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NICOLAE N. TOMONIU
(n. 1944, Tismana)

Cartea de faţă este o inedită şi spectaculoasă
reîntoarcere  în timp, cu 100 de ani, graţie carnetelor scrise
pe timp de război de proaspătul absolvent al şcolii normale,
seria 1916, învăţătorul de mai târziu, Ion I. Aurariu.

  Intrat, la 19 ani, din şcoală direct în atmosfera
tragică, apăsătoare şi imprevizibilă a războiului, normalistul
trăieşte întâmplări de un dramatism de neînchipuit pentru
noi muritori i  civ i l izaţiei de astăzi. Imortal izarea
cutremurătoarelor evenimente din primul război mondial pe
un carneţel de buzunar, nu este văzută, totuşi, de autor a fi „o
lucrare cu pretenţie literară”. Din punct de vedere al mobilului
acestei iniţiative aşa şi e: cum ar putea un copil să se
gândească la literatură când clopotul bisericii cimitirului Târgu
Jiu, cimitir vecin cu cazarma lui, nu încetează în a bate
anunţând cât e ziua de lungă, moartea „încă a unui erou căzut
în luptă în Defileul Jiului”? Nici timpul, nici starea sufletească
nu i-ar permite aşa ceva când printre cei îngropaţi sunt unchi
sau chiar verişori căzuţi în prima linie a frontului! Asta, pe
lângă colegii de primară de la Tismana ce luptau în Reg. 18
Gorj ce va fi decimat în defileu, la câteva zeci de km de
cazarma lui. Unde aşteaptă să fie recrutat, apoi, poate, trimis
şi el pe front să-şi dea viaţa .

Dar carneţelele vor fi o mărturie a faptului că
normalistului Ion Aurariu, treptat, nu-i mai e frică de moarte!
El nu se va da înapoi de la luptă iar cei apropiaţi – părinţi,
rude, prieteni – să ştie că i-a iubit şi preţuit şi că a meritat să
lupte pentru ca ei să nu se gândească niciodată că i-a
dezamăgit!

În febra războiului dar şi a modestiei unui băiat bine
crescut, Ion Aurariu nu-şi dă seama că relatările din carneţelele
sale vor fi  peste un secol, adevărate documente de
patrimoniu.

 Unele paragrafe pot fi folosite azi în lucrări multiple:
un  manual de istorie, un studiu ştiinţific al dezvoltării speciei
umane, ba chiar şi un bun exemplu de strategie de dezvoltare
a unei naţiuni ce fusese pe trei sferturi analfabetă în urmă cu
doar câteva zeci de ani, dar care, introdusese învăţământul
de stat obligatoriu cu patru decenii înaintea Franţei.

Datorăm acest memorial [1]  al patrimoniului cultural
al neamului românesc graţie acestui normalist de excepţie
care ştie să extragă din cotidian exact esenţialul faptelor, fapte
învelite în sentimentele omeneşti ale momentului. Să nu ne
mire că marii noştri scriitori, academicieni şi oameni de stat
pe care România i-a avut de-a lungul istoriei sale şi pe a
căror operă s-a bazat patrimoniul cultural interbelic şi chiar

cel actual, au trăit la sfârşitul sec. al XIX –lea şi începutul sec.
XX.

Nivelul de cultură a unul normalist se ridica în primul
război mondial la nivelul unui absolvent de universitate de
astăzi, deşi, cu modestia băiatului crescut la ţară, el declară:

„Cele ce am scris n’au vreo valoare literară, nici ca
formă, nici ca fond. Forma în unele părţi e chiar caraghioasă,
iar fondul obişnuit: păţanii de-ale mele, reflecţii simple.”

Produs al unui învăţământ performant şi al unei societăţi
cu un înalt nivel de cultură, civilizaţie şi performanţă economică,
Ion Aurariu se dovedeşte la 19 ani un băiat matur, care n-are
nevoie ca să se deplaseze de la Tismana la cazarmă decât de
căruţa mamei. La nevoie, Ion Aurariu o apucă pe jos până la
Tg. Cărbuneşti pentru a lua trenul spre Filiaşi. De unde este
retrimis acasă!  Iar când războiul îi rechiziţionează mijlocul de
transport, mersul pe jos la Tg. Jiu printre tunurile ce băteau din
Peştişani în dealurile Dobriţei, nu-i creează nicio spaimă. El
are ţinta lui de a participa la stoparea „invaziei teutonilor” oricare
ar fi greutăţile. Nu dă înapoi nici când e nevoit să meargă din
nou la Filiaşi pentru recrutare, de astă dată pe jos trecând prin
noroaiele din Ciuperceni, Fărcăşeşti, Valea cu Apă, Peşteana,
Broşteni, Brăneşti, Ţânţăreni, Filiaşi.

Cu trupele „invadatoare germane” pe urma sa, printre
puhoaiele de lume refugiată, sărind dintr-un tren în altul, uneori
pe scara trenului, alteori pe acoperişul vagoanelor, nu-i lucru
uşor să ajungi în Iaşi când însăşi guvernul şi ministerele sale
se refugiază acolo.

Apoi, în degringolada Statului Major al armatei, să te
adaptezi rigorilor de cazarmă, dezafectată şi plină de păduchi
până când armata noastră va intra în reorganizare. Cât de matur
trebuie să fii ca să accepţi ca armata din care faci parte să fie
înlocuită pe linia frontului de armata rusă? (!!!) Cât patriotism
şi cutezanţă trebuie să ai la 19 ani pentru ca să nu pierzi speranţa
unei reveniri a ţării tale în luptă, speranţa revenirii în satul natal
lăsat la 700 km distanţă?

Ce forţă lăuntrică trebuie să ai pentru a continua cu
sentimentul că poţi muri oricând în acest război ciudat pe care
nu popoarele Europei l-au declanşat ci jocurile strategice gândite
de monarhii avizi de noi teritorii, care-şi conduc ţările ca pe
nişte cirezi? Într-o lume unde criteriile etnice  creează
superiorităţi cum poţi gândi la o stabilitate pe termen lung?

Proaspătul absolvent de şcoală normală, deşi burduf
de carte intră debusolat în vâltoarea războiului. El a fost educat
şi instruit să ţină la ţara lui, să o apere şi să acţioneze pentru
propăşirea sa. El, ca şi ţara întreagă, nu ştiu însă
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tot adevărul ci doar acel adevăr pe care trebuie să-l ştie. Astfel,
în primul său carnet cu relatările de la începutul războiului, el
foloseşte sintagma „invazia Austro-Ungară” sau după caz,
„invazia Austriecilor” sau „invazia Nemţilor”.

Ori, după doi ani de expectativă şi tatonări, la 14 august
1916, România a fost cea care a declarat război Austro –
Ungariei, alăturându-se Antantei şi nu Puterile Centrale! Acestea
n-au atacat România, având mereu speranţa că o să fim de
partea lor!

Germania a sărit în ajutorul austriecilor după trei zile.
Cu alte cuvinte, absolventul şcolii normale Ion Aurariu

plonjează într-o Românie insuficient hotărâtă până la 4 august
1916 de ce parte va fi în război, insuficient pregătită strategic
pentru un război pe două fronturi, o Românie cu resursele de
aprovizionare epuizate la 13 aug. 1916, cu data de recrutare a
normaliştilor mereu amânată, cu data de începere a cursurilor
şcolii de ofiţeri de rezervă mereu amânată şi ea.

Deziluzia şi frustrările lui Ion Aurariu vor fi tot atât de
mari pe cât degringolada din România, generată de decizii
discutabile ale generalilor [2] .

Cel mai mult îl mâhnesc suferinţele părinţilor tocmai
când aceştia se aşteptau la un ajutor din partea lui şi plimbarea
fără rost de la un centru de recrutare la altul. Apoi, la vârsta lui
ar fi avut nevoie de o relaţie cu vreo fată. Este emblematic
faptul că fiind atât de fidel acţiunilor legate de recrutare, abia la
centrul militar a observat că Chiţiba, consătean cu el, scria în
fiecare zi câte o carte poştală iubitei lui. Rămăsese deci în urmă
cu sentimentele adolescentine  şi în consecinţă se hotărăşte să
scrie şi el o adevărată „carte”, pe care o înmânează timid
„persoanei” doar cu sprijinul eternului lui prieten Costică.

Mai pudic, ca toţi tinerii din aceea vreme de altfel,
preludiul acestei relaţii de prietenie consta din mici copilării,
descrise în carneţel, care, din păcate vor fi şterse la terminarea
şcolii de ofiţeri şi încadrarea lui în trupele combatante.

Cei care tehnoredactăm această carte, nu ne-am obosit
să refacem acele paragrafe şi nici să identificăm „persoana”
deşi bănuim cine e.  Respectăm această opţiune, cauzele ei
fiind detaliate printr-o notă la sfârşitul primului carneţel.

---------- NOTE ---------
   [1] Specie literară, asemănătoare cu însemnările de călătorie

şi cu memoriile, care consemnează observaţii ştiinţifice, amintiri ori
impresii personale asupra faptelor sau evenimentelor la care a participat
cineva sau care s-au petrecut în timpul vieţii cuiva.

  [2]  Agravarea situaţiei pe frontul din Transilvania a făcut
ca la 20 sept./3 oct. 1916, trupele de pe frontul din sud să fie trimise
în Carpaţi. În 1918, Mackensen i-a spus lui Averescu: „Ştii d-ta că,
dacă continuai eram pierdut?”. Averescu a explicat ofensiva gen E.
von Falkenhayn în munţi. „Aţi fi avut vreme, după ce m-aţi fi nimicit”,
i-a replicat Mackensen.

Familia Arjoca, cea care a păstrat carneţelul cu însemnări
zilnice al lui Ion Aurariu: Elena Aurariu (căsatorită Arjoca),

fii Marian şi Mariana şi soţul Gheorghe Arjoca

Iuliu-Marius Morariu -
Recenzie Ion Aurariu – „Prin

vremuri de război”
Ion Aurariu, Prin vremuri de război, prefaţă de Nicolae

Tomoniu, Editura Semănătorul, Tismana, 2015, 112 p.
Recenzie de Iuliu-Marius Morariu

În condiţi i le în care, întregul mapamond
comemorează în perioada 2014-2018, centenarul primei
conflagraţii mondiale, interesul pentru literatura de specialitate
produsă în acea perioadă a cunoscut în aceşti ani un adevărat
reviriment.

Astfel, în cadrul unor conferinţe dedicate
subiectului[1], sau în volume editate[2], cercetătorii valorifică
atât documente oficiale care au contribuit, în spaţiul românesc,
la finalizarea războiului şi înfăptuirea Unirii[3], cât şi literatură
folclorică[4] sau memorialistică dedicată temei[5].

Cea din urmă categorie este una de-a dreptul
priv ilegiată, şi este o categorie specială, cu valoare
testimonială. De altfel, memorialistica şi folclorul au fost în
acea perioadă singurele modalităţi de transmitere a realităţilor
de pe front care puteau scăpa ochiului atent al cenzurii, iar la
folclor nu se pricepea oricine, în vreme ce, consemnarea
evenimentelor zilnice petrecute în tranşee, cu mai mult sau
mai puţin talent artistic, o putea face aproape orice om care
avea cunoştinţe elementare de scriere şi citire.

Cunoscând aceste aspecte şi dorind să restituie
Gorjului o piesă de o valoare inestimabilă, profesorul Nicolae
Tomoniu, a purces la editarea memoriilor lui Ioan Aurariu,
ajutat fiind de către urmaşii acestuia.

Născut în anul 1897 şi decedat în aul 1963 (pp. 11-
12), acesta a fost învăţător în localităţile Celeiu şi Tismana.
Debutul războiului îl găseşte în vârstă de 17 ani, iar intrarea
României aici îl găseşte proaspăt absolvent al şcolii normale
de învăţători, fapt ce face ca el să fie imediat încorporat
imediat la şcoala militară din Dorohoi şi apoi în rândurile
soldaţilor din Regimentul 18 Infanterie, context în care
participă la mai multe bătălii, între care Mărăşti şi Mărăşeşti.
Pe front, el consemnează întâmplările petrecute acolo, oferind
astfel o mărturie în plus a greutăţilor războiului.

În prefaţa, care poate fi clasificată drept studiu
introductiv, profesorul Tomoniu face o incursiune în contextul
complex al conflagraţiei, încearcă să reconstituie traseul
interior al memorialistului, ajuns, de pe  băncile şcolii, direct
în tranşeee şi să caracterizeze din punct de vedere literar
însemnările lui:

,,Intrat la 19 ani, din şcoală direct în atmosfera
tragică, apăsătoare şi imprevizibilă a războiului,
normalistul trăieşte întâmplări de un dramatism
neînchipuit pentru noi muritorii civilizaţiei de astăzi.
Imortalizarea cutremurătoarelor evenimente din Primul
Război Mondial pe un carneţel de buzunar, nu este văzută
totuşi, de autor, a fi ,,o lucrare de pretenţie literară". Din
punct de vedere al mobilului acestei iniţiative aşa şi e:
cum ar putea un copil să se gândească la literatură când
clopotul bisericii cimitirului din Târgu Jiu, cimitir vecin
cu cazarma lui, nu încetează să bată cât e ziua de lungă,
anunţând cât e ziua de lungă,  moartea încă a unui erou
căzut în luptă  în Defileul Jiului"? Nici timpul,
nici starea sufletească nu i-ar permite aşa ceva
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când printre cei îngropaţi sunt unchi sau chiar verişori căzuţi
în prima linie a frontului! Asta pe lângă colegii de primară
de la Tismana, ce luptau în Reg. 18 Gorj ce va va fi decimat
în defileu, la câteva zeci de km de cazarma lui" (p. 3).

Conţinutul celui dintâi carnet de însemnări, editat aici
(fapt ce ne face să credem că vor urma şi altele) este realizat
respectându-se normele metodologice specifice. Astfel, autorul
nu intervine în conţinut decât arareori şi atunci din punct de
vedere stilistic, spre a nu distorsiona informaţia şi spre a nu
ştirbi din frumuseţea volumului. El lasă arhaismele şi
regionalismele aşa cum au fost ele folosite de autor, fapt ce
conferă şi valoare etnografică operei.

Dincolo de valoarea ei de izvor istoric, cartea este şi
un veritabil material pentru psihologii care vor să se preocupe
de starea sufletească a celor de pe front. Emoţiile sunt creionate
în tuşe simple, dar sigure şi de intensitate puternică, ele reliefând
deopotrivă greutatea războiului şi stările de frământare
interioară, amplificate atât de iminenţa morţii, cât şi de alţi
factori.

 Emoţionant este de exemplu, momentul despărţirii
soldatului de mama dânsului, venită în vizită la el. Deosebit de
interesant este aici felul în care autorul discerne, din punct de
vedere axiologic, între diferitele emoţii şi rolul lor. Redăm aici
pasajul, simplu, dar paradoxal complex:

,,După o noapte groaznică, în care ne deşteptă de
3-4 ori comanda drepţi, plecarăm de la cazarmă noi 4
normalişti şi 20-30 de soldaţi, sub comanda unui serg(ent)
instructor. În drum mă întâmpină biata mumă plângând.
Mă sărută pe obraz, eu îi sărutai mâna şi plecai la gară cu
inima întristată, nu că mi-ar fi frică de moarte, dar din cauza
sărmanei mele mame, care m-a purtat în pântecele ei, m-a
crescut cu amar şi cu necaz, m-a dat la şcoală, iar când i-aş
fi putut da ajutor, plec la războiu" (p.17)[6].
 Volumul este interesant şi pentru informaţiile privitoare

la starea sanitară din tranşee pe care le oferă (p. 74, 75 et
passim), pentru tabloul complex pe care îl oferă cu privire la
tabloul însângerat al războiului (felul în care se informau şi
transmiteau informaţii etc.), dar şi din multe alte motive, fapt
pentru care nu putem decât să îi felicităm pe cei care au avut
iniţiativa editării lui şi să îl recomandăm cititorilor dornici să
pătrundă în universul trist şi complex al primei conflagraţii
mondiale şi să îl cunoască prin prisma unei mărturii directe.

-----------NOTE de subsol -----------
[1] Ca de exemplu: 100 de ani de la declanşarea Primului

Război Mondial. Contribuţia sebeşenilor la război şi Marea Unire,
Sebeş, 05. 12. 2014.

[2] Cf. Rodica Groza, coord., . Sebeş, timp regăsit... Lucrările
Conferinţei ,,100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondual.
Contribuţia sebeşenilor la război şi Marea Unire" (5 decdmbrie 2014),
Editura Emma Books, Sebeş, 2014; Doru Sinaci, Emil Arbonie,
coord., Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din
Banat-Crişana, vol. IX, col. ,,Slaviciana- Serie nouă”, Vasile Goldiş
University Press, Arad, 2014.

[3] Mihai-Octavian Groza, ed., Senatul militar român central
al ofiţerilor şi soldaţilor din Viena (31 octombrie- 27 noiembrie 1918),
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2015; Idem, Documente privind
activitatea Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia,  Editura Emma
Books, Sebeş, 2012.

[4] Cf. Iuliu-Marius Morariu, ,,Imaginea Primului Război
Mondial reflectată în folclorul din zona Năsăudului”, în vol.
Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat-

Crişana, vol. IX, col. ,,Slaviciana- Serie nouă”, coord. Doru Sinaci,
Emil Arbonie, Vasile Goldiş University Press, Arad, 2014, pp. 587-
594.

[5] De altfel, acest gen este unul destul de bogat. A se
vedea, între alte mărturii şi: Virgil Curta, Growing with de war. A
Romanian Volunteer on the Austrian-Italian Front, 1915-1917,
translated by Botond Balogh and Florin Curta, Argonaut Publishing
House, Cluj-Napoca, 2006; Mihai-Octavian Groza, ,,Pagini din
,,memorialistica măruntă a Primului Război Mondial. Însemnările
lui Radu Mărgean”, în rev. Astra Salvensis, anul II, nr. 3, Salva,
2014, pp. 89-98; Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, ed., Marele Război
în memoria bănăţeană (1914-1919), Editura Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2012; Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Mihaela
Bedecean, ed., Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919),
volum II, Memoriile lui Pavel Jumanca, Editura Presa Universitară
Clujeană/ Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2013; Valeriu
Leu, Carmen Albert, Banatul în memorialistica “măruntă” sau
istoria ignorată (1914-1919), Editura Muzeului de Istorie al
Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa,1995.

[6] După cum se poate vedea, războiul a dereglat ritmurile
fireşti ale vieţii satului. Pentru mai multe informaţii cu privire la
acest aspect, a se vedea: Eugenia Bîrlea, Perspectiva lumii rurale
asupra primului război mondial, teză de doctorat (ms. dactilografiat),
Cluj-Napoca, 2000.

In imagine:  Brevet Ion Aurariu - "Crucea
Comemorativă a războiului 1916-1918" cu
baretele Mărăşti, Mărăşeşti
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FRAGMENT EPIC de George Coşbuc
Ilderim ?
Vai, putem noi  azi pricepe sufletul ce-a fost în tine,
Mai avem simţire-n inimi ca-ndeajuns să te slăvim ?

Iar dincolo vine-n goană cel ce-n numărate zile
A clintit temeiul lumii şi-a oprit şi vremea-n loc,
Cel cu nume sfînt de-arhanghel — cu-al tău nume, Mihaile,
Tot ca tine de puternic şi cu sabie de foc.

Munţii se retrag din cale-i, iar potrivnica sa bardă
Intră-n fier ca-n lemnul putred, pui de oltenescul leu ?
Foc de n-ar mai fi, şi lege, ca nimic să nu mai ardă,
Foc ar naşte iar pe lume ochii-acestui Prometeu.

Şi cu el Fărcaş şi Stoica, şi-nvîrtindu-şi buzduganul
Doi Buzeşti, ducînd şi spaimă şi-al pieririi-ngheţ cu ei !
Spuie Neajlovul, Sinane, cîte oşti pierdu sultanul,
Şi Şelimberul să spuie cum ţi-a fost, nebune-Andrei ?
Amurat, ţi-aduci aminte, cum sosi grăbit o dată
Şi era să-ţi spargă poarta ea să-ţi intre-n Ţarigard ?
Şi ce cale-avea să facă ! Dar s-a tînguit vrodată
Fulgerul că-i drum departe de la nor pînă la brad ?

Iată-1 însă cel din cuibul pus de-oştenii teutonici,
Ştefan, turnul de-apărare al românilor, venind
Suflet mînios şi-n toată strălucirea cîtă-n cronici
Scrisă e c-a fost pe vremea cînd el ţara străjuind
A făcut din oase-un munte şi-a-nhăţat şi regi de plete
Şi, arînd de ciudă eîmpul, puse-n jug duşmanii lui —
Pe mănunchiul spăzii sale mîna lui tot caldă stete,
Căci el nu ştiuse-n viaţă cum s-anină spada-n cui.

El şi-aici e-ntreg în arme şi purcede-aprins pe cale,
Parc-apururi vede-n faţă Rahova şi Podu-nalt,
Iar de vuietul mulţimii şi de coifuri şi de zale
Tremură, răzbit de spaimă, tot tărîmul celălalt.
El şi-aici e vîntul iernii, şi duşmanii săi sînt pleava !
Urcă munţi fără de plaiuri, trece Dunări fără pod —
Faceţi loc ! Sosesc ca rîul luptătorii din Suceava,
Trec voinicii cei năpraznici ai lui Ştefan Voievod !

Şi Ion Cumplitul Vodă, jalnic schilăvita strajă
A Moldovei, scut puternic al poporului de rînd,
Şi nenfricoşatul Ţepeş, Petru Rareş a lui Majă
Vin  cu toţii  de prin  noapte,  gloate-n urmă-le-aducînd.
Şi hatmani şi capi de oaste — daţi-mi voi acum o sută
De vieţi, ca să am vreme să-i numesc aici pe toţi !

