amintiţi mai
sus, scriitorilor din ţară şi de peste hotare (Franţa, Germania,
SUA, R. Moldova etc.) ci şi pentru emanciparea satului Tismana,
care a devenit oraş din anul 2004 şi care nu avea nicio publicaţie
literară sau cotidian local.

- Prezentul proiect editorial a mai fost înscris la AFCN în
anul 2012 şi a fost la 15 pct. de revistele maghiare pentru că i
s-au luat din puncte motivându-se că autorităţile locale nu
participă la proiect. În parte este adevărat şi tocmai de aceea
Proiectul editorial al revistei „Sămănătorul” trebuie mereu reluat
şi explicat la fel cum s-a procedat în întregul an 2013, an destinat
lună de lună, lămuririi consilierilor din Consiliul Local Tismana
care e deosebirea între o revistă literară şi un ziar, înlăturării
fricii că revista, aidoma jurnalelor de scandal, va insera articole
unde vor fi criticaţi. In CL nu se cunoştea Legea nr. 186/2003 şi
Legea nr. 350/2005, nu se ştiau regulile Depozitului Legal al
BNR şi consilierii doreau să finanţeze cu 100 lei, 20 reviste
pentru uzul Consiliului Local, ignorând faptul că foloseau banii
contribuabililor fără ca aceştia să aibă vreun avantaj.

- Este atunci destul de evidentă lipsa de cultură juridică şi
contabilă care se manifestă la nivelul unor consilieri sau
funcţionari publici din oraşele mici în privinţa culturii scrise.
Tipărirea numărului special al revistei „Sămănătorul” devine
deci absolut necesară, fie şi numai pentru a se şti cum
funcţionează aplicarea legii culturii scrise în România. Dar
numerele speciale vor fi necesare nu doar pentru cei îndrituiţi
să aplice legea la Tismana sau în altă parte, ci şi cititorilor,
cadrelor didactice, colaboratorilor din ţară care ar dori să aplice
şi ei un proiect ca al nostru. Acest aspect a fost discutat şi cu
profesorii de lb română din zona Tismana, în articolul,
„Dezbatere „George Coşbuc de la Tismana” în Cercul Pedagogic
al profesorilor de limba română”, vedeţi un fragment din această
dezbatere în paginile acestui număr special.

Pornim acest proiect, necesar emancipării oraşului
Tismana, pentru că aici se află şi redacţia revistei
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împreună cu editura iar înfiinţarea lor s-a reuşit doar cu mari
eforturi personale, nu cu sprijin financiar instituţional. Tipărirea
de cărţi şi reviste  îşi are rolul ei, remarcăm câtă incultură,
câtă politică şi câtă manipulare există doar pe Facebook.
Lumea din mediul rural sau pre-urban trebuie să redescopere
scrisul unei reviste independente, revista având printre
colaboratori membri ai uniunilor de creaţie literară şi
jurnalistică, redactori erudiţi care nu se compromit cu scrieri
de duzină, cu vocabular indecent, frivol, care fac atât rău
societăţii pe reţelele de socializare. Nu trebuie să regresăm
moraliceşte cu 100 de ani în urmă desfiinţând cultura scrisă
datorită nefinanţării ei sau finanţării ei după ureche de către
funcţionarii primăriilor sau de către juriştii şi secretarii consiliilor
locale, angajaţi prin concursuri trucate politic.

Obiective specifice:
Obiectiv 1 - Tipărirea numărului special al revistei, prin

articole atent selectate, va reitera totodată şi orientarea sa
programatică, reluare modernă după un secol, a documentelor
programatice gândite de A. Vlahuţă şi G. Coşbuc la înfiinţarea
„Sămănătorului” din anul 1901. Fără a se înscrie neapărat în
"semănătorism", curent social, cultural şi literal iniţiat la
începutul sec.XX în România, revista „Sămănătorul”, nu
idealizează satul patriarhal în opoziţie cu oraşul „viciat” de
civilizaţie dar dă întâietate valorilor de patrimoniu rural: folclor,
mitologie, obiceiuri vechi, cutume pe lângă sărbătorile
religioase. Nu consideră ţărănimea ca depozitara exclusiv al
valorilor naţionale dar promovează o literatură de inspiraţie
folclorică şi istorică, promovează studiile monografice,
documentaristice, religioase, înserează în paginile sale foto-
documente, imagini de epocă, scanări ale corespondenţei
dintre autorii noştri şi marii academicieni ai fostului regat al
României.

Prin paralelismul cu revista online şi blogurile adiacente,
căutăm să identificăm, prin analiza web a bazelor de date
statistice, domeniile literare pe care să punem mai multă bază,
conţinutul adecvat al revistei. Vom fi atenţi la numărul de
cititori, la cele mai bine recenzate opere literare, la aprecierea
fragmentelor din ele inserate în revistă. Ştiind care sunt cei
mai apreciaţi scriitori şi publicişti, tipărirea volumelor sau a
fragmentelor de scrieri în numărului special al revistei tipărite
prin acest proiect vor fi un pilon important al structurilor
puternice de comunicare. Dezvoltate de altfel şi până acum
în revistă prin paralelismul articol/adresă web unde se aduc
informaţii  suplimentare. Spaţiul v irtual dev ine astfel
complementar, o revistă materială putând fi împrumutată, citită
oriunde, unele pagini putând fi dezvoltate deocamdată prin
link-uri dar pregătim cititorii în viitorul apropiat, pentru a accesa
imediat din pagina tipărită informaţia completă  prin codurile
QR instalând programe adecvate pe tel. mobil, smartfone,
tabletă sau PC în acest scop. Numerele viitoare ale revistei
„Sămănătorul’, ca spaţiu tipărit, pot fi folosite imediat,
îndeosebi de către tineri. Revista poate fi şi un material adaptat
la nevoile acestora de a crea reviste proprii (şcolare, de
exemplu) concepţia noastră de tehnoredactare poate fi însuşită
de tineri, machetarea paginilor standard aşezate pe diverse
genuri literare, diverse instrumente si metode ale designului,
practicile folosite de noi şi de alţi actori ai presei scrise din
judeţul Gorj şi din ţară vor fi manualul viitorului tânăr editor.

Obiectiv 2 - Dezvoltarea unei ample campanii de
promovare - informare - distribuţie media si online a proiectului
publicistic „Sămănătorul – Ediţie specială” în care să se explice
modul de organizare a revistei ‚Sămănătorul’, pentru creşterea

nivelului de informare al cititorului si redobândirea
plăcerii de a citi şi de a alege din mass-media

judeţului, ţării sau străinătăţii principalele articole pentru lărgirea
orizontului propriu de cunoaştere. Prin acest nou proiect editorial
AFCN, dorim ca cititorii să cunoască nu numai concepţia de
organizare dar şi evitarea acelor publicaţii online, ce scriu la
comandă politică sau privată sau se menţin în viaţă prin
publicitate nu numai îndoielnică şi indecentă dar şi prin redirijarea
cititorului către cu totul alte subiecte decât ceea ce dorea să
afle conform titlului atrăgător dar înşelător.

Revista Sămănătorul publică articolele în spaţiul virtual
fără reclame care distrag cititorul de la subiect. Ea   foloseşte,
aşa cum se va arăta detaliat în portofoliul ei, un întreg angrenaj:
editură online (cu numeroase volume de proză, poezie, critică
literară, eseuri, teatru, reportaj, studii), varianta online a revistei
tipărite şi blogurile adiacente unde articolele publicate vor fi
poarta de intrare în conţinutul revistei tipărite.

Tot acest angrenaj reprezintă un izvor permanent de
selecţie a unor fragmente din operele publicate sau din articolele
publicate pe bloguri, fie integral, fie parţial cu trimiterea cititorului
la adresa web unde găseşte textul integral. Sau accesarea
imediată folosind matricile codurilor QR.

- Sămănătorul, este preocupat de diseminarea conceptului
cultural-literar şi al patrimoniului cultural şi istoric lăsat de
înaintaşi.  Este consecvent în acţiunea lui programatică şi de
organizarea sa care a dat bune rezultate timp de 6 ani. Aceste
practici vrem să le dezvăluim celor interesaţi tipărind numărul
special din proiectul AFCN.  Aceste practici vrem să fie
prezentate în lansările revistei ediţie specială pe care o vom
tipări prin finanţarea de la AFCN.

Relevanţa teoretică a revistei „Sămănătorul”, constă în
modul de organizare al conţinutului său: proză, poezie, critică
literară, eseuri, teatru, reportaj, studii, interviuri.    Metodologia
este una aparte existând un angrenaj între articolul tipărit sau
online şi blogul sau site-ul adiacent. Dacă textul face parte dintr-
un volum aflat pe site-ul Editura Sămănătorul online, la sfârşitul
articolului se dă link-ul pentru descărcarea volumului original.
Dacă articolul, eseul, fragmentul de operă literară sau recenzia
de carte depăşeşte 2-3 sau chiar 4 pagini se face trimitere spre
blogul care conţine textul integral în acest fel ne fiind afectat
conţinutul revistei care trebuie să integreze în cele 40 de pagini
ale sale genurile literare conform liniei sale programatice.

Documentele programatice din anul
1901 şi cele ale revistei actuale

Atât documentele programatice vechi, cât şi cele noi,
care includ şi articolele (pag. 32, respectiv, 34-37):

- Apelul noului Semănător, articolul program din 2007
- Sămănătorul – o revistă gândită la Tismana în anul

1901, sunt incluse în EDIŢIE SPECIALĂ PRIVIND ISTORIA
REVISTEI “SEMĂNĂTORUL” a cărei adresă este:
http://www.samanatorul.ro/revista/samanatorul_nr_5-sp-septembrie-2011.pdf

Sau folosind matricea cu coduri QR
Aici găsiţi  şi articolele cu

documentele programatice ale primelor
numere din anii 1901 si următorii:
„Prieme vorbe”, poezia „Semănătorul”,
„Cărţi pentru popor”, de A. Vlahuţă,
„Uniţi” de G. Coşbuc,  „Ce este
Sămănătorul” de N. Iorga.

Despre ediţia specială din
septembrie 2011 scrie un editorial şi dr.
în filologie Alexandru Melian
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DOCUMENTE care trebuie întocmite pentru aplicarea Legii nr.
186/2003 printr-un „Contract cadru privind acordarea de

sprijine financiare pentru cultura scrisă”, nu printr-un
„contract de achiziţie” aşa cum se înţelege la nivel local.

Pagini model despre aplicarea practică a legii culturii scrise la nivel local se
pot citi/descărca de la adresa de mai jos sau matricea QR alăturată:

http://www.samanatorul.ro/portal/documente.htm
Titlul din această pagină: „DOCUMENTE care trebuiau întocmite pentru

aplicarea Legii nr. 186/2003 printr-un Contract cadru privind acordarea de
sprijine financiare pentru cultura scrisă, nu printr-un contract de achiziţie.

PROCEDURA OPERAŢIONALA PRIVIND
ACORDAREA UNOR SPRIJINE FINANCIARE DE CĂTRE
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TISMANA PENTRU
CULTURA SCRISĂ PO-28.01.2016. Ediţia I, Revizia 0,
28.01.2016 (Un MODEL ce se poate folosi pentru anul viitor, dacă anul acesta
nu s-a cunoscut făcându-se un „contract de achiziţie, practic echivalent cu
cumpărarea de reviste.)

Iată Formularele F-PO-28-01-2016 ale
procedurii care cuprind:

Formularul de la 1 la 6 care cuprinde:
Formular pagina de cuprins;
Formular pagina de ev idenţă a

modificărilor;
Conţinutul propriu-zis al procedurii;
Formular analiză procedură;
Formular lista de difuzare a procedurii.
Formularul 7-Cererea tip pentru acordarea

sprijinului financiar;
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Cuvântul dlui Nicolae N. Tomoniu,
Asociaţia „Semănătorul Tismana”.

 Înainte de toate ţin să vă aduc scuze, în locul
funcţionarilor primăriei - voi detalia mai târziu -, pentru că aceste
cărţi şi reviste pe care le vedeţi nu vi le putem oferi gratuit prin
interpretarea corectă a Art. 4 alin.(l) din Legea nr.186/2003
pentru alocarea de sprijine financiare de la bugetul local pentru
cultura scrisă. Legea se aplică peste tot în ţară. Colega dvs.
Lucia Silvia Podeanu din Novaci, prof. de lb. română şi poetă
la „Sămănătorul”, a decedat anul trecut, Dumnezeu să o ierte !
La Novaci, după aprobarea bugetului local, în care s-au alocat
sume importante pentru cultura scrisă, personalul tehnic a
procedat corect în aplicarea legii şi i-au tipărit dnei Podeanu,
volumele de poezii pe care gândise în spirit novăcean, pentru
oieritul de transhumanţă şi cutumele legate de această meserie
ancestrală.

Volumele de poezii tipărite pe baza legii amintite, au
făcut obiectul lansărilor de carte la casa de cultură de acolo şi
s-au distribuit gratuit participanţilor la lansare, pentru că la
Novaci funcţionarii au interpretat corect legea printr-un „Contract
de Sprijin al Culturii Scrise”, virând mai întâi banii, tipărind
cărţile şi apoi a urmat descărcarea contabilă prin facturi şi
borderouri de distribuţie a cărţii, acte prezentate la secretariat
de către autor.

Şi la Ţicleni s-a interpretat corect legea, în cauză fiind
autorul mai multor cărţi monografice, Ion M. Ungureanu, fost
primar.

Numai la Tismana, deşi aplicarea legii a fost
promulgată, spre meritul lor, de toţi consilierii locali, s-a
interpretat legea după ureche întocmindu-se un  „Contract de
achiziţie” pentru că funcţionarii nu cunosc un alt fel de formular
decât cel pentru achiziţie de miei, castane, ouă, nasturi sau
biberoane.

Detaliez acest lucru, aşa cum am afirmat la început,
pentru că e necesar pentru dvs, a cunoaşte această experienţă
ca profesori de lb. română. Poate vreţi să tipăriţi cărţi şi reviste
în localitatea dvs. şi e bine să ştiţi ce vă aşteaptă în acest caz.
De aceea vreau să vă povestesc.

Pentru binele oraşului am acceptat şi „achiziţia unui
abonament”. ”Abonament” de două reviste în octombrie 2013,
pentru că secretara CL s-a minunat de suma cerută: „Cum să
plătim noi 12 reviste şi să primim doar două?”. Nici nu auzise
de legea Depozitului Legal, obligatoriu, al Bibliotecii Naţionale
a României, unde revista se distribuie centrelor universitare
mari şi stă acolo promovând oraşul Tismana câteva secole! În
anii 2014-2015 s-au făcut mai multe abonamente dar revistele
n-au fost date asociaţiei pentru a le distribui la mese rotunde
iubitorilor de literatură, au rămas în arhiva CL sau date unor
oaspeţi aleşi.

Anul acesta a fost şi mai rău!
În data de 28.01.2016 am prezentat oferta pentru

proiectul culturii scrise constând în retipărirea
„Monografiei oraşului Tismana „la standarde
academice cu indice de nume şi cuprins”,

tipărirea în continuare a revistei „Sămănătorul” şi o broşură
„Tismana turistică” pentru Centrul de Informare şi Promovare
Turistică după ce centrul UAT tipărise o broşură asemănătoare
dar de tot hazul, cu Peştera Mânăstirii monument istoric, pe
când aceasta, ştiu şi copiii, e cât se poate de naturală de când
a făcut-o Dumnezeu!

Bănuiesc că licitaţia a fost trucată, dându-se tipărirea
ei unui străin, în loc de a fi dată asociaţiei noastre care se
ocupă tocmai cu turismul şi patrimoniul local material şi cultural.
Am inclus în proiect broşura tocmai pentru a se îndrepta
lucrurile. S-a aprobat dar cu scoaterea monografiei Tismanei
şi diminuând suma cerută. Apoi, Consiliul Local Tismana
aprobă, pentru a treia oară, în data de 25.02.2016 oferta
”Sămănătorul” pentru că turiştii deja băteau la uşă. Am scos
monografia pe banii asociaţiei, deşi era de interes general. Am
tipărit comanda celor 24 reviste şi 56 de broşuri „Tismana
turistică”, comandate de aparatul tehnic. Ele sunt pe masa
Centrului de Informare şi Promovare Turistică dar contabilitatea
primăriei în loc să dea întâi banii, aşa cum face cu alţii, nu ne-
a virat banii pentru proiect decât după aproape două luni, la 18
martie 2016. Adică la Novaci, Ţicleni şi alte localităţi se pot
vira întâi banii iar conducătorul proiectului prezintă apoi facturile
şi borderourile care justifică cheltuirea sumei virate dar la
Tismana tipărirea unei monografii e considerată ”achiziţie”, nu
o carte utilă pentru informarea cetăţenilor de a şti istoria
localităţii lor. Guvernul a dat o ordonanţă de urgenţă pentru ca
Legea nr.186/2003 pentru alocarea de sprijine financiare de la
bugetul local să fie interpretată corect. Dar cine să o citească
sau să caute la „Nea Goagăl” „Sprijin financiar pentru cultura
scrisă”? Mai mândru-i ”feisbucul” plin flori, prăjituri şi mai ales
de… cucoane.

Iată o istorie a proastei instruiri  a aparatului
funcţionăresc din primării, unde nu s-au făcut reciclări de un
sfert de secol. Pentru a lupta contra acestui flagel vă îndemn
să facem front comun pentru a salva ţara de funcţionarii care
cucăie pe dosare. Cereţi primăriilor de care sunteţi arondaţi

Cercul Pedagogic al profesorilor de limba română din nordul jud. Gorj

Dezbatere (22 martie 2016):
 „George Coşbuc de la Tismana”

- Un punct distinct în cadrul temelor dezbătute -
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Despre instruirea în şcoală şi orele de lb. română şi
istorie

să aloce bani pentru cultura scrisă şi nu spun baliverne când zic
că trebuie „să salvăm ţara” de incultură. În judeţul Covasna, se
alocă din totalul repartizat pentru sectoarele, cultură scrisă,
învăţământ alternativ sau subsidiar, sport şi culte, respectiv, 50%,
30%, 10% şi 10%. Iată de unde au bani maghiarii să facă atâta
propagandă inexistentului Ţinut Secuiesc şi Ungariei Mari care
n-a existat niciodată ci doar Imperiul Habsburgic al austriecilor
unde numărul ungurilor era un mezelic.

La noi sunt gândite invers alocările! Cultele pe primul
loc la sprijin financiar pentru că se apropie alegerile şi au mulţi
enoriaşi, învăţământul pentru că este a doua masă de manevră
electorală, sportivii (deşi şi la ei suma cerută de 80.000 lei a
fost diminuată) pentru că au talent la slogane electorale iar la
cultura scrisă nu se alocă nici a zecea parte din alocările pentru
culte: doar o punguţă de două-trei mii de lei pe an, faţă de 50.000
lei cultele şi alte sectoare iar banii se virează dinainte conform
aceloraşi fel de legi ca pentru cultura scrisă dar nevalabile pentru
ea.

 Eu şi dvs. nu facem aici critica propagandei electorale,
evidentă acum în orice primărie din ţară. Pur şi simplu, ne
plângem suferinţele noastre pentru că ne interesează meseria
dar şi sărăcia în care se zbate cultura şi învăţământul. Uitaţi-vă
deseară la posturile TV ca să vedeţi cum screm „moderatoarele”
la îîî, aaa, eee şi uuu, ca un şcolar prins cu lecţia neînvăţată.
Oare cât timp ne va trebui sa reînvăţam copiii şi societatea să
aibă o dicţie corectă, fără uau, cul şi okei? Aţi văzut la dna
Maria Corlan Mischie ce dicţie corectă şi românească a avut
când a prezentat mai înainte costumele populare? E şcolită de
vechiul învăţământ, azi hulit de toţi gângăviţii ce apar pe micul
ecran ca să ne înveţe ce e bine şi ce e rău. Oare vom mai
redescoperi vreodată adevăratul învăţământ românesc?

Cereţi, ca profesori, prin petiţii şi acţiuni sindicale, să
nu vi se scoată nicio oră de limba română pentru că fără limba
maternă şi fără istorie, vom dispărea ca naţiune de prim rang
aşa cum eram odată.

 Cartea aceasta despre Coşbuc tocmai acest aspect al
patriotismului tratează. Al sentimentului de naţiune puternică
ce este capabiă să lupte de la egal la egal cu nemţii şi să-i mai
şi învingă la Mărăşeşti. Arma fatală a armatei române a fost
instruirea din şcoală, poeziile şi cântecele patriotice, poemele
şi imnurile unora ca Eminescu, Coşbuc, Goga, Slavici, Şt. O
Iosif şi atâţia alţii ca ei.

Cu astfel de arme sufleteşti, conducând la vitejie, au
câştigat românii Razboiul de Reîntregire al Neamului, sintagmă
care azi în şcoală şi în presa vândută străinătăţii e o sintagmă
tabu, un slogan regal care azi „nu se mai poartă”.

 Despre activitatea lui George Coşbuc la Tismana şi
emanciparea localităţii sub iniţiativele Societăţii „Dorna
Tismana”, prin care Tismana va fi declarată „Staţiune
climaterică”, v-a vorbit  dl prof. Constantin Jerca rezumativ. Nici
eu nu vreau să reiau aceste împliniri ele găsindu-se detaliat în
carte.  Mai degrabă aş vrea să vă vorbesc despre ce am evitat
eu să includ în carte deşi cartea cuprinde un capitol special
privind „Situaţia generală a ţării în ultimii ani de viaţă a lui George
Coşbuc”.

Aş fi vrut să fac o paralelă între poeţii patrioţi care s-au
stins din viaţă datorită suferinţei sufleteşti generată de prăbuşirea
în sărăcie şi mizerie culturală a ţării lor şi poetul George Coşbuc.
Să scrii o viaţă întreagă poezii ce îndeamnă la patriotism,

devotament faţă de patrie şi de popor, luptă pentru realizarea
idealurilor ţărănimii abnegaţie, dăruire, spirit civic, solidaritate,
respect şi iubire sinceră şi să vezi că toate aceste valori umane
se prăbuşesc, înseamnă negarea operei tale conducând la o
depresie mortală. Cazul Adrian Păunescu este concludent în
acest sens. Ultimele lui poezii sunt adresate mârlanilor, hoţilor
şi trădătorilor din parlament, cărora numai de ţară şi popor nu
le-a păsat.

N-am făcut în carte această paralelă între cei doi mari
poeţi ai neamului românesc pentru că, presa antiromânească
a reuşit discreditarea lui Păunescu ca  proletcultist, cântăreţ
de ode pentru Ceauşescu şi partidul lui şi multe alte mizerii
ce s-or fi scris despre poetul de la Bârca fără să fie nimic
adevărat.

Şi Coşbuc a avut mari suferinţe care i-au pricinuit
moartea prematură. Pierderea unicului său fiu Alexandru, în
august 1915, nu l-a lecuit de depresie nici când a devenit
membru titular al Academiei Române în anul 1916. Au urmat
ani de razboi chinuitori, când din ţară mai ramasese doar un
colţ din Moldova. Citez de la pag. 113 din carte:

„La 24 aprilie 1918, are loc Semnarea Tratatului de
pace de la Bucureşti dintre România pe de o parte şi Germania,
Bulgaria, Austro-Ungaria, Turcia pe de altă parte. România
este nevoită să cedeze Dobrogea, să accepte rectificări de
frontieră în Carpati (prin care să cedeze teritorii însumând
5.600 km2) şi să încheie înrobitoare conventii economice
(agricolă, a petrolului, a pădurilor etc.)”.

Cât de cutremurătoare putuse fi vestea aceasta pentru
poetul care se afirmase ca mare patriot prin poezia „Noi vrem
pământ”? Ce ar mai fi putut scrie el despre o Românie
macelarită şi sfârtecată? După numai 15 zile, la 9 mai 1918,
poetul se ridica în ceruri să-şi întâlnească pe fiul său atât de
iubit, Alexandru.

N-am scris în carte despre toate acestea. Las
academicienii literaturii române să confirme sau să infirme
ipoteza aceasta care mi se pare destul de plauzibilă.

Dar nu vreau să vă mai reţin, ora este destul de
înaintată iar dvs. aveţi de parcurs drumul spre casă. Va
mulţumesc pentru atenţie.

A consemnat Nicolae N. Tomoniu
Tismana, martie 2016

Citiţi articolul online prin link (adresă URL, citire pe Internet) şi aici :
http://samanatorul.blogspot.ro/2016/03/dezbatere-george-cosbuc-de-la-tismana.html
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„Timbrul cultural”: înc-o lege

manea la parlament

NICOLAE N. TOMONIU - (n. 1944, Tismana) - promotor cultural,
monograf al Tismanei, director revista şi editura «Semănătorul» Tismana

FRAGMENT
Revista „Sămănătorul”, aflată în al cincilea an de

existenţă, la care colaborează şi membri USR şi LSR din
toată Europa şi de peste ocean, nu s-a abătut un milimetru
de la documentele programatice ale „Sămănătorului” lui
Coşbuc şi Vlahuţă. Noi publicăm cu adevărat o revistă de
cultură, de istorie şi de patrimoniu, nu suntem gogoşeria
USR-ului lui Manolescu care se ocupă prin ochiul ei magic
de darea afară din uniune a marelui scriitor Eugen Simion6

pentru că nu şi-a plătit cotizaţia. Ca să vezi cu ce se ocupă
cărturarii U.S.R., o uniune „de utilitate publică”, unică şi
indestructibilă, care dă legea timbrului cultural în parlament
prin cozi de topor! Aidoma lui Ra, zeul autocreat, USR şi
muma lui ce a născut-o, A.N.U.C., n-au nevoie de
consultarea reprezentanţilor Academiei Române – forul
ştiinţific suprem al ţării ca să spună cine paşte pe tarlaua
timbrului cultural şi cine nu. Să adăugăm la „România mereu
surprinzătoare” acest  caz unic în lume, când copilul naşte
pe mumă-sa şi nu invers! Aşa şi-a creat USR pe muma sa,
ANUC, pentru a-şi îndepărta prietenii de la sacul de făină
pentru gogoşi literare! Şi îndepărtează ei pe Contemporanul,
darmite revista „Sămănătorul”!

Conform reprezentanţilor Academiei Române există
trei criterii definitorii pentru stabilirea listei revistelor de
tradiţie, inclusiv a publicaţiilor de patrimoniu: 1. Vechimea
şi anvergura; 2. Dacă este sau a fost condusă de o mare
personalitate a culturii române, personalitate validată de
critica de specialitate, lectori şi timp; 3. Criteriul regional,
cu condiţia să fie o publicaţie de amploare naţională, şi nu
exclusiv locală.

Aha! Va să zică de aia ne trimit la primărie „utilitarii
publici” ai lui Manolescu şi cei de la AFCN. După mintea
lor, dacă vom fi subvenţionaţi local, vom fi şi publicaţie
locală. Iar gogoşeria lui Manolescu fiind subvenţionată de
la centru, e vezi doamne singura naţională! Respectă ea
Constituţia, precum şi principiile cartei PEN International,
capitolul referitor la libertatea de opinie a scriitorilor şi
libertatea de circulaţie a ideilor? Facem retorică degeaba:
noi, după părerea AFCN,  suntem publicaţie „de nişă”. Chiar
au şi un paragraf nărod numit 1.3 Publicaţii de nişă în
chestionarul lor pentru aprobare de fonduri şi pe care m-au
obligat să-l completez.  Iată ce le-am scris eu în contestaţie:
„Evaluatorii dvs. externi caută explicaţii puerile pentru
sintagma nefericită „Publicaţii de nişă”, care este o zeflemea
a scriitorilor din literatura „cazonă”! Este uimitor faptul că
evaluatorii n-au remarcat aici termenul de „publicaţie”,
termen care se referă în primul rând la periodice, ziare,
reviste, buletine, etc.! Avem de-a face acum cu un proiect

pentru „cărţi” fie ele în volume colective sau

în volume de autor. Şi „nişă” (firidă anume lăsată într-un zid, în
peretele unei sobe, la o mobilă etc., în care de obicei se aşează
obiecte decorative, obiecte de uz casnic etc.) e tot zeflemea sau
mai rău, de incultură. În lipsa unui vocabular adecvat, se
foloseşte găselniţa nişelor din construcţii. Termenul adecvat este
„scrieri subsidiare” studiilor la comandă efectuate de cercetătorii
din mediul academic. Monografia este o lucrare complementară,
făcută într-adevăr pe plan local dar de interes în toată România.
Pe turistul venit să caşte gura, să facă mici sau să se închine la
mănăstire, evident că nu-l interesează asta, dar interesează
specialiştii şi autorităţile locale din toată ţara! Ea ne arată că
deturnarea turismului real - in favoarea unui capitalism sălbatic
distrugându-se mediul, patrimoniul şi sistematizările urbanistice
anterioare - a devenit un fenomen îngrijorător.”

Spuneam şi într-un interviu dat jurnalistului Bogdan
Lupescu de la „Formula AS”: „A face această revistă nu e doar
un „ideal” care mă mobilizează ci o luptă continuă faţă de
degradarea societăţii noastre, stâlcirea limbii române,
subvenţionarea scriitorilor cazoni în detrimentul nostru, care
redescoperim şi modelăm după vremuri semănătorismul, un vechi
curent literar considerat „perimat” , „de nişă”. Observaţi domnule
Bogdan: nici măcar n-au atâta cap aceşti detractori să spună că
există literatură alternativă, subsidiară sau complementară!
“Literatură de nişă” poate să spună un scriitor de puşcărie, nu un
membru al USR ! (Altă aiureală pentru care se dau bani degeaba!
Ce educaţie îţi poate da o carte scrisă de un hoţ care n-a pus
mâna pe condei din timpul şcolii?) Dar asta e! Dăm bani lui
Patapievici care să scoată cărţi în care se pişă pe limba română
sau îngerului băsescian „Cărtărăscu” care-şi bagă într-un articol
…sula în regina Angliei.

Iar nouă, nu ni se aprobă de ani buni la AFCN –
Administraţia Fondului Cultural Român - bani să ne scoatem o
revistă pentru care există reguli programatice mereu amintite dar
neimpuse celor ce ne bat la poartă. Le-aţi văzut mereu în articolele
revistei. Vă rog să mă lăsaţi să le mai citesc odată:

 „Scrierile trimise să fie creaţii moderne ale curentului
social, cultural şi literar iniţiat la începutul sec. XX, în România,
de revista „Sămănătorul” fără a idealiza, ca atunci, satul patriarhal
în opoziţie cu oraşul „viciat” de civilizaţie. Scrierile vor evita totuşi
noile tendinţe ale presei cazone, subjugată politic. Ele vor
reconsidera, promova şi păstra civilizaţia rurală veche, depozitara
unor valori naţionale pe cale de dispariţie. Substituirile şi chiar
dispariţiile cutumelor patrimoniale legate de domeniul publicistic
şi scriitoricesc au loc azi prin:

- agresiunea trusturilor de presă asupra vocabularului
limbii române, înlocuind cuvinte româneşti consacrate de secole,
cu englezisme; (ştiri le cu brekingniuzurile, noutăţi le cu
praitaimniuzurile, portarul cu goalkiperul, magazinul cu
marketul, ş.a.)
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- stâlcirea dicţiei clasice a redactorilor de ştiri şi a
reporterilor prin adausuri de mârâieli între cuvinte, inserţia unor
vocale în expunere aidoma şcolarului prins cu lecţia neînvăţată;

- abandonarea discursului elaborat, respectuos şi
academic în favoarea unor exprimări vulgare împrumutate de
la interlopi şi borfaşi, limbaj care începe deja să facă parte, din
cotidianul televiziunilor partizane, destinate linşajului mediatic”.

Nişa din literatura română nu o formează
revistele din provincie ci găştile mafiote care au
pus mâna fondurile ce ar trebui să le aloce
ministerul culturii tuturor, fără intermediari.

Alt fragment din articol:

În concluzie:

Nu spunem numai noi că forma legii timbrului e o manea
proastă ce o interpretează doar USR. După cum aţi văzut până
şi Eugen Simion o spune! Membru al Academiei Române,
decorat cu Ordinul naţional „Steaua României” în grad de „Mare
cruce”, ordinul brazilian „Crucea Sudului”, ordinul şi diploma
daneză „Comandor de gr. I al ordinului Danebrog”,  Legiunea
de Onoare a Franţei (2002), „Ordinul Republicii” (Republica
Moldova, 2010), Eugen Simion a fost gratulat de cinci ori cu
premii ale Uniunii Scriitorilor din România. Cui i-au folosit
premiile? Marelui meşter sau muribundei USR?

Şi mai e o anomalie: cine îşi închipuie că poate da o
lege pentru toate entităţile culturale amestecă literatura cu
manelismul, pe Eminescu cu Copilul Minune. Nu avem nevoie
de o lege manea a timbrului cultural ci de o lege specifică doar
literaturii române, care să faciliteze tipărirea de carte şi de
publicaţii seriale. Iar celorlalte genuri ale culturii, mai degrabă
forme ale inculturii, să li se aplice un timbru fiscal specific
alcoolului care ne distruge fiinţa naţională.

Nu este drept ca un pensionar ce poate scrie literatură
să treacă prin nenumărate praguri administrative, prin tot felul
de tertipuri pentru a i se acorda pe lângă pensie o indemnizaţie
care să-l ajute să-şi tipărească operele pe care le rumegă demult
cu mintea lui coaptă. Nu este drept ca unui lăutar aflat la pensie
să-i fie acordată îndemnizaţia de creator cultural, adăugându-i
la pensie 20% pe baza unei simple cereri la orice asociaţie de
profil iar unui scriitor să i se ceară obligatoriu, pentru aceiaşi
indemnizaţie de creator, o patalama de la USR-ul lui Manolescu.

Asociaţia noastră s-a interesat la un director al unei
case de pensii dintr-un judeţ, ales aleatoriu, dacă colaboratorii
revistei „Sămănătorul” şi scriitorii pensionari publicaţi de noi
pot beneficia de îndemnizaţia de creator. „Am  dat îndemnizaţia
asta la toţi lăutarii şi meşterii artizani care au avut actele
întocmite, mai puţin la scriitori pentru că nu-şi pot completa
dosarul datorită birocraţiei şi monopolului unor uniuni de profil.”

Mai mult, se aude că s-au mai introdus avize noi în
afară de cele de la ministerul culturii. De ce? Şi-au atins scopurile
cei care au dat în parlament o lege destinată doar unor „aleşi”?
Atâta timp cât USR este considerată de utilitate publică de către
guvern prin Ministerul Culturii iar LSR, care este prin statut,
prin evidenţa membrilor şi a filialelor, tot „uniune de creatori”,

nu este considerată, de aceiaşi decidenţi, tot de utilitate
publică, considerăm că nicio altă lege nu mai poate fi dată
până când orice discriminare va fi înlăturată!

Dar e cineva care vrea să asculte în ţara asta pe cei
dezavantajaţi, uneori abuziv?

Răspunsul este nu şi dăm nişte exemple concrete,
ca să vedeţi la ce anomalii sunt supuse asociaţiile care se
ocupă de literatura şi jurnalistica din România:

1. Dosarul LSR - Ligii Scriitorilor este înregistrat la
Ministerul Culturii la nr.882/2011. Se află în instrumentare
veşnică la doamna consilier Geta L.

2. UZR (Uniunea Ziariştilor Români) se judecă de
zece ani cu Ministerul Finanţelor. A obţinut statutul de
asociaţie de utilitate publică dar membrii săi pensionari nu
primesc indemnizaţia pe care nişte lăutari ce cântă la
televiziunile maneliste o au demult.

3. Reprezentanţii noştri au fost în audienţă la trei
miniştri diferiţi ai Ministerului Culturii. Tocmai când dosarul
„era complet” a venit ministrul Barbu, (în imagine) a modificat
ca împăratul roman Nero legea şi a adăugat în ea ca fiecare
filială să aibă cel puţin un salariat.

Ori, fiecare asociaţie e racordată la o uniune de
creaţie, are nişte salariaţi care produc cartea de literatură pe
care o ţine (Dacă o ţine!) în mână guralivul Daniel Barbu.
Pentru aceea carte s-au mişcat, tehnoredactori, graficieni,
tipografi, librari, instituţii precum banca,  poşta sau Biblioteca
Naţională a României. Multe din cărţile tipărite, care ajung
în Depozitul BNR, au ca autori pensionari care-şi tipăresc în
regie proprie cărţile. Adică, scot din pensia lor amărâtă banii
de medicamente şi tipăresc cărţi pe care le trimit, obligatoriu,
Depozitului Naţional.