Şi tu, neam român, tu astăzi stai cu inima pierdută,
Făr’ de zei te crezi pe lume şi pustiu tu te socoti.

Iată-ţi gloria de veacuri ! Umbre mari din lumea moartă,
Ah, că n-am eu glas de tunet ca să pot să le rechem —
Ne avem şi noi Olimpul, şi pe-a veşniciei poartă
Am intrat şi noi ; şi-ntr-însul zei fără de moarte-avem !
Ce-ţi aluneci plin de jale ochii umezi pe ruine,
Neam al nostru, ca să judeci drumul schimbătoarei sorţi ?
Soarele din noapte iese, din mormînt puterea vine :
Naşterea cea viitoare ne e-n lumea celor morţi.

Din Semănătorul, anul I, nr. 1, 2 decembrie 1901.

Iar pe lumea cealaltă scoborînd acum flăcăii
Cei căzuţi la Vid pe dealuri şi pe sesiuni la Vidin,
Citi găsesc pe rînd în stoluri, adunaţi în gura văii
Stau s-aştepte alte gloate cîte se vedeau că vin.
Unii şterg de iarba udă cîte-o sabie-ncruntată,
Din pulpana hainei alţii sîngele duşman îl storc,
Şi se laudă cu toţii şi vorbesc ou toţii-odată,
Precum fac biruitorii din războaie când se-ntorc.

Cînd văzur-această gloată, toţi acei ce-nduşmăniră
Pe români de-a lungul vremii, plini de spaim-au tresărit
Şi s-au resfirat în noapte, precum fumul se resfiră,
Şi din margini mai spre margini se topeau necontenit.
Cu genunchii plini de tremur şi cu suflul morţii-n gură,
Morţi erau de-a doua oară, ca-ntr-al Orcului noian
Luptătorii din Ahaia cînd îngălbeniţi văzură
Strălucind prin noapte coiful comandantului troian.

Dar ai noştri, morţi de veacuri, cîţi pieriră prin războaie,
Apărînd a lor credinţă şi pămîntul românesc,
Stau cu ochii ţintă-n noapte şi-a lor mijloc îl îndoaie
Ca s-apropie privirea de minunea ce-o zăresc :
Văd români, şi-aud cuvinte româneşti ! De-ai lor cu toţii !
Umilit venea, iar astăzi ce trufaş acest popor —
Şi-ndrăznind dinîi o seamă,  vin sfioşi să-şi vadă soţii,
Tot mai mulţi, cu toţii-n urmă ies grăbiţi din noaptea lor.

Şi precum în neastâmpăr paseri grabnice cu zborul
Se tot strîng de pretutindeni toamna ca să plece-n stol,
Astfel s-adunau românii şi sporea mereu poporul

Celor morţi  umplînd de vuiet cîmpul mai nainte gol.
S-a mişcat acum de-a valma toată lumea-n locuinţa
Umbrelor, sunînd ca marea şi-ntr-un zbucium nentrerupt,
Iar de-atîta nor de duhuri ce-şi vădea prin glas fiinţa
Se părea că-i românească toată lumea dedesubt.

Străbătând genuni cu mersul, nesfîrşită li-e venirea,
Ca potopul de puternici şi nebiruiţi ca el
Cîţi pieiră făr' de urmă copleşiţi de năvălirea
Asiei, şi-arcaşi cu glugă, din cîmpiile lui Gel.
Cîţi au înroşit cu sînge rîuri mari şi-ascunse plaiuri,
Cînd prin văile bulgare Ioniţ-avea locaş
Şi frumosul grai al nostru printre bîlbîite graiuri
Şi-1 păstrau, murind sub steagul ducilor de Făgăraş.

Iată-i înşişi vin în frunte cei ce-au cîrmuit norodul,
Principii din munţi şi banii cu viteze fiare-n scut,
Şi cu Negru Vod-alături vine Dragoş Voievodul,
Unul fost la Olt de pază, celălalt străjer la Prut.
Şi-Alexandru-al cărui nume şi-astăzi codrii-l mai îngînă,
Tînăr şi părînd ca Hector cel cu coif fluturător
Cînd cu suliţa-i grozavă, falnic răsucind-o-n mînă
Sare-n mîndru-i car şi umple cîmpii Troiei de omor.

Trăsnete-al mîniei noastre, Mircea, tu iuţeşte-ţi paşii !
Adă-ţi gloatele ce-n clipa bine-potrivitei vremi
Prins-au fulgerul cu palma ! Braţ, ce pustiind vrăjmaşii,
Dunărea ca soţ de luptă, munţii te-ai trudit să-i chemi.

Ce vei fi gîndit tu, Mircea, cînd vedeai
pornit cum vine
Peste munţi şi peste ape, ca furtuna,
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IEROM. MAXIM MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

Ierom. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu -
Publicistica lui  George Coşbuc din revista

Sămănătorul  între anii 1901-1902

     S-a scris mult de-a lungul timpului despre George
Coşbuc. Opera lui a trecut, în secolul ce s-a scurs aproape
pe de-a-ntregul de la sfârşitul călătoriei pământeşti,
deopotrivă prin etape de redescoperire sau de umbră. Astăzi,
există mai multe opinii ce se dezvoltă concomitent. Astfel,
în timp ce unii îl critică şi îi dezavuează ideile şi opera, alţii
redescoperă valenţe noi în scrisul său sau reeditează textele
sale[1].

     Fără a ne pronunţa într-o manieră absolută cu
privire la valoarea operei lui sau la actualitatea ei, căci acest
lucru nu este de competenţa noastră şi nu face obiectul
prezentei cercetări, vom încerca să readucem în atenţie, în
paginile următoare, activitatea sa din paginile revistei
Sămănătorul, în primii doi ani de apariţie ai acesteia, 1901
şi 1902. Atunci, la propunerea lui Spiru Haret, care dorea
editarea unei publicaţii literare şi culturale dedicate
intelectualilor[2], personajul nostru[3], alături de Alexandru
Vlahuţă, a purces la editarea acestui periodic. În alegerea
lor, ministrul se va fi ghidat în mod cert de experienţa
publicistică a ambilor directori, căci, cu puţin timp în urmă,
năsăudeanul pripăşit în Regat editase şi alte periodice
precum Vatra.

Revista a fost dintru început una care a avut impact
în rândurile intelectualităţii vremii. De altfel, între garanţii
calităţii materialelor se aflau, alături de cei doi pomeniţi deja
nume precum cel al pictorului Nicolae Grigorescu, iar mai
târziu li se va alătura Nicolae Iorga[4]. Pe scurt, iată cum
arăta, la începuturile ei, revista:

,,Semănătorul”, revistă literară săptămânală,
avându-i ca directori pe Alexandru Vlahuţă şi George
Coşbuc, apare la 2 decembrie 1901, în format de caiet, cu
coperta desenată, la început de Nicolae Grigorescu.
Redacţia se instalează la început la Tipografia şi editura
,,Minerva”, Hotelul Union, str. Regală, nr. 8. Un exemplar
costa 20 de bani. Al. Vlahuţă, în primele vorbe definea
publicaţia , ,stindard de pace” şi , , înfrăţire
intelectuală..."[5].
Aici, poetul va duce o muncă destul de serioasă şi de

consecventă, publicând materiale ce se circumscriu unei
tematici variate, consistând în poezii, eseuri, culegeri de
folclor, traduceri, studii şi materiale ce vor defini platforma
program după care se va ghida periodicul cultural. Ce-i drept,
Coşbuc va rezida puţin aici, însă ceea a făcut el a rămas
de-a dreptul normativ pentru mişcarea literară generată de
periodicul pe care l-a condus.

            Cu privire la scurtimea perioadei în care a
figurat pe frontispiciul revistei (1901-1902) ca director, s-au
invocat mai multe ipotzeze, unii cercetători care s-au

preocupat de acest aspect considerând că
a activat aici doar pentru a îndeplini o

îndatorire funcţionărească[6]. Ideea însă nu este sustenabilă căci,
dacă ar fi fost într-adevăr aşa, el nu s-ar fi ostenit cu atâta sârg
să scrie aproape în fiecare număr. Cele 24 de materiale publicate
aici în decursul celor doi ani dovedesc exact contrariul.

Temele abordate de el nu noi nici ele. De altfel, nici
platforma program pe care o propune nu este, din punct de vedere
ideologic, nouă, căci, după cum remarcă Lucian Valea:

,,Coşbuc s-a format ca scriitor în cadrul a ceea ce
considerăm că a fost semănătorismul transilvan, aducând cu el
la Bucureşt zestrea lui de idei. Altfel spus, pentru poet,
semănătorismul n-a fost altceva decât tribunismul sibian, al cărui
reprezentant s-a simţit în anii bucureşteni şi mai ales în cei ai
începutului de secol"[7].
Ideile promovate de către autor aici se originează aşadar

în concepţiile pe care el le întâlneşte sau le propovăduieşte atât
la Tribuna transilvană, cât şi la Vatra regăţeană[8]. În cuvinte
scurte, dar electrizante de-a dreptul, poetul îndeamnă într-o
adevărată exhortaţie pe scriitorii români să redescopere lumea
ţărănească şi literatura veche, autohtonă şi să o valorifice ca
miez al literaturii lor:

,,Suflaţi colbul de pe cronici, cum zice poetul şi faceţi să
renască virtuţile bătrânilor de atunci în inimile tinerilor de azi"[9].

Deşi puţine, ipostazele semănătoriste în care Coşbuc se
remarcă drept un adevărat militant pentru reîntoarcerea la vechile
principii ale literaturii într-o lume în care influenţe occidentale
precum simbolismul începeau să-şi facă tot mai simţită prezenţa
şi să umbrească vechile scrieri, ele sunt de-a dreptul savuroase,
reliefând un autor de-a înflăcărat, vulcanic de-a dreptul, un
,,romantic întârziat"[10], aşa cum îl clasifică Nicolae Manolescu,
un ardelean care se exprimă în cuvinte puternice, şi într-un ton
ce mai trăda încă accente paşoptiste:

,,Noi, cu literatura de astăzi nu mai stăm în mijlocul
istoriei noastre, nu stăm nici în mijlocul tradiţiilor noastre, nu
stăm mai ales în mijlocul poporului nostru. Cei dinaintea noastră,
vechii scriitori au trăit într-un contact sufletesc... au avut o ţintă,
şi condeiul le-a fost purtat de aceeaşi idee"...[11]
În manifestul din care am citat, el rezumă în parte

semănătorismul ca doctrină literară. Dorinţa de uniformitate,
manifestată în corelarea eforturilor cu scopul de a obţine o mişcare
culturală omogenă, se plasează în centrul ei:

,,Şi noi cei de astăzi tragem brazde, nu mai puţine decât
cei vechi, căci talente avem şi astăzi ca şi atunci, dar brazdele
noastre sunt trase în toate chipurile cu putinţă, şi de-a lungul şi
de-a latul şi de-a curmezişul, linii care se taie una pe alta, urmând
cărarea tuturor vânturilor câte bat din larga lume. Iar străinul
drumeţ, care în treacăt se uită pe câmpia brăzdată de noi, îşi
face cruce, căci nu vede o arătură cuminte, ci o lucrare de oameni
nebuni....Să nu risipim ce-au adunat părinţii noştri, dacă nu
putem înşine noi să mai sporim averea, şi dacă nu putem
spori lumina, să năzuim a o răspândi în popor, tot mai
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mult pe aceea pe care o avem....Iată idealul nostru, întru
toate manifestările vieţii, dar mai ales în literatură. Până
se va ivi un altul, şi poate împrejurările politice să ni-l
apropie[12], acestea trebuie să ne fie cel mai apropiat de
inimă"[13].
Datorită acestor principii, revista reuşi să se impună

în mai puţin de un deceniu pe scena culturală
românească[14], fapt ce certifică importanţa ei şi să educe
mulţimile româneşti, dar şi reprezentanţii elitei culturale, în
spiritul unei literaturi de calitate[15].

În susţinerea ideilor sale, poetul va munci cu
consecvenţă, publicând în decursul celor doi ani în care s-a
aflat la conducerea periodicului, atât poezii, cât şi traduceri
sau studii. De altfel, în cei doi ani în care s-a aflat la
conducerea revistei, numele lui lipseşte doar din zece
numere ale acesteia, toate din anul 1902 (respectiv: 7, 11,
19, 30, 32, 33, 34, 35, 36 şi 38), fapt ce spune multe despre
investiţia sentimentală pe care o reprezintă Sămănătorul
pentru scriitorul ardelean.

După primele două numere, el nu va mai publica nici
un studiu în care să teoretizeze principiile mişcării literare
promovate de revistă, lucru ce dovedeşte pragmatismul său.
În ceea ce priveşte opera lui publicistică de aici, aceasta se
compune dintr-un studiu privitor la Divina Comedie a lui
Dante Alighieri, 7 traduceri din aceeaşi operă şi 14 poezii,
diverse şi ele ca genuri (a se vedea lista tematică de la
final).

Predilecţia lui pentru poezie e altminteri un lucru firesc.
Diversitatea genurilor, de la pastel la baladă, poem ludic
sau poem istoric, dovedeşte interesul poetului pentru
redescoperirea istoriei naţionale şi a lumii rurale. Uneori,
ce-i drept, temele sunt de-a dreptul recurente, iar motivele
nu sunt tocmai cele mai noi în opera lui, însă cele mai multe
dintre poezii au o latură estetică aparte şi sunt realizate cu
multă meticulozitate, dacă ne raportăm la elementele de
prozodie care le caracterizează.

Încă din primul număr al revistei, Coşbuc este prezent
cu un poem intitulat Fragment epic[16]. Similar unei balade
culte, scris într-un ritm trohaic, având strofe 15 strofe de
câte 8 versuri, fiecare dintre ele de câte 16 sau 15 silabe, şi
rimă încrucişată, el aduce, datorită evocărilor lumii antice,

a stilului şi a tonului în care a fost scris, cu
operele paşoptiste ale lui Andrei Mureşanu.

Dacă iniţial, el îndeamnă la resemnare[17], înspre final, textul,
atât de bogat în evocări istorice, se constituie mai degrabă într-
un imn ce cheamă la redeşteptarea conştiinţei naţionale. Deşi
nu inovează cu nimic stilul său poetic şi nu aduce motive noi,
opera se constituie, atât prin întinderea destul de mare, cât şi
prin elementele de conţinut sau cele de natură estetică, într-una
dintre scrierile importante ale autorului, ce se cere redescoperită
astăzi.

Tonul trist şi uşoarele nuanţe de reproş din prima poezie
vor dispărea în cel de-al doilea număr când, autorul publică o
lucrare în nouă strofe a câte 5 versuri (ultimul vers al fiecărei
strofe putând fi considerat, după părerea noastră, similar
versurilor-refern, deşi nu este identic la fiecare dintre ele), intitulată
Gânduri[18]. Descrierea lăcaşului bisericesc, realizată într-o notă
jovială reprezintă doar cadrul iniţial în care, într-o manieră de-a
dreptul amuzantă, eul liric îşi varsă of-ul pe sfântul omonim lui,
care se bucură de mai multă popularitate din partea iubitei şi a
celorlalte fete din sat decât el:

,,La biserică din uşă,/ Mă uitam şi eu la sfinţi,/ Când
intra câte-o mătuşă, săruta abia pe frunte,/ Sfinţii cei cu bărbi
cărunte, / Cuvioşi părinţi,/ Dar pe calu-i alb călare/ Tânăr,
mândru şi-ncoifat,/ Se zbătea sub sărutare/ Sfântul cel numit ca
mine!/ Te-am văzut, frumoaso bine/ Cum l-ai sărutat,/ Tu şi-
ntregul stol de fete! / Şi-mi venea să-l smulg din cui / Şi să-l
dau de vrun părete! /Grija mea, de n-ai ghicit-o / Nici acum, mă
mir, iubito, /Cum să ţi-o mai spui?"[19]
Dintre toate felurile de a structura o operă lirică, Coşbuc

dovedeşte o afinitate aparte pentru catren. Fie că este vorba
despre pasteluri, cum e cel intitulat Pe munte[20], fie că e vorba
de alte genuri[21], sau de alte poezii, răspândite în volumele lui,
el, iubeşte catrenul. Aici, la Sămănătorul însă, nu insistă foarte
mult asupra acestui mod de repartiţie a versurilor din cadrul
strofelor, din motive necunoscute nouă.

Există însă şi în paginile acestui periodic, aspecte care se
repetă şi care desconspiră gusturile poetului. Bunăoară, dragostea
lui pentru pastel, gen întâlnit şi anterior, şi care îl pasionează
într-atât încât el caută şi în literatura populară elemente specifice
genului. Un astfel de exemplu este poezia În zori, formată din
strofe a câte şase versuri şi scrisă în deja obişnuitul ritm trohaic.
În finalul ei se menţionează că e culeasă din lirica populară, însă
tandreţea descrierii, familiaritatea cu care autorul se foloseşte
de o multitudine de procedee stilistice pentru a oferi cititorului o
panoplie de imagini circumscrise apodictic cadrului nocturn
romantic, trădează intervenţiile unui condei măiestrit. Iată câteva
crâmpeie din acest poem:

,,Sub un mal, legata plută, / Se mai mişc-abia. Duios /
Geme apa-n veci stătută, / Ca prin vis, sub iaz la moară, / Luna
tot mai jos coboară, / Tot mai jos, tot mai jos"[22].
            Coşbuc poate fi considerat un adevărat maestru

al imaginii, căci o pondere mare a scrierilor sale redă, fie în chip
sinestezic, fie adresându-se unuia dintre simţuri, astfel de pasaje.
La fel se întâmplă şi în cazul Horei[23], alcătuită în acelaşi ritm
din zece cvintete şi dotată cu vers refren, în cadrul lucrării de
inspiraţie biblică, formată din 8 strofe a câte 6 versuri, ce reia
motive mai vechi din operă coşbuciană, intitulată Golia
ticălosul[24], sau în amplul Blăstăm al trădării[25], publicat în
acelaşi număr cu anterioara.

Ultimele opere literare publicate de autor în revistă sunt,
cu o singură excepţie (Paul de Nola, care e mai degrabă un soi
de portret[26]), destul de triste. De exemplu, tabloul bisericii
ruinate de pe urma unei furtuni, de pe malul mării, este unul de-
a dreptul dezolant. Cu toate acestea, se remarcă şi aici talentul
autorului de a transmite nu doar cuvinte şi expresii, ci şi stări,
prin poezia lui:

George, Elena şi Alexandru Coşbuc
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,,Biserica stă tristă pe golul mal al mării - / O noapte-

a fost, cumplită, iar valul revărsat / Cu  vuiet îngropat-a sub
el întregul sat. / Şi bârne şi cadavre şi semne-ale pierzării /
Rămaseră-n amestec prin mucedul nămol / Când apa se retrase
lăsând iar câmpul gol.  / Când trec corăbierii în dreptul ei, pe
mare, / Fac cruce, şi cu vâsla bat apa mai grăbit. / Se joacă
vântu jalnic cu clopotul dogit, / Prin vastele ferestre cântând
cu disperare. / Amurgul vine roşu, vin galbenele zori, / Şi
noaptea peste lună trec turmele de nori, / Ea stă, tăcutul
martur, pe veşteda colină, / Umplând singurătatea de spaimă
şi fiori"[27].
 Poetul reuşeşte să-şi transpună cititorii într-o altă lume

şi atunci când prezintă stări triste, dar şi când ele sunt fericite.
De exemplu, în balada Ceas rău[28],cititorul se molipseşte de
starea de tristeţe, în vreme ce, în Ştrengarul văilor[29], formată
din 14 strofe a câte trei versuri şi, unică în peisaj, atât datorită
mesajului, cât şi datorită monorimei folosite, în cadrul căreia,
vântul personificat ilustrează drama orfanului şi a singurătăţii,
este împletită starea de veselie cu cea de tristeţe într-o
ambianţă de-a dreptul ludică:

,,Văzui prin văi al verii dulce vânt, /Ştrengar frumos,
cum toţi pribegii sânt, / Târa mantaua-n urmă-i pe pământ.  /
Plecând vreo creangă-n drum o săruta, / Cânta o doină-ncet
şi-ncet cânta / Culcatul câmp de iarbă sub manta: / Mi-a zis
mai ieri al văii tânăr crin: / Ai casă tu şi fraţi, voinic străin, /
Tu cel cu ochii rupţi din cer senin? / Am mamă-n deal, ca
mâine-i ziua ei, / Dar n-are brâu şi-adună sfori de tei; / Iar
tata-i dus să intre-argat la smei. / O casă-avem şi noi pe-un
vârf de scai / Opt fraţi cei-i am s-au dus să vadă-n Rai / De
bea şi-acolo vin popa Mihai. / Uşor ce-nşeli pe-un crin
nevinovat! / Puteam să-i spun că-s dascălul din sat / Şi văr cu
Por şi Darie-mpărat / De am, de n-am, mă mir ce-i pasă lui?
/ Nu ştiu nici eu de unde sunt şi-al cui, / Prin vămi eu nu dau
seamă nimănui.  / Eu sunt copil al codrilor de fag, / Alerg şi
cânt şi-n sân aş vrea să bag, / Să fie-al meu de veci ce-mi este
drag.  / În zori mă duc pe-o margine de râu / Şi şed şi scot
cavalul de la brâu,  / Prin lan mă joc cu spicele de grâu. /
Când trec copii, sub tufă eu mă strâng; / Deodată sar şi sun o
tufă-n crâng / Şi-mi pare-n urmă rău când bieţii plâng. / Spre
cei trudiţi cu boare eu m-a plec,  / Pe fete-n şes cu glume le
petrec / Şi-nvăţ pe toţi să cânte pe-unde trec. / Sărut neveste-
n şes şi flori le-adun, / Străin cum sunt, ce-mi pasă ce le
spun, / Hei, cucule, tu-mi eşti tovarăş bun.  / Grozav ce-mi e
fălosul de stejar, / ,,Să nu te văd pe-aici, copil ştrengar! /
Trăieşti şi tu pe lume de-n-zadar”. / Trăiesc şi eu pe vrerea
celui sfânt: / De n-ar vrea el să fie-n lume vânt, / De ce m-ar
fi făcut să fiu cum sânt?”[30]
 Ultimele trei poeme[31] din revistă, ce poartă semnătura

lui, nu sunt atât de spectaculoase ca celelalte, cu toate că, de
exemplu, în Un glas din adânul templului, Coşbuc apelează la
versul refren pentru a-l dianamiza. Ele sunt însă importante
pentru că, într-un fel, încheie tabloul liric al publicisticii lui din
acest prestigios periodic literar. De altfel, autorul nu va mai
reveni în paginile revistei decât cu un singur poem, un sonet
dedicat reginei, în anul 1905[32], în ciuda încercărilor constante
ale semănătoriştiolor de a-l convinge să reia colaborarea cu
ei.

Pe lângă piesele lirice, aşa cum am spus, el revine
constant în paginile Sămănătorului cu traduceri. De altfel, ca
traductolog, şi-a legat numele de Divina comedia, operă intens
elogiată de unii şi criticată de alţii astăzi, care este însă folosită

Citiţi eseul în documentul original, format pdf  la Editura online:
http://www.samanatorul.ro/editura-online/html/eseu.html

şi în zilele noastre (în traducerea lui), fapt ce nu poate decât să
certifice valoarea ei. Din această operă va publica, pe măsură
ce va traduce, fragmente.

Scriitorul nu se rezumă însă doar la traducere, ci publică
şi un studiu, intitulat Concepţia infernului în , ,Divina
comedie"[33].  Nu foarte amplu ca întindere, el este de fapt un
fragment din perfaţa traducerii Infernului[34], după cum specifică
chiar el într-o notă subsidiară plasată la final. Este însă important
pentru că, în cadrul lui, este realizată o incursiune destul de
serioasă şi de bine întocmită în opera lui Dante, astfel de
cercetări fiind, la acea vreme, inedite, în literatura română. Ar
fi trebuit poate ca ea să prefaţeze avalanşa de extrase din opera
autorului italian, pentru a-l introduce pe cititor în universul
dantian şi pentru a-l familiariza cu opera lui, însă, probabil,
prins cu multe activităţi, nu a găsit răgazul să îl scrie mai repede.

Studiul este anturat de şase fragmente, inegale ca
întindere, din opera capitală a autorului italian. Dacă celui dintâi
nu i se oferă un titlu particular, translatorul preferând doar să-l
posteze sub sigla din ,,Divina comedia"[35], celelalte vor fi mai
clar delimitate. Ordinea publicării lor e una ce urmează logica
volumului, fapt altminteri clar, dacă ne raportăm că scriitorul
nu a tradus la întâmplare fragmente din diverse locuri, fără
legătură între ele, ci a încercat să traducă rând pe rând, diferite
capitole, cu scopul de a înţelege atât conţinutul lor, cât şi
legăturile existente între ele. Astfel, după ce Hermes este trimis
la Calipso[36], este prezentat episodul şederii lui pe insula ce
adăpostea ademenitoarea nimfă[37], iar apoi este descrisă
călătoria spre aceeaşi destinaţie a lui Odiseu[38], după care,
periplul prin opera pomenită se încheie cu alte două istorioare
interesante[39].

 Acestea sunt aşadar, operele poetului de origine
năsăudeană pripăşit pe plaiuri regăţene ce se regăsesc în
paginile periodicului literar Sămănătorul, în primii doi ani de
apariţie ai acestuia. După cum se poate vedea, tematica
publicisticii lui este una bogată, şi, deşi circumscrise unor rigori
clare, definite prin însăşi platforma-program a genului
semănătorist, ale cărui caracteristici le conturează el însuşi în
primele numerele ale apariţiei revistei, şi de la care nu se va
abate deloc pe parcursul activităţii sale publicistice, ele sunt
destul de variate atât ca gen, cât şi ca tematică sau abordare.

 Fie că scrie poezii, fie că traduce sau publică studii,
Coşbuc este aproape de sufletul ţăranului român, cu care
vibrează la unison şi din ale cărui trăiri îşi trage seva literaturii.
Departe de a fi tributarul unui singur gen poetic, deşi exprimă
adesea predilecţii înspre anumite specii, el abordează cu
maximă plăcere şi delicateţe, fapt reliefat de însăşi lectura
operelor, atât pastelurile, cât şi baladele, idilele, sau alte
elemente similare. S-ar putea întreba cineva, în ce măsură
traducerile din Dante se încadrează în arealul tematic
semănătorist. La o primă vedere, nu este nici o legătură între
el şi literatura tradiţională românească. La baza opţiunii lui,
credem că ar putea sta două motive principale. Astfel, pe de-o
parte, vrea să readucă în atenţie moştenirea latină prin
traducerea unui autor italian, iar pe de altă parte, probabil vrea
să ofere exemple de scrieri ce s-ar plia pe caracteristicile genului
din alte literaturi.

            Concluzionând, nu putem decât să remarcăm
frumuseţea, bogăţia şi valoarea operelor lui George Coşbuc
din paginile Sămănătorului. Aceste opere, ce trec azi printr-o
perioadă de uitare, cum, într-un fel se întâmplă cu întreaga
creaţie literară a autorului, pe nedrept expediat de către unii
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exponenţi ai aşa-zisei critici literare contemporane între barzi,
se cer redescoperite şi revalorificate, ele nefind doar o etapă a
literaturii româneşti din timpuri imemoriale, ci şi nestemate ale
acestei literaturi, valabile pentru toate timpurile şi importante
pentru însăşi identitatea noastră naţională.

------------  NOTE -----------
[1] A se vedea, de exemplu: George Coşbuc, Publicistica, ed. Petru

Poantă, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014.
[2],,Haret, care dorea să tripărească o publicaţie literar-culturală,

destinată intelectualilor, nu cu mult înainte , îi chemă la el pe cei doi
funcţionari de la ,,Casa Şcoalelor” - Coşbuc şi Vlahuţă - şi le propune să se
îngrijească de apariţia  ei. Astfel, la sfârşitul anului 1901, Coşbuc devine
şeful celei mai importante reviste literare româneşti din epocă". Lucian Valea,
Viaţa lui Gerge Coşbuc, col. ,,Opere”, vol. 5, ed. Mircea Măluţ, Editura
Limes, Cluj-Napoca, 2012, p. 369.

[3] Asupra biografiei şi a operei lui nu vom insista aici. Doritorii
care doresc să afle mai multe informaţii biografice sunt invitaţi să consulte,
dintre numeroasele biografii, mai ample sau mai restrânse: Petru
Homoceanul, ed., Poeţi de la Sămănătorul, Editura Minerva, Bucureşti, 1978,
pp. 125-127; Teodor Tanco, George Coşbuc în viaţă şi în documente, Editura
Virtus Romana Rediviva, Cluj-Napoca, 2003; pp. 89-95; Zigu Ornea,
Sămănătorismul, Editura Minerva, Bucureşti, 1970, p. 49; Constantin Dram,
Ioan Ilaş, George Coşbuc, viaţa şi opera în imagini, Casa Editorială ,,Regina”,
Iaşi, 1996; Gheorghe Adamescu, Istoria literaturii române, Ediţia a II-a,
Editura Alcalay & Co, Bucureşti, 1920, pp. 515-525; Adrian Fochi, G. Coşbuc
şi creaţia populară, Editura Minerva, Bucureşti, 1971; Andrei Bodiu, George
Coşbuc- monografie, col. ,,Canon”, Editura Aula, Braşov, 2002.

[4] După unii cercetători, în timpul lui Iorga, revista avut cel mai
mare prestigiu. Iată ce spune în acest sens Alexandru Busuioceanu:
,,Sămănătorul a obţinut cel mai mare succes şi ajunge să domine mişcarea
literară între 1903 şi 1906, sub conducerea istoricului Nicolae Iorga (1871-
1941)". Alexandru Busuioceanu, Istoria literaturii române, compendiu,
Editura ,,Jurnalul Literar”, Bucureşti, 1998, p. 171.

[5] Lucian Valea, op. cit., p. 369.
[6] Ibidem, p. 370. ,,Deşi încă nu împlinise 37 de ani, literar vorbind,

poetul era bătrân: laureat al Academiei şi membru corespondent al ei, invitat
la palat şi la masă de miniştri şi ministeriabili". Ibidem, p. 370. Pornind de
la aceste premise, Alexandru Piru îl numeşte, consideră, însă, după părerea
noastră fără temei, pe Coşbuc semănătoristul, ca fiind o personalitate aflată
în declin. Al.Piru, ,,Cuvânt înainte”, în vol.Poeţi de la Sămănătorul, ed.
Petru Homoceanul, Editura Minerva, Bucureşti, 1978, p. 5.

[7] Lucian Valea, op. cit., p. 374.
[8] ,,Literatura română se reorientează în aceşti ani (primele decenii

ale sec. XX, n. n.), sub semnul unui nou curent, care se intitulează
,,semănătorism”. Iniţiatorii lui sunt Coşbuc şi Vlahuţă, iar antecedentele se
pot recunoaşte în revistele Viaţa, publicată de Vlahuţă în 1893, şi Vatra,
scoasă de Coşbuc în anul 1894". Alexandru Busuioceanu, op. cit., p. 169.
La rândul lui, Călinescu spune: ,, Coşbuc regăsi punctul de vedere de la
Vatra: ostilitatea împotriva culturii orăşeneşti înstrăinate de marea masă a
poporului".  George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până
în prezent,  Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1941, p.
531.

[9] ***, ,,Primele vorbe”, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 1, 2
decemvrie, Bucureşti, 1901, pp. 1-2. Cf. Zigu Ornea, op. cit., p. 50 (întrucât
aceste rânduri sunt nesemnate, se crede că ele nu ar putea să aparţină altcuiva
decât directorilor revistei, Alexandru Vlahuţă şi George Coşbuc).

[10] Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole
de literatură, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008, p. 504. În repetate rânduri,
dânsul este nedrept cu poetul însă, spre deosebire de alte ocazii, aici,
formularea lui se doreşte una care să îl încadreze în contextul vremii şi este
una obiectivă, fapt pentru care am preferat menţionarea ei.

[11]George Coşbuc, ,,Uniţi”, în rev. Sămănătorul, anul I, nr. 2, 9
decemvrie, Bucureşti, 1901, pp. 17-18.

[12] Aluzie la Marea unire, pe care, după câte se pare, românii o
aşteptau încă din acele timpuri. Din nefericire, Coşbuc a murit în anul unirii,
fără a apuca însă să vadă împlinit acest deziderat al sufletului său.

[13] Ibidem, pp. 17-18.

[14] ,,În definitiv, un singur deceniu nu e nici suficient pentru
dezvoltarea unui adevărat curent şi mai ales a unei mari literaturi. Este de
ajuns că semănătorismul a reuşit să impună atenţiei, într-un interval de timp
relativ scurt, cel puţin patru scriitori de întâia mărime, indiscutabil cei mai
importanţi la începutul secolului din noua generaţi". Al. Piru, op. cit., p. 7.

[15] Fapt remarcat de Călinescu, care arată că: ,,Revista se făcu
simpatică învăţătorilor, profesorilor de provincie, românilor de peste graniţe,
şi răspândindu-se în aceste medii, ea educă  mulţimile pentru buna literatură".
George Călinescu, op. cit., p. 532.

[16] George Coşbuc, ,,Fragment epic”, în rev. Semănătorul, anul I,
nr. 1, 2 decembrie, Bucureşti, 1901, pp. 5-7.

[17],,Iată-ţi glori de veacuri! Umbre mari din lumea moartă,/ Ah că
n-am eu glas de tunet, ca să pot să le rechem/ Ne avem şi noi Olimpul şi pe-
a veşniciei poartă/ Am intrat şi noi şi-ntrânsul Zei fără de moarte-avem!/ Ce-
ţi aluneci plini de jale ochii umezi de ruine,/ Neam al nostru, ca să judeci
drumul schimbătoarei sorţi?/ Soarele din moarte iese, din mormânt puterea
vine,/ Naşterea cea viitoare ne e-n lumea celor morţi. Ibidem, p. 7.

[18] Idem, ,,Gânduri”, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 3, 16 Decembre,
Bucureşti, 1901, pp. 42-43.

[19] Ibidem, p. 43.
[20] Care conţine 7 caterne. Idem, ,,Pe munte”, în rev. Semănătorul,

anul I, nr. 4, 23 Decembre, Bucureşti, 1901, pp. 52-53.
[21] Ca de exemplu, în Voci din public. Cf. Idem, ,,Voci din public”,

în rev. Semănătorul, anul I, nr. 6, 6 Ianuarie, Bucureşti, 1902, pp. 94-95.
[22] Idem, ,,În zori", în rev. Semănătorul, anul I, nr. 6, 6 Ianuarie,

Bucureşti, 1902, p. 83.
[23] Idem, ,,Hora”, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 13, 24 Februarie,

Bucureşti, 1902, pp. 199-200.
[24] Idem, ,,Golia ticălosul”, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 16, 17

Martie, Bucureşti, 1902, pp. 244-246.
[25] Idem, ,,Blăstămul trădării”, în rev. Semănătorul,  anul I, nr. 16,

17 Martie, Bucureşti, 1902, pp. 249-252.
[26] Idem, ,,Paul de la Nola”, în rev. Sămănătorul, anul I, nr. 27, 29

Septembre, Bucureşti, 1902, pp. 1-3.
[27] Idem, ,,Biserica ruinată”, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 18, 31

Martie, Bucureşti, 1902, pp. 285-286.
[28] Idem, ,,Ceas-rău- Baladă”, în rev. Sămănătorul, anul I, nr. 28, 6

Octombre, Bucureşti, 1902, pp. 17-19.
[29] Idem, ,,Ştrengarul văilor”, în rev. Sămănătorul, anul I, nr. 29,

13 Octombre, Bucureşti, 1902, pp. 33-34.
[30] Ibidem, p. 33-34.
[31] ,,Un glas din adâncul templului”, în rev. Sămănătorul,  anul I,

nr. 31, 27 Octombre, Bucureşti, 1902, pp. 70-71; ,,Faptul zilei”, în rev.
Sămănătorul, anul I, nr. 37, 8 Decembre, Bucureşti, 1902, pp. 174-
176;,,Ţapul”, în rev. Sămănătorul, anul I, nr. 39, 22 Decembre, 1902, pp.
206-208.

[32] Î,,n primăvara lui 1903, Iosif şi Anghel îi fac o vizită şi încearcă
să îl convingă să se întoarcă în fruntea revistei, dar nu reuşesc să îl înduplece
şi se întorc ,,îndureraţi, bruscaţi şi trataţi fără nici o consideraţie.... Şi celelalte
tentative de a-l reapropia de Sămănătorul eşuează cu excepţia unei colaborări
pe care i-o smulge Iosif- un sonet al reginei, publicat în numărul 51 din 18.
XII 1905, împreună cu o notă specială a lui Iorga". Lucian Valea, op. cit., p.
372.

[33] Idem, ,,Concepţia infernului în ,,Divina comedie”, în rev.
Semănătorul, anul I, nr. 17, 24 Martie, Bucureşti, 1902,  pp. 268-271.

[34] Ibidem, p. 271.
[35] Idem, ,,Din ,,Divina comedia”, în rev. Semănătorul, anul I, nr.

5, 30 Decembre, Bucureşti, 1901, pp. 65-67.
[36] Idem, ,,Trimiterea lui Hermes la Calipso”, în rev. Semănătorul,

anul I, nr. 8, 20 Ianuarie, Bucureşti, 1902, pp. 116-117.
[37] Idem, ,,În insula nimfei Calipso”, în rev. Semănătorul, Anul I,

nr. 8, 20 Ianuarie, Bucureşti, 1902, pp. 134-137.
[38] Idem, ,,Plecarea lui Odiseu de la Calipso”, în rev. Semănătorul,

anul I, nr. 10, 3 Februarie, Bucureşti, 1902, pp. 154-157.
[39] Idem, ,,Hulitorul zeilor Capaneu”, în rev. Semănătorul, anul I,

nr. 20, 14 Aprilie, Bucureşti, 1902, pp. 310-312; Idem, ,,Din divina comedie.
Cântul XXIII”, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 24, 12 Mai, Bucureşti, 1902,
pp. 387-392.
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A. În ordine cronologică

1901
1.      ***, ,,Primele vorbe”, în rev. Semănătorul,  anul I, nr.
1, 2 decemvrie, Bucureşti, 1901, pp. 1-2.
2.      ,,Uniţi”, în rev. Sămănătorul, anul I, nr. 2, 9 decemvrie,
Bucureşti, 1901, pp. 17-18.
3.      ,,Fragment epic”, în rev. Semănătorul,  anul I, nr. 1,
2 decembrie, Bucureşti, 1901, pp. 5-7. Citiţi-l:  pag. 5
4.      ,,Gânduri”, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 3, 16
Decembre, Bucureşti, 1901, pp. 42-43.
5.      ,,Pe munte”, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 4, 23
Decembre, Bucureşti, 1901, pp. 52-53.
6.      ,,Din ,,Divina comedia”, în rev. Semănătorul, anul I,
nr. 5, 30 Decembre, Bucureşti, 1901, pp. 65-67.
7.      ,,În zori, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 6, 6 Ianuarie,
Bucureşti, 1902, p. 83-84.

1902
8.      ,,Voci din public”, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 6, 6
Ianuarie, Bucureşti, 1902, pp. 94-95.
9.      ,,Trimiterea lui Hermes la Calipso”, în rev.
Semănătorul,  anul I, nr. 8, 20 Ianuarie, Bucureşti, 1902,
pp. 116-117.
10.  ,,În insula nimfei Calipso”, în rev. Semănătorul, Anul I,
nr. 8, 20 Ianuarie, Bucureşti, 1902, pp. 134-137.
11.  ,,Plecarea lui Odiseu de la Calipso”, în rev.
Semănătorul, anul I, nr. 10, 3 Februarie, Bucureşti, 1902,
pp. 154-157.
12.  ,,Hora”, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 13, 24
Februarie, Bucureşti, 1902, pp. 199-200.
13.  ,,Golia ticălosul”, în rev. Semănătorul,  anul I, nr. 16,
17 Martie, Bucureşti, 1902, pp. 244-246.
14.  ,,Blăstămul trădării”, în rev. Semănătorul,  anul I, nr.
16, 17 Martie, Bucureşti, 1902, pp. 249-252.
15.  ,,Concepţia infernului în ,,Divina comedie”, în rev.
Semănătorul, anul I, nr. 17, 24 Martie, Bucureşti, 1902,
pp. 268-271.
16.  ,,Biserica ruinată”, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 18,
31 Martie, Bucureşti, 1902, pp. 285-286.
17.  ,,Hulitorul zeilor Capaneu”, în rev. Semănătorul, anul
I, nr. 20, 14 Aprilie, Bucureşti, 1902, pp. 310-312.
18.  ,,Din div ina comedie. Cântul XXIII”, în rev.
Semănătorul, anul I, nr. 24, 12 Mai, Bucureşti, 1902, pp.
387-392.
19.  ,,Paul de la Nola”, în rev. Sămănătorul, anul I, nr. 27,
29 Septembre, Bucureşti, 1902, pp. 1-3.
20.  ,,Ceas-rău - Baladă”, în rev. Sămănătorul, anul I, nr.
28, 6 Octombre, Bucureşti, 1902, pp. 17-19.
21.  ,,Ştrengarul văilor”, în rev. Sămănătorul, anul I, nr. 29,
13 Octombre, Bucureşti, 1902, pp. 33-34.
22.  ,,Un glas din adâncul templului”, în rev. Sămănătorul,
anul I, nr. 31, 27 Octombre, Bucureşti, 1902.
23.  ,,Faptul zilei”, în rev. Sămănătorul, anul I, nr. 37, 8
Decembre, Bucureşti, 1902, pp. 174-176.

24.  ,,Ţapul”, în rev. Sămănătorul, anul I,
nr. 39, 22 Decembre, 1902, pp. 206-208.

B. Repartizate tematic

I. Poezii
1.      ,,Biserica ruinată”, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 18, 31
Martie, Bucureşti, 1902, pp. 285-286.
2.      ,,Blăstămul trădării”, în rev. Semănătorul,  anul I, nr. 16, 17
Martie, Bucureşti, 1902, pp. 249-252.
3.      ,,Ceas - rău - Baladă”, în rev. Sămănătorul, anul I, nr. 28, 6
Octombre, Bucureşti, 1902, pp. 17-19.
4.      ,,Faptul zilei”, în rev. Sămănătorul, anul I, nr. 37, 8 Decembre,
Bucureşti, 1902, pp. 174-176.
5.      ,,Fragment epic”, în rev. Semănătorul,  anul I, nr. 1, 2
decembrie, Bucureşti, 1901, pp. 5-7.
6.      ,,Gânduri”, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 3, 16 Decembre,
Bucureşti, 1901, pp. 42-43.
7.      ,,Golia ticălosul”, în rev. Semănătorul,  anul I, nr. 16, 17
Martie, Bucureşti, 1902, pp. 244-246.
8.      ,,Hora”, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 13, 24 Februarie,
Bucureşti, 1902, pp. 199-200.
9.      ,,În zori, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 6, 6 Ianuarie,
Bucureşti, 1902, p. 83-84.
10.  ,,Paul de la Nola”, în rev. Sămănătorul, anul I, nr. 27, 29
Septembre, Bucureşti, 1902, pp. 1-3.
11.  ,,Pe munte”, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 4, 23 Decembre,
Bucureşti, 1901, pp. 52-53.
12.  ,,Voci din public”, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 6, 6 Ianuarie,
Bucureşti, 1902, pp. 94-95.
13.  ,,Ştrengarul văilor”, în rev. Sămănătorul, anul I, nr. 29, 13
Octombre, Bucureşti, 1902, pp. 33-34.
14.  ,,Ţapul”, în rev. Sămănătorul, anul I, nr. 39, 22 Decembre,
1902, pp. 206-208.