 Pentru ei şi pentru toţi cei „nealeşi” prin legi manea
în parlamentul României, uşa mereu închisă de la Ministerul
Culturii reprezintă simbolul dezastrului culturii române,
prezent peste tot dar care nu-l vede nimeni.

N. N. Tomoniu

Citiţi articolul online prin link (adresă URL, citire pe Internet) şi aici :
http://samanatorul.blogspot.ro/2015/02/timbrul-cultural-inc-o-lege-manea-la.html

Citiţi articolul cu ajutorul matricei
codului de bare
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LA BRAŢ CU ANDROMEDA
Viaţa scriitorului Gib I. Mihăiescu între realitate şi poveste

Fragment din capitolul 7,

DUMNEZEU MOARE CÂND VORBESC ARMELE

AL. FLORIN ŢENE - (n. 1942). Poet, critic literar,
romancier, promotor cultural

Un eveniment crucial pentru România s-a declanşat pe
tot cuprinsul ării. În seara de 14 august 1916, toboşarii, gorniştii,
guriştii, clopotele bisericilor, pe tot cuprinsul ării, în sate şi oraşe,
până în cele mai mici cătune din creierul munţilor, au început să
anunţe marea mobilizare. Începea Marele Război.

- S-a dus naiba cu benchetuiala noastră! I-a zis Gib,
concetăţeanului şi prietenului Gheorghe Stoian, student la
Facultatea de Farmacie, întâlnit întâmplător pe strada Batiştei,
despre acest eveniment aflat din ziarul „Universul „.

- Tu citeşti ziarul ăsta!? Eu nu citesc nici-un ziar. Nu am
timp. Învăţ!

- Eu citesc mai toate ziarele care apar. Mai ales
„Universul”. Este un ziar corect şi foarte informat. Şi are o
istorie…

- Ce istorie?!
-„Universul» a fost unul dintre primele cotidiene de

informaţie româneşti, care apărea la aici, în Bucureşti.. A fost
fondat la 20 august 1884 de către Luigi Cazzavillan, un jurnalist
italian venit în Regatul  României din anul 1877, în calitate de
corespondent de război.

- Eu nu l-am văzut niciodată!
-E frumos şi estetic. Pe prima pagină alături de titlu sunt

două vignete, statuia lui Mihai Viteazul şi un doroban în stânga,
şi respectiv statuia lui ‘tefan cel Mare în dreapta şi două devize
- «Dreptate pentru toţi» în stânga şi «Toţi pentru dreptate» în
dreapta. Subtitlul îl are  «foaie politică ilustrată», apoi «curierul
dimineţii».Una din cauzele succesului acestui  ziar este faptul
că apărea dimineaa, în timp ce toate celelalte cotidiene apar
după-amiaza, iar alta a fost introducerea rubricii «faptul divers»
în paginile sale, lucru ce a contribuit favorabil la tirajul ziarului.
Universul a fost unul din primele ziare româneşti care a introdus
mica publicitate, prin rubrica specială numită „Micul anunţător”.

Cotidianul „Universul”, fiind conectat la condţii de
imprimare şi de difuzare moderne, se tipăreşte rotativă, are
servicii telegrafice directe, a fost un precursor al presei de marcă
industrială.

- Măi, măi…Gib! Tu le ştii pe toate! s-a mirat Stoian, zis
Gogu. Eu mă grăbesc. Trebuie să ajung la o farmacie, unde mai
lucrez să fac bani.

- Bine ! Mai ţinem legătura!
Ce nu ştia Gib Mihăescu era faptul că începând cu 20

august, ziarul nu v-a mai apărea. Motivul fiind începerea
războiului. Însă urmărea evoluţia evenimentelor citind celelalte
publicaţii. Era interesat de evenimentele de pe fronturile Europei,
de condiţiile intrării României în război.

Chiar participând la manifestaţiile studenţeşti. Era
interesat de situaţia românilor din interiorul arcului carpatic,
unde dimensiunea definitorie a localităţilor din Arcul
intracarpatic, izvorâtă din poziţia lor geografică, o constituie
intensele şi multiplele legăturile cu românii de peste munţi.

De-a lungul istoriei, zona sud-estului Transilvaniei,
a reprezentat o adevărată „placă turnantă” a relaţiilor
economice, sociale, cul turale şi  spir i tuale, între
Transilvania, Moldova şi Ţara Românească. Spre
deosebire de celelalte zone ale Transilvaniei, în localităţile
din fostele scaune secuieşti, comunităţile româneşti , cu
excepţia celor din zonele Buzăului Ardelean şi a Topliţei,
erau reduse numeric, ca urmare a intensului proces de
maghiarizare desfăşurat de-a lungul secolelor, atât pe cale
paşnică, naturală – prin intermediul căsătoriilor mixte –
cât şi pe cale violentă, prin constrângeri legislative şi
instituţionale. Românii de aici, erau foarte atenţi la evoluţia
vieţii politice austro-ungare, la veştile de pe front, la
dezbaterile, frământările, eşecurile şi izbânzile românilor
ardeleni, dar mai ales la cea ce se întâmpla în „Regat”,
aflându-se în contact nemijlocit cu ţinuturile de peste munţi.
Intelectualii din zonă, majoritatea beneficiarii ai burselor
oferite de Fundaţia Gojdu şi alte fundaţii româneşti din
Ardeal, susţineau deschis cauza unirii Transilvaniei cu ţara
mamă.

Motto: « O singură putere îi mâna pe
toi deopotrivă; acela’i el neclintit, o stea
călăuzitoare, pierdută în zările răsăritului,
pe care numai ochii lor de fugari păreau
că o văd.” Gib I. Mihăescu- Retragerea.

Citiţi articolul cu ajutorul matricei codului de bare

Citiţi revista prin link (adresă URL, citire pe Internet) la pag. 24 :
http://www.samanatorul.ro/revista/2016/samanatorul_online_nr_1-febr-2016.pdf
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Romancierul
Ion. C. Gociu

Scriitor membru

al LSR -Gorj

ION C. GOCIU - (n. 1934, Ciuperceni - Gorj)
prozator.

CIREŞE AMARE
Fragment din nuvela «Coarba»

(continuare din «Sămănătorul»
nr. 1 online, nr. 2 tipărit )

(Paginile 30-35 din volum)

Vasile se opri din povestit, mai trase cu nădejde
în piept fumul prin filtrul ţigării, scutură scrumul în
scrumieră şi, privind în gol, rămăsese pentru o clipă cu
privirea pironită aiurea. Il priveam şi simţeam că se
aproprie de momentul culminant al întâmplării. Şi
continuă:

…Deodată, pe culmea dealului cu o pădure rară,
într-o poieniţă aproape de marginea drumului, se mişcă
ceva. Din reflex, mă opresc şi observ că în faţa mea, la
circa 60 de metri, stăteau în picioare, în ciopor, nişte
căprioare, toate îndreptate cu capetele spre mine. După
reacţia lor, mă suspectau a fi un duşman, ceea ce şi eram.
La un moment dat, au început să-şi rotească privirea în
mai toate direcţiile, alegând parcă una pe care să fugă.
Instinctiv, am acţionat, adică am sprijinit patul de umăr
cu ţevile îndreptate spre nevinovatele fiinţe din inima
codrului. Eu le deranjasem din mediul lor, din vetrele lor
pentru care  scrijeliseră pământul cu copitele, înainte de
a se odihni şi a-şi rumega hrana adunată în burduhane,
în ziua aceea. Situaţie de cumpănă! Nu mai gândeam la
altceva, decât la momentul când să slobod focul armei.
Timpul se măsura în secunde. Închisesem ochiul drept
si, privind de-a lungul ţevilor,  încadrasem ciutele pe linia
de ochire. Degetul arătător al mâinii stângi se sprijinea
pe trăgaciul ţevii şocate. Una din căprioare o zbugheşte
şi face un salt peste drumul pe care mergeam. Fără nici
o ezitare, apăs pe trăgaci şi slobod arma în grupul rămas
nemişcat. Un pocnet puternic, amplificat de ecoul văilor,
sparge liniştea serii. În faţa ochilor nu mai era nimic.
Ciutele pieriseră care încotro, iar un ciuf din văgăună
ţipa şi el speriat. Hu u u, hu-u u!...

Reuşise să mă introducă în atmosfera  cu atâta
încărcătură emoţională şi empatic participam alături de
el şi-i urmăream figura emoţionată şi acum, după
scurgerea atâtor ani.

…- Descarc arma şi sunt cu privirea aţintită spre
locul unde fuseseră căprioarele. Da, nu mă înşelam. Una
era căzută. Orice ar fi fost, nu mai trăgeam şi al doilea
cartuş. Acest gând mi-a venit după ce, aproape fără să
gândesc!?... trăsesem la întâmplare, în tot grupul de
căprioare.

 Devenisem braconier fără să judec situaţia. Cu
un an înainte, împuşcasem un ţap, dar
pentru acela aveam autorizaţie şi la

eveniment am fost însoţit de  un paznic de vânătoare şi
alţi doi vânători. Atunci bravam, acum mă fâstâcisem de
propria-mi ispravă.

Am ajuns lângă vânat. Era o ciută tânără, care
stătea pe burtă ca pentru culcare. La aproprierea mea,
n-am observat nici o intenţie la ea, că ar vrea să fugă.
Chiar mă privea, întinzând capul spre mine şi mişcând
botişorul a prietenie. Nările i se umflau ritmic, inspirând
aerul. Oare,  îmi cerea îndurare!? Nu-mi dădeam seama
şi eram în situaţia de a nu găsi o rezolvare rapidă. Îmi
lipsea raţionamentul. Eram convins că este puternic
rănită şi nu are scăpare să mai trăiască. O ating cu
piciorul. Nici o mişcare, în afară de a capului care mă
privea cu ochii mari, deschişi şi umezi. Parcă plângeau…

Duc mâna la centură şi scot pumnalul din teacă.
O prind cu mâna dreaptă de bot. În palmă simt căldura
şi umezeala răsuflării. Ochii animalului mă scrutau,
cerând îngăduinţă. Nu mai gândesc. Procedez mecanic
ca omul  primitiv de odinioară, care astfel trăia din vânat.
Înfig cuţitul în zona jugulară şi animalul scoate doar un
icnet. Mâinile mi se murdăresc de sângele  care ţâşneste
şi-l simt că arde pe unde mă atinge. Prin artera
secţionată, ca dintr-o arteziană, sângele îmi pătează
cizmele, mâneca salopetei şi o porţiune de pe pantalon.

…Mai rapid decât mă aşteptam, totul fusese
încheiat. La picioarele mele aveam o căprioară ucisă prin
înjunghiere. Eu eram autorul fărădelegii şi eram buimac.
Eu, acela care nu tăiam acasă nici o pasăre iar, când
era nevoie, soţia ruga pe câte un străin s-o taie. Eu,
care, în copilărie, am dormit cu iezii caprelor noastre în
pat, numai de dragul lor. Eu, care, copil fiind, am „salvat
de la moarte” un cocoş pe care tata vrea să-l taie la o zi
de praznic. Era cocoşul meu, îl iubeam şi-mi era prieten.
Eu, fără prea multă gândire, acum violasem natura. Şi o
făcusem barbar şi fără judecată!...

Încercam o justificare a gestului. Dacă trăsesem
cu arma şi nu murise,  a face iar încă o dată uz de armă,
pentru lovitura capitală, era pentru mine mai periculos
din punct de vedere moral, că se auzea şi se ştia de
prezenţa mea în sat, atrăgând bănuieli că sunt braconier,
ceea ce mă dezonora. Soluţia? Am recurs la pumnal.
„Scopul scuză mijloacele!”, dar acum, în faţa propriei mele
conştiinţe,  pentru gestul făcut, nu mai aveam
argumente care să reziste.  Dar… o făcusem!
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 Faţa lui Vasile luase o formă alungită, ochii
îi sticleau iar eu îl ascultam cu înţelegere, neîndrăznind
a-l întrerupe cu vreo întrebare.

…De pe creasta dealului, cu prada apucată de
un picior şi  târând-o, am coborât alunecând pe covorul
umed de frunze moarte, în întunecimea Văii Puturoasei.
La tulpina unui gorun de pe firul apei, ce-l ştiam din
copilărie, pe când poposeam la umbra lui să mă feresc
de razele aride ale soarelui,  am aşezat-o sub o tufă
crescută parcă anume să acopere cu verdeaţă locul
unde vrei să ascunzi ceva. Am mai pus, dacă mai era
cazul, câteva frunze moarte peste ea şi am plecat spre
casă.

- Unde-i?... mă întreabă mama, când ajuns în
bătătura casei, m-a privit la lumina becului cu neon ce
dădea lumină ca ziua,  văzând că sunt cu „mâna goală”.
          - Ce!?...  îi răspund eu.
          - Cum ce!?... Ce împuşcaşi? Că eşti plin tot de
sânge…

    …Seara s-a încheiat cu bucurie pentru mama
şi mohorâtă pentru mine. Cu un felinar şi o lanternă, ca
să ne putem descurca în hăţişurile din întunecata vale,
împreună cu tata, am adus într-un sac căprioara
înjunghiată. Tatei i-am povestit totul, cum s-a întâmplat.
Tăcut, mă asculta resemnat şi apoi prin vorbe domoale,
încerca să-mi găsească scuze. El s-a ocupat de jupuire
şi de spintecarea vânatului şi, la terminare, mi-a spus
ceva curios:  „Ştii că nu avea nici o alică în corp”. Atunci,
de ce stătea culcată şi care a fost motivul de n-a fugit
după celelalte? Dacă eu n-o înjunghiam, mai târziu se
putea scula şi pleca după suratele ei. Era ceva misterios
în întâmplarea aceasta care mă rodea. Eu, care
practicam  vânătoarea ca sport, soţia şi copiii mei nu
mâncau carne de vânat şi care eram pătruns de multele
principii morale, înjunghiasem cu cruzime un animal
perfect sănătos, şi nu unul oarecare. Un noaten de
căprioară, care mai era şi iadă, fiind protejată prin lege.

 Simţind că deznodământul este aproape,
intervin spunându-i încurajator că n-ar fi trebuit să se
învinovăţească atât de mult pentru acest lucru firesc.
Ce, trebuia s-o lase să se chinuie?  Ş-apoi animalele
sunt de două feluri: unele să mănânce şi altele să fie
mâncate . Nu mi-a răspuns la remarcile mele şi a
continuat povestind trăirile care au urmat.

…În tingirea mare de tuci cu trei picioare, la
focul cazanului, împreună cu felii groase de slănină
afumată încă din iarnă, forfoteau bucăţile de ficat, splină,
inimă şi ceva muşchi fragezi, din frumoasa pădurii. Din
acele preparate care proveneau din carnea căprioarei,
pentru care mama mereu mă gratula,  n-am gustat,
poate şi pentru că obsesiv îmi veneau în minte imagini
de la locul unde săvârşisem cumplita faptă. Mă obseda
imaginea căprioarei doborâtă de o cauză necunoscută,
acei ochi mari şi umezi, care, privindu-mă, cereau
îndurare, în timp ce eu, nemilos, cu un şuriu, îi retezam
beregata şi arterele jugulare. La masă, am fost abătut,
am băut   ţuică din cea mai tare, ca să mă îmbăt  şi vinul
l-am sorbit dintr-o ulcea nouă de lut, care încă mai
fierbea, ca şi sufletul meu neliniştit de nelegiuirea ce o
făcusem.  Din tigaie, am gustat doar din slănina făcută
jumări  şi din gogonelele galbene, alese din murăturii
de amestec, făcuţi  în saramură cu livej,  scoase din
hârdăul pregătit pentru iarnă.

A doua zi, la lumina soarelui, când mama
încerca să-i scoată creierii din ţeastă, a observat că în
fruntea animalului  osul era scrijelit. Aceasta a fost
singura lovitură a unei alice de 8 mm, care doar a ameţit-
o temporar, dar care nu-i fusese şi mortală.

Cum mă simţeam? Greu de apreciat…
Eram ca după un viol săvârşit sub o puternică

stare de demenţă euforică,  pe care îl regreţi profund la
trezirea din extaz şi  apoi  cât trăieşti, chiar dacă victima
nu mai are cum să-ţi mai reproşeze ceva!

…Când credeam că povestea tristă a vânătorului
braconier luase sfârşit, s-a aşternut o  mică pauză, ca
liniştea ce prevestea o furtună. Ospătarul ne-a mai adus,
la comanda noastră, şi câte o cupă cu îngheţată,
asortată, o combinaţie de vanilie, cacao şi fructe
acrişoare. Crepusculul prevestea lăsarea serii, iar
povestea lui Vasile devenea tot mai  captivantă

Citiţi întreg  volumul Cireşe amare online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Ion_Gociu-Cirese_amare.pdf

Citiţi cartea cu
ajutorul matricei
codului de bare
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În ziua sfântă

În ziua sfântă firul de iarbă
E înalt, precum cerul.

În ziua sfântă
Apele sunt mai line
Şi oglindirea
Mai albastră

Păsările au cântul
Mai înălţător
Pădurea -
Ca niciodată
E mult mai verde

Roua
Doamne,
Cât e şi ea de bună cu noi!

Doar izvorul
Şi glasul mamei,
În ziua sfântă,
Rămân
Pe aceeaşi treaptă
A inimii fiecăruia.

In the holy day

In the holy day the blade of
grass
Is high, like heavens.

In the holy day
Waters are quieter
And reflection
Much bluer

Birds have a more
Elevating song
The forest
Is greener than
Ever

POEZII

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

judetul Satu Mare.

Grafica: Vasile Mic

Dew
God
How kind is it to us!

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

.
Un albastru nemişcat
               În memoria soţiei mele
Ana

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

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

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

A motionless blue
                To the memory of my
wife Ana

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

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

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

Traducere de
              Dan Brudascu

Citiţi mai multe poezii din acest ciclu aici :
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2016/04/vasile-mic-in-ziua-sfanta.html
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- Ştiam că este mâncare puţină şi
preferam să las fraţii mai mici să-şi potolească
foamea, să crească, eu mai puteam să rabd,
eram mai mare. Aşa credeam atunci, acum la
bătrâneţe îmi simt oasele braţelor cam subţiri,
lipsite de calciul pe care-l purta laptele la care
renunţam mereu  în favoarea mezinilor.
„Dăruieşte şi vei avea” a fost crezul după care
m-am orientat toată viaţa.

Omul din faţa mea, purtat de
amintirile anilor trecuţi, privea cu nostalgie
depărtările, spintecând ceaţa uitării. Bunătatea
şi spiritul său pentru frumos veneau din
copilărie, perioadă lipsită de răutăţi şi invidii.

Amintirea casei părinteşti, cu două
„odăi” şi o prispă pe care erau aşezate în linie
vase din lut, ce purtau muşcate albe şi roşii, îi
era mereu adăpost în zilele de vară, când
ploaia curgea şiroaie pe şindrila acoperişului
casei, meşterit de nea Mitru, tatăl său.

- Nelule… ia vino colea, în camera
de la drum, că am nevoie să te-ntreb ceva!

- Da mamă, ce-i?
Aşezaţi în picioare, mamă şi fiu,

priveau prin mica fereastră grădinuţa cu flori
din faţa casei.

- Ce zici tu, cum să plantăm florile,
aşa ca să se vadă toate, tot anul, să se mire şi

FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti - Gorj)
- prozator, poet.

Destin Scriitor medaliat

LSR -Gorj

lumea care trece pe drum.
Ionel nu sta prea mult pe gânduri, avea simţul

frumosului şi pe cel al proporţiilor încă de mic. Stabilea
cu precizie locul fiecărei plante, asocia culorile, înălţimea
şi  perioada înfloritului  cu o uşurinţă uimitoare,
determinându-şi mama să îl asculte mereu. Niciodată nu
şi-a închipuit că aceste calităţi îi vor stabili destinul în
viaţă. Pentru el era ceva natural, ca un curs de apă care
ocoleşte orice obstacol, fără efort.

Timpul trece repede, omul de lângă mine tace,
îşi scoate ochelarii, îi şterge instinctiv, lăsându-şi amintirile
doar în privire…

Cine ar fi bănuit că primul doctorat obţinut de
profesorul Ion Mocioi a fost în estetică.

14.04.2015
Florian Văideianu

Ion Mocioi La lansarea de carte de la Târgu-Jiu

Citiţi revista prin link (adresă URL, citire pe Internet) la pag. 15 :
http://www.samanatorul.ro/revista/2015/samanatorul_online_nr_2-apr-iun-2015.pdf
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Marele pod peste Bosfor  care uneşte două continente
ALEX BERCA - (locuieşte în USA) - (n. 1937,

Bucureşti)  Jurnalist, redactor si analist în domeniul
economic la nivel global, dramaturg)

O nouă stea în galaxia
monedelor internaţionale

Dr. Alex Berca - Annapolis, SUA

Sumar: Autorul face o prezentare referitoare la o anumită monedă digitală, virtuală denumită BITCOIN, care a
stârnit interesul prin anumite avantaje prezumtive, explicând ce este această monedă, cine a creat-o, care sunt avantajele
şi dezavantajele folosirii ei precum şi reacţia diferitelor administraţii guvernamentale cu privire la modului de folosire,
taxare şi riscurile operaţiunilor efectuate cu această monedă.

De mii de ani oamenii s-au obişnuit să mânuie banii ca
mijloc de schimb, nu în virtutea unei anumite convenţii, a unui
anumit contract social, ci datorită multiplelor avantaje pe care
i-au reprezentat banii pentru oameni, în activitatea schimburilor
comerciale şi a obţinerii anumitor servicii.

 Despre multiplele greutăţi pe care le-au întâmpinat oamenii
pe parcursul istoriei în activitatea schimburilor până a apărut
echivalentul general - banii, s-au scris zeci, dacă nu chiar sute
de cărţi, şi-au expus sute sau chiar mii de oameni punctele de
vedere aşa că nimic nu mai este ”nou sub soare” în această
privinţă.
  Orice adaugare, nu ar fi decât o reluare a unora sau altora
dintre punctele de vedere şi care nu ar putea aduce decât o
nesemnificativă contribuţie la cunoaşterea acestui fapt; şi totuşi
la orizont a apărut în urmă cu circa 5 ani, o nouă stea în
constelaţia diverselor monede naţionale şi internaţionale.
   Noua ”stea” poartă numele de BITCOIN !

 1. Ce este această monedă şi cum a apărut ea?

            Iată primele întrebări pe care şi le poate pune oricine
interesat de această nouă apariţie în lumea prea binelor
cunoscute monede ce sunt utile oricui pe plan naţional sau
internaţional şi care poate nu a urmărit până în prezent evoluţia
acestei noi monede ”digitale”.
  Mass-media cu caracter economic, prezintă această nouă
monedă care a fost botezată BITCOIN, de către creatorul ei
Satoshi Nakamoto.
  Nu se ştie precis dacă numele acesta este anagramarea
numelui unei persoane sau este numele unui grup sau al unei
instituţii japoneze care a lansat această idee a noii monede, a
creat un software corespunzător, a creat primele unităţi ale
acestei monede şi a lansat-o pe piaţa internaţională.
  Aceasta este o monedă ”electronică”, care nu existat iniţial
într-o formă fizică şi a fost generată or implementată printr-un
sistem computerizat bazat pe un proces matematic complicat.
  Aşa cum a fost prezentată prin diverse mijloace ale mass-
mediei în anii 2009 şi în anii următori ideea unei asemenea
monede digitale (electronice), a fost îmbrăţişată de unele spirite
libertariene şi de către cei pasionaţi de ideea tehnologiei

moderne, cărora le-a surâs concepţia anonimităţii, a vehiculării
în limitele unor graniţe naţionale, într-un mod rapid şi ieftin
comparativ cu monedele naţionale sau a banilor care şi-au
asigurat de zeci sau sute de ani rolul de valută internaţională
de schimb sau a operaţiunilor bazate pe cărţile de credit.
    Numele de BITCOIN ales de către Nakamoto, se referă –
după opinia autorilor, la programul cu ”sursă deschisă” pentru
folosirea acestei monede, cât şi la reţeaua, numită ”peer-to-
peer” adică, ”de la egal la egal”, pe care se bazează acest
sistem creat.
  În ultimii cinci ani Nakamoto şi-a dezvoltat contribuţia privind
documentaţia despre Bitcoin, şi-a extins colaborarea cu alţii
parteneri interesaţi în  dezvoltarea şi extinderea utilizării acestei
monede şi primii paşi ai acesteia au dus la dezvoltarea şi
extinderea ei până la mijlocul anului 2010. Din acest an Satoshi
Nakamoto a predat toată documentaţia privind funcţiile - cheie
de utilizare ale software-ului special destinat acestei monede,
unui antrepenor cu numele de Gavin Andresen1  care a creat
”Fundaţia Bitcoin” şi a continuat dezvoltarea acestei monede
împreună cu un prieten al său Mark Karpelčs, care avea
experienţă în domeniul programării şi al creării de software.
El a devenit Directorul executiv al fundaţiei.
  În 2013 bitcon a fost comercializat iniţial (în Ianuarie  2013),
la valoarea de $13 şi a ajuns în 10 luni (în luna Noiembrie
2013), la $1,100, atrăgând atenţia unor investitori, a unor firme
de investiţii de capital, a unor comercianţi şi la un număr destul
de mare de cetăţeni care vroiau să cumpere diverse produse
plătindu-le cu această nouă monedă bitcoin.
  Fundaţia creată de Gavin Andresen a angajat un număr de
specialişti2 , iar iniţiatorii ei şi-au păstrat o importantă sumă de
monede bitcoin, ceea ce în 2013 reprezenta echivalentul a
1.1 miliarde dolari.

Citiţi continuarea articolului despre BITCOIN online, aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/03/alex-berca-o-noua-stea-in-galaxia.html

Continuare folosind
matricea codurilor QR
sau legătura de mai
jos.
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George Coşbuc
1894

GEORGE COŞBUC - (n. 1866, Hordou, jud. Bistriţa-Năsăud; d. 1918)
poet, membru al Academiei Române

DRACUL IN ZICATOARELE ŞI
PROVERBIILE NOASTRE

- Din patrimoniul literar al scriitorilor
care au creat o parte din opera lor la Tismana -

Şi ovreii şi creştinii se feresc să rostească un nume:
ovreii pe al lui Dumnezeu, creştinii pe al dracului. Ovreii
numesc pe Iehova al lor Adonai, Elohim, şi chiar citind în
sfintele lor cărţi, cînd ajung la numele lehova, îl rostesc altfel
de cum e scris. Iar creştinii caută şi ei fel de fel de nume
pentru dracul, numai să nu-l rostească cu numele adevărat.
Toate popoarele creştine au această apucătură. Noi îi zicem:
Necuratul, Ucigă-l toaca, Du-că-se pe pustii, Mititelul, şi în
multe alte chipuri.

Cauza de căpetenie, şi la creştini şi la ovrei, e frica.
Cînd pomeneşti de lup, e lupul în curte. La creştini înţelegi
noima lucrului: nu pomeni pe dracul, ca să nu te pomeneşti
cu el în faţă. Dar de ce s-ar teme ovreii de venirea lui
Dumnezeu? Frica de a numi pe Dumnezeu, ori pe dracul, e
pornită din superstiţiunea omului primitiv, că numele e o
invocare. Un caz analog e credinţa că dacă ţi-aduci aminte,
aşa dintr-o dată, de un om încît te miri cum „ţi-a trăsnit prin
cap» să te gîndeşti tocmai acum la dînsul, asta e semn că
acel om îţi face ori îţi plănuieşte vrun rău. Tot analog e cazul
cu sughiţul. Fie că un geniu rău ţi-a trimes sughiţul, fie că un
geniu bun te poate scăpa de el: cel ce sughiţă pomeneşte pe
cîţi oameni îi vin în minte, şi cînd pomeneşte pe cel adevărat
(în care probabil s-a întrupat geniul), îl lasă sughiţul. „Mă
pomeneşte cineva», zice ţăranul, cînd sughiţă, şi apoi, la rîndul
lui, începe el pomelnicul.

La ovrei or fi fiind şi alte cauze, că nu pomenesc
numele lui Iehova. Dar acestea nu ne mai privesc.

Acum, să ne facem cruce mare, căci avem să
pomenim des numele satanei. Să nu vă fie silă. Mai cu gluma,
mai cu dinadinsul, vreau să vă arăt cum înţelege românul pe
dracul în zicătorile şi proverbiile lui.

„Nu e numai un drac pe lume“, zice poporul. Ei, de ar
fi numai un drac, lesne s-ar feri românul de el, şi lesne ar trăi
omul dacă necazurile şi boalele ar fi numai de un fel ! Dar ele
sînt de 99 de feluri. Va să zică, dracii sînt mulţi. De aceea
zice supăratul: am să te bag în draci! Dar atunci, mă mir de
ce dăm pe om „dracului“ unui singur, şi nu dracilor, căci mai
mulţi i-ar face mai dragă viaţa. Se vede că e destul şi unul
singur.

V-ati dat d-voastră cu socoteală vrodată cam ce face
dracul cît e ziua? Zice românul că : dracul nu face biserici.
Foarte bine, dar eu aş vrea să ştiu ce face, nu ce nu face. E
de mirat că românul nu ştie ce face dracul cînd are de lucru,
dar ştie ce face cînd n-are de lucru, căci atunci „îşi cîntăreşte
coada“. Vezi, că dracul ţine mult la coada lui, mai mult decît
la coarne. Nu s-a mai auzit că ar fi împuns dracul cu coarnele

pe cineva, dar cu coada el face multe
neajunsuri. Unde îşi vîră dracul coada, se nasc

certuri şi bătăi. Se vede că asta e a lui, să umble prin lume şi
să-şi vîre coada în toate.

Şi mai ştie românul că „dracul nu şeade la un loc
degeaba». Fireşte, nu. El iese întru întîmpinarea oamenilor
şi mai ales a beţivilor. „Beţivului şi dracul îi iese cu ocaua
înainte.» Iată dar cu ce se ocupă dracul: Să umble cu ocaua
plină, de colo pînă colo, şi să ademenească pe beţiv în
circiumă, cum ademeneşti pe cîmpie calul cu căciula în care
el crede că sînt grăunţe. Se vede că dracul îndeamnă pe om,
mai ales prin şoapte, să facă prostii. Cîte rele se fac prin el
se fac, căci păcătosului „parca-i şopteşte dracul la ureche»,
iar bietul român cînd dă de pagubă, prin prostia lui sau prin
întîmplare, se scarpină-n cap şi zice cu jale: „Dracu m-a pus
să fac» ! Dar parcă numai românul e aşa? Atîta rău ! „Rîde
om de om şi dracul de toţi», căci el are o deosebită plăcere
să se joace cu omul, ca un copil, bunioară aşa că „dacă te-a
prins de un deget, îţi cere mîna întreagă», ori te lasă poate
prea des să-l mai „tragi de coadă», ba te lasă bucuros să-l
apuci cîteodată de coarne, căci ştiţi vorba cu omul care „ziua
fuge de bivol şi noaptea apucă pe dracul de coarne». Tot
dracii cei bătrîni fac acestea; cei tineri sînt mai fără experienţă.
De aceea: Fă cruce mare că e dracul bătrîn, şi apoi bătrîn la
bătrîn trage, de aceea şi dracul „îşi bate joc de om la
bătrîneţe».
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E adevărat că „nici drac să vezi, nici cruce de el să-ţi

faci», dar românul nu-şi pierde firea pentru asta, ştie el „că şi
dracul are stăpîn», şi că la urmă „îşi sparge şi dracul opincile»,
ceea ce dovedeşte totdeodată că dracul poartă opinci. Cît o fi
el de drac, rămîne de ruşine de multe ori, căci „Omul e dracul».
Cînd zice românul cătră cel îndărătnic: „Am să scot eu pe
dracul din tine», adeseori într-adevăr îl scoate prin frică şi
bătaie, căci astea două stau în acelaşi raport ca teoria cu
practica. Dar adevăratul stăpîn al dracului e femeia: nu mă
întind la multe argumente, gîndesc că ajunge unul: „Femeia a
îmbătrînit pe dracul». Dealtfel femeia şi dracul sînt prieteni
buni şi tovarăşi : ştia bietul mocan ce spunea cînd cînta:

Sub .călcîiul cizmei mele
Şade dracul şi-o muiere
Şi mă-nvaţă a face rele.
Multă frică are dracul şi de popă. Cînd vrea românul

să arate că unul fuge de ceva, cu spaimă, zice că fuge ca de
moarte, ca de foc, dar mai ales „ca dracul de tămîe», sau „ca
dracul de popă». Unul dintre cele mai plastice tablouri ale limbii
populare este ascuns în zicătoarea: „se uită ca dracul la popă»
aşa de urît şi cu mînie, încît îl sfîşie cu ochii !

Are dracul tată, mamă, copii ? Are de toate. Cînd ni
se cere un preţ prea mare, zicem: cere cît dracul pe tată-său;
se vede că dracul ar fi încercat să-şi vîndă pe prea scumpul
său tată cine ştie cînd. Se zice că l-ar fi cumpărat un călugăr.
Iar iubita sa mamă e des pomenită. Cînd ai spus cuiva să se
ducă la mama dracului, i-ai spus de-ajuns. Iar că are copii, se
vede din vorba: „pe unde şi-a înţărcat dracul copiii“, căci de nu
i-ar avea cum şi i-ar înţărca? Şi e curioasă făptura dracului.
Că are coarne şi coadă e lucru ştiut. Dar că în loc de ochi are
cîte un ban în scăfîrlie e lucru mai puţin ştiut: „Banul e ochiul
dracului“. Dar ceea ce e curios de tot, un gust specific al
dracului, e că el adună nepoţi şi-i poartă înşiraţi pe aţă la gît.
Asta e vorba cu „nepotul e salba dracului“. Moldovenii spun că
dracul are pipă roşie şi că fumează mereu, chiar tutunul e
tămîia dracului. De obicei el e şchiop. Vorbim de „puiul de
drac“, de „drac bătrîn“, iar asta arată că dracul e ca omul,
creşte şi îmbătrîneşte, dar nu moare căci „drac mort ai văzut
vrodată ?“

Dealtfel, dracul poate fi de folos omului. „Fă-te frate
cu dracul pînă treci puntea» o fi ea vorbă înţeleaptă, după
cum o ştii pricepe, dar păţit om a fost cine-a zis întîi: „Bun e
Dumnezeu, meşter e dracul». Cum e lumea rea de tot „numai
cu dracul o scoţi la căpătîi», şi ca să ieşi la liman „trebuie să
faci pe dracu-n patru», că altfel, vorba altora, nu a românilor,
„tragi pe dracu de coadă». Cînd pierzi un lucru, nu pe
Dumnezeu îl chemi într-ajutor, ci scuipi şi : „scoate drace ce-ai
furat»; iar ţăranul, cînd nu pot boii să-i urnească greul car,
parcă se roagă lui Dumnezeu? Ba înjură pe Dumnezeu şi
cheamă pe dracul, şi bate boii şi iară înjură, şi iacă-te că scoate
carul ! Nu-i aşa? Să fim noi sănătoşi, românii, că Dumnezeu e
departe în cer, iar dracul pe-aproape. Şi-apoi nu ştie dracul
toate? Cînd întrebi pe român de ceva, ce el nu ştie ori nu vrea
să ştie, îţi răspunde că atotştiitorul Dumnezeu ştie? Nu,
totdeauna: „Dracul ştie!» Va să zică dracul ştie toate; atunci ce
e cu contrazicerea aceasta, că românul zice despre un om
cunoscut de toată lumea: „numai dracul nu-l cunoaşte» ?

Tot e meşter dracul ! Şi rău şi bun. Toate virtuţile şi
toate viţiile sînt „ale dracului». Mai ales inteligenţa, iscusinţa,

dibăcia, dintre virtuţi; răutatea de suflet, dintre viţii, sînt „date
dracului». Vedeţi că, de omul răutăcios peste măsură, se zice
tot aşa de bine că e „omul dracului», ca şi de cel inteligent. Cu
ce fală naivă vorbim noi de un pişicher, care face, poate chiar
şi crime într-un chip inteligent, că „e dat dracului» ori „e tăiat
din dracul». Mărunţelu e tot aşa de „dat dracului» cu crimele
lui ca şi Eminescu şi Alecsandri, căci şi de aceşti doi poeţi
cînd voim să ne exprimăm admiraţia, zicem: „Ei, monşer, sînt
daţi dracului». Tot respectul unor asemenea draci !