II. Eseuri
15.  ***, ,,Primele vorbe”, în rev. Semănătorul,  anul I, nr. 1, 2
decemvrie, Bucureşti, 1901, pp. 1-2.
16.  ,,Uniţi”, în rev. Sămănătorul, anul I, nr. 2, 9 decemvrie,
Bucureşti, 1901, pp. 17-18.

III. Traduceri din Divina comedie a lui Dante Alighieri
17.  ,,Din ,,Divina comedia”, în rev. Semănătorul, anul I, nr. 5, 30
Decembre, Bucureşti, 1901, pp. 65-67.
18.  ,,Din divina comedie. Cântul XXIII”, în rev. Semănătorul, anul
I, nr. 24, 12 Mai, Bucureşti, 1902, pp. 387-392.
19.  ,,Hulitorul zeilor Capaneu”, în rev. Semănătorul, anul I, nr.
20, 14 Aprilie, Bucureşti, 1902, pp. 310-312.
20.  ,,În insula nimfei Calipso”, în rev. Semănătorul, Anul I, nr. 8,
20 Ianuarie, Bucureşti, 1902, pp. 134-137.
21.  ,,Trimiterea lui Hermes la Calipso”, în rev. Semănătorul, anul
I, nr. 8, 20 Ianuarie, Bucureşti, 1902, pp. 116-117.
22.  ,,Plecarea lui Odiseu de la Calipso”, în rev. Semănătorul,
anul I, nr. 10, 3 Februarie, Bucureşti, 1902, pp. 154-157.
23.  ,,Un glas din adâncul templului”, în rev. Sămănătorul, anul I,
nr. 31, 27 Octombre, Bucureşti, 1902.

IV. Studii
24.  ,,Concepţia infernului în ,,Div ina comedie”, în rev.
Semănătorul, anul I, nr. 17, 24 Martie, Bucureşti, 1902, pp. 268-
271.

Anexă
Lista materialelor publicate de către George Coşbuc în paginile

revistei Sămănătorul între anii 1901-1902
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DESPRE

GEORGE ANCA (n. 12 aprilie 1944, Vâlcea)
Poet, eseist, specializat în indianistică. Operă vastă,
de combinaţii pline de virtuozitate între originismul
universal şi modernismul arhaizant. Studii şi titluri
academice: Doctor în filologie (Univ. Bucureşti, 1975).
Director general al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C.
Petrescu”; Visiting Lecturer University of Delhi (1977-
1984; 2002-2003); scriitor - membru al Uniunii
Scriitorilor din România; traducător. Preşedinte al
Asociaţiei Culturale Româno-Indiene şi al Academiei
Internaţionale „Mihai Eminescu”; vicepreşedinte al
Societăţii de Etnologie din România; membru al
Romanian Group for Pugwash.

Cărţi publicate (selecţii):
Invocaţii (1968), Eres (1970), Poemele părinţilor

(1976), „Ardhnariswara” (1982), Parinior (1982), Mantre
(1982), Pancinci (1982), Upasonhind (1982),
Indoeminescology (1994), The Buddha (1994),
Orientopoetica (2000), Gitagovinda de Jayadeva (trad.
1983), Meghaduta de Kalidasa (trad. 1984); Eminescu’s
Luceafărul in Sanskrit (1983); Sanskritikon (2002);
Dharma hindusă (trad., 2002); Tangoul tigrului (2005);
ciclul Apokalipsa indiană; Gramatica sanscrită în
versiunea lui Eminescu (2004); Cenuşa lui Eliade
(2007); reviste de indianistică: Bibliotheca Indica,
Trivium. Activitate literara: Studii, eseuri, prezentări la
nenumărate conferinţe din ţară şi din străinătate (India,
SUA, Franţa, Anglia, Italia, Portugalia, Rusia, Germania,
China, Corea, Malta, Trinidad Tobago, Tailanda, Israel,
Argentina). George Anca este menţionat în dicţionare
de referinţă (Who’s Who in Romania, Who’s Who in
the World, World of Learning, The Encyclopaedia of
Distinguished Leadership etc.) şi în bibliografii locale
şi internaţionale precum şi pe pagini web.

George Anca - alţi mari erudiţi:
La Congresul Mondial de Antropologie şi

Etnologie, care s-a ţinut în India, l-a întâlnit pe C. Noica
cu care avusese un schimb de scrisori.

Revista “Sămănătorul” a publicat acele scrisori.
Fiind un mare fan al altui mare scriitor, Mircea Eliade,

pentru acest număr al revistei:

PROFIL

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

specializat în indianistică

Scriitor medaliat

de Asociaţia

Semănătorul

Tismana

GEORGE ANCA NE PROPUNE!
Motto. “Orice asemănare cu realitatea

nu e deloc întâmplătoare!”

PILOŢI ORBI
de Mircea Eliade

Imoralitatea clasei conducătoare româneşti, care deţine
„puterea” politică de la 1918 încoace, nu este cea mai gravă
crimă a ei. Că s-a furat ca în codru, că s-a distrus burghezia
naţională în folosul elementelor alogene, că s-a năpăstuit
ţărănimea, că s-a introdus politicianismul în administraţie şi
învăţământ, că s-au deznaţionalizat profesiunile libere – toate
aceste crime împotriva siguranţei statului şi toate aceste atentate
contra fiinţei neamului nostru ar putea – după marea victorie
finală – să fie iertate. Memoria generaţiilor viitoare va păstra,
cum se cuvine, eforturile şi eroismul anilor cumpliţi 1916-1918 –
lăsând să se aştearnă uitarea asupra întunecatei epoci care a
urmat unirii tuturor românilor.

Dar cred că este o crimă care nu va putea fi niciodată
uitată: aceşti aproape douăzeci de ani care s-au scurs de la unire.
Ani pe care nu numai că i-am pierdut (şi când vom mai avea
înaintea noastră o epocă sigură de pace atât de îndelungată?!) –
dar i-am folosit cu statornică voluptate la surparea lentă a statului
românesc modern. Clasa noastră conducătoare, care a avut
frânele destinului românesc de la întregire încoace, s-a făcut
vinovată de cea mai gravă trădare care poate înfiera o elită
politică în faţa contemporanilor şi în faţa istoriei: pierderea
instinctului statal, totala incapacitate politică. Nu e vorba de o
simplă găinărie politicianistă, de un milion sau o sută de milioane
furate, de corupţie, bacşişuri, demagogie şi şantaje. Este ceva
infinit mai grav, care poate primejdui însăşi existenţa istorică a
neamului românesc: oamenii care ne-au condus şi ne conduc nu
mai văd.

Într-una din cele mai tragice, mai furtunoase şi mai
primejdioase epoci pe care le-a cunoscut mult încercata Europă
— luntrea statului nostru este condusă de nişte piloţi orbi. Acum,
când se pregăteşte marea luptă după care se va şti cine merită
să supravieţuiască şi cine îşi merită soarta de rob – elita noastră
conducătoare îşi continuă micile sau marile afaceri, micile sau
marile bătălii electorale, micile sau marile reforme moarte.

Nici nu mai găseşti cuvinte de revoltă. Critica, insulta,
ameninţarea – toate acestea sunt zadarnice. Oamenii aceştia
sunt invalizi: nu mai văd, nu mai aud, nu mai simt. Instinctul de
căpetenie al elitelor politice, instinctul statal, s-a stins.
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Istoria cunoaşte unele exemple tragice de state
înfloritoare şi puternice care au pierit în mai puţin de o sută
de ani fără ca nimeni să înţeleagă de ce. Oamenii erau tot
atât de cumsecade, soldaţii tot atât de viteji, femeile tot atât
de roditoare, holdele tot atât de bogate. Nu s-a întâmplat
nici un cataclism între timp. Şi deodată, statele acestea pier,
dispar din istorie. În câteva sute de ani după aceea, cetăţenii
fostelor state glorioase îşi pierd limba, credinţele, obiceiurile
– şi sunt înghiţiţi de popoare vecine.

Luntrea condusă de piloţii orbi se lovise de stânca
finală. Nimeni n-a înţeles ce se întâmplă, dregătorii făceau
politică, neguţătorii îşi vedeau de afaceri, tinerii de dragoste
şi ţăranii de ogorul lor. Numai istoria ştia că nu va mai duce
multă vreme povara acestui stârv în descompunere, neamul
acesta care are toate însuşirile în afară de cea capitală:
instinctul statal.

Crima elitelor conducătoare româneşti constă în
pierderea acestui instinct şi în înfiorătoarea lor inconştienţă,
în încăpăţânarea cu care îşi apără „puterea”. Au fost elite
româneşti care s-au sacrificat de bună voie, şi-au semnat
cu mâna lor actul de deces numai pentru a nu se împotrivi
istoriei, numai pentru a nu se pune în calea destinului acestui
neam. Clasa conducătorilor noştri politici, departe de a dovedi
această resemnare, într-un ceas atât de tragic pentru istoria
lumii – face tot ce-i stă în putinţă ca să-şi prelungească
puterea. Ei nu gândesc la altceva decât la milioanele pe
care le mai pot agonisi, la ambiţiile pe care şi le mai pot
satisface, la orgiile pe care le mai pot repeta. Şi nu în aceste
câteva miliarde risipite şi câteva mii de conştiinţe ucise stă
marea lor crimă, ci în faptul că măcar acum, când încă mai
este timp, nu înţeleg să se resemneze (…).

Cred că suntem singura ţară din lume care respectă
tratatele minorităţilor, încurajând orice cucerire de-a lor,

preamărindu-le cultura şi ajutându-le să-şi creeze un stat în stat.
Şi asta nu numai din bunătate sau prostie. Ci pur şi simplu pentru
că pătura conducătoare nu mai ştie ce înseamnă un stat, nu
mai vede.

Tristeţea şi spaima mea îşi au izvorul în altă parte. Piloţii
orbi!

Sunt unii, buni „patrioţi”, care se bat cu pumnul în piept
şi-ţi amintesc că românul în veci nu piere, că au trecut pe aici
neamuri barbare etc. Nu mai vorbiţi, deci, de cele şapte inimi în
pieptul de aramă al românului. Sărmanul român luptă ca să-şi
păstreze măcar o inimă obosită care bate tot mai rar şi tot mai
stins. Adevărul e acesta: neamul românesc nu mai are rezistenţa
sa legendară de acum câteva veacuri.

…Dar piloţii orbi stau surâzători la cârmă, ca şi când
nimic nu s-ar întâmpla. Şi aceşti oameni, conducători ai unui
popor glorios, sunt oameni cumsecade, sunt uneori oameni de
bună credinţă, şi cu bunăvoinţă; numai că, aşa orbi cum sunt,
lipsiţi de singurul instinct care contează în ceasul de faţă -
instinctul statal.

Că piloţii orbi s-au făcut sau nu unelte în mâna străinilor
- puţin interesează deocamdată. Singurul lucru care interesează
este faptul că nici un om politic român, de la 1918 încoace, n-a
ştiut şi nu ştie ce înseamnă un stat. Şi asta e destul ca să începi
să plângi.

Publicat în ziarul „Vremea”, 1937, şi preluat în revista
noastră la sugestia redactorului revistei “Sămănătorul”:

 GEORGE ANCA - Bucureşti
Redactor,  lansări de carte,  diversitate

culturală,  minorităţi

George Anca ţine în ultima zi de marţi din lună cenaclul literar "Colocviile de
Marţi". În str. Calderon 39, Bucureşti sau la primăria sectorului 2

Vizitaţi BLOGUL PERSONAL al scriitorului George Anca, aici:
http://georgeanca.blogspot.ro/
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Aţi afirmat cu numeroase ocazii că susţineţi libertatea
presei. Din acest motiv ne adresăm cu încredere instituţiei
Dumneavoastră, pentru a vă cere sprijin în efortul nostru de a
continua să edităm ziare tipărite în România.

Numeroase ziare tipărite cu distribuţie naţională au
dispărut. În multe judeţe din ţară presa locală tipărită a încetat
să mai existe. Acolo unde mai există, constituie principalul
mijloc de informare, în special pentru pensionari.

Din acest motiv, pentru a-şi păstra accesibilitatea,
ziarele locale şi centrale fac eforturi mari pentru a menţine
scăzut preţul abonamentelor, preferând să le susţină din
veniturile din publicitate care, din păcate, sunt tot mai mici.

În acest context ne vedem nevoiţi să solicităm Poştei
Române, aflată în poziţie de monopol în cazul distribuţiei de
abonamente, să îngheţe comisioanele de distribuţie, fără a
mai încerca să forţeze, aşa cum a făcut-o în mai multe rânduri,
creşterea lor. Facem precizarea că pierderile istorice ale Poştei
Române nu pot fi în nici un caz rezolvate prin spolierea presei
scrise care încă mai există.

Totodată ne-ar fi foarte dificil să transferăm noile costuri
aduse de comisioanele şi taxele poştale mărite către abonaţii
noştri, în marea lor majoritate persoane cu venituri reduse.

Prin urmare, domnule Prim Ministru, vă rugăm să
analizaţi posibilitatea de a plafona prin Ordin de Ministru sau
Ordonanţă de Urgenţă, comisioanele maxime care pot fi
percepute de Poşta Română pentru distribuirea abonamentelor
ziarelor tipărite sau să acordaţi o subvenţie acestei instituţii, la
nivel de abonament încheiat, pentru menţinerea acestei surse
de informare care este presa tipărită.

Presa tipărită, după cum ştiţi, trece printr-o perioadă
dificilă în întreaga lume. Guvernele celor mai puternice state
din Uniunea Europeană au înţeles să ajute şi să susţină
existenţa ziarelor tipărite, acordând subvenţii la cumpărarea
hârtiei sau diferite facilităţi fiscale care să permită acestor
publicaţii să poată funcţiona.

În ţara noastră, cu excepţia cotei de TVA redus la 9%,
presa scrisă nu beneficiază de nici un fel de alt sprijin.

Cu profund respect, semnează:
1. Monitorul de Botoşani – prin George Lazăr
2. Monitorul de Suceava – prin Paul Oancea
3. Monitorul de Vrancea – prin – Corina Trofin
4. Monitorul Expres – prin Marius Stoianovici

5. Gazeta Sporturilor – prin Bogdan
Mareş

6. Grupul editorial Informedia – prin
Carmen Csordaş

7. Jurnalul Naţional – prin Adriana Ioniţă
8. Adevărul – prin Dana Zamfir
9. Grupul editorial Ringier – prin Mirela

Murariu
10. Evenimentul Zilei – prin Virgil

Munteanu
11. Crişana – prin Daniel Man
12. Viaţa Liberă – prin Laurian Popa
13. Curierul Naţional – prin Dan Manea
14. Nepujsag – prin Karácsonyi

Zsigmond
15. Zi de Zi – prin Aurelian Grama

Nota redacţiei revistei
"Sămănătorul":

Ne alăturăm acestei iniţiative lăudabile
venită din partea UZPR - Uniunea Ziariştilor
Profesionişti din România şi ne permitem să
adăugăm şi revista noastră:

16. "Sămănătorul" - prin Nicolae N.
Tomoniu

Nicolae N. Tomoniu - membru UZPR şi LSR
Director Editura „Semănătorul Tismana”

Domnule Prim Ministru,

UZPR: Presa scrisă, locală şi centrală, solicită
sprijin financiar, domnule Prim Ministru

Sursa:
 http://uzp.org.ro/presa-scrisa-locala-si-centrala-solicita-sprijin-financiar-domnule-prim-ministru/

Articolele noastre în această temă:
http://samanatorul.blogspot.ro/2015/05/senatorul-vochitoiu-reitereaza.html

http://samanatorul.blogspot.ro/2015/02/timbrul-cultural-inc-o-lege-manea-la.html
articol preluat şi de Napocanews
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„Feţele cuvântului", volum postum al lui Serafim Duicu,
apărut la Editura „Nico", a fost lansat miercuri, 10 iunie, la
biblioteca Universităţii „Dimitrie Cantemir", spaţiu de studiu
ce poartă numele regretatului cărturar.
Manifestarea - organizată de Direcţia pentru Cultură Mureş,
Universitatea „Dimitrie Cantemir", Societatea Culturală
„Şcoala Ardeleană" şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş
- a constituit, după cum remarca directorul Direcţiei pentru
Cultură Mureş şi editor al cărţii, Nicolae Băciuţ, nu doar un
eveniment publicistic, ci un prilej de evocare a personalităţii
complexe, plurivalente, a celui care a fost scriitorul, poetul,
publicistul, folcloristul, criticul şi istoricul literar Serafim Duicu
(1938-1996), doctor al Universităţii din Bucureşti, cadru
didactic universitar, fost consilier-şef al Inspectoratului pentru
Cultură Mureş, fost secretar de stat în Ministerul Culturii,
director al Teatrului Naţional Târgu-Mureş şi rector al
Universităţii „Dimitrie Cantemir", demnităţi publice pe care
le-a onorat cu dăruire, competenţă şi pricepere. Critica
literară îl consideră drept „unul dintre cei mai valoroşi exegeţi
ai corifeilor Şcolii Ardelene". Exigenţa, expresia severă,
zâmbetul rar i-au atras nu o dată antipatii, dar au impus
mereu admiraţie şi respect, iar cei care l-au cunoscut dau
mărturie că, dincolo de privirea scrutătoare, de sobrietatea
şi severitatea dascălului şi criticului, se ascundea un spirit
neliniştit, profund umanist, un spirit universal, cătând mereu,
cu îndârjire şi speranţă, spre faţa frumoasă a lumii.
„Feţele cuvântului", volum îngrijit de prof. Valerica Duicu,
reprezintă un gest recuperator, aşezând, în pagina de carte,
opera publicistică a autorului, risipită în presa literară şi
cotidiană. „Este o necesară şi nobilă restituire, prilej de
meditaţie asupra unei lumi în dezechilibru, pe care ochiul
său de veghe a radiografiat-o, propunând, totodată, o ieşire
din limitările cotidianului", observa, în cuvântul său, prof.
dr. Mioara Kozak, inspector şcolar de Limba şi literatura
română, iar părintele preot dr. Nicolae Gheorghe Şincan
evoca, la rândul său, amintirea unui „om al bisericii, pe care
a slujit-o cu credinţă", exprimându-şi, totodată, regretul că
în urma cărturarului, prea devreme plecat dintre noi, au
rămas proiecte pe care nu a mai apucat să le ducă la bun
sfârşit, un studiu priv ind Eminescu şi ortodoxismul
numărându-se printre acestea.
Despre capitolele din volum referitoare la reporterul Serafim
Duicu şi relaţia acestuia cu lumea presei a vorbit redactorul
- şef al cotidianului „Cuvântul liber"şi preşedinte al Astrei
mureşene, Lazăr Lădariu, descriindu-l ca „un camarad de

gânduri, şi la bine, şi în vremuri învolburate, un reporter incisiv,
caustic, neiertător cu neprietenii, dăruit cu har autentic pentru
gazetărie, binevoitor şi atent cu cei care au făcut ceva pentru
şcoala şi cultura românească". Dacă nume de medici, oameni
de ştiinţă şi profesori, precum Emilian Bancu, Maros Tiberiu,
Liviu Popoviciu, Dorina Zamfir, Vasile Săbădeanu, Cornel
Podaru, Emil Silvaş nu au intrat în uitare, faptul se datorează,
în mare parte, publicistului Serafim Duicu, toate aceste
personalităţi şi multe altele fiind „nemurite" în paginile cărţii, a
remarcat Lazăr Lădariu.
„Volumul - a sintetizat prof. Valerica Duicu - reconstituie
povestea exemplară a unor conştiinţe puse în slujba culturii
româneşti, o biografie spirituală, mărturie a militantismului şi
curajului de a spune întotdeauna adevărul".
Evenimentul, la care au participat fostul prefect de Mureş, dr.
Corneliu Grosu, slujitori ai bisericii, magistraţi, reprezentanţi
de marcă ai mediului academic şi ştiinţific mureşean, a cuprins
un recital de poezie din volumul „Ochi de veghe" de Serafim
Duicu, susţinut de actorii: conf. univ. dr. Cristinela Pădure şi
conf. univ. dr. Radu Olăreanu, foşti studenţi ai celui omagiat,
iar (foarte) tânărul Tudor Duicu a susţinut un minirecital de
chitară clasică.
Gazda manifestării a fost conf. univ. dr. Doina David de la
Universitatea „Dimitrie Cantemir".

Ileana Sandu - CÂND CUVINTELE
RĂZBAT DE DINCOLO DE TIMP…

Sursa articolului:
http://www.cuvantul-liber.ro/news/84075/61/Cand-cuvintele-razbat-de-dincolo-de-timp

Recitiţi despre Serafim Duicu:
SERAFIM DUICU (1938-1996)  – O sămânţă roditoare din pământul Tismanei:

http://samanatorul.blogspot.ro/2014/08/serafim-duicu-scriitor-istoric-literar.html

„Ochi treaz deasupra lumii e Poetul / o, cum
îi cad cuvintele pe gând / din lacrimi moare-
ncetul cu încetul / dar veghea-l ţine-n tainic
legământ…" (Serafim Duicu - Veghe)
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FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti - Gorj)
- prozator, poet.