Şi nu e nimic pe lume mai degeaba făcut decît .,s-a-
prinzi dracului lumînări» ori să dai ceva „de sufletul dracului»
că el nici suflet n-are, nici lumina n-o iubeşte. Şi totuşi la noi e
un fel de dezmierdare şi semn de iubire cînd zici unuia „fire-ai
al dracului» sau „du-te dracului». Dar parcă şi dracul e cuminte,
că de-ar veni de cîte ori îl chemăm, ne-ar sta tot în spinare, şi
de-ar lua pe toţi cîţi îi sînt trimeşi, n-ar mai rămînea oameni în
lume.

Să vă mai spui două feluri de întrebuinţare curioasă a
vorbei drac în limba noastră: drac-gol şi tot un drac. Cel mai
urît şi mai slut om e dracul-gol — ca urîţenie, — iar cea mai
frumoasă fată, isteaţă şi veselă, e tot dracul gol. Cum se explică
aceasta ?

Iar povestea cu baba şi cu vînzătorul de icoane o ştiţi.
„Cîte parale sf. Gheorghe?» „Optzeci de bani!» Babei i s-a
părut cam scump şi s-a socotit să-şi cumpere pe sf. Dumitru.
„Da sf. Dumitru cîte parale?» Iar vînzătorul : „sf. Dumitru ori
sf. Gheorghe tot un drac». Aici s-a potrivit rău vorba tot un
drac, dar era cea adevărată, căci e vorba românului cînd vrea
s-arate asemănarea ori identitatea a două lucruri.

NOTĂ. Foaie găsită prin podul unei vechi case din
Tismana. S-a păstrat ortografia originală de la începutul sec.
XX

Draci vechi şi noi în estul Europei

Citiţi revista prin link (adresă URL, citire pe Internet) la pag. 26 :
http://www.samanatorul.ro/revista/2015/samanatorul_online_nr_2-apr-iun-2015.pdf
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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

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
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birul său”6, de aceea „ungurenii” aveau să aleagă „drumul”
spre sud. În Ţara Românească a fost secetă iar domnitorul a
cerut 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 politică fi 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.

Citiţi  acest ARTICOL şi online:
http://samanatorul.blogspot.ro/2015/09/agricultori-si-pastori-imigranti-in.html

Bătrânul Poenaru din Ungurenii Tismanei a imigrat din
Poenarii Sibiului pe când era copil. Îl ajută de Paşti, fiul său

Citiţi articolul cu
ajutorul matricei
codului de bare
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O şcoală de tradiţie locală:

Grupul de Artă Plastică de la Tismana

aparţinând Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu

www.tomoniu.ro

NICOLAE N. TOMONIU - (n. 1944, Tismana) - promotor cultural,
monograf al Tismanei, director revista şi editura «Semănătorul» Tismana

Viorel Gârbaciu artizanul  formelor subsidiare de educaţie şi
formare continuă prin Şcoala  Populară de Artă din Gorj

Azi nu se mai miră nimeni când televiziunile centrale
şi cele din Gorj prezintă mereu pe micul ecran grupuri vocale,
formaţii muzicale, galerii de artă grafică şi sculptură, grupuri
cu profil de artizanat. Nici presa nu se lasă mai prejos în a
le populariza. Chiar revista noastră „Sămănătorul”, nr. 7/
iulie 2014  a relatat despre spectacolul grupului şcolar de la
Ciuperceni după ce anii trecuţi am scris în revista online
despre „Ansamblul de obiceiuri Tisa” din Tismana, condus
cu multă pasiune de doamna Maria Corlan Mischie, despre
formaţia muzicală „Muguri de castan” din Tismana. Sau
despre formaţia de dansuri populare din Topeşti unde existau
şi alte iniţiative privind artizanatul – cusături, covoare – sau
artă plastică (icoane pe lemn).

Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu este o instituţie
publică de cultură, înfiinţată prin  Legea nr. 292/27 iunie
2003 şi aflată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj. Ea
desfăşoară activităţi de educaţie permanentă şi formare
continuă de interes comunitar, în afara sistemelor formale
de educaţie, în domeniul artelor scenice şi vizuale, populare
sau culte, în cel al meşteşugurilor tradiţionale, precum şi în
alte domenii care să satisfacă cerinţele comunităţii.

Pe lângă reuşitele de până acum, directorul ei, prof.
Viorel Gârbaciu, face la Tismana un pas extrem de important
în educaţia permanentă a populaţiei şcolare, scoţând
activităţile de acest gen din unităţile învăţământului de stat,
spre entităţile private, cu existenţă distinctă, independentă.
Aidoma pensioanelor sau şcolilor particulare din vremea
regatului, acestea sunt depărtate de modul de gândire
formalist al filosofiei scolastice, care era ruptă de viaţa
practică. Th. I. Ionescu, profesor la Liceul „Carol I» Craiova,
publica în anul 1906, lucrarea „Scurt Istoric al învăţământului
Particular din Craiova”. Desigur, şcolile populare de azi nu
sunt şcolile particulare de acum mai bine de un secol dar e
bine să le amintim pentru că au multe elemente comune.
Iată ce spunea acest profesor din Craiova:

„Mai observăm, că în timp ce Statul nu ivea decât
o singură şcoală primară, erau şcoli particulare, înfiinţate şi
conduse de dascăli de la diferite biserici. Aceste şcoli au
adus servicii însemnate oraşului şi judeţului nostru. Mulţi
oameni, cari astăzi au poziţii însemnate în societate, au
căpătat instrucţia şi educaţia lor în aceste şcoli. Conducătorii
acestor şcoli erau oameni iubitori de progresul cultural al
neamului nostru, erau plini de entuziasm. Ei nu erau conduşi
de ideea de câştig, pe cât de ideea de a răspândi instrucţia

în popor. Deşi nu erau inspectori, cari să-i
controleze (rar de tot venea câte un trimis al

ministerului pentru a observa progresele elevilor), totuşi aceşti
apostoli ai culturei lucrau cu tot zelul şi devotamentul. Conştiinţa
datoriei împlinite era pentru ei cel mai bun inspector. In dragostea
lor de a împrăştia lumina, ei făceau chiar sacrificii. Am arătat, că
dascălul Nicu Teodorescu avea totdeauna 30-40 elevi, care
învăţau în şcoala sa, fără plată.

Trebue să vorbim cu respect şi admiraţie de aceşti
oameni, cari au lucrat cu atâta zel şi devotament pentru a da
învăţătură neamului nostru românesc. Ei desigur n’au avut
metoade de învăţământ atât de pedagogice, precum sunt în
timpul de faţă, însă munca lor stăruitoare şi devotamentul lor
pentru şcoală îi făcea să dea rezultate mai bune decât dau aceia,
cari cunoscând metoadele pedagogice cele mai noi şi mai bune,
nu lucrează cu toată inima şi devotamentul.”

Acum, sunt alte forme subsidiare de instrucţie şi
educaţie, firme acreditate de ministerul de resort ţin cursuri
practice, ele încheindu-se cu diplome vizate la nivel central. Aidoma
vechilor şcoli de ucenici, ele asigură necesarul de forţă de muncă
al firmelor. Cadrul legal există deci, iniţiative nu prea există la
noi iar sumele alocate pentru protecţia socială îi favorizează pe
leneşi.

Surorile Văcaru – o iniţiativă de succes

Pe Liliana Văcaru n-o mai văzusem demult, plecase de
câţiva ani buni din ţară. Era departe de casă şi tot de departe
eram şi rude şi nu corespondam. Cunoşteam însă bine surorile
sale, Mariana (căsătorită Grecu), cu care fusesem coleg în corpul
profesoral de la şcoala Pocruia şi pe cea mai mică dintre cele
trei surori, Gabriela (căsătorită Tâlvescu), o fată numai inimă
şi zâmbet. Am început s-o preţuiesc din ce în ce mai mult, la
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Citiţi articolul online aici :
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/08/grupul-de-arta-plastica-de-la-tismana.html

fel ca pe Liliana după povestea lor de succes, care m-a bucurat.
Venită câteva zile la Tismana, întâlnirea scurtă cu

Liliana mi-a risipit o îngrijorare. Temerea se instalase încă de
la lansarea cărţii lui Florian Vădeianu „Boier printre tovarăşi”,
când ne-am întrebat cu toţii ce se va alege din casa fostului
preşedinte de la „Arta Casnică”, Traian Burtea. Va încăpea pe
mâna unor „Mondiali” de Gorj sau de Bucureşti? Ori pe mâna
unor „Cârpaci” care au 144 proprietăţi prin centrul istoric al
Timişoarei? Casa fiind pusă la vânzare, plana incertitudinea
asupra viitorului ei! O vor conserva autorităţile statului ca o
clădire de patrimoniu dacă după lansarea aceea, cei de la judeţ
şi aleşii noştri ca senatori sau deputaţi în parlamentul ţării, au
dat din umeri când i-am întrebat ce putem face?

Uite că vrednicii copii ai lui Lina şi Ion Văcaru, familie
modestă şi harnică din Tismana, se înţeleseră ca fraţii şi
cumpărară casa, grosul venind de la Liliana. Şi s-a bucurat
Liliana că i-am înţeles perfect iniţiativa când am felicitat-o că a
evitat să ajungă casa lui Burtea o ruină ca atâtea altele câte
zac prin oraş negăsindu-se cumpărători.

Liliana o duce bine în Franţa pe lângă un birou de
avocatură şi alte firme de servicii, deci nu se ştie când va reveni
în ţară. Dar gândeşte că ar fi bine ca pe lângă folosirea casei
ca proprietar să-i dea imobilului şi o utilitate socială pe un proiect
bine gândit. Până una-alta a lăsat-o pe sora cea mică să-şi
împlinească acolo talentul ei prin grupul său de artă plastică.

Gabi Văcaru este cunoscută şi o respectată nu numai
cei ce merg cu încredere la salonul ei de coafură şi frizerie pe
care l-a deschis de mai mult timp. Ci şi cei care îi apreciază
frumoasa evoluţie a carierei sale strălucite. S-a căsătorit cu
prof. Vali Tâlvescu de la liceul de sport din Târgu Jiu, iar ea a
urmat Facultatea de Arte Plastice din oraş, iată secretul
frumoaselor coafuri sau frizuri care ies din mâna ei. Şi-a luat
licenţa în arte plastice la renumita „Universitate de Vest” din
Timişoara şi de aici până la înfiinţarea Grupului de Artă Plastică
de la Tismana, aparţinând Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu,
n-a fost decât un pas. Directorul şcolii populare, prof. Viorel
Gârbaciu a venit special de la Târgu Jiu pentru a inaugura
atelierul micilor talente din Tismana în sala fostului cabinet
dentar al dr. Mioara Burtea.

Intrând acum în noul „Salon” de pictură te izbeşte în
primul rând varietatea expresiilor şi formelor artistice ale
desenelor micilor cursanţi. Coloristica lucrărilor executate aici
este una aparte. Nu s-ar fi gândit niciodată Traian Burtea ca
după 35 de ani de la trecerea sa în nefiinţă, se va ridica de
lângă casa lui o fată care cunoaşte secretele lui şi ale Polinei
Butiuc, maestră în arta vopselelor pentru firele de lână folosite
la renumitele covoare şi alte ţesături marca „Tismana”.

Polina Butiuc, fată săracă de plugar dar premiantă la
şcoală înaintea copiilor de dascăli, era uzina chimică secretă a
cooperativei „Arta Casnică”. A scrie pe hârtie reţetele ei era de
neconceput, pentru că secretul rezistenţei în timp a coloristicii
originale a artizanatului din Tismana era acesta: Traian Burtea
folosea tehnica cromatică veche, ţărănească. Albeala pânzei
se făcea de către femeile şi fetele familiilor Duicu şi lucrătoare
din Mahala, în Zăvoiul Duiculeştilor. Însă „boiala” din plante,
simplă sau în amestec cu culori „de prăvălie”, doar Polina o
cunoştea. Şi nu exista în ţară fir galben de maramă mai frumos
ca acela pregătit de ea în zeamă de coajă de măr pădureţ
amestecată cu puţin ţipirig bine pisat. Învăţaseră toate de la
Ion Duicu al bătrân, bunicul Linei şi străbunicul lui Gabriela,

căsătorit cu Ana lui Tomoniu, zisă şi „Tomoneasa”, care era
stră-stră-mătuşa mea.

Urmaşi fiind, pe a doua, respectiv a treia spiţă, am
început o discuţie despre această cromatică a poporului român
cu Gabriela când i-am vizitat atelierul de Artă Plastică de la
Tismana. Am aflat cu surprindere că a învăţat ceva din această
tehnică la facultate şi că are de gând să o repună în valoare.
Mai mult, o interesează şi ornamentica ţesăturilor şi costumelor
populare şi vrea să adune o mică bibliotecă de cursuri  de
grafică a portului popular din principalele zone folclorice ale
ţării. Şi  poate că va înfiinţa  un nou grup de artă grafică
special, cursanţii creând modele noi de artă populară bazată
pe simboluri specifice zonei.

Am fost bucuros să-i admir pasiunea pentru artă în
general şi arta populară în special, ideile sale îndrăzneţe,
dragostea faţă de obiceiurile şi tradiţiile zonei sub-montane a
Podişului Getic, respectul ei faţă de patrimoniul nostru cultural.
Trăim o epocă a kitsch-urilor de prost gust în portul popular,
cu costume ţipătoare inclusiv la soliştii de muzică populară
consacraţi. Fenomenul kitsch-ului e prezent şi în literatură,
de aceea Gabriela a preţuit, la rândul ei, promovarea valorilor
naţionale şi a literaturii de inspiraţie folclorică şi istorică prin
Editura Semănătorul şi mai ales prin revista „Sămănătorul”,
care a renăscut linia programatică a vechii reviste a lui Vlahuţă
şi Coşbuc, gândită acum un secol, pe Valea Tismanei.

Dani Popescu şi Gabriela Văcaru (Tâlvescu)

Citiţi articolul cu
ajutorul matricei
codului de bare



SSămănătorul - An VI. Nr. 2-special QR - 2016 -  ESEU

Pagina 22

 O mare surpriză pentru revista „Sămănătorul”: a sosit
la redacţie un articol de ziar din anii 1964-1965 care a apărut
în presa regiunii Oltenia. O dovadă că românii ţin la istoria
lor, la amintirile lor iar în condiţiile actuale când nişte miniştri
incompetenţi vor să ne scoată istoria din şcoală, un astfel de
articol este un semn clar că poporul nostru, atât de încercat
sub vremurile imperiilor străine sau al socialismului sovietic
impus cu forţa, ştie să-şi păstreze identitatea, cutumele proprii
şi patrimoniul cultural. Revistele independente, fără partizanat
politic sau cazon, fără teme impuse de firme străine neamului
nostru, abia aşteaptă un semn de românism, oricare ar fi
acesta.

Un semn banal este şi această tăietură de ziar,
îngălbenită şi ruptă un pic, care nu e nici monedă dacică şi
nici un alt artefact valoros.  Este un colţ de hârtie păstrat cu
grijă ca să se citească peste ani despre fapta unor turişti
tineri în faţa unui caz de incendiu. Acei tineri nu puteau să
sune la 112 ca astăzi şi nici n-aveau un telefon mobil să ia
nişte instantanee pentru „feisbuc”. Când au văzut că nişte
oameni şi bunuri materiale erau în pericol, ei au lăsat rucsacul
jos şi au sărit în ajutor.

Povestea lor e cât se poate de simplă şi de educativă.
Iat-o:

TINERI INIMOŞI

Recent, la secţia de fabricaţie a pîinii din Tismana-
Oltenia, s-a produs un scurt circuit şi în pod a izbucnit un
incendiu puternic. Flăcările ameninţau să cuprindă magazia
de mărfuri a cooperativei de consum, clădirile unităţii de
industrializare a lemnului din comună. Muncitorii forestieri Mihai
Silvilescu, loan Dumitrescu şi Victor Ciochină au sărit cei dintîi
în ajutorul lucrătorilor brutari. Focul. întreţinut de vînt, întindea.
Erau necesare mai multe forţe. Întîmplător se aflau în comună
mai mulţi studenţi de la Institutul de mine din Petroşeni, veniţi
într-o excursie pe valea Tismanei. N-a fost nevoie să-i îndemne
nimeni ca să intervină pentru localizarea şi stingerea incendiului.
Prin negura fumului, înfruntînd dogoarea flăcărilor, tinerii
Octavian Codreanu, Grigore Orlenski, Ion Pop, studenţi în anul
IV, şi asistentul Tiberiu Iliaş au acţionat rapid. Flăcările au fost
potolite şi incendiul stins. Apoi, timp de cîteva ore, studenţii au
cărat mărfurile pe care tot ei le evacuaseră din magazia
cooperativei, pentru a nu fi cuprinse de foc.

Despre fapta acestor tineri minunaţi se vorbeşte în
comuna noastră cu multă recunoştinţă.

Victor FRATUTU
profesor

România cum era odată:
Pe urmele unui
articol de ziar

Scriitor membru

al LSR -Gorj

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

Vila naţionalizată C. Chiricescu în vremea când clădirea aparţinea
Cooperativei de Consum Tismana
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 Articolul consemnează succint numele tinerilor turişti, faptul că sunt
studenţi, dar nu spune nimic despre localitatea de unde veneau. Şi nici n-
avea de ce ! Câte asemenea fapte nu s-au petrecut  şi se mai petrec în
anonimat în România? Copii salvaţi de la înec, bătrâni scoşi dintr-o casă în
flăcări, tineri care deszăpezesc casele unor săteni. Români normali, de bun
simţ, de care te ţii degeaba după ei ca reporter TV, pentru că nu-ţi raspund.
Anonimul acela deszăpezise vreo cinci case ale unor ţărănci bătrâne ce abia
se ţineau pe picioare şi mai ramăseseră destule în capul celalalt al satului.
Dar reporterii, grămadă după el. Uite de aia nu răspunde anonimul tinereilor
cu camere video, ca să puneţi şi voi mâna pe lopată! E mare diferenţa între
acel localnic şi tinerii reporteri care vin anume în satele calamitate să facă
reportaj. Dau şi ei două-trei lopeţi, fac „selfiuri„ şi filmări iar seara îşi dau
imaginile şi videoclipul pe post de mari salvatori.Tinerii din Tismana de acum
50 de ani n-aveau obiceiurile astea autolaudative, săreau în ajutor acolo unde
era nevoie. Au consemnat însă fapta pentru că o făcuseră nişte străini. Dar şi
pentru că şi ei ar fi procedat la fel într-o altă localitate. Acum 50 de ani, Torel
(Victor) Fratuţu, autorul articolului, Lica, fratele lui, Ionel Fratuţu, Ionel (Jean)
Slivilescu, Gelu Muciuciora, Fănel Jerca erau pompierii voluntari din centrul
satului Tismana, fără să fie cu numele într-o formaţie comunitară de urgenţe.
Luase pădurea din Tismeniţa foc de la scânteile de la locomotivă, s-au dus şi
ei voluntari alături de muncitorii forestieri. S-a revărsat Tismana, au făcut
şanţuri de scurgere.

Era nevoie de activitate culturală în sat, îşi organizau singuri formaţii
de dansuri, de teatru, de brigada artistică.

Articolul „TINERI INIMOŞI” a fost găsit, printre vrafurile de cărţi ale
unei biblioteci personale, la circa o jumătate de secol de la apariţia lui, de
către unul din tinerii nominalizaţi pentru fapta lor bună de pe Valea Tismanei.
E vorba de asistentul de atunci, Tiberiu Iliaş, care stinsese focul de la brutăria
CFF-ului împreună cu studenţii săi de la facultăţile din Petroşani.Înfiinţarea
Institutului Cărbunelui la Petroşani în anul 1948, va reprezenta un moment
important pentru existenţa social-economică şi culturală a Văii Jiului, tânărul
Iliaş devenind unul din oamenii de marcă ai Universităţii din Petroşani.

Astăzi, acest „tânăr inimos” are un titlu cu care puţini se pot mândri în
Petroşani. Prof. univ. dr. ing. Dr. H.C. Nicolae Tiberiu ILIAŞ, - Universitatea
din Petroşani, Membru al Academiei Oamenilor de ştiinţă, este astăzi un Doctor
Honoris Cauza care a făcut multe fapte bune în viaţa dânsului şi care a trecut
recent de 80 de ani. Toate realizările personale le puteţi citi aici:

http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-16-2015/prof-univ-dr-ing-
nicolae-ilias-la-80-de-ani_4957.html   Academicianul Nicolae Tiberiu Iliaş a
trimis tăietura de ziar unui alt (fost) tânăr de la Tismana care a avut şi el în
viaţă o carieră strălucită. E vorba de prof. univ. dr. ec. UNGUREANU MIHAI
ARISTOTEL – conducător de doctorat la universitatea din Sibiu dar deplasânu-
se uneori şi la şcoala Doctorală a Universităţii din Petroşani.

 Care a considerat necesar să-mi trimită prin e-mail: „Nicu, uite un eveniment
din 1965, trăit de dl academician, Tiberiu Iliaş, prietenul nostru, în Tismana.

Era asistent pe vremea aceea. Bebe.”
 Aceasta este istoria acestui articol intitulat „Pe urmele unui articol de ziar”

ce comportă reflecţiile de la început. Românii sunt dornici să-şi păstreze identitatea,
cutumele proprii, patrimoniul cultural şi mai ales amintirile. Pentru că ele aduc în
realitate lucruri care sunt pe cale a se pierde. Vorbeşti despre o întâmplare şi
dezvălui datorită ei istoria Tismanei. Acest articol ne dă prilejul să-l asociem altor
donaţii de patrimoniu vizual. Acum câţiva ani, ing. Marcel Duicu mi-a înmânat un
pachet de fotografii, spunându-mi când am vrut să i le dau înapoi după ce le-am
scanat: „ –

Mai am acasă, poate or folosi la revistă sau în vreo monografie” Iar gestul
nu a fost singular.

Aşa am reuşit sa strângem o adevărată colecţie a patrimoniului vizual al
Tismanei iar nenumărate fotografii din Monografia oraşului Tismana, vol. I şi din
revista „Sămănătorul” se regăsesc în paginile acestora datorită multor donatori:
Anca Popescu, Crişan Radulescu, Savu Stanciu, Lupu Mihaela, Gelu Istudor,
Dorin Chilea, Matică Şerbu, Bebe Popescu (fotbalistul), Laurenţiu Neamţu,Acad. Nicolae

Tiberiu Iliaş
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Bebe Ungureanu, Florin Văideianu, Vali Croitoru, dna Ecobici, doamnele Rica şi
Angela Popescu, Cristi Cătăroiu, Mihaiţă Popescu, Telu Jerca, Dumitru Vladuţ şi
chiar din California USA, dna Anci Dan, o graficiană de talent.

Priviţi din această colecţie fotografia brutăriei CFF, despre care se face
vorbire în articolul trimis de dl academician Iliaş, ca să aflăm câtă istorie ascunde
aceasta. A fost casa (vila) naţionalizată a lui C. Chiricescu, apoi brutărie. Preluată
mai târziu de Cooperativa de Consum Tismana pentru a face un restaurant cu
terasă în faţa şi în curtea nordică. Adăpostea magazii de materiale ale forestierilor
şi ale cooperativei Tismana.

Când, postdecembrist, aceasta n-a mai existat, s-a instalat formaţia de
pompieri de astăzi.

În fotografia de jos prof. Costel Popescu cu MZ-ul lui negru, cu numere care
ne reamintesc că Tismana făcea parte din Regiunea Oltenia. Mai în spate vedem
prima motoretă românească facută la Braşov, motoreta „Carpaţi” poreclită „Capra”
ce nu avea nevoie de numere de înmatriculare. Mai vedem în imaginea de la
început autocamionul de mic tonaj ”Carpaţi” din care s-a modernizat camionul
”Bucegi”, iar spre mănăstire urcă primul model de camion românesc „Steagul Roşu”
construit imediat după al doilea război mondial. Iată câtă istorie se ascunde într-o
bucată de ziar şi în două fotografii vechi. Invităm cititorii noştri sa ne scrie sau să
ne trimită fotografii vechi pentru că acestea păstreaza în ele istoria Tismanei şi
chiar a ţării.

Tinerii de astăzi încep să simtă această nevoie. Din Gornoviţa ne scrie
strănepotul rapsodului popular Tian Manoniu, Cătălin Trăiloniu, promiţând să ne

trimită pentru vol. II al monografiei Tismana, puţinele documente şi fotografii care se mai pastrează despre nea Tian
rapsodul. Luaţi acest tânar ca exemplu şi să participăm cu toţii la un astfel de act de conştiinţă civică care se numeşte
conservarea şi reabilitarea patrimoniului nostru material individual sau colectiv.

Nicu N. Tomoniu, Tismana, 23 martie 2016

Dr. ec. Mihai Aristotel Ungureanu

Prof. Costel Popescu în timpul când în Vila C. Chiricescu funcţiona brutăria CFF
Tismana. Stânga-sus, vagonul cu pâine

Citiţi articolul online aici :
http://samanatorul.blogspot.ro/2016/03/nicu-n-tomoniu-pe-urmele-unui-articol.html
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Premiile UZPR 2015
Jurnalismul de ţinută, în prim-plan

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România a premiat cele
mai prestigioase creaţii publicistice din toate domeniile – presă
scrisă, audiovizuală, carte de gen – în cadrul unei manifestări de
înaltă ţinută, patronată de preşedintele UZPR, Doru Dinu Glăvan.
Împreună cu secretarul general al Uniunii, Benone Neagoe au
prezentat în stil profesionist, competent şi atractiv, întregul
eveniment. Benone Neagoe a fost şi cel care a făcut laudatio pentru
fiecare premiant.

Uniunea Ziariştilor  Profesionişti din România a stimulat creaţia
jurnalistică şi în anul 2015, în cadrul unei competiţii profesionale intitulate
„România – Oameni şi idei”, adresată membrilor ei, jurnalişti din presa
scrisă şi on-line, din radio şi televiziune. Concursul a stârnit un larg
interes, reunind un mare număr de articole, eseuri, cărţi de jurnalism şi
de specialitate, emisiuni de radio şi producţii de televiziune, realizate în
anul anterior. Toate au vădit calitatea de excelente produse mediatice,
accentuând reperele principale ale competiţiei: autoritate profesională,
promovare a răspunderii sociale a jurnalismului, probitate, ţinută
intelectuală. Au apărut şi au fost evidenţiate nume noi de jurnalişti,
realizatori, scenarişti şi regizori, producţiile lor bucurându-se de
recunoaştere.

Profesionişti în domeniul mass-media au selectat producţiile
jurnalistice, stabilind ierarhiile, iar remarcabile personalităţi ale
jurnalismului au alcătuit un juriu care a girat pemiile anului 2015: prof.
univ. dr. acad. Teodor Damian (New York), prof. acad. Victor Crăciun şi
prof. univ. dr. Mihail Diaconescu.  Au fost acordate distincţii şi cadouri
unui număr de 33 de jurnalişti din Iaşi, Tg. Mureş, Cluj, Sibiu, Târgovişte,
Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Bistriţa, Oradea, Târgu Jiu, Chişinău, Bucureşti,
de la studiouri de radio şi televiziune din România, Austria, Canada şi
Suedia.

Marele Premiu – Carol Roman – volumul „În balansul vremurilor»
Carte de publicistică
Premiul I – Rodica Lăzărescu, volumul de convorbiri „La ora

confesiunilor”
Premiul II – Victor Ştir, volumul de eseuri „Riscul rostirii şi tăcerii”
Premiul III – Mihai Suciu, volumul de interviuri „Obligaţi timpului

lor”
Premiul de Excelenţă – Lazăr Lădariu, volumul „Veghe”
Premiul Tezaur – George Coandă, volumul „Vechi coduri ale

românilor”
Premiul Revistei UZPR – Valentin Marica, volumul „Iarba

Golgotei»
Premiul Special al Juriului – Maria Vesa Aursulesei, volumul „

Foşnetul şi Tăcerea”
Premiul Opera Prima – Raluca Daria Diaconiuc, volumul

„Fonoteca excelenţei”
Premiul Eveniment – Mihai Grăjdeanu, volumul de benzi desenate

„Tata Moşu”
Presa scrisă
Premiul I – Galina Martea, articolul „O realitate istorică:

Reîntregirea neamului românesc”
Premiul II – Florin Ţene, eseuri jurnalistice
Premiul III – Agnes Maria Orban, ciclul de documentare „Celebrităţi

din România”
Premiul de Excelenţă – Cristina Nichituş Roncea, proiectul

fotografic „Alăptarea e iubire”

Doru Dinu Glăvan

În mijloc, marele premiu Carol Roman

Sala pentru premiere
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Premiul de Excelenţă – Corina Mădălina Diaconu,
foto-reportajul „Alexandru Gheorghe Ilinca şi opincile
dacice”

Premiul de Excelenţă – Daniela Gîfu, interviul „O
viaţă de luptă, suferinţă şi speranţă”

Presa online
Premiul I – Silv ia Constantinescu, editarea în

Suedia a publicaţiei „Curierul Românesc»
Premiul II – Nicolae Tomoniu, editarea

publicaţiei „Sămănătorul” (Tismana)
Premiul III – Petre Cichirdan, editarea revistelor

culturale ale Râmnicului
Premiul Special al Juriului – Elisabeta Iosif, editarea

revistei „Cetatea lui Bucur»
Producţii radiofonice
Premiul I – Robina Cornaciu, reportajul „Badila,

satul cu un singur locuitor»
Premiul II – Ion Vulcan, reportajul „Cântece şi

poveşti auzite în Muzeul ASTRA”
Premiul III – Valentin Ţigău, reportajul „Love Story pe frontul de Vest”
Premiul de Excelenţă – Simona Nicoleta Lazăr, promovarea satului românesc
Producţii tv
Premiul I – Daniel Roxin, scurt-metrajul „Enigma Coloanei Infinitului»
Premiul II – Daniela Apostoaie, documentarul „Destine – Copil pe muche de bisturiu»
Premiul III – Cristina Munteanu, interviu cu acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici
Premiul Special al Juriului – Larisa Avram, Luiza Fulea şi Bogdan Ghiţulescu, emisiunea „Printre români”
Premiul Gaudeamus – Mircea Mitrofan, reportajul „Un pod de 120 de ani»
Premiul „Geo Bogza» – Dan Mireanu, Marius Gheorghe, Iosif Sas, reportaj „Eminescu»

O Uniune cu o nouă viziune
Uniunea Ziariştilor Profesionişti a intrat într-o nouă etapă, cea a întineririi rândurilor sale şi a unei proiecţii reîmprospătate

asupra legăturii jurnalismului profesionist, reprezentat de Uniune, cu ţara şi cu lumea. În numele acestor deziderate, UZPR a
iniţiat o serie de manifestări care au fost puse în lumină cu prilejul festivităţii acordării Premiilor pe anul 2015. Este vorba în
primul rând despre proiectul de excepţie intitulat „Eminescu jurnalistul”, o serie de serate care au devenit tradiţie, manifestări
de calibru, „comunicări din spiritualitatea eminesciană, teme pe care Eminescu le-a lăsat spre dezbatere generaţiilor care vor
veni”, după cum a punctat Doru Dinu Glăvan, preşedinte al UZPR. Totodată, Premiile „Eminescu ziaristul” se conferă în
fiecare an în data de 28 iunie, onorându-i pe cei care care studiază activitatea jurnalistică a marelui poet român, în sprijinul
ideii că jurnalismul este un domeniu al creaţiei.

UZPR editează, de asemeni, revista lunară „Cronica timpului”, ajunsă la nr. XIV, prin contribuţia membrilor Uniunii.
Este o publicaţie de cultură şi educaţie civică, promovând performanţa jurnalistică, într-un format deosebit. La rândul ei,
revista „UZP”, nou apărută, este un proiect de anvergură, o platformă de dezbatere deschisă tuturor ziariştilor de vocaţie,
care expun întreaga problematică a jurnalismului contemporan, intern şi extern, reperele profesionale şi de utilitate publică
ale profesiei, într-o prezentare grafică de excepţie.

Gala Premiilor UZPR 2015 s-a bucurat de prezenţa printre invitaţi a numeroase personalităţi din presă, cultură şi
mediul academic, fiind un eveniment de anvergură, pe larg reflectat în mass-media.

Carol Roman (revista „Balcanii şi Europa”): „În anii 50, când am intrat la «Scînteia tineretului», eram cel mai tânăr
ziarist din breaslă. Astăzi sunt denumit «decanul de vârstă» al presei româneşti. Voi continua să promovez şi să susţin, aşa
cum am făcut în toţi aceşti ani, acurateţea şi limpezimea limbii române în presă”.

Simona Nicoleta Lazăr („Antena satelor”): „Dedic acest Premiu colegilor mei, împreună cu care vom face paşi frumoşi
în viitor”.

Valentin Ţigău („Radio România”) – „Sotocim, cercetăm, aducem la lumină adevăruri, căutăm valori. Munca noastră
constă în a-i face pe veterani să vorbească, în numele istoriei”.

Bogdan Ghiţulescu („TVR”) – „Avem nevoie de o Uniune a Ziariştilor puternică, cu voce autoritară, care să ne ţină uniţi”
Cristina Munteanu („Antena 1” Piteşti) – „Avem relevanţă în comunitate, care este foarte preocupată de cultură, educaţie

şi valoare”.
Roxana Istudor
Foto: Mădălina Corina Diaconu
 Notă. În afară de câştigătorul Marelui Premiu, Carol Roman, s-au subliniat premianii

publicaiei „Sămănătorul”, Al Florin Ţene şi Nicolae N. Tomoniu.
Premiul publicaiei „Sămănătorul” a fost înmânat redactorului nostru dr. George Anca din 

Bucureşti, care a inut un discurs plin de savoare.
Sursa: http://uzp.org.ro/premiile-uzpr-2015-jurnalismul-de-tinuta-in-prim-plan/
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 Olteanul Florentin Smarandache la
capătul Pământului

Expediţie în Antarctica. Lecţie de viaţă.
Recenzie, de Mirela Teodorescu

 „Aceasta-
i excursia
vieţii mele!
Cea mai
îndrăzneaţă
şi cea mai
costisitoare.
În căutare de
aventuri la
s f â r ş i t u l
lumii!”

Florentin Smarandache este un savant în
domeniul ştiinţelor, publicist (în toate formele
jurnalismului) şi un mare iubitor de necunoscut. Acest
tărâm al necunoscutului îl provoacă la cercetare, la
elucidarea enigmelor, a incertitudinilor, neclarităţilor,
de aici a decurs şi teoria sa neutrosofică, teoria
neutralităţilor.

Florentin Smarandache este profesor la
Universitatea New Mexico din SUA şi nu unul
obişnuit, ci unul care a făcut înconjurul lumii de mai
multe ori, prezentând lucrările sale ştiinţifice la
conferinţe, observând şi vizitând cele mai năstruşnice
locuri de pe planetă, inspirându-l în munca sa de
cercetare, alimentând dorinţa sa de cunoaştere,
reuşind să născocească teorii noi, aplicabile în toate
domeniile ştiinţifice şi socio-umane.

Autorul nu este la primul volum de foto-
jurnalism, chiar are experienţă în acest domeniu,

activitate pe care o
face cu mare
naturaleţe şi
prospeţime de o
subtilitate remarcabilă,
ieşind la iveală în
acest fel
matematicianul care
analizează în detaliu

toate aspectele, toate valorile, indicatorii, parametrii
ce concură la un fenomen, aspect, eveniment, la
tot ce-i apare în fata ochilor. Lucrarea te transpune
în fata realităţii, ca şi cum ai fi acolo, nimic nu este
virtual.

După ce citeşti, şi te trezeşti din reverie, îţi
doreşti să ajungi acolo, să vezi cu ochii tăi, să te
convingi.

În mintea profesorului Smarandache, nu
cred să existe vreun „De ce?” fără răspuns,
mentalul sau ciclează pană când se dă soluţia
finală general valabilă.