Din volumul
«Durerea aurului»

Scriitor medaliat

LSR -Gorj

LLUMINĂ PESTE SAT

Pentru Florian Văideianu, în fiecare zi,
soarele răsare la Vânăta şi este mândru de
sat şi de oamenii locului. Vânăta este un sat
din Gorj, situat la poalele Carpaţilor, acolo unde
se respiră aer curat, se văd privelişti de neuitat
şi întâlneşti oameni care au tristeţi,

un amar în suflet, au dureri dar au şi multe, multe bucurii.
Este o zonă care a scăpat unei cercetări temeinice. Florian nu
face o cercetare, ci îndrăzneşte să scrie simplu despre fapte,
evenimente şi oameni care ar scăpa necunoscute. Scrie ce vede
şi se întâmplă sub ochii lui, scrie despre oamenii lui cu cuvinte
potrivite, pe care îi admiră şi despre care a auzit că au fost în
stare de fapte bune.

Spaţiul în care intră mi se pare interesant. Scrie cu
convingere despre oamenii de aici, pe care ni-i prezintă aşa
cum i-a întâlnit şi pe care nimeni nu i-a băgat în seamă, cu
toate că îi găsim şi în stânga şi în dreapta drumului care
şerpuieşte prin sat. Ne prezintă aspecte mai puţin cunoscute,
care cu timpul s-ar fi pierdut aşa cum s-a întâmplat cu multe din
ele. Scoate pe mulţi din anonimat, cu toate că pe arie restrânsă
sau pentru comunitatea lor nu sunt anonimi, ci dimpotrivă, sunt
importanţi având grijă de moşia străbună.

Florian, băştinaşul, nu scrie pe bază de documente,
ideile îi vin pe teren şi scrie atât de convingător, că atunci când
citesc mă simt la Vânăta şi dialoghez cu (vânăţenii), că altfel nu
ştiu să le zic acestor stăpâni ai satului.

El ştie că o parte din valori au părăsit localitatea, dar
este mândru de cei care au rămas şi crede că aceştia vor fi
recunoscători pentru rândurile scrise cu gândul numai şi numai
la ei, rânduri care vor fi gustate şi de cititorii care nici măcar n-
au trecut pe aici, dar în viitor îşi vor planifica o vizită în zonă.

Cartea ne îndeamnă să cunoaştem comunitatea şi
terenul pe care se desfăşoară acţiunea şi cred că au mai rămas
aspecte care, poate, îşi vor găsi locul într-o viitoare cărticică,
fiindcă satul trăieşte în frumuseţea lui indiferent de timpuri şi
anotimpuri.

Cartea scoate în evidenţă pe cei care au grijă de trecut,
pe cei care construiesc prezentul şi pe cei care pregătesc viitorul,
sau mai bine zis nu uită valorile, fiindcă valorile ne asigură
progresul. I-am fost profesor de matematică la începutul carierei
mele.

 Prof. Dan Pupăză.

LFLORIAN VĂIDEIANU, OMUL

Prozatorul şi poetul Florian
Văideianu are o biografie interesantă,
care poate explica traseul creaţiei sale
literare. A debutat cu poezii  într-o
plachetă de versuri ale liceenilor gorjeni,
apărută în 1967, cu titlul „Spre Zări”.
Avea şaptesprezece ani şi dovedea că
este un talent poetic viguros. Cărţi de

autor avea să publice târziu, începând cu 2010, convins că
are de spus ceva lumii, despre sine şi lumea în care trăieşte.

Cele patru cărţi apărute sub semnătura sa sunt
mărturia unui scriitor deplin angajat faţă de iubitorii de frumos.
Rămâne între confraţi ca un excelent reprezentant al prozei
scurte din literatura contemporană.

Florian Văideianu s-a născut la Corneşti, judeţul
Gorj, în 6 decembrie 1950, într-o familie originară din satul
Vânăta, care aparţine azi oraşului Tismana, din Gorj. Tatăl
său, Mihail Văideianu (1927 – 1992), era din Vânăta, unde
au trăit şi părinţii lui, Florian Văideianu

(1905 – 1936) şi Polina (n. Guliţă, 1908 – 1974), pe
care a îndrăgit-o nepotul, scriitorul Florian Văideianu.

Tatăl scriitorului a fost inginer agronom în judeţele
Gorj, Olt şi Dolj. Mama scriitorului a fost Maria (n. Licunci)
Văideianu (1925 – 1997), olteancă din Vişina Veche, de lângă
Corabia. A fost muncitoare la Fabrica de Ţigarete din Târgu-
Jiu.

Familia părintească a fost şcoala dintâi a scriitorului
Florian Văideianu, în care acesta a fost educat în respectul
faţă de oameni şi faţă de tradiţiile satului românesc.

Şcolile urmate de Florian Văideianu au asigurat
pregătirea complexă a scriitorului preocupat de învăţătură.
Primele clase au fost urmate la Godineşti (I – II), Vânăta (III
– IV), Tismana (V) şi Craiova (VI – VIII), la şcoala nr. 13
„Ecaterina Teodoroiu”. A învăţat la Liceul „Constantin
Brâncuşi” din Peştişani (1965 – 1969). A fost student la
Facultatea de drept, licenţiat în ştiinţe juridice. Pregătirea
militară şi-a asumat-o în 1969 – 1971, la Focşani. A publicat
cărţile: „Din cenuşa vremii” (proză scurtă, 2010, Ed.
Măiastra), „A doua carte” (versuri şi proză, 2011, Ed.
Măiastra), „Boier printre tovarăşi” (proză 2013, Ed.
Sămănătorul) şi prezenta carte „Durerea aurului” (2015, care
adună proză scurtă, recenzii, rezonanţe).

Dr. Ion Mocioi

Citiţi volumul întreg, format pdf  la Editura online:
http://www.samanatorul.ro/editura-online/html/proza.html
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ION C. GOCIU - (n. 1934, Ciuperceni - Gorj)
prozator.

Ion Gociu - Locul şi rolul
cultului eroilor în societatea

contemporană
Romancierul
Ion. C. Gociu

Scriitor membru

al LSR -Gorj

MOTO: „Neamul este etern
prin Cultul Eroilor”

 Nicolae Iorga

Moto-ul semnat de savantul istoric Nicolae Iorga
cum că „Neamul este etern prin Cultul Eroilor” ne
avertizează cu înţelepciune şi fără de tăgadă un adevăr
valabil oricând şi pentru orice popor.

Ar fi de prisos să fac eu tocmai acum o evaluare
asupra Cultului Eroilor de-a lungul timpurilor, el fiind bine
cunoscut din datele istorice semnate de istorici de
renume.

În ţara noastră Cultul Eroilor a început odată cu
înfiinţarea Asociaţiei „Cercetaşii României”.

 Istoric vorbind, colonelul adjutant Grigore
Berindei împreună cu un grup de ofiţeri au creat un
comitet de iniţ iativă care va def init iva - spun
documentele vremii - pe 12 mai 1912 Asociaţia
„Cercetaşii României”.

 Prin ajungerea în audienţă la Casa Regală,
comitetul de iniţiativă obţine sprijin,  Asociaţia se dezvoltă
puternic. Astfel, la acea dată sunt înregistraţi 9.000 de
cercetaşi, grupaţi în 34 de legiuni şi 56 de cohorte.
Recunoaşterea Asociaţiei ca persoană morală este
votată de Senat (20 decembrie 1914) şi de Adunarea
Deputaţilor (21 februarie 1915), f iind publicată în
Monitorul Oficial la 9 aprilie 1915.

Cercetaşii în primul război mondial

După modelul  elev ilor din Bucureşti, în
gimnaziile din oraşele importante ale ţării s-au organizat
cohorte. Să nu uităm că eroina de la Jiu, Ecaterina
Teodoroiu, (născută Cătălina Vasile Toderoiu) a plecat
în Bucureşti pentru a deveni învăţătoare. Acolo a
contribuit la înfiinţarea primei organizaţii de cercetaşi
din tară şi în anul 1913 face parte din cohorta „Pastorul
Bucur.”  În anul 1914, revenită în vacanţă la Vădeni
(Târgu Jiu) a activat ca o bună cercetaşă, iniţial ca
sanitar, într-o cohortă locală. La declanşarea războiului
şi trecerea trupelor germane peste Carpaţi pe frontul
Cerna – Jiu, pentru răzbunarea memoriei soldaţilor căzuţi
la datorie în munţii Vâlcan şi pe Valea Jiului printre care
se afla şi fratele ei Nicolae, s-a înrolat în rândul militarilor
din Regimentul nr. 43/58 Infanterie, luptând cu dăruire
împotriva invaziei germane.

Citez:
„Într-o zi de duminică, prin noiembrie, Ecaterina

a fost rănită uşor. Acest lucru a îndârjit-o şi mai mult,
devenind tot mai activă pe frontul ce parcurgea traseul

Târgu-Jiu, Dăneşti, Floreşti, Răşina,
Peşteana, Tunşi. A fost luată prizonieră

şi dusă la Cărbuneşti de unde a scăpat, împuşcând santinela de pază.
A revenit pe câmpul de luptă şi la Bărbăteşti a fost rănită uşor la
picior. În luptele din 6 noiembrie 1916 din apropiere de Filiaşi, un obuz
i-a fracturat tibia şi coapsa stângă, urmând o perioadă în care a trecut
prin mai multe spitale — la Craiova, Bucureşti şi la Spitalul ''Regele
Ferdinand'' din Iaşi. Cu prilejul vizitei reginei Maria la spital, aceasta a
recompensat-o cu 400 lei lunar, acordându-i totodată gradul de
sublocotenent onorific, pentru a-i conferi autoritate în faţa trupei.

După recuperare, Ecaterina părăseşte spitalul şi se înapoiază
la regimentul din care făcuse parte şi este numită comandant de pluton.

  ''În timpul ciocnirii de ieri, noaptea, pe Dealul Secului,
(Mărăşeşti) (consemnează Mariana Bărbulescu autorul
documentarului serviciul istoric din Marele Stat Major) a căzut în
fruntea plutonului său lovită în inima ei generoasă de două gloanţe de
mitralieră voluntara Ecaterina Teodoroiu din Compania a 7-a. Pildă
rară a unui cald entuziasm, unit cu cea mai stăruitoare energie, aceea
pe care unii au numit-o cu drept cuvânt 'Eroina de la Jiu' şi-a dat jertfa
supremă, lipsită de orice trufie, de orice deşartă ambiţie, numai din
dragostea de a apăra pământul ţării acesteia cotropită de duşmani.”

 Încheiat citatul.

După înfăptuirea Statului Naţional Unitar, rolul şcolilor de
învăţători a crescut considerabil. Mulţi dintre dascălii cei vechi pieriseră
în luptele duse cu inamicul nemilos. În anul 1919 şi în Târgu Jiu se
reînfiinţează   şcoala normală care fusese desfinţată în anii 1885-
1886. În anul 1933 ia denumirea de Spiru Haret. În acestă unitate de
învăţământ, ca în toate şcolile normale, erau primiţi cu mari înlesniri
materiale – burse - copiii de ţărani, buni de carte, cărora li se asigurau
la internat - masă, cazare şi alte facilităţi pentru a deveni buni educatori
ai copiilor ce populau cu prisosinţă satele ţării. şcoala avea la dispoziţie
o suprafaţă de teren unde elevii munceau pentru asigurarea nevoilor
de legume şi zarzavaturi la cantina internatului.

Cunoscând bine viaţa satului, învăţătorii, cu sârguinţă au
însufleţit copiilor de ţărani dragostea pentru ţară şi respectul pentru
Cultul Eroilor.

 Ca elev de şcoală primară din anul 1941 şi licean  încă din
anul 1945, nu pot uita frumoasele serbări închinate celor trecuţi în
veşnicie, sacrificându-şi viaţa în bătălii pentru Întregirea Neamului şi
apărarea Gliei străbune. Cu grijă şi migală săvârşeam curăţenia la
monumentul eroilor şi Troiţa din mijlocul satului. Învăţătorul nostru,
prin repetiţie ne învăţa cântece şi poezii patriotice.

 În ziua de Ispas - Înălţarea Domnului - se pomeneau şi eroii
localităţii, căzuţi la datorie în cele Două Războaie Mondiale. Părinţii
copiilor, îmbrăcaţi în straie de sărbătoare scoase de pe fundul lăzii,
veneau la şcoală cu parastase, la serbarea de pomenire a Eroilor.

 În curtea şcolii din comuna mea natală este înălţat încă
de pe vremea Regelui Ferdinand I un monument, un obelisc de
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Ingignele
cercetaşilor

Insigna cercetaşilor din
războiul  1916 – 1919

Insigna cercetaşi lor
României interbelice

Vizionaţi Video "Istoria Cercetaşilor" online, aici:
https://youtu.be/nWjkfmb74cY

peste trei m înălţime, pe laturile căruia sunt trecute toate
numele celor căzuţi la datorie în luptele din Primul Război
Mondial. Deasupra lui, cu faţa spre răsărit şi aripile întinse,
domină o imensă pajură ce ţine în cioc o cruce.

În anul 1945 la ziua de Înălţarea Domnului Iisus
Hristos, ca în fiecare an lângă acest monument, după slujba
de pomenire a eroilor oficiată de preotul comunei, pe o scenă
instalată de sătenii pricepuţi, părinţi ai copiilor şcolari, elevii
de toate clasele, se întreceau în a recita poezii şi cântece
patriotice. La 9 mai războiul se terminase. Toată lumea
adunată, mai puţin copiii, femeile căre-şi pierduseră taţii/fiii/
soţii pe front, erau fericiţi, iar eu învăţat de tata, am recitat
poezia „Scrisoare către tăticul căzut în Ardeal” ceea ce la
mine nu era cazul, dar am şi plâns, alături de cei cărora le
murise cineva. La mesele aşezate în spatele monumentului,
după terminarea serbării, toţi copiii ne-am aşezat. Am primit
„de pomană” de la mama colegului meu, orfan în luptele din
Cotul Donului, un colac cu lumânare pe care era pusă o lingură
de colivă, un ou roşu, şi o bucăţică de carne de pasăre. Am
zis Bogdaproste iar sufletul mi-a fost umplut de credinţă şi
respect, dovadă că până la vârsta asta n-am uitat acel
moment.

*) În anii 1948 – 1990 crucea i-a fost scoasă păsării
din cioc şi miraculos acum este la locul ei, iar hoţii de metale
încă n-au furat superbul vultur, simbol al bărbăţiei şi onoarei.

Pentru soldaţii căzuţi în Cel de al Doilea Război
Mondial în comuna Ciuperceni Gorj, n-a fost ridicat nici un
monument cu toate că, prin fiii ei căzuţi în luptele pentru
dezrobirea Basarabiei şi apoi a Ardealului de nord, până la
eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei, ajungând chiar până
aproape de Viena, a dat multe jertfe.

*) După 1990, exact nu ştiu cine a avut iniţiativa, la o
răspântie de drumuri din centrul comunei, a fost înălţată o
frumoasă troiţă având fixată pe ea o placă de marmură cu

numele celor trecuţi în cele veşnice în anii
1941 – 1945.

Mai mult ca oricând, în aceste momente, trebuie
intensificată activitatea, considerată de Onoare pentru respectul
faţă de eroii neamului. Ea se concretizează prin cultivarea în
rândul tineretului, începând de la grădiniţă şi până la majorat cu
deviza „că această preocupare este o acţiune patriotică” unde
lucrurile nu se judecă şi nu se operează cu jumătăţi de măsură.

Directorii şcolilor generale, profesionale, gimnaziale şi
licee, înpreună cu diriginţii de clase, ajutaţi de tot corpul
profesoral,  în special cei de istorie, să fie atraşi în aceste acţiuni
pentru mobilizarea elevilor în constituire de subfiliale, grupe şi
cum le-o mai zice, iar organele şi oficialităţile locale, cu fermitate
să fie abordate pentru a respecta întocmai prevederile legale
privind Cultul Eroilor. Sunt aleşi prin votul comunităţii şi trebuie
să-şi îndeplinească misiunea de credinţă.

*) Dar ce să mai crezi, când observi că în Ziua Naţională
a Drapelului României, în Municipiul nostru nu-i arborat niciun
steag tricolor pe suporţii montaţi anume şi cu cheltuială pe stâlpii
de pe marginea străzilor!?? Că Cimitirul de Onoare a fost
profanat cu „acte legale” şi nu se ia nicio măsură de oprire. Că
factorii de răspundere manipulează fondurile primăriilor - la care
toţi contribuim - şi cu lipsă de onoare îşi încalcă promisiunile şi
obligaţiile legale. Cum poate fi apreciat gestul de a nu plăti
tipografiei, după ce anterior confirmase, valoarea insignifiantă
pentru ei, a Revistei „GORJUL EROIC” unde un grup de militari
şi civili, cu mult har şi competenţă scriu despre faptele de eroism
ale gorjenilor căzuţi la datorie pentru Neam şi ţară.

La solicitarea preşedintelui ANCERM - "Asociaţia
Naţională Cultul Eroilor Regina Maria", Filiala Gorj, domnul col.r.
ing. Walter Loga, gestul făcut de domnii profesori Andrei Popete
şi Ion Pinţa de a aduce din vacanţă, un grup de 12 elevi (fete şi
băieţi) membrii ai cercul Cultul Eroilor din Gorj,  fiecare purtând
câte un tricolor în mână şi toţi laolaltă încă unul desfăşurat de
10 metri lungime. Ce să mai crezi, când afli că pentru procurarea
acestora, Primăria/Judeţul n-a contribuit cu nimic? Aceşti tineri,
prin prezenţa lor, au dat „culoare” evenimentului, mai ales că
din neglijenţa celor ce cu, smerenie au sărutat Stindardul, la
înălţarea acestuia unde îi era locul, a rămas blocat la
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jumătatea catargului. Parcă şi Flamurii în cele trei
culori   i-a fost ruşine să se mai ridice la nivelul
celui cu 27 de stele reprezentând Statele Uniunii
Europene. Motivul ruşinii!? …În acel moment de
mare sărbătoare, în afară de Drapelul  Gărzii de
Onoare şi steagurile elevilor, în Piaţa Prefecturii
şi pe străzile principale, nu mai era aşezată nicio
flamură. Tricolorul, „jignit” s-a „opus” şi a înţepenit
la jumătatea catargului.

În oraşul/judeţul nostru, se vede treaba, cum
se zice, că în privinţa respectării eroilor mai este
mult până departe!

Despre locul şi rolul Cultului Eroilor în viaţa
contemporană putem şi trebuie să vorbim până
cei pe care i-am ales să ne reprezinte, conform
prevederilor legale, material şi fizic să sprijine şi
activiţăţile de Cult, de dăruire pentru Eroii
Neamului, care şi-au jerfit viaţa ca noi să fim ceea
ce suntem astăzi.

Chiar aşa, tu reprezentant al puterii locale cu
drept de hotărâre, să promiţi şi până la urmă să refuzi
a plăti o sumă insignifiantă, aport la tipărirea  revistei
GORJUL EROIC, pentru mine este ceva de-a dreptul
halucinant!

*) Am locuit peste patru ani în Canada. Drapelul
cu trei părţi egale roşu în margini şi alb la mijloc pe
care este aplicată frunza de arţar, nu lipseşte niciodată
de pe vreo instituţie, locurile frecventate intens,
magazine, staţii de benzină, iar la zilele de Sărbătoare
Naţională este arborat de cetăţeni la fiecare casă. Vă
jur că acolo am primit o lecţie de înalt patriotism şi de
atunci o aplic în aceste ocazii la fereastra
apartamentului familiei mele.

Târgu Jiu, 29 iunie 2015,
Preşedinte de onoare al ANCERM -

"Asociaţia Naţională Cultul Eroilor Regina Maria",
Filiala Gorj,  Ion C. Gociu

Elevi şi membrii ANCERM, în Piaţa Prefecturii la festivitatea de Ziua
Drapelului Naţional (26 iunie 2015)

Puteţi citi acest articol şi online, aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2015/06/ion-gociu-locul-si-rolul-cultului.html
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MS Regele Mihai la Tismana
- Un interviu cu Dumitru Vlăduţ -

Dumitru Vlăduţ

Nota redacţiei. Redacţia „Sămănătorul” conform profilului său de a promova istoria
Tismanei, patrimoniul său religios şi arhitectural (Mânăstirea Tismana), meşteşugurile
tradiţionale, (cu predilecţie artizanatul) turismul, valorile literare, (George Coşbuc, Serafim
Duicu) participanţii la Războiul de Întregire al Neamului, (Ion Aurariu, Ion Neferescu)   nu
odată a apelat la bătrânii satului şi la cei care deţin documente personale dar de importanţă
a patrimoniului documentaristic local.

Printre octogenarii Tismanei se numără şi Dumitru Vlăduţ, care, fiind invitat să
scrie articole în tematica noastră s-a achitat cu brio de sarcina de a dezvălui tinerei
generaţii ceea ce a păstrat în memorie privind evenimentele care trebuie lăsate viitorimii.
Printre acestea se numără şi amintirile legate de vizita MS Regele Mihai la Tismana, pe
care le publicăm în premieră absolută.

Urmăriţi deci interviul de mai jos, luat de preşedintele „Asociaţiei Semănătorul
Tismana.

Nicu N. Tomoniu: Nene Mitică, te rog să-mi permiţi
să-ţi spun aşa nu numai pentru că suntem într-un fel
rude dar la vârsta dumitale tot satul te apelează în acest
mod ! Mătuşa Liuţa Dragomir şi mama matale Maria
Gârleanu erau nu numai verişoare dar şi prietene
nedespărţite. Să fim şi noi barem apropiaţi, cât de cât,
acum când aţi revenit la vatra veche din Ungureni.

Mitică Vlăduţ: Ei, nu chiar tot satul mă stimează,
oamenii mai au şi duşmani din diverse motive. Dacă
cineva s-a întins peste proprietatea mea şi mi-am
„permis” să-l dau în judecată, fie acel cineva şi primăria,
unii au zis că sunt un reclamagiu.

Nicu N. Tomoniu: Să lăsăm pentru altă dată acest
subiect. Nu pentru că nu e bine să te iei cu autorităţile ci
pentru că e o temă ce ţine de noua mentalitate privind
respectul bătrânilor lansată pe toate canalele mass-
media. Guvernele, prin propagandă politică pentru a-şi
acoperi incompetenţa, au propagat teza că noi
pensionarii, care am muncit în medie peste 40 de ani la
stat, să fim consideraţi răul naţiei. De pildă, ei mint lumea
că nu pot fi mărite salariile pentru că nu ajung banii de
pensii. Ori, cât au furat găştile politice, de pildă, chiar şi
jumătate din cele 10 miliarde împrumutaţi de regimul lui
Băse, ar ajunge pentru pensiile „normale” decenii de-
aici înainte. Bineînţeles fără să luăm în calcul pensiile
„nesimţite” ale unor „aleşi” sau ale complicilor. Dar hai
să nu ne băgăm în politică pentru că ratăm tot interviul!
Nea Mitică te rog să clarifici un lucru. La Tismana, se
află un mare număr de femei care afirmă că au jucat în
horă cu MS Regele Mihai! Ba mai sunt unele de prin
Vânăta sau Pocruia care au jucat în horă cu tânărul
rege de atunci! Care e domnule, realitatea?

Mitică Vlăduţ: He, he, he! Păi au toate dreptate,
dle Nicu! Prin „horă” la noi se înţelegea, până nu demult
- când încă se mai făceau hore în zăvoi - atât „hora de
mână” cât şi „sârba” iar ungurenii comandau lăutarilor
„învârtita”. Cu strigăturile de rigoare. Când se pornea

hora şi regele intra în ea, toate fetele
puteau spune că au jucat în horă cu MS

Regele Mihai, nu?
Nicu N. Tomoniu: Ba nu, nea Mitică! Se intră câte

doi în horă, băiatul şi perechea lui!
Mitică Vlăduţ: Aşa e! Dar dacă se joacă învârtita,

pe ansamblu, ea e tot o „horă”. În fapt, regele venind la
„horă” n-a intrat în hora de mână, a jucat doar învârtita.
Pentru că se strica rândul celor care deja plătiseră lăutarii
să ia „hora înainte”.

Nicu N. Tomoniu: Nea Mitică, nu mă lua cu vorba!
Cu ce fată s-a învârtit domnule, regele? Asta te întreb, îmi
trebuie un nume, pare că ascunzi ceva!

Mitică Vlăduţ: Păi, stai s-o iau pe îndelete! Într-o
duminică de pe la mijlocul lui iulie 1940, maică-mea mi-a
spus şi ora, la ora 16 şi jumătate, MS Regele Mihai a venit
la masă la Neferescu ca să mai stea la taifas până începe
hora de duminică din zăvoiul duiculeştilor.

Nicu N. Tomoniu: De la Neferescu erau cam 2-3
sute de metri până acolo dar nu pentru că zăvoiul era
aproape venise regele la Neferescu, nu?

Mitică Vlăduţ: Evident că nu! Ion Neferescu era
veteran de război şi beneficiar al Ordinului Mihai Viteazul
pentru luptele de la Mărăşti şi Mărăşeşti din 1917-1918.
Din respect, MS Regele Mihai îl invita pe Neferescu şi pe
alţi veterani de război, în ziua de Sf. Mihail şi Gavril la

Tismana. Costume gorjeneşti la
Festivalul de la 15 aug.2007
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masă, în fiecare an. Trebuia ca şi căpitanul în rezervă
Ion Neferescu să i-o întoarcă barem odată. Dar cine
ştia ce-o să vină după al doilea război mondial? Din
participarea la sindrofiile regelui i s-a tras şi lui Ion
arestarea de către comuniştii de mai târziu !

Dacă pe timpul regatului a primit pentru vitejia
sa în Războiul pentru Reîntregirea Neamului, terenul
din Nereaz unde  i s-a construit monumentul - pentru
care şi dumneata te-ai zbătut ca să obţii aprobarea în
vremea lui Ceauşescu - pe timpul teroarei staliniste a
anilor 1950, Neferescu a fost băgat la zdup, murind la
închisoarea Văcăreşti.

Nicu N. Tomoniu: Am mai scris în „Sămănătorul”
despre asta, să nu deviem de la subiect! Deci regele a
venit la masă la Neferescu… Ţi-a spus mătuşa Maria
cine a mai fost invitat?

Mitică Vlăduţ: Cu lux de amănunte! Pentru că
pe muma, Maria Gârleanu, o desemnase Tanţa
Neferescu - fiind rude şi prietene - să servească la
masă. Masa se aranjase în casa lui Neferescu, în
sufrageria mare de la drum. Patru persoane pe-o parte,
patru pe alta. Pe o latură, MS Regele Mihai, Nicolae
Mischie, deputat de Gorj, de loc din Şomăneşti, Ion
Neferescu şi Tanţa Neferescu. Pe latura cealaltă, un
ofiţer din garda de securitate a regelui, primarul cu soţia
şi şeful postului de jandarmi. He, he, he! Post de
jandarmi! Asigurau securitatea Tismanei doar doi
oameni: şeful şi ajutorul său! Stăteau în casa lui
Pârvulescu vizavi de moara şi gaterul mânăstirii.

Nicu N. Tomoniu: Lasă astea pe altădată! Şi s-a
plecat la horăăă…

Mitică Vlăduţ: Ajunşi în zăvoi, toată lumea a făcut
loc, a aplaudat, mă rog, chestiuni de protocol, dar se
ţinea respectul şi bunul simţ, nu se înghesuia lumea ca
în jurul lui Băsescu să bată palma cu marinarul deşi
era apărat mereu de un pluton de „badigarzi”.

A început hora de mână dată de Nefereşti „de
pomană”, pentru eroii căzuţi în primul război mondial.
La hora de pomană  văduvele veneau cu coşuri de flori
şi lumânări legate în batiste şi le puneau în mâinile
tuturor celor din horă. Copiii de pe margine primeau
colaci cu o lumânare aprinsă înfiptă la mijloc. A urmat
sârba, apoi învârtita.

La învârtită, MS Regele Mihai, a luat pălăria lui
Ion Gârleanu, şi-a pus-o pe cap şi a jucat învârtita cu
fata lui Gheorghe Bucur, Leonica.

Nicu N. Tomoniu: Deci regele a jucat cu Leonica
lui Bucur. Parcă azi nu mai sunt de-ai lui Bucur în
Ungureni. Eu, de când eram mic, îl ştiu doar pe Nelu
Popescu dintr-ai lui Bucur. Se ţinea drept, avea fruntea
lată şi părul lins dat pe spate şi toţi şuşoteau cu
admiraţie: „- Uite-l pe-al lui Bucur, e student, face poezii
şi scrie cărţi !”  Se zice că pentru scrierile sale contra
regimului comunist a făcut şi puşcărie.

Mitică Vlăduţ: Am auzit şi eu de el că nu prea
era uşă de biserică dar nu-l ştiu prea bine, am fost

mereu plecat, ba cu facultatea, ba cu
serviciul la Sibiu. Dar ştiu că Gheorghe

Bucur şi Mihai Bucur erau fraţi. Iar Mihai a terminat şi el o
facultate. Nu erau ei fitecine!

Nicu N. Tomoniu: Ne-a Mitică, cum era lumea
îmbrăcată la horă?

Mitică Vlăduţ: Îmbrăcată în cele mai scumpe ţoale
ţărăneşti din „camera bună”, cum să fie ! Atunci, se ţinea
tradiţia ! Femeile aveau salbe la gât, cercei de aur, ii pe
roşu, galben sau albastru, tismănencele şi negre,
ungurencele. Brăcirile, opregele ungureneşti şi vâlnicele
gorjeneşti se asortau la culoare cu iile iar pe cap părul era
prins în borangic auriu ce atârna lung în faţă şi pe la spate.
Costumele populare făceau din fete zâne de poveste!
Băieţii aveau ie şi vestă, pantaloni cu două şliţuri la partea
anterioară, bine ţinuţi pe trup de chimire late din piele, cu
zalele briceagului şi ceasului atârnând din buzunare, iar
pe cap, nelipsita pălărioară de cioban ungurenii şi pălării
gorjeneşti din fetru tismănenii.

Nu se mergea aşa, oricum, la horă ! N-auzişi că
până şi bietul băiat, regele, a fost nevoit să împrumute
pălăria lui Gârleanu pentru a juca învârtita? Cutumele
ţărăneşti trebuiau respectate, cât de cât, chiar şi de
Majestatea Sa! Barem pălărie să fi avut !

Nicu N. Tomoniu: Mulţumim ne-a Mitică, că ne-ai
dat o idee despre lumea de altădată, o lume cu respect
pentru frumuseţea artei populare, cu respect pentru
celălalt, cu respect pentru regalitate, cu respect pentru
nelipsita horă de duminică din zăvoi sau centrul satului !

Să trăieşti peste suta de ani pentru ca să ne mai
povesteşti!

Mitică Vlăduţ: Mulţumesc!
A consemnat, azi duminică 5 iulie 2015, Nicolae

N. Tomoniu - Directorul revistei „Sămănătorul”
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În fotografie: Clasa
specială unde învăţa
viitorul rege al
României. La cursuri
erau înscrişi în
catalog copii eminenţi
din toate zonele
geografice ale
regatului. Printre ei,
se afla şi Dumitru
Constantinescu, din
Tismana rudă cu Ion
Neferescu. Numit la
Tismana ca profesor
de istorie,  a avut
aceiaşi soartă ca şi
Neferescu. A murit pe
vremea prigoanei
staliniste în puşcărie.

MS Regele Mihai răspunzând la o întrebare a profesorului pe când era şcolar

Sătenii cu stare din Tismana îşi făceau costme pe
comandă la cei mai vestiţi meşteri populari din sat.

Comenzile veneau chiar şi de la orăşenii din Târgu-Jiu

Ungurenii aveau meşterii lor. La nunţi,
mireasa le punea în piept batiste frumos

brodate executate chiar de mireasă!
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Sursa articolului:
http://mircea-stanescu.blogspot.ro/2015/06/cu-istoria-la-tribunalul-politicii.html

CU ISTORIA LA
TRIBUNALUL POLITICII

MIRCEA STĂNESCU - (n. 1968, Mogoşeşti - Olt) -
A absolvit Faultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti (1994),

din 1999 doctor al Universităţii Bucureşti

Azi, 24 iunie 2015, aleşii naţiunii s-au ocupat
(definitiv) de Istorie: au (re)votat legea „antifascistă“ şi
„antinegaţionistă“[1].

Această lege, despre care s-a spus (inexact) că
este (doar) „antilegionară“, vizează mult mai mult, căci
atacă fundamentele libertăţii de expresie şi ale cercetării
ştiinţifice.

Din păcate, ea nu a fost criticată decât de
„legionari“ sau de cei cu simpatii de acest gen, fapt
explicabil, căci sunt printre primii vizaţi, deşi, cum am spus,
nu sunt singurii şi nici cei mai importanţi. Că ataci idei sau
organizări (asocieri) politice, asta este una, dar istoricii nu-
şi pot face partid politic pentru a se apăra de asemenea
producţii care se vor legale (ba chiar, se vede, devin legi).

Unde sunt apărătorii libertăţii de conştiinţăş
Absenţi!

Unde sunt istorici i (pe noi nu ne punem la
socoteală)ş Absenţi şi ei!

Presupunem că sunt cu toţii culpabilizaţi, speriaţi,
şantajaţi  cu „antisemitismul“, „negaţionismul“,
„minimalismul“ şi „deflectivismul“ (sic!)acestei „legi Big
Brother a istoriei“.

Prin urmare, nu ne rămâne decât să reproducem
integral petiţia Asociaţiei „Libertate pentru Istorie“ din
Franţa, care constată ce efecte nocive pot avea asemenea
legi, şi reaminteşte principiile care stau la baza ştiinţei:

Paris, 13 decembrie 2005
Iritaţi de intervenţiile politice din ce în ce mai

frecvente în aprecierea evenimentelor trecutului, şi de
procedurile judiciare care îi vizează pe istorici şi pe cei
înclinaţi spre reflecţie, ţinem să reamintim următoarele
principii:

Istoria nu este o religie. Istoricul nu acceptă nici o
dogmă, nu respectă nici o interdicţie şi nu cunoaşte tabúuri;
el poate să deranjeze.

Istoria nu este morală. Rolul istoricului nu este să
glorifice sau să condamne; el explică.

Istoria nu este sclava actualităţii. Istoricul nu aplică
trecutului scheme ideologice contemporane şi nu introduce
în evenimentele din trecut sensibilitatea de azi.

Istoria nu este memorie. Într-un demers ştiinţific,
istoricul strânge amintirile oamenilor, le compară între ele,
le confruntă cu documentele, cu obiectele, cu urmele, şi
stabileşte faptele. Istoria ţine seama de memorie, dar nu
se reduce la ea.

Istoria nu face obiectul
justiţiei. Într-un Stat liber, nu este
nici dreptul Parlamentului, nici al
Puterii Judecătoreşti să definească
adevărul istoric. Politica Statului,
chiar atunci când este animată de
cele mai bune intenţii, nu este
politica istoriei.

Violând aceste principii,
articolele legilor succesive – şi în
special legile din 13 iulie 1990[2],
29 ianuarie 2001[3], 21 mai 2001[4]
şi 23 februarie 2005[5] – au restrâns
libertatea istoricului, căruia i s-a
spus, sub sancţiuni penale, ce
trebuie să cerceteze şi ce să
descopere, i s-au prescris metode
şi i s-au impus limite.

Cerem abrogarea acestor
dispoziţii legislative nedemne de un
regim democratic.

Semnează: Jean-Pierre Azéma, Elisabeth Badinter, Jean-
Jacques Becker, Françoise Chandernagor, Alain Decaux, Marc
Ferro, Jacques Julliard, Jean Leclant, Pierre Milza, Pierre Nora,
Mona Ozouf, Jean-Claude Perrot, Antoine Prost, René Rémond,
Maurice Vaisse, Jean-Pierre Vernant, Paul Veyne, Pierre Vidal-
Naquet et Michel Winock[6].

NOTE
[1] Cf., în acest sens, articolul nostru la adresa: http://mircea-

stanescu.blogspot.ro/2015/06/romania-si-legile-memoriale.html.
[2] Legea nr. 90-615 din 13 iulie 1990, care vizează reprimarea

tuturor actelor rasiste antisemite sau xenofobe,numită „Legea Gayssot“
(n. n.).

[3] Legea nr. 2001-70 din 29 ianuarie 2001 cu privire la
recunoaşterea genocidului armean din 1915 (n. n.).

[4] Legea nr. 2001-434 din 21 mai 2001, care vizează
recunoaşterea comerţului cu sclavi şi a sclavajului drept crimă împotriva
umanităţii (n. n.).

[5] Legea nr. 2005-158 din 23 februarie 2005 cu privire la
recunoştinţa Naţiunii şi a contribuţiei naţionale a Francezilor Repatriaţi
(n. n.).

[6] Cf. „Libération“, 13/12/2005, la adresa: http://
www.liberation.fr/societe/2005/12/13/liberte-pour-l-histoire_541669.

Bucureşti, 24 iunie 2015.



Sămănătorul - Anul V.  Nr. 3 - aug 2015 - ROMÂNI DE PESTE OCEAN

Pagina 23

E aproape imposibil dacă ajungi în America, la
New York, mai ales dacă eşti român să nu treci pe la „
NITA`S BAKERY ”.
Patronul acestei cofetării este un român, cu dublă
cetăţenie, fabulos. NELU NIŢĂ.
Blând, generos, deosebit de bine educat, a plecat de
mult din ţară pentru faptul că nu a putut să-şi practice
meseria aşa cum îşi dorea. A avut curaj să ”zboare”
departe, peste ocean şi a reuşit să îşi îndeplinească
menirea, visul, dar nu oricum ci cu mare succes. Iubind
nespus ţara natală, a venit de multe ori în România,
încercând mereu să ajute prin: sponsorizări, prin afaceri,
prin susţineri de proiecte culturale(spectacole,cărţi....)

Ei bine acest OM sensibil care are două fete
frumoase, Antonia şi Carla, s-a gândit să facă botezul
copiilor fetelor sale, în România şi pentru asta a adunat
rude din New York, Florida, Brazilia, Elveţia, Liban şi
bine înţeles din ţară şi i-a adus la Bucureşti, asigurându-
le cazarea pe mai multe zile, transportul,...... De! Avea
calitatea de Bunic şi Sponsor al marelui eveniment care
s-a  desfăşurat astfel.
Duminică 3 Mai, ora 13.
          Întâlnire la Biserica Albă. În faţa bisericii lume
adunată vorbind în toate limbile pământului. Se făceau
prezentări, pentru ca invitaţii să se cunoască între ei.

La ora 14, ne cheamă părintele.
Păşim în lăcaşul sfânt. Începe slujba. Erau patru

preoţi şi un cor de excepţie. Micuţa Emilia, Andreea, fiica
Antoniei şi a lui Ivan Goetschi, a fost clou-ul.

Când părintele ” a scăldat-o” , frumoasa micuţă
nu a scos un sunet. Nu prea am văzut copil în asemenea
situaţie care să nu plângă.

Aparatele foto sclipeau cu bliţurile lor.
La ieşirea din biserică, s-au făcut poze comune

spre a ne aminti unii de alţi.
SLUJBA, acest spectacol religios, a fost o

minune.
A urmat un drum scurt, pe jos, cam 50-100 de

metri, relaxant, şi am ajuns în faţa Grădinii Athenee
Palace. Am intrat prin ea în hotelul-restaurant unde era
rezervat salonul ”Regina Maria” colorat în alb-albastru,
culori fine, îmbietoare şi care avea expuse portretele
reginei.

Înainte de a intra în salon, treceai printr-un
vestibul plin de băuturi fine, sucuri
naturale, cafele, unde se schimbau

impresii.
S-a trecut la masă pe parcursul căreia invitaţii au

avut parte de un frumos program artistic.
La început, patru domnişoare care formau ” Light

Quartet ” ne-au delectat cu o muzică de calitate având în
program: muzică clasică,   tangouri, dar şi piese din
musicalurile americane precum” West Side Story” de
Leonard Berstein, sau ” Vrăjitorul din Oz ”de A.Harold.

Formaţia era compusă din:
Elena Albu - Vioara I şi voce
Gabriela Duţă – Vioara II
Andreea Tudor - Violă
Camelia Iancu – Violoncel
A urmat un superb mini-spectacol de dans sportiv

modern. (trei perechi de tineri talentaţi şi frumoşi dintre
care perechea cea mai mică de stat şi vârstă a făcut
deliciul serii). Apoi, a apărut o orchestră care a executat
muzică de dans.  Aşadar, lumea a dansat şi s-a simţit
bine. Meniul a fost şi el la înălţime.

Acest eveniment petrecut în jurul unui pui de om,
cu origini multiple dar şi cu aceea de român, a fost o
mare reuşită şi un exemplu pentru românii de pretutindeni

Bravo NELU NIŢĂ, bunic fericit, bun american, bun
ROMÂN.

 Vasile MENZEL.

Vasile MENZEL -
UN BUN ROMÂN

Nelu Niţă

Antonia  în braţe cu micuţa Emilia-Andreea
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1) Aceasta este una din întrebările puse de unii exegeţi ai
statuarei brâncuşiene, DANAIDELE ocupând, în economia ei,
un loc aproape neelucidat de autor. Ce poate fi comun între
milenarul mit grecesc al celor 48 (în alte legende vorbindu-se de
49) de fiice ale lui DANAOS (DANAUS), Regele Libiei şi, mai
târziu, al Argosului, pedepsite pentru „vina” de a-şi fi ucis soţii în
noaptea nunţii – ele vrând să rămână fecioare – şi obsesia lui
Brâncuşi de a da forme plastice acestora? Or, să fie, aşa cum
cu obstinaţie susţinea reputatul brâncuşiolog, Ion Popgorilovschi,
o „dodie” obscură, potrivit principiului Demiurgului că „sculptura
mea e apa însăşi”, atât destinul Danaei, cât şi al Danaidelor
fiind legat de elementul acvatic? Căci mai spunea pasionatul
hermeneut: „Configurările plastice brâncuşiene cu nume
mitologice dispărute – Naiada, Danae, Danaidă – se vădesc
solidare în a exprima domnia timpurie, în opera sculptorului, a
imaginarului acvatic”, temă abordată şi de Auguste Rodin
(„Danaidă”, 1885, marmură), şi – mai târziu – de Marcel Gili
(„Danaidă”, 1958) ş.a. Inclusiv „ochii pogonizi”, „obsesie plastică
a ochiului”, îşi au începutul în ochii Danaidelor şi ai lui Narcis”....,
„larg arcuiţii ochi ai sculpturii brâncuşiene, oriunde ar apărea ei
– ca ochi de Danaidă, de Narcis sau altfel – sunt deopotrivă
cauzaţi (determinaţi generativ) de ceea ce am numit imaginaţie
materială acvatică a artistului, implicit de empatia oglindirii eului
în apă”, atestând printre altele, „aderenţa intimă la starea apei
aflate în continuu rulaj, în neistovita lucrare asupra formelor
învăscute în ea”. Vorba rafinatului Dan Botta: „Pământul e o
Danae fără saţiu sub aritmetica ploaie a luminii, violată, fascinată,
saturată de aurul spaţiilor, de percusiunea eternă de lumină... În
transparenţa de oglindă a nopţii, ne lăsăm pradă acestei ploi
cosmice, acestui spaţiu „dorifor”...”

Iată un motiv pentru care am putea zice: „Pantha Rhey”,
ca apa, dar Nereidele, Danaidele şi Pogonidele Demiurgului de
la Hobiţa-Gorj vor rămâne veşnic în istoria artelor plastice
moderne. Evidenţă subliniată şi de Doina Lemny: „Danaida,
Danae, Naiada sunt teme recurente dintr-o serie  căreia îi aparţine
şi Narcis.” „Mitologic – constată Ion Pogorilovschi – Narcişii şi
Danaidele au în comun elementul acvatic, care, pus în relaţie
cu privirea, oglindeşte şi e oglindit...” („Constantin Brâncuşi”,
Oxus, Paris, 2005).

2) Cele afirmate mai sus sunt confirmate
şi de „glosările” filosofului german OSWALD

SPENGLER în „Frühzeit der  Geschichte” (Epoca timpurie a
istoriei lumii) din care aflăm: „Şi în Rigweda există o divinitate
DÁNU... Acest cuvânt reprezintă apa primordială. O
prescurtare a acestui nume pare să fi fost DA’, care a
supravieţuit în cuvântul DEMETER, divinitatea greacă, mama
DA, iniţial, însemnând zeiţă a apei (Wassergöttin). În Bali
întâlnim o DANU, care este venerată ca divinitate acvatică.”

3) Surprize vin din spaţiul indonezian-malaezian: a)
„În cinstea zeiţei mării, DEWI DANAU, a fost ridicat „Templul
capului de stâncă”; un astfel de templu îl găsim şi în Pura
Ulun DANAU Bratan, unde zeiţa adorată este tot DEWI
DANAU, cunoscută şi sub numele de DANU/DANAW, de
origine sanscrită, având rădăcină indoeuropeană, aceeaşi
care stă la baza cuvântului DEUS (latin)”;

b) În spaţiul menţionat, DANAU înseamnă LAC (APĂ),
componente onomastice găsite şi în hidronimele: Don,
Donau, Danubiu, Dniepr, Dniestr Dunăre ş.a.m.d.

Aşadar, am putea conchide: prin seria DANAIDELOR,
Constantin Brâncuşi a recreat, într-un registru absolut original,
mitul DANAIC, mit încărcat atât de filozofie, cât şi de poezie,
miticile Danaide fiind în Argos slobozitoare de izvoare,
preocupându-se iniţiatic de fertilizarea solului pelasgic,
„butoiul danaidelor” f iind, într-un fel, simbol al luptei
neîncetate cu seceta, iar apa rotunjeşte piatra, făcând-o „ochi
al timpului” (el evenimentelor).

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

De ce „DANAIDE”?
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Mai uşor este să dai, astăzi, de Milarepa şi mult mai
simplu este să-l cunoşti, ca artist, pe Constantin Brâncuşi, decât
să determini cota de influenţă a primului asupra secundului,
ştiindu-se că viaţa şi opera celui dintâi devenise carte de căpătâi
a Demiurgului. Dificultatea „decelării” vine din simplul fapt că
genialul hobiţean nu a lăsat dovezi peremtorii – nici orale, nici
scrise – despre acest capitol special din capacitatea sa
(intelectuală, filozofală şi, probabil, iniţiere în teoria şi practica
yoghinii). Mărturiile provin doar de la câteva personalităţi (istorici
de artă, poeţi, scriitori ş.a.) din preajma sa – episodică, ori mai
îndelungată – dar nu cu o aplecare specială privind acest aspect.
Au pus în evidenţă pasiunea genialului gorjean vizavi de
Milarepa următori i  (datele prov in din convorbiri le
brâncuşiologului de anvergură internaţională Friedrich Teja
Bach, cuprinse în vasta sa lucrare „CONSTANTIN BRÂNCUŞI
– METAMORPHOSEN PLASTISCHER FORM” (Dumont
Buchver’ag Köln), capitolul: „Amintiri despre Brâncuşi, în
discuţiile cu artişti”).

1. Jean Cassou (1897 – 1986), scriitor şi istoric de artă
franceză, el îl citise pe Milerapa şi cita mereu cuvinte ale acestui
tibetan despre univers, viaţă şi înţelepciune. Era deosebit de
secretos şi taciturn. În prezenţa sa te simţeai în apropierea
unei forţe întunecate, primitive.

2. Jaques Herold (1910, Piatra România – 1987, Paris):
„Brâncuşi detesta excesul de exhibiţionism la Picasso. Cu
deosebită plăcere pomenea numele lui Milarepa”.

3. Jacqueline Matisse Monier: „Brâncuşi ar fi vrut cu
plăcere să atingă Nirvana. „Milarepa” este cartea lui preferată,
singura pe care o are legată. O dată (...) a fost cuprins de un
acces de nerăbdare şi l-a invocat pe acesta să-i vină în ajutor.
Când, după aceea, s-a mişcat din loc, i-a căzut din bibliotecă
în cap o carte. Era vorba despre „ventrilog”. A privit în jur şi a
izbucnit în râs. În acest fel îi venise Milarepa în ajutor”.

4. Isamu Noguchi: „Brâncuşi era interesat de culturile
asiatice de exemplu, de Milarepa şi Zovastrism”.

5. Michael Seuphor (1901), scriitor, artist plastic: „El nu
vorbea despre sculpturile sale; vorbea despre alte lucruri, de
exemplu, despre Milarepa”.

Importante informaţii, insuficiente însă pentru a înţelege
măsura în care Milarepa – ca om şi operă – şi-a făcut loc în
fiinţa ermetică a lui Brâncuşi. Doar o analiză comparativă a
vieţii şi operei milerapiene şi a aforismelor Demiurgului (acest
lucru presupunând o temeinică cunoaştere a primului), ar putea

să facă lumină în acest „colţ secret” din viaţa şi opera lui
Constantin Brâncuşi. Se ştie că Milarepa (1040 – 1123) era
maestru tantric şi întemeietor al şcolii Kagyii a buddhismului
tibetan. Era vrăjitor, eremit, mistic, poet, al doilea Dalai Lama
din istoria legendară a Tibetului. După o tinereţe marcată de
orori regretabile, după grele exerciţii de penitenţă, Milarepa
găseşte drumul iluminării, atingând cea mai înaltă stare a
eliberării – Nirvana. Primele informaţii în cultura occidentală
despre existenţa şi opera acestui uriaş yoghin şi poet al
secolului XI e.n. au apărut între anii 1908 – 1925, datorită
fecundului cunoscător în domeniu, Jaques Bacot, abia în anul
1925 – fiind publicată lucrarea „Poetul tibetan Milarepa” (ediţia
Bossard).

Personal, cred că abia din anul 1925 Constantin
Brâncuşi a luat act despre viaţa şi opera milarepiană, iar
aventura mistică şi cele o sută de mii de poeme ale acestuia,
intrate, abrupt, în patrimoniul culturii universale, au exercitat
o influenţă extraordinară asupra lui. Căci zicea eremitul tibetan:
„Pentru mine, Milarepa, întregul univers a fost transformat în
aur. Nevoie nu am să strâng aur în pachete şi săculeţe”. Dar
iată şi o zicere a Demiurgului din „ermitajul” său parizian: „Nu
mai sunt al lumii acesteia, sunt departe de mine însumi,
desprins de propriul meu trup. Mă aflu printre lucrurile
esenţiale”. Iar Milarepa, cu aproape 900 ani înainte de Brâncuşi,
esenţializându-şi concepţia privind viaţa, sfătuia: „Înfrânge-ţi
dorinţa de distracţie, struneşte-ţi avântul gândurilor. Nu te rătăci
căutând mărunţişuri. Oţeleşte-ţi răbdarea”. Dar ce învăţătură
similară întâlnim la zăcământul aforistic al hobiţeanului? Iată:
„Nu poţi ajunge la lucrurile adevărate decât renunţând la Eu”.
Sau, Milarepa: „Sunt conştient că voi muri, dar inconştient de
ora morţii. De aceea, ca să cuceresc perfecta Stare de Buddha,
nu am timp de pierdut în discuţii nefolositoare”. Iată însă şi o
consecinţă ideatică perfectă între cei doi: „Cine nu iese din
Eu, nu atinge absolutul şi nu descifrează viaţa” (Brâncuşi);
„Ocupându-te de lucruri lumeşti nu gândeşti la apropierea morţii
căci, brusc, ea apare ca un trăsnet ce bântuie în jurul tău,
urlând”, sau: „Creaţiile spirituale sunt mai multe decât firicelele
de praf care dansează în razele soarelui” (Milarepa).

Dar, din nou, Brâncuşi într-o cuceritoare meditaţie de
adevărat eremit: „În mine locuieşte un monstru care ia toate
formele şi este insesizabil”.

Prin urmare, Milarepa – Brâncuşi, un fascinant capitol
din viaţa „secretă” a Demiurgului, îşi aşteaptă pe deplin
hermeneutica lămurire cu toate că, indirect, reputaţii
brâncuşiologi Constantin Zărnescu, prin „Aforismele şi textele
lui Brâncuşi” şi Sorana Georgescu-Gorjan, prin „Aşa grăit-a
...”, au lăsat să se vadă şi o parte din zestrea milarepiană din
trăirea şi gândirea genialului sculptor
Constantin Brâncuşi.

Dumitru Dănău

BRÂNCUŞI – MILAREPA
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Într-una din toridele zile ale lui iulie 1967, ieşeam de
la ultimul examen, din anul IV de la Facultatea de Drept din
Bucureşti. M-am îndreptat spre uşa principală de ieşire, însă
am fost oprit de către portar, spunându-mi să ies pe uşa din
spate, pentru că din clipă în clipă, trebuie să sosească Henri
Coandă, care era aşteptat în aula mare a facultăţii,  de către
spuma ştiinţei româneşti, de la acea vreme. Politicos, i-am
cerut voie să aştept şi eu sosirea savantului, pentru a-l privi
cu emoţie, portarul ascultându-mi rugămintea.

Citisem, prima dată, despre inventatorul Coandă într-
un Almanah al Satelor, din anul 1956, ceea ce m-a
impresionat, ulterior aflând de mai multe  realizări ale acestui
cutezător român.

Am coborât treptele scării principale, iar când am
ajuns la ultima treaptă a sosit un autoturism, de culoare
neagră, care a oprit chiar lângă mine, eu rămânând pironit
locului. Am zărit prin parbrizul uşii din dreapta autoturismului
pe distinsul om de ştiinţă, la care mă uitam ca la un Zeu.
Şoferul a coborât din autoturism, a ocolit prin spatele
autoturismului şi i-a deschis portiera. Când a coborât Coandă,
acesta l-a bătut pe umăr pe şofer, rugându-l să meargă la
hotelul de unde venise şi să îi aducă o mapă, care rămăsese
pe masă. Şoferul s-a conformat, iar organizatorii întâlnirii l-
au întâmpinat şi l-au condus în aula mare a Facultăţii de
Drept. Postul naţional de televiziune a redat în emisiunea de
seară unele secvenţe interesante de la acea întâlnire şi în
deosebi relatările savantului despre realizarea avionului cu
reacţie cât şi a altor invenţii, precum şi încurajările adresate
oamenilor de ştiinţă români.

Este una din cele mai frumoase ocazii ce mi le-a
oferit viaţa.

A mai avut, ulterior, şi alte întâlniri cu oamenii de
ştiinţă români, care l-au înconjurat cu admiraţie şi respect.

Presa vremii a relatat despre activitatea savantului
Henri Coandă, mai ales când a stat o perioadă bună în ţară.
I s-au luat interviuri, dar trebuie să remarcăm aprecierile sale
pozitive la adresa multor români.

Publicistul Carol Roman a intervievat mai mulţi
laureaţi ai premiului Nobel, de pe toate continentele, pe tema:
„Laureaţii premiului Nobel răspund la întrebarea: EXISTĂ UN
SECRET AL CELEBRITĂŢII ?”. Ediţia a III-a a acestei cărţi
datează din 1981 şi în ea este redată, ca o prefaţă a acesteia,
intitulată „Un punct de vedere” a lui Henri Coandă, atât
dactilografiat cât şi olograf, datat: iunie 1971.

Îmi permit să redau câteva remarci ale savantului:
„Întreprinzând această anchetă, autorul ei a mizat pe

un mare şi frumos adevăr: tinerii şi tinereţea constituie un
subiect de dialog unanim acceptat din  motive

lesne de înţeles. În mod special, asemenea temă se află la
ordinea zilei astăzi, căci asemenea abordări ale acestei
problematici privesc viitorul însuşi al acestei lumi, perspectivele
ei. Problemele tineretului sunt strâns contopite cu cele ale
viitorului omenirii.....

Tinereţea este şlefuită de secole în a şti să contopească
elanurile cu cele ale generaţiilor înaintaşe, căci nu poţi îndrăzni,
nu poţi năzui spre nimic dacă n-ai sub picioare edificiul de
cunoştinţe ori de valori morale lăsate de înaintaşi; nu neapărat
în chip de model, cum se vorbeşte atât de mult, ci cu ambianţă
şi mediu cultural-spiritual în care se dezvoltă generaţiile. Poate
că nici eu n-aş fi putut visa cu ochii deschişi dacă o seamă de
oameni de mare valoare nu m-ar fi făcut să înţeleg – nu neapărat
prin intermediul unor lecţii, ci prin modul în care lucrau şi se
realizau – că fără a visa cu ochii deschişi nu există nici imaginaţie
ştiinţifică, nici fantezie creatoare, nici intuiţia, inegalabila intuiţie...

Aş mai apela la un argument în explicaţia pe care încerc
s-o dau succesului acestei anchete: românii au dat omenirii,
mai  cu seamă în epoca contemporană, o mulţime de celebrităţi,
înscrise cu majuscule în forul de cultură şi de civilizaţie al epocii.
Ancheta nu porneşte dintr-o ţară anonimă, cu vacuum de aport
la inteligenţa mondială, ci dimpotrivă, de pe meleaguri pe

Jurist Ion
Ungureanu

ION UNGUREANU - (n. 1939, Ţicleni, jud. Gorj) Promotor cultural,
monograf al oraşului Ţicleni

Întâlnirea cu Henri Coandă
UN MARE ROMÂN APRECIAZĂ ALŢI MARI ROMÂNI
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care au trăit şi de pe care şi-au luat zborul către înălţimi
iluştri inventatori, descoperitori, mari oameni de cultură şi
de artă, adevărate genii cu care omenirea se făleşte. Aş dori
să amintesc numai câţiva dintre aceşti oameni celebri români,
pe care i-am cunoscut şi apreciat. La începutul secolului
(1906), Traian Vuia, constructorul aviator, primul în lume, s-
a înălţat de la sol prin forţa motorului instalat pe propriul
avion, zbor celebru pentru acele vremuri. Îl pomenesc apoi
pe Aurel Vlaicu, un alt aviator constructor, „om al zilei”, la
Viena, încă în anul 1912. În cortegiul evocărilor îmi amintesc
de renumitul inginer Anghel Saligny, făruitor al sistemului de
poduri metalice de peste Dunăre şi Borcea, precum şi iniţiator
al reaşezării pe baze moderne a portului Constanţa. Îl numesc
apoi pe prietenul meu de faimă mondială M. Costinescu-
Ghica şi pe inginerul Gogu Constantinescu, părintele ştiinţei
sonicităţii, cu care m-am întreţinut deseori în laboratorul său
de pe o insulă de pe Tamisa. Şi matematicienii Gh. Bothezatu,
Srghiescu...În această sumară evocare o amintesc pe
sensibila poetă care a fost Elena Văcărescu, care a

desfăşurat o lungă şi susţinută muncă în diplomaţie, la Liga
Naţiunilor, la Geneva, alături de un alt mare diplomat român, pe
care atât eu, cât şi întreaga Europă raţională l-am apreciat:
Nicolae Titulescu.

Pânza timpului îmi cerne pe dinainte alte şi alte figuri
remarcabile... Genialul Brâncuşi, părinte al artei moderne pe plan
mondial, alături de care m-am aflat deseori în atelierul lui Rodin;
doctorul Gheorghe Marinescu, acel mare om de ştiinţă care e
întemeietorul şcolii româneşti de neurologie; ilustrul sociolog
Dimitrie Gusti, preţuit peste hotare, solicitat să devină profesor
la diverse universităţi şi colegii din America, animator al sectorului
României la Expoziţia universală din 1937  de la Paris; gigantul
Nicolae Iorga, ale cărui servicii aduse ţării, culturii româneşti şi
celei universale i-au atestat virtuţile pe plan internaţional, l-au
făcut celebru...la care se adaugă generaţiile mai noi de cultură
şi de ştiinţă, zămisliţi  pe pământ românesc...”.

Cred că alte comentarii de-ale noastre ar fi de prisos.
Jurist, Ion M Ungureanu-Ţicleni

Caragiale şi Ţiclenii

Căutând date istorice despre Ţicleni-Gorj, în primii
ani de după 1970, în vederea întocmirii unei monografii a
localităţii, am fost îndrumat  de către unii bătrâni din acea
perioadă, să merg la Bucureşti, în str. Sf. Gheorghe Nou, nr.
27, unde mai trăia, încă, a doua soţie a avocatului Constantin
Dumitru Brătuianu, pentru că avocatul respectiv  a predat
Academiei Române unele hrisoave vechi.

         Vizita a fost de bun augur. Am găsit-o pe
Doamna Aurica Brătuianu, mai mult decat nonagenara în
acel moment, dar era imobilizată pe cărucior, însă foarte
lucidă şi deosebit de bucuroasă pentru vizita ce i-am făcut-
o. A depănat foarte multe amintiri, destul de interesante,
printre care si despre Caragiale, care le-a fost chiriaş în
perioada când avea Gambrinusul.

         Mi-a indicat prima cameră de la etajul 1, de
lângă scară, în care a locuit Caragiale. A relatat că
administratorul Gambrinusului i-a rugat să-i închirieze o
cameră, deoarece nu poate face, zilnic, naveta la Ploieşti,
mai ales că este destul de ocupat.

         Cu toate că în imobil aveau instalaţie de curent
electric, Caragiale a renunţat la lumina electrică, dar şi-a
făcut rost de o lampă cu petrol (lampant), care stătea în
cameră toată noaptea aprinsă, când scria nemuritoarele
opere literare, mereu actuale şi nu greşim dacă spunem,
chiar veşnice.

         Avea dreptate Cincinat Pavelescu, când a scris
catrenul ”omagiu către Caragiale”, când a
aflat despre moartea acestuia:

” Cu greu îmi vine să aştern,
Un adevăr ce nu-l suport,
Ca tocmai tu să fii cel mort
Şi Caţavencu  cel etern.....”
         Doamna Aurica Brătuianu mi-a mai relatat că, în

camera închiriată, Caragiale venea cu mulţi prieteni, scriitori,
poeţi, pentru convorbiri mai discrete, unde mai cinsteau şi licori.

         Când Gambrinusul a intrat în faliment, Caragiale
nu a mai venit la camera inchiriată, nu le-a mai plătit proprietarilor
nici chiria restantă, dar nici aceştia nu l-au mai căutat.

         După cum se cunoaşte, slujba de prohodire – la
înmormântarea lui Caragiale – a avut loc la Biserica Sf. Gheorghe
Nou, biserică aflată în imediata apropiere a gazdei, biserică
ameninţată cu demolarea, înainte de 1989, însă tocmai acest
argument susţinut de către Patriarhul de atunci, Justin Moisescu,
l-a înduplecat pe Nicolae Ceauşescu, de a o lăsa intactă.

         Bătrâna mi-a relatat că în camera respectivă i-au
rămas unele pahare, ţoiuri şi clondire şi, dacă chiriaşul nu a mai
venit dupa ele, înainte de Primul Război Mondial le-au adus la
casa de la Ţicleni şi mă roagă să merg, la cei care au intrat în
posesia acelei case, să mă interesez de ele.

         Am mers atunci la casa de la Ţicleni unde am
reuşit să găsesc o sticlă de 1 litri de culoare galben deschis,
largă la gură, portretele avocatului şi soţiei sale, acesta din urmă
foarte deteriorat. Prin anii -80 casa a fost demolata.

Imobilul de la Bucureşti, din str. Sf. Gheorghe Nou nr.
27 există încă, dar nu ştiu în a cui posesie mai este, şi nu ar
fi rău dacă, pe un perete de la stradă, cu acceptul



Sămănătorul - Anul V.  Nr. 3 - aug 2015 -  ESEURI ŞI SCHIŢE

Pagina 28

    Tristul decembrie al anului 1983 ne-a adus
pierderea marelui actor Amza Pellea, precum şi a ilustrului
poet Nichita Stănescu, pe care i-au regretat toţi românii.

            Pe Amza Pellea l-am văzut interpretând
magistral, mai multe roluri, la teatru şi mai întâi m-a
impresionat interpretarea rolului din piesa lui Aurel Baranga
– „Mielul turbat”. Mai apoi rolurile din filmele cunoscute de
mai toată lumea. A fost şi un om de mare spirit. Îmi amintesc
că la un congres al culturii, în timp ce intra, după o pauză,
în sală, împreună cu alt mare actor al scenei româneşti –
Silviu Stănculescu - , mânca grăbit dintr-un măr şi eu l-am

întrebat: -„Ce faci Nea Mărine ?, răspunsul
venind imediat: -„Mănânc poame!”.