Structura volumului este de carte ştiinţifică,
date tehnice iniţiale alimentate din bibliografia
existentă, precum documentarea locurilor ce vor fi
explorate, istoric, geografic, sociologic, aşteptări
şi emoţii trăite în momentele dinaintea plecării
corectate şi susţinute de pragmatismul trăit clipă
de clipă. Capitolele sunt minuţios elaborate, ele
fiind redactate fie în avion, fie pe o bancă în
aşteptarea unei etape din evenimentul în derulare,
fie pe vapor, fie în barcă, fie în mijlocul faunei şi
florei arctice pentru a nu pierde niciun detaliu din
călătorie.

Istoricul expediţiilor în Antarctica de-a lungul
timpului, în mod sigur l-a făcut pe autor să
empatizeze cu toţi cei care au văzut o nouă lume,
să-şi pună întrebări şi să caute răspunsuri. În
mileniul III, tehnologia oferă mult mai uşor şi repede
răspunsuri şi explicaţii. Toate acestea ne sunt
oferite cu multă generozitate în volum, nimic nu
este lăsat în incertitudine, cititorul găsind informaţii
din domeniul istoriei, geografiei, biologiei, biosferei,
e c o l o g i e i ,
s o c i o l o g i e i ,
l e g i s l a ţ i e i ,
a s t r o n o m i e i ,
m a t e m a t i c i l o r ,
supravieţuirii…  dar
şi tonul familiar de
un simt al umorului
de neegalat.Oameni în pustiul îngheţat Încălzirea globală
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Jurna lu l
oferă o cantitate
impresionantă
de informaţii din
toate domeniile,
imaginea globală
a locului
generându-se
precum într-o
h o l o g r a m ă ,

ajutată şi susţinută de numeroasele imagini foto
şi video.

Evoluţia, istoria locurilor, poveştile
dramatice sau fericite ale temerarilor cercetători
de-a lungul anilor, prezentate cu lux de amănunte,
te determină să crezi, să concluzionezi că locurile
sunt destul de prietenoase în ciuda condiţiilor
climaterice extreme şi te îndeamnă să faci la
rândul tău aceasta încercare, această aventură:
„e straniu peisajul, cum m-am obişnuit deja, iar
temperatura de +2°C, deci nu aşa frig cum mă
aşteptam”.

A v e m
plăcerea sa
constatăm că nu
există graniţe şi
limite pentru cei ce
doresc să-şi caute
drumul în viaţă,
realizarea sau
chiar aventura,

astfel autorul, cu mândrie ne spune ca în aceste
locuri există o sinergie a oamenilor de pe tot
globul, de pe toate continentele, românii fiind şi
ei integraţi. Aflăm că şcoala româneasca de
navigare este reprezentată de comandantul
secund, iar ingineria navală de inginerul şef,
România, deşi o naţie mică, are reprezentare şi
este recunoscută cal itativ şi în cele mai
neaşteptate locuri.

Sunt multe informaţii pe care le dobândim
din cărţi, din filme, documentare ştiinţifice. Când
ajungem în teren constatăm că ceea ce ştim din

teorie, di feră de
ceea ce vezi cu ochii
tăi, de ceea ce
trăieşti tu personal,
de ceea ce atingi.
Iată ce afi rmă
autorul : „Cum se
căznesc micuţi i
pinguini, sărind de

pe un sloi de gheaţă pe
altul… Parcă ar fi nişte
boboci anemici de raţă.
Cum îşi fac vânt în apă
şi se-aruncă pe ţărm,
ca nişte misile de pluş!
… Cum se deplasează
pinguini i… cu
aripioarele întinse, ca
nişte avioane!  La
televizor pinguinii arătau înalţi, solizi. Dar în realitate
ei abia ajung până la genunchi”.

Explicaţiile nu se opresc numai la cele istorice,
geografice, sociale, economice ele sunt şi medicale,
cel ce ajunge sa călătorească în locuri cu astfel de
temperaturi scăzute trebuie sa ştie mecanismele de
acţiune, de apărare şi conservare ale corpului uman:
„Animalele se adaptează: picioare mici; secretă anti-
freeze (pentru a nu îngheţa); colorare neagră (pentru
a atrage căldura). Auto-reglare a temperaturii
corpului. Temperatura picioarelor păsărilor este de
zero grade Celsius, deci nu au probleme înotând pe
apă rece. Endotermic
(mamifere şi păsări):
cu sânge cald.
Ectotermic: cu sânge
rece, temperatura
corpului este la fel ca
aceea a mediului
unde trăiesc. Rete
Mirabile = sistem de
shimb de căldură… Homo Sapiens s-a adaptat la
mediul arctic: eschimoşii sunt scunzi, cu piele închisă
la culoare (pentru a primi căldură), au forme rotunde
(cu grăsime ţinând de cald)… Oamenii au nevoie de
temperatură internă constantă. La îngheţ, circulaţia
sângelui încetineşte hipotermia. Hipotalamus-ul
controlează temperatura noastră. Mitocondriile sunt
organite celulare ce transformă energia”.

Autorul foloseşte în jurnal prezentarea
ştiinţifică a datelor şi informaţiilor, precum într-o
demonstraţie matematică: „Lanţurile biologice se

Când pe sănii când pe jos
Pe plaja îngheţată

Din avion, pe vapor

Din vapor pe sănii

Pinguini

Stânca pinguinilor
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autoreglează. Natura tinde spre echilibru. Când
o specie (S) se reduce ca număr, specia
prădătorilor (P) de asemenea scade, fiindcă
hrana lor scade. Dar, după o perioadă,
deoarece P scade, S creşte (fiindcă are un
număr mai mic de prădători).  Această
autoreglare se întâmplă continuu”, sau poate
apărea ca-n tratatele ştiinţifice : „Aisbergurile pot
fi negre (când au roci în ele), sau verzi (când
conţin alge), albe, sau albastre. Apa mării, fiind
sărată, îngheaţă la -1,9°C”, ori în context
filozofico–meditativ şi atunci cititorul este antrenat
într-un joc al minţi i, atras în suspans, în
incertitudine: „Înaintăm spre imposibil. Care este
limita dintre Posibil şi Imposibil? Precum în
paradoxurile sorite, sau mai clar în logica
neutrosofică, aveam de-a face cu o triadă: zona
posibilă, zona imposibilă şi zona nedeterminată
(neclară) care este şi posibilă şi imposibilă”.

Este clar că omenirea este la răscruce în
multe privinţe, în acest sens se caută soluţii pe
cât mai multe căi şi metode care să ducă la
rezolvarea problemelor, precum încălzirea
globală, noi resurse materiale şi energetice. Toate
statele lumii sunt antrenate în astfel de programe
şi oamenii de ştiinţă sunt încurajaţi să observe,
să cerceteze fenomenele la faţa locului, să vină
cu proiecte aplicabile. Antarctica este un loc
protejat, toate statele lumii au deschidere către
cercetare ştiinţifică în mod organizat: „Vapoarele,

care vor să viziteze Antarctica, trebuie să obţină
aprobare de la autorităţile antarctice din ţara lor”, se
practică instruirea vizitatorilor în mod politicos şi
elegant: „Nu lăsaţi nimic, decât urme de paşi. Nu
luaţi nimic, decât memorii”.

În cazul  nerespectării  regul i lor de
comportament în „natură”, primim şi un feedback
informativ  al efectelor din biosferă: „Pericol actual:
puiul înghite bucăţi de plastic. Stomacul umplut trimite
semnale creierului că puiul este sătul. Astfel, puiul va
deceda…  Teoria Haosului se aplică şi în ecosistemul
antarctic: o schimbare extrem de mică (să zicem cu o
jumătate de grad Celsius), duce la majore implicaţii
pentru păsările ce trăiesc aici, fiindcă ele pierd zone
de uscat (ce devin acoperite cu apă), deci pierd din
suprafeţele unde îşi construiau cuiburi şi cloceau” .

Florentin Smarandache afirmă: „am venit aici
să văd, să cunosc, să mă conving”, în mintea sa, cu
siguranţă deja s-au setat datele de iniţializare pentru
un nou algoritm, teorie, metoda ce poate conduce la
soluţionarea unor incertitudini, situaţii neclare sau
imposibile.

Jurnalul este valoros pentru multitudinea şi
varietatea informaţiilor foto, video şi text armonios
îmbinat având şi un rol educativ pentru cei interesaţi,
cum ne spune autorul : „ecoturism înseamnă
minimalizarea efectelor negative rezultate din turism,
conservarea faunei şi florei”. Lectura este agreabilă
şi plină de învăţăminte, o astfel de călătorie
reprezentând o lecţie de viaţă...

Citiţi articolul online, vedeţi imagini mari aici :
http://samanatorul.blogspot.ro/2016/04/olteanul-florentin-smarandache-la.html
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IEROM. MAXIM MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

Ieromonah Maxim Morariu:
O dispută dogmatică de actualitate

 între Mitropolitul Hierotheos Vlachos şi
Mitropolitul Ioannis Zizioulas

 Prezentarea de faţă are ca punct de pornire o
polemică intens mediatizată în spaţiul virtual ortodox[1] între
doi mari teologi greci contemporani, respectiv mitropolitul
Hierotheos Vlachos şi mitropolitul Ioannis Zizioulas, ambii
teologi de anvergură, cunoscuţi mediilor ortodoxe şi celor
ecumenice ai vremii noastre.

          Polemica lor, de fineţe şi de profunzime
teologică, dovedeşte diversitatea Ortodoxiei, dar şi
inegalitatea răspândirii şi dezvoltării ei pe întinsul lumii, căci,
în timp ce creştinii din spaţiul oriental al mapamondului[2]
îşi trăiesc credinţa într-o manieră similară omologilor lor din
Biserica primară, fiind adesea în postura de a pecetlui
mărturia lor cu preţul vieţii şi propovăduind o teologie
pragmatică, fundamentată pe Învierea Mântuitorului Hristos
şi pe necesitatea mărturisirii ei chiar cu preţul vieţii, alţi
creştini din spaţiile în care credinţa este recunoscută şi
receptată la nivel internaţional, trăiesc cu maximă intensitate
dezbateri de profunzime şi f ineţe teologică, care îi
antrenează adesea în polemici.

          De altfel, ambii protagonişti ai acestei dispute
şi-au câştigat, datorită operei lor şi datorită activităţii
ştiinţifice, titlul de specialişti ai teologiei. Cel dintâi,
mitropolitul Hierotheos, cunoscut cu precădere pentru scrieri
ce par a aparţine psiho-teologiei, sau mai-noului domeniu
al bioeticii[3], s-a remarcat deopotrivă ca un mare teoretician
şi ca un mare trăitor, fiind un aprig promotor al isihasmului,
în cunoaşterea căruia a investit eforturi mari[4], în vreme
ce, mitropolitul Zizioulas, contestat de anumite cercuri
ortodoxe[5], s-a remarcat cu precădere ca dogmatist, prin
opere privitoare la eclesiologia ortodoxă[6].

          În ceea ce priveşte disputa despre
nestorianism, ambii par însă amatori, căci nici unul dintre ei
nu este un specialist în sensul propriu-zis al subiectului. Dacă
ar fi fost să se contrazică cu specialişti în domeniile lor,
probabil părintele Vlachos ar fi avut de discutat cu Jean-
Claude Larchet[7], care abordează teme similare lui în
scrierile sale sau cu Filoteu Faros[8], în vreme ce, mitropolitul
de Pergam s-ar fi putut contrazice mai degrabă cu părintele
Bobrinskoy[9] sau cu alţi dogmatişti de seamă ai răsăritului
sau apusului creştin. Ce-i drept, cel din urmă pare, la o primă
vedere, a fi mai aproape de subiect, dat fiind faptul că
cercetările sale privitoare la eclesiologie fundamentate
patristic, s-au interferat uneori cu problematica hristologică
şi cu hotărârile dogmatice ale Sinodului III Ecumenic, unde
a fost condamnat Nestorie[10]. Impresionant este însă că,
deşi ambii ierarhi pornesc în această dispută ca amatori, se
vor documenta pe parcurs şi vor ajunge să uzeze, în
susţinerea afirmaţiilor lor de afirmaţii aparţinând unor
exponenţi de seamă ai teologiei patristice, dar şi de opiniile

unor teologi mai noi.
          Care dintre cei doi ierarhi teologi are

dreptate în această dispută ce vizează veridicitatea mărturisirii
de credinţă şi puritatea doctrinară a fiecăruia dintre ei, având
aşadar o miză foarte mare, vom încerca să vedem în paginile
următoare, în cadrul analizei noastre.

 Nestorianismul – scurtă privire istorico-
doctrinară asupra ereziei

 Nestorianismul este erezia combătută la sinodul al III-lea
Ecumenic, care a avut loc în anul 431 la Efes şi l-a avut drept
protagonist, aşa cum îl desconspiră şi numele ei, pe Nestorie, pe
atunci patriarh al Constantinopolului[11]. Reprezentant al şcolii
antiohiene format la şcoala lui Diodor din Tars şi Teodor de
Mopsuestia, acesta susţinea că în Hristos există două persoane,
respectiv persoana divină a Fiului lui Dumnezeu, născut din Tatăl
mai înainte de veci, şi persoana umană sau istorică a lui Iisus
Hristos, cu care acesta s-a întrupat din Fecioara Maria[12].

Afirmaţiile lui au aflat ecou chiar şi la curtea imperială căci,
în timp ce împăratul Teodosie al II-lea şi Eudochia soţia lui îl
aprobau, Pulcheria, sora împăratului nu adera la învăţătura lui[13].
Cu timpul, disputa s-a generalizat, Ortodoxia câştigând apărători
de seamă precum Sfântul Chiril al Alexandriei, devenit un
susţinător al partidei anti-nestoriene, şi unul dintre cei care au
încercat fie pe cale diplomatică (a negocierii)[14], fie pe calea
discuţiei teologice[15], fie pe cale sinodală să combată învăţătura
greşită a lui Nestorie, să îl determine pe acesta să îşi schimbe
concepţiile.

Ulterior, ,,polemica” dintre cei doi s-a adâncit, devenind
de-a dreptul pasionantă, după cum remarcă părintele Vasile
Muntean[16], şi ajungând să fie finalizată printr-un sinod ecumenic
care a avut în centru problema hristologică pe care o ridica, dar
şi problematica mariologică pe care, în plan secundar, o aducea
în discuţie patriarhul eretic[17]. În urma acestui sinod, învăţătura
dioprosopistă a lui Nestorie a fost combătută, el a fost depus din
scaunul patriarhal şi trimis în exil, iar credinţa ortodoxă a fost,
într-un fel restabilită.

Cu toate hotărârile sinodului, au rămas însă mici comunităţi
nestoriene şi după finalizarea acestuia. Ba mai mult, ulterior,
această comunitate va reuşi să adune şi unii adepţi. De exemplu,
în anul 616, când cea mai mare parte a Arabiei a ajuns sub
dominaţia perşilor, comunitatea creştină de aici a fost atrasă spre
nestorianism[18]. De asemenea, în secolul al V-lea al erei noastre,
comunitatea nestoriană avea şi o frumoasă şcoală de exegeză
biblică, în cadrul căreia vor activa şi teologi renumiţi ai vremii
precum Paul de Persa[19].  O parte a acestei comunităţi
nestoriene va fi asimilată cu timpul de către Biserica Romano-
catolică[20], astfel luând naştere Biserica nestoriano-catolică, în
vreme ce alta va supravieţui apoi până astăzi (când încă avem
comunităţi nestoriene chiar şi în ţări precum China)[21]. Dincolo
de forma cultică propriu-zisă a nestorianismului, care îşi asumă
paternitatea, există însă şi alte modalităţi prin care el a supravieţuit
de-a lungul timpului. De exemplu, nici unul din cultele
neoprotestante contemporane nu o cinstesc pe Maica Domnului,
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aceasta fiind o dovadă clară influenţei nestoriene. De
asemenea, în sistemele lor doctrinare pot fi găsite de asemenea
influenţe din erezia pomenită.

Cu toate acestea însă, nestorianismul de după cel de-al
treilea Sinod Ecumenic nu va fi niciodată o mişcare de
anvergură care să influenţeze într-o manieră decisivă evoluţia
Bisericii într-un moment cheie al vieţii ei.

O dispută dogmatică de actualitate între
Mitropolitul Hierotheos Vlachos şi Mitropolitul
Ioannis Zizioulas

După ce, în paginile anterioare ale acestei analize am
schiţat profilul celor doi protagonişti ai disputei teologice şi am
văzut ce înseamnă nestorianismul, ne vom concentra acum
asupra prezentării disputei dintre cele două personalităţi
teologice contemporane.

Analiza noastră porneşte de altfel de la o replică pe care
mitropolitul Vlachos o dă mitropolitului Zizioulas[22]. Acest drept
la replică exercitat de ierarhul pomenit suscită între altele şi
interesul ortodocşilor români, care discută intens pe seama
celor prezentate de ierarhul pomenit. Aşa se face că, la data
accesării materialului am găsit un număr de 30 de comentarii,
unele dintre ele constând din replici şi comentarii scurte
privitoare la subiect, altele, ca în cazul oricărui material difuzat
prin intermediul internetului, constând în comentarii care nu
au legătură cu tematica discutată, iar altele constând din
comentarii şi trimiteri către alte linkuri unde se găsesc
argumente pentru susţinerea uneia sau a alteia dintre opinii[23].

Maniera de a acţiona a mitropolitului de Napfkatos este,
după cum însuşi mărturiseşte în partea de început a
materialului, una defensivă[24], discursul lui fiind structurat pe
patru puncte mari, în care arată că: voinţa este atribut al firii şi
nu al persoanei, vorbeşte despre interpretarea greşită a textului
Sfântului Athanasie cel Mare, despre Congresul despre
”teologia metapatristică (postpatristică)” şi despre ,,Dialogul
oficial al ortodocşilor cu romano-catolicii”[25].

Cea dintâi parte are în centru discuţia privitoare la voinţa
ca atribut al Fiului şi porneşte de la acuza pe care părintele
Zizioulas o aduce părintelui Vlachos cu privire la concepţia sa
despre voinţă. În cadrul acesteia, el analizează problema
voinţei, un element al teologiei metapatristice, după sintagma
lui[26] şi că ea este relevantă datorită faptului că se relaţionează
şi cu conceptul de ,,libertate al persoanei”[27]. El sancţionează
o părere pe a aşa-zisului său oponent, pe care o consideră
neortodoxă:

,,Iar, într-un paragraf anume al declaraţiei Mitropolitului
Pergamului, am remarcat părerea neortodoxă că ”aşa-zisa
libertate a persoanei are valoare pentru că ea depăşeşte
necesitatea firii, căci firea e legată de nevoie, iar voinţa de
persoană”[28].