Casa de la Ţicleni, a lui C D Brătuianu,
înainte de demolare. În stânga, fosta

Primărie.

proprietarilor actuali, să fie pusă o placă comemorativă,
care să reamintească trecătorilor că acolo a locuit şi
creat Caragiale.

Falimentul Gambrinusului a fost proorocit şi de
epigrama creată de Cincinat Pavelescu, la care se pare
că a colaborat, însăşi maestrul:

         Marelui Caragiale, pe când era berar

         „Iancu Luca Caragiale
         Iţi dă berea cu măsură,
         Face şi literatură....

         Însă nu face parale !.”

Jurist, Ion M Ungureanu-Ţicleni

            La 1 noiembrie 1979, după ce se svonise că ar fi
rămas peste hotare, a fost trimis în mai multe localităţi din ţară,
printre care, Cărbuneşti, Bâlteni şi Ţicleni, împreună cu Ansamblul
„Doina Gorjului”, pe afişe şi invitaţii fiind făcută menţiunea „Să
râdem cu Amza Pellea”.

            Noaptea anterioară fusese foarte rece, cu îngheţ,
frigul resimţindu-se pregnant şi în timpul zilei.

            La sosirea autobuzului cu artiştii la Ţicleni, am fost
contactat de către Domnul Prof. Ion Sanda, care era din partea
forului de cultură al judeţului, dar şi conducătorul grupului de artişti
şi care mi s-a adresat cu rugămintea de a găsi o soluţie a găzduirii
lui Amza Pellea, undeva la căldură, să nu răcească, deoarece
mai întâi evoluează Doina Gorjului, iar la final actorul. La acea
vreme eram primar al oraşului Ţicleni. I-am spus că am căldură
şi acasă dar şi la primărie şi problema e rezolvată. A fost aleasă
soluţia, la primărie. Mi l-a prezentat pe marele actor şi a intenţionat
să găsească o maşină pentru deplasare. I-am răspuns că nu e
nevoie, deoarece soţia mea e la volanul maşinii noastre  – un
Renault 10 -  chiar în faţa clubului. Şi acum păstrez portiera din
dreapta a maşinii, după dezmembrare, în amintirea lui Amza
Pellea. Din clubul petroliştilor ne-am îndreptat spre autorurism,
am deschis portiera din dreapta şi l-am invitat pe Amza să ia
loc, iar eu am trecut în spate. I-am spus soţiei mele, care

Av. Constantin Dumitru Brătuianu (gazda
lui Caragiale) şi cartea sa de vizită.

L-AM CUNOSCUT PE AMZA PELLEA
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Actorul Amza Pellea în filmul "Mihai Viteazul"

rămăsese uimită, deoarece nu se aştepta la un asemenea
pasager, să mergem la primărie. Am mers în biroul primarului,
propunându-i lui Amza să-l servesc cu un coniac. Mi-a spus că
nu poate servi coniac deoarece urmează un spectacol la Bâlteni.
Dar o cafea ?. – „O cafea beau !”. Am preparat-o pe reşoul
electric ce-l aveam. Văzându-l obosit, surmenat, mai tăcut, i-
am adresat o întrebare: - „Domnule Amza, cum aţi ajuns
miliardar ?”. Întrebarea l-a inervat, zicându-mi: - „Dar ce vorbă-
i asta ?”. I-am spus că prin popor circulă o vorbă: Cum a ajuns
Nea Mărin miliardar ?, după ce jucase rolul în filmul „Nea Mărin
miliardar”. Cum soţia mea aflase de acest banc la Sibiu, i-am
spus că ea a venit cu vestea asta din Ardeal. Soţia mea a
explicat: - „Ştiţi, se vorbeşte că Dumneavoastră aţi cumpărat
olteni la valoarea lor şi i-aţi vândut la valoarea la care se cred
ei”.  Atunci, s-a înseninat la faţă, a râs, afirmând că într-adevăr
e o diferenţă. În acest timp a scos un pachet de ţigări „Amiral”,
din care în cele peste trei ore şi jumătate cât am stat la primărie,
a fumat câteva.

            Coincidenţa fericită a constituit-o şi oficierea unei
căsătorii civ ile la primărie, soacra mică – Lumezeanu
Constantina-Dina – venind pregătită cu azime şi pui, coapte la
cuptor, dar şi un zaibăr aromat şi frumos colorat. Delegatul
stării civile a adus o azimă, deasupra puiul,  ce le ţinea într-o
mână iar în cealălaltă o cană de 2 litri cu zaibăr. Cum Amza
Pellea era cu spatele spre uşă, când a intrat delegatul stării
civile, i-am zis că un zaibăr merge. A întors capul spre cel care
intrase, spunând că în anul ăsta(1979), acum vede pentru prima
dată zaibărul nou, deoarece nu a mai fost demult la Băileşti,
fiind foarte ocupat cu teatrul, cinematografia, deplasările cu
spectacolele, etc şi că deşi toată vara a filmat la mare, cu alţi
actori, îngropaţi în nisip până la gât, nu a putut să intre în mare
decât când a plouat.

Din azima pufoasă şi rumenă a rupt un colţ, o aripioară
de la pui pe care le-a gustat cu satisfacţie, şi un pahar de zaibăr.
Cele rămase au fost împachetate şi a spus că le va împărţi în
autobuz cu ceilalţi artişti. Apoi a zis: - „Să vă spun o poveste
reală cu zaibărul. Ai mei de la Băileşti îmi mai aduc şi mie
zaibăr. Am avut oaspete un actor englez, pe care l-am servit
cu zaibăr. I-a plăcut foarte mult. Dar ce credeţi ?. S-a dus la
Hotel Palace unde era cazat, solicitând barmanului să-i arate
ce vinuri are. Pe toate le-a întors pe dos, barmanul intrigat i-a
zis că toate vinurile sunt bune, dar englezul a zis că vrea un
vin pe care l-a băut la un actor român, Amza Pellea. Barmanul
i-a zis că e vorba de zaibăr, dar zaibăr numai la Amza Pellea
poate găsi. Ulterior, englezul  s-a întâlnit cu mine şi mi-a zis: -
„Mister Amza, am aflat de la barman că deţii monopolul
zaibărului în România. Păi când mă întâlneam cu barmanul
numai de zaibăr ne era vorba.”. Satisfăcut de gustarea acelor
bucate şi-a manifestat dorinţa ca în Bucureşti unde locuieşte,
şi are o grădină, ar vrea să facă un cuptor şi o vatră de cărămidă,
că un văr al său de la Băileşti i-a promis că-i va aduce un ţest
de pământ, să-şi poată face pofta, măcar odată sau de două
ori pe an. Nu ştiu dacă şi-a realizat această dorinţă, dar l-am
contactat pe internet pe primarul Băileştilor, D-l Pistriţu, i-am
relatat cele discutate cu Amza Pellea şi i-am sugerat ca la
muzeul marelui actor din oraşul său natal, să nu lipsească ţestul
de pământ şi cuptorul. Mi-a răspuns că cele sugerate de mine
pe baza afirmaţiilor lui Amza Pellea, i le-a făcut cunoscute
fiicei actorului – Oana Pellea -, care a rămas mirată că nu a
cunoscut acele dorinţe ale tatălui său. Ştiu că potrivit dorineţi
exprimate de marele actor, la Băileşti a fost construită o fântână

în amintirea sa – Fântâna lui Amza Pellea - ,
la care, în după amiaza zilei de 12 decembrie
2014, a avut loc o slujbă de pomenire, la care

au participat foarte mulţi băileşteni, invitaţi.
Primarul a delegat pe altcineva din partea primăriei să

se îngrijască de organizare, la Băileşti, el şi-a cerut scuze că
este plecat la Bucureşti, unde fiica lui Amza va lansa noua
ediţie, revăzută şi adăugită, a cărţii tatălui său.

 Când soţia mea i-a spus de bancul auzit la Sibiu ne-a
mai relatat că a filmat la Şelimbăr scene din filmul Mihai
Viteazul şi la plecarea convoiului lor de maşini, spre Bucureşti,
pe Valea Oltului au fost opriţi de către un miliţian şi după o
îndelungată aşteptare, şeful convoiului s-a dus revoltat la
miliţian pentru aşteptare, zicându-i că e cu Mihai Viteazul.
Miliţianul i-a zis că vrea să-l vadă şi el pe Mihai Viteazul. S-au
îndreptat spre cabina maşinii în care se afla Amza, în
costumaţia lui Mihai Viteazul, a deschis portiera, miliţianul  l-a
privit atent din cap până-n picioare, exclamând; - „Ce umbli
Domnule cu cioara vopsită ?, Păi ăsta nu-i Mihai Viteazul,
ăsta-i Decebal !”. Se ştie că anterior, Amza Pellea interpretase
rolul lui Decebal în filmul Dacii, pe care-l vizionase şi miliţianul.
Respectiva întâmplare a declanşat râsete.

            După mai mult de 3 ore şi jumătate, cât am stat
în biroul primarului, de la Clubul Petroliştilor, am primit telefon
că programul Doinei Gorjului e pe terminate, urmând Amza
Pellea. Ne-am deplasat acolo tot cu Renault 10, în sală fiind o
mare aglomeraţie de petrolişti, spectatori erau şi afară pe la
ferestre şi cu greu ne-am îndreptat spre scenă. Întreaga sală
l-a aclamat îndelung pe Amza Pellea. Din buzunarul „vestei
de oltean”, Amza a scos mustaţa ce şi-a aplicat-o înainte de a
intra în rolul lui Nea Mărin.

            Cu o voce tunătoare, a recitat şi poezia lui
George Coşbuc, „Decebal către popor”, ca un adevărat
Decebal, mişcând sufeletele auditorilor, mai ales când a ajuns
la mesajul poeziei:

Actorul Amza Pellea în filmul "Dacii"
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Gheorghe
Cozorici,

Jean
Constantin,

Dem
Rădulescu,

Florin
Piersic şi

Amza
Pellea în
anul 1980

-    „Eu nu mai am nimic de spus !
Voi braţele jurând le-aţi pus pe scut !
Puterea este –n voi şi-n zei !
Dar vă gândiţi, eroi,
Că zeii sunt departe, sus,
Duşmanii lângă noi !”  .
În 5 decembrie 2008 a avut loc o interesantă

comemorare a 25 de ani de la moartea lui Amza Pellea
la Casa de Cultură „Traian Dmemtrescu” de la Craiova,
de către Cenaclul Epigramiştilor Olteni(al cărui
membru am devenit şi eu), unde au participat actorii
Teatrului Naţional Craiova, oameni de cultură, rude
ale marelui actor, de la Băileşti, printre care şi vărul
său, actor Ion Colan, la care comemorare am fost
invitat şi eu să relatez despre întâlnirea de la Ţicleni.
Actorul Ion Colan mi-a mărtusisit că s-a bucurat să
audă noutăţile prezentate de către mine, că nu ştia de
ele şi că Amza Pellea, care-i era verişor, se trage din
neamul Colanilor din Băileşti.

În noiembrie 2012, când la Casa de Cultură a
Sindicatelor din Tg.Jiu, în piesa „Străini în noapte”,
protagonişti au fost marii actori Florin Piersic şi Medeea
Marinescu, fiind şi eu spectator, l-am rugat pe
găzduitorul actorului să-i înmâneze relatările mele
despre Amza Pellea. Am rămas surprins plăcut, când
am primit de la Florin Piersic, pe e-mail, următoarele:

„Stimate şi iubite domnule Ungureanu,

Am citit cu emoţie si cu o foarte mare
nostalgie rândurile pe care mi le-aţi dat. M-aţi
atins acolo unde numai sufletul poate judeca.
Cred că înţelegeţi, poate chiar ştiţi ca Amza a
fost unul din cei mai buni prieteni ai mei. Am
fost colegul şi partenerul lui şi în film şi în teatru.
Ce-i  drept, regret ca n-am fost profesional mai

mult împreună, dar vorba lui Nichita Stănescu pe care-l pomeniţi aici:
"Un prieten adevărat e mai preţios ca un înger"- prietenia a fost legătura
pe care am avut-o cu Amza al nostru. Superbă amintirea pe care mi-aţi
trimis-o şi vă asigur că aceste pagini vor ajunge la Oana Pellea de care
mă simt foarte legat şi care de multă vreme mă numeşte tata 2. De
altfel ca un amănunt sentimental şi chiar profund, sunt unul dintre puţinii
actori care a fost la comemorarea lui Amza şi la deschiderea casei sale
memoriale din Băileşti.

In speranţa că ne vom mai întâlni, vă mulţumesc pentru ce aţi
trimis, asigurându-vă de toată stima şi prietenia mea.

Florin Piersic”.

Amza Pellea nu poate fi uitat pentru că s-a dăruit românilor
prin tot ce a întreprins în timpul vieţii sale.

Jurist, Ion M Ungureanu - Ţicleni

- ŢICLENII  au cea mai lungă stradă din România – strada Petroliştilor – cca 15 km.? Constatarea i-a aparţinut scriitorului
Mihai Pelin, care a parcurs-o pe bicicleta regretatului scriitor  ţiclenar  Nae Diaconu , în anul 1976, după care a scris în revista
„Flacăra”, nr.46(1119) din 18 noiembrie 1976, articolul „Ţicleni, cea mai lungă stradă din România” , problemă preluată şi de
enciclopedie ?.;

- În Craiova există o stradă cu numele de „Ţicleni”, având codul poştal 200789, cu intersecţie în Str.  Calea Brestei?;
- Tot în Craiova există şi o stradă cu numele „Bâlteni” ?;
-  A existat o navă românească, cu numele de „ŢICLENI” ?. În urma parastasului prin care flota românească a fost dată

de pomană, nava „ŢICLENI”, a fost atribuită  Greciei, societatea SAINT MARY NORTE CH SHIPPING ?;
-  A existat şi nava cu numele „CĂRBUNEŞTI”, care, la acelaşi „parastas” a fost atribuită tot Greciei, societatea SEA

CORAL OVERSEAS MARINE ?.
Consilier juridic, Ion M Ungureanu Ştiaţi că...
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DUMITRU VLĂDUŢ - (n. 1939, Ungureni-Tismana, Gorj).
Eseist, proză scurtă, folclor.

Dumitru Vlăduţ

Dezamăgire de om bătrân
- Dezamăgirile lui nea Mitică -

Nota redacţiei. Iată un nou articol pe care ni-l trimite
nea Mitică Vlăduţ din Ungurenii Tismanei la redacţie. Aşa
cum recunoaşte, îndreptându-se spre capătul vieţii, cum
implacabil toţi o vom face, trecerea dânsului printr-o viaţă,
cât de cât normală, se sfârşeşte cu marea dezamăgire a
acestei false democraţii postdecembriste.

Toate epocile istorice au avut şi bune şi rele, dar ce
s-a întâmplat în cele două decenii şi jumătate de
„democraţie dâmboviţeană sălbatică” întrece orice
închipuire. Cu cuvinte simple de om de la ţară, nea Mitică
face un rechizitoriu al clasei politice care, după umila sa
părere, a distrus şi a furat tot ce agonisiseră generaţii întregi
în secolele trecute. Şi trage o concluzie dramatică: „Îmi
pare rău că va trebui să părăsesc această lume şi va trebui,
că nu există altă cale, dar cu regrete nu voi avea ce povesti
celor de dincolo de poarta necunoscutului dacă va exista,
că am plecat dintr-o Românie săracă, o Românie fără flori,
fără bogăţie, o Românie ce se susţine pe minciună, pe
fraude, o Românie în care uneori se pedepsesc cei care
au dreptate!”

Nu este un jurnalist profesionist nea Mitică iar
jurnalist amator abia anul acesta dar cuvintele dânsului
ne imprimă în suflet sentimente şi în minte adevăruri într-
un mod în care niciun trust de presă de astăzi nu-l poate
face. Fiindcă presa este prea implicată în luptele
politicianiste ale partidelor politice. Indubitabil, războaiele
politice sunt vaca de muls pentru mass-media românească
iar fără laptele posdecembrist ziarele partizane ar muri de
inaniţie. Aşadar, citiţi-l pe nea Mitică şi difuzaţi mesajul
lui, pentru ca noii politruci ai României să priceapă odată
cum îi văd bătrânii noştri!

Dumitru Vlăduţ:
TRECEREA OMENIRII PRINTRE ERE

Deşi oamenii în epoca primitivă nu aveau condiţii prielnice
pentru câştigarea hranei, amenajării unei locuinţe cât de cât
modeste, şi-au căutat singuri calea prin meşteşuguri în scopul
îmbunătăţirii vieţii. Fiecare epocă a adus mici progrese, chiar în
condiţiile grele ale sclavagismului.

A durat ani în şir cu bune şi rele. Feudalismul a fost tot
neprielnic pentru omul de rând, dar s-au dezvoltat unele domenii
cu mari sacrificii. A urmat capitalismul. NU spun că a fost o formă
socială bună pentru toată generaţia, dar a fost societatea care a
făcut cele mai mari progrese în industrie şi în agricultură iar în
unele cazuri a selectat oameni simpli pentru pregătire, organizare
şi dezvoltarea societăţii.

A urmat socialismul – cu teroare, cu desfiinţare a tradiţiilor
societăţii. Au terorizat oamenii de cultură, intelectualii, elitele ţării
iar  pe unii i-au exterminat în închisorile lor. Noua organizare socială
a făcut mult rău societăţii româneşti, dar ce a fost bun făcut de
capitalism, fabrici, uzine, ateliere, au fost reorganizate prin
proprietatea socialistă. Nu le-a desfiinţat, le-a modernizat. A creat
locuri de muncă pentru ţăranii dezrădăcinaţi din satele lor, le-a
făcut şcoli, spitale, blocuri de locuinţe unde să locuiască. Cu 100
lei mergeai la cumpărături, luai necesarul şi te întorceai şi cu rest.
Tinerii absolvenţi aveau de lucru, nu erau nevoiţi să părăsească
ţara. De altfel nici nu era posibil, securitatea era la graniţă. Dacă
nu aveai de lucru, te obligau să lucrezi cu bunele şi relele
socialismului. Nu se poate compara cu epoca democraţiei – 1989
– 2015. Astăzi ne batem joc când spunem DEMOCRAŢIE.

 TRECEREA ROMÂNIEI ÎN ERA
DEZAMĂGIRILOR

Dumitru Vlăduţ - "Nu voi avea ce
povesti celor de dincolo..." Câţi muncitori îşi vor fi câştigat pâinea aici?
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 TRECEREA ROMÂNIEI ÎN ERA
DEZAMĂGIRILOR

În perioada 1989 – 2015 s-a distrus tot ce a făcut
CAPITALISMUL şi SOCIALISMUL: uzine, fabrici,
combinate, micile ateliere, inclusiv ambulanţii ce făceau
reparaţii pe străzi, lăptăresele care strigau printre blocuri:
„Ia lapte bătut, urdă, brânză etc.” Nu mai există micul comerţ
stradal şi nici micii meseriaşi ambulanţi ce circulau prin
sate: geamgii, olari, dogari, păcurari, vânzători de drobi de
sare pentru vite, totul a rămas o amintire în depănarea
timpului. Programul „epocii Ceauşescu” pentru construcţia
de mini-hidrocentrale pentru stoparea inundaţiilor din munţi
s-a stopat, canalul de irigaţii Dunăre-Siret e un surogat iar
de portul Bucureşti prin canal la Dunăre se-aude doar prin
campaniile electorale. Şi atunci despre ce îmbunătăţiri
vorbim?

Ce-a făcut democraţia lui Ion Iliescu, a lui Petre
Roman şi a altor conducători care i-au urmat? Au distrus
irigaţiile din agricultură, frumoasele ferme de pomicultură,
sere cu tradiţii. Au transformat terenurile în buruieni, sunt
nelucrate zeci şi sute de hectare, dar dau subvenţii. Dacă
încearcă cineva să progreseze în agricultură, îi cheamă în
judecată, sau dacă îţi cauţi dreptul la moştenire – te judeci
7 – 8 ani.

Au desf i inţat mari centre industriale –
ELECTROPUTERE CRAIOVA – unde lucrau peste 40 de
mii de muncitori. Ştiţi ce-au pus în locul ELECTRO? UN
MOL ca să cumpărăm produse din alte ţări.

Ce s-a întâmplat cu întreprinderea 23 AUGUST,
întreprinderea de tricotaje Braşov, dar cu ALUMINA Oradea,
ELECTRO MUREŞ Tg. Mureş, cu întreprinderea
MECANICĂ Timişoara? Cu întreprinderile de industrializare
a laptelui, cu AUTOMATICA Bucureşti, cu cele 9 uzine şi
întreprinderi decorate cu Ordinul Muncii, clasa I, întreprinderi
decorate cu Ordinul Muncii, clasa a II-a. Dar cu cele
întreprinderi decorate cu Ordinul Muncii, clasa a III-a în
număr de 12, cu  întreprinderile de CONSTRUCŢII,
întreprinderile de STAT ŞI SILVICULTURĂ, TRANSPORT
ŞI COMUNICAŢII, CIRCULAŢIA MĂRFURILOR, institutele
DE CERCETĂRI, toate prezente în anul 1989. După 1990
s-au transformat unele în fiare vechi vândute pe puţin şi
câştigând cei ce le-au cumpărat şi vândute apoi la fier vechi.

Unde erau atunci la această decapitare a

INDUSTRIEI ROMÂNEŞTI cei ce fac azi zornăituri de cătuşe.
Dacă se intervenea, aşa cred eu, nu se ajungea la aceste fraude,
la atâtea hoţii. S-a distrus