După prezentarea opiniei, el arată cu privire la voinţă
că: ,,...atât în cazul lui Dumnezeu, cât şi al oamenilor, este

legată de fire, este atribut al firii şi nu al persoanei, în vreme ce
opţiunea, adică alegerea – care nu există la Dumnezeu, ci numai
la oameni – aparţine ipostasului-persoanei. Aceasta este tema
de importanţă vitală: că şi la oameni voinţa nu este alegere, ci
atribut al firii lor. Alegerea este legată de opţiune”[29].

Exprimată astfel, opinia lui este cel puţin pasibilă de a fi
sancţionată, căci a vorbi despre fapcul că opţiunea nu există la
Dumnezeu, înseamnă, cel puţin în aparenţă, a nega libertatea
divină. În ceea ce priveşte expresia conform căreia ,,la oameni
voinţa nu este alegere”, subscriem şi considerăm că ea vine
pe fondul afirmaţiilor specifice tradiţiei patristice. Concluzia la
care ajunge mitropolitul Vlachos este aceea că   învăţătura
conform căreia voinţa face alegerea este una neortodoxă[30].

Cea de-a doua parte se referă la un text al Sfântului
Atanasie cel Mare, al cărui text însă părintele Vlachos nu îl
prezintă. Deducem însă din conţinutul ulterior al materialului
său că este vorba despre un fragment scris în contextul disputei
arianiste în cadrul căruia se vorbeşte despre legătura dintre
voinţă şi fire. Două concluzii ale mitropolitului de Pergam sunt
prezentate, urmând a fi analizate aici:

,,voinţa liberă a Tatălui este cea din care izvorăşte
ipostazierea treimică a lui Dumnezeu, este ipostaziată fiinţa
într-un Dumnezeu treimic”.

Iar a doua concluzie este că îl prezintă pe Sfântul
Athanasie cel Mare că vrea (să dogmatizeze despre) ”o voinţă
liberă, veşnică” a Tatălui, ”care nu este voinţă de alegere între
două posibilităţi”, şi vorbeşte despre ”învăţătura neortodoxă că
voinţa lui Dumnezeu este hotărârea alegeri i  dintre
posibilităţi”[31].

În sprijinul afirmaţiilor sale, teologul grec îl citează pe
teologul Nikos Matsoukas[32], care se opreşte şi el, în cadrul
Dogmaticii sale, asupra deosebirii dintre ,,naşterea după fire”
şi ,,creaţia prin voinţă” [33] şi îl combate, ca şi autorul citat, pe
mitropolitul de Pergam. Analiza mitropolitului Vlachos merge
în profunzimea operei părintelui Zizioulas, însă acesta este doar
începutul, autorul promiţând că va redacta un studiu în care să
localizeze metodologia ermineutică greşită a omologului său
de la Pergam. În această parte de început, el se foloseşte de
cuvintele Sfântului Atanasie cel Mare, care arată că ar fi greşit
să se interpună între Tatăl şi Fiul voinţa şi cugetarea:

Citiţi documentul în fişierul original, format pdf online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2015/Ierom_Maxim_Morariu-O_disputa_dogmatica.pdf

Citiţi articolul cu
ajutorul matricei
codului de bare

2006, la Tismana. De la stânga la dreapta: IPS Teofan, IPS Bartolomeu, PF Teoctist, PF Anastasios, IPS Hierotheos Vlahos, IPS Iosif
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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

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 părţile 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 alþii mai tineri, prilej de reflecþie amarã: „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
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urma lui.”
Primii ani de şcoală şi chipul blajin al dăscăliţei care 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
fi 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

ajung şi eu din urmă”.

Citiţi documentul în fişierul original, format pdf online, aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2015/09/cezarina-adamescu-o-suma-de-povesti-de.html

Citiţi articolul cu
ajutorul matricei
codului de bare
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Omul care ne reprezintă
România peste hotare în

mod strălucit !

GEORGE ANCA
(n. 1944, Vâlcea) Poet, eseist,

specializat în indianistică

Dr. George Anca la Conferinţa Mondială de Indologie

 Dr. George Anca la Conferinţa Mondială
de Indologie

Comunicarea dr. George Anca la Conferinţa Mondială
de Indologie, "World Conference Indologie", a avut loc la
Rashtrapati Bhavan,  New Delhi, o manifestare în colaborare
cu Consiliul Indian pentru Relaţii Culturale (ICCR). Conferinţa
internaţională s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile, începând
cu data de 21.11.2015, având cinci sesiuni de comunicări.
Dr. George Anca a ţinut comunicarea sa în ziua a doua,
sesiunea a treia.

Preşedintele Indiei, Pranab Mukherjee, cu
participanţii la Conferinţa Internaţională de
Indologie de la Rashtrapati Bhavan, New Delhi,
21.11.2015.

Preşedintele indian Pranab Mukherjee a inaugurat
Conferinţa Mondială Indologie şi a deschis sesiunile de
comunicări unde  participă savanţi internaţionali, în jur de
21 indologi eminenţi din întreaga lume şi opt cercetători
seniori din India. Prezintă comunicări ştiinţifice : profesorul
Anisuzzaman din Bangladesh, Fernando Tola din Argentina,

prof. Oscar Punjol Riembau din Brazilia, Sergio Meliton
Carrasco Alvarez din Chile, prof. Dr Jaroslav Vacek din
Republica Cehă, dr. Kenneth Gregory Zysk din Danemarca,
prof. I . Wayan Ardika din Indonezia, prof. Claus Peter Zoller
din Norvegia, prof. Danuta Stasik din Polonia, dr. George Anca
din România, prof. Javier Ruiz Calderon din Spania, prof. Ven.
Induragare Dhammaratna din Sri Lanka, prof. Dr Korhan Kaya
din Turcia, Irma Piovano din Italia, prof. Wang Banwei, prof.
Ma Jiali, prof. Yu Longyu din China, prof. Narendra K. Wagle
din Canada, prof. Marietta Stepanyants din Rusia, .prof Rajendra
Arun din Mauritius, prof. Satya Vrat Shastri şi prof. David Frawley
din Statele Unite ale Americii.

Comunicarea din ziua a doua, sesiunea a
treia (Vedeţi revista)

Dr. George Anca, rândul doi, în costum deschis, în spatele preşedintelui Indiei

Citiţi articolul în fişierul original, format pdf online, la pag. 30:
http://www.samanatorul.ro/revista/2016/samanatorul_online_nr_1-febr-2016.pdf

Citiţi articolul cu
ajutorul matricei
codului de bare
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(Seria I-a)

…Pe hrisovul axiologic al Olteniei interbelice, în special (şi nu
numai), a fost imprimată, viguros, amprenta unei exemplare personalităi
a Gorjului, îndeosebi în plan teologic, psiho-pedagogic, etic, publicistic,
ctitorial şi administrativ.  Este vorba despre renumitul arhidiacon iconom
stavrofor profesor doctor CONSTANTIN V. DĂNĂU, azi, din păcate, prea
puţin pomenit, chiar de unele instituţii locale pe care le-a slujit cu dăruire,
evlavie şi înaltă conştiinţă, conferindu-le lumina creativităţii şi demnităii
profesionale, cu reverberaţii dincolo de fruntariile României Mari (ideal
naţional pentru care a luptat pe toate „fronturile”). Din acest punct de
vedere, o carte - cel puţin a municipiului Târgu-Jiu - ar păcătui neiertat
dacă nu l-ar înregistra, în câteva pagini, deşi viaţa şi opera acestui pilduitor
fiu al judeţului nostru pot constitui subiect de studiu pentru generaţiile de
azi şi ale viitorului, o monografie în sensul sugerat impunându-se de la
sine. Până atunci, o comprehensivă sinteză privind complexa prezenţă a
lui CONSTANTIN V. DĂNĂU în geografia spirituală a României, semnată
de distinsul dascăl ION TEOTOI, elev al marelui său profesor, este menit
să resuscite câteva repere ce conturează, efigial, portretul curricular al
acestui rasat fiu al Gorjului. „Panegiricul” a fost publicat în revista „Tribuna
educaţiei”, la rubrica „Memoria şcolii româneşti”, în anul 1999, şi este
intitulat: „Unul dintre ai noştri». Îl redm integral:

„Profesorul şi diaconul Constantin V. Dănău” s-a născut la 15 mai
1889 în satul Turcineşti, comuna Curtişoara, judeţul Gorj. După absolvirea
cursului primar în satul natal, urmează Gimnaziul Real din Tg-Jiu, apoi
Seminarul Teologic din Bucureşti. În 1913 absolvă facultatea de Teologie
cu „Magna cum laude”. În paralel urmează Facultatea de Litere pe care o
absolvă în 1915, iar în 1919 absolvă Facultatea de Filozofie şi de
Psihologie la Universitatea din Iaşi. În anii III şi IV de studenţie elaborează
studii din domeniul Exegezei Noului Testament şi al Moralei pentru care
este premiat de decanatul Facultăii de Teologie.

Activitatea didactică şi-a început-o în 1915, ca profesor suplinitor
la Gimnaziul Real din Tg-Jiu, predând limba română, istoria, geografia şi,
în locul profesorului Stelian Sterescu, plecat pe front, limba latină.

Din primele zile ale războiului a plecat pe front ca preot militar,
apoi, în timpul retragerii în Moldova, a lucrat la Casa Bisericii din Iaşi şi
mai târziu ca preot al Armatei a II-a, în zilele şi noaptea premergătoare
atacului de la Mărăşeşti (17 iulie 1917, ora 4 dimineaţa) s-a aflat alături
de generalul Averescu pentru a-i îmbărbăta pe ostaşi. Mulţi dintre ei -

spune diaconul C. V. Dănău în amintiri - nu mai aveau să
vadă lumina zilei!

În 1919 obţine prin concurs postul de
diacon al Bisericii Române din Paris şi, în
decembrie al aceluiaşi an, se înscrie la facultatea
de Litere de la Sorbona, absolvind în 1923
Institutul de Pedagogie şi psihologie al acestei
facultăţi.

Deţinând patru licenţe - teologie, filologie,
filosofie şi psihologie - se înscrie şi la doctorat.
În 1924 obţine, la Sorbona, doctoratul în
pedagogie cu teza „La joie chez l’enfant jusqu’a
l’age de la pubert” şi, în anul urmtor, doctoratul
în psihologie cu teza „Le mecanisme de
l’emotion”, ambele sub conducerea renumitului
psiholog francez Th. Simon.

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

ARHIDIACONUL ŞI PROFESORUL
DR. CONSTANTIN V. DĂNĂU

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

(N.N. Tomoniu, I.M. Morariu - George Coşbuc de la Tismana)

Dumitru Dănău

Din opera Dlui Dumitru
Dănău am ales să
prezentăm în serial

această carte, tipărită la
Editura „Măiastra” din

Târgu-Jiu, 2015
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În vara anului 1921, colonia şi Biserica Română din Paris
au fost vizitate de Regele Ferdinand împreună cu Regina Maria
şi principesa Ileana. Cuplul regal a avut numai cuvinte de laudă
despre activitatea diaconului C. V. Dănău.

Din anii cât a stat la Paris datează legăturile de apropiere
cu George Enescu - nelipsit din viaţa artistică a marii metropole,
cu profesorul Nicolae Iorga - renumit conferenţiar la College de
France şi cu profesorul Gheorghe Ţiţeica - mereu solicitat la
Sorbona.

Reîntors în ţară, a fost numit profesor de pedagogie la
şcoala Normală „Spiru Haret” din Tg-Jiu, perioadă în care s-a
distins ca profesor şi preot, contribuind la formarea a aproape
douăzeci de generaţii de învăţători. Mulţi ani a fost şi director al
acestei şcoli. Atunci a redactat şi editat cu învăţători ai şcolii,
C.N. Dărvărescu şi V. Pătrăşcoiu, setul de manuale şcolare
pentru nivelul primar: citire, gramatică şi aritmetică pentru
clasele a II-a, a III-a şi a IV-a. La tipografia lui N.D. Miloşescu,
din Tg-Jiu, a editat „Metodă nouă de orientare în studiul
individualităţii”. A mai scris „Cum cercetăm individualitatea
elevului de curs primar» şi „Fişa individuală a elevului” (un
exemplar se găseşte la Muzeul Pedagogic Judeţean). În
manuscris au rămas două lucrări: „Studiul individualităţii
şcolarului pe bază de material experimental şi teste” şi
„Carnetul şcolar”.

În noiembrie 1926, Congresul clericilor din România l-a
ales membru în Comisia Financiară a Adăunrii Eparhiale, calitate

în care a depus „o muncă spornică în legtură cu
salarizarea şi alte chestii economice privind
fondurile bisericilor din Bucovina şi Basarabia».

În 1941 a fost numit, prin concurs, inspector şef al
învăţământului secundar pentru regiunea Oltenia şi membru
în Consiliul Pedagogic al Ministerului Instrucţiei şi Educaţiei,
activ itate ce se desfşoară până în 1944, când se
pensionează. Au urmat ani grei de viaţă datorită suspendării
pensiei între 1952-1956 şi din serviciul ce-l presta ca diacon
la Biserica Sfântul Nicolae din Tg-Jiu.

La 30 septembrie 1980, C.V. Dănău a încetat din viaţă,
lăsând în urmă studii de pedagogie şi psihologie şcolară,
manuale şcolare, devenind un exemplu de pregătire
profesională şi probitate morală”.

La rândul său, regretatul preot Haralambie Argintaru,
creionând unele „chipuri şi profiluri din istoria Gorjului”,
despre remarcabilul său înaintaş de la Biserica „Sf. Nicolae”,
menţionează:

„Această ilustră figură a Gorjului, nepot direct al
ieromonahului Cleopa, fostul preot Cartianu Constantin,
întemeietorul Schitului „Locurele Lainici”, şi-a încrustat
numele în şirul lung de slujitori ai învăţământului gorjean şi
al Bisericii Ortodoxe Române. În anii de perfecţionare în
psihologia experimentală la Paris, prestigioşi profesori şi
oameni de ştiinţă în domeniu îl vizitau acasă - undeva pe
Sena - şi era o încântare pentru ei când îl găseau pe
vrednicul lor colaborator făcându-şi singur mămăliga, în
căldare de tuci, atârnată în zălar, la foc de lemne, aşa cum
proceda şi CONSTANTIN BRÂNCUŞI”.

O concisă iconografie, precum şi un mic „expozeu”
cu acte care certifică documentar cele afirmate, conferă
portretului schiţat profunzimea şi amploarea „lucrărilor” lui
CONSTANTIN V. DĂNĂU în spaţiul şi timpul istoric în care
s-a manifestat multilateral. Ele constau în certificate şi
carnete de studii, diplome, medalii, ordine, brevete, după
cum urmează:

- Student şi doctorand (1913-1914) la Facultatea de
Teologie din Bucureşti;

Va continua...
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Acest număr special, model probabil unic în
România, ne va învăţa următoarele:

Cum să trecem de pe o revistă tipărită direct pe Internet cu ajutorul telefonului
mobil,  smartfonului, tabletei sau PC-ului de acasă cu ajutorul codurilor QR.

 De unde putem descărca programele ce se instalează pe dispozitivele dvs.
pentru acces la Internet. (Browswerul CROME poate fi setat cu aceste programe

pe calea din meniul propriu SETĂRI/APLICAŢII   cu ajutorul cărora vă puteţi
trimite cartea dvs. digitală direct în magazinul virtual Google !

Ce documente trebuie să folosească consilierii locali, comisia de cultură,
juristul,  secretarul şi contabilul primăriei pentru a aplica corect „Contractul

cadru privind acordarea de sprijine financiare pentru cultura scrisă” care
înseamnă mai mult decât decât abonamente (cumpărare) de reviste: cheltuieli
pentru site-urile revistei, pentru redactori şi promovarea revistei prin colocviile

din oraşele acestor redactori, lansări de carte, ş.a.
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2 NICOLAE N. TOMONIU - Editorial
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22 NICOLAE N. TOMONIU - ESEU
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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-5 şi vechea cotizaţie de 120 lei.

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

CĂRŢILE SCRISE DE DVS. VI LE PUTEM TIPĂRI RAPID. CONDIŢIILE DE TIPĂRIRE:  http://www.samanatorul.ro/portal/tiparire.htm
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6 Dezbatere în cercul pedagogic privind tipărirea de căr?i
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18 ION MOCIOI - STUDII: MIGRATIA UNGURENILOR
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22 NICOLAE N. TOMONIU - ESEU

CUPRINS

Colectivul
redactorilor

permanenţi ai
revistei

“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

Pr. MAXIM (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 nu se mai trimite
prin e-mail. Autorii vor primi la cerere
DVD-AST-5 cu toate numerele. E-mail

redacţie: posta@samanatorul.ro

Atenţie! Revista online
apare după difuzarea

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

Sursa: DEX '09 (2009).

Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în luna iunie a anului 2011, de
către directorul acestei publicaţii - Nicolae N. Tomoniu - editor si manager al siturilor www.samanatorul.ro si
www.dornatismana.ro  site-uri sprijinite moral de Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj şi Uniunea Ziariştilor Profesionişti
din România, cu sediul la Bucureşti. Revista tipărită apare şi contractual cu Primăria şi Consilul Local al oraşului Tismana
invocând Legea privind susţinerea şi promovarea culturii scrise nr. 186/2003 şi a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes
general, în număr de 24 de reviste şi 56 broşuri (turism local).

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

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

http://www.scribd.com/semanatorul Format document simplu
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Talentata elevă Elena Claudia Spătaru, este în clasa a X-a la Liceul Teologic Târgu-Jiu. Acurateţea cu care
pictează icoane, reprezentând diferite scene biblice şi mai ales chipul Maicii Domnului cu Iisus  în braţe, dovedeşte

un talent   viguros, care îi preconizează un viitor – sperăm noi – strălucit în arta bisericească. Mult succes!

http://www.samanatorul.ro
Numărul din luna curentă poate fi citit şi pe

matricea cu codul QR din stânga

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. Pg.40
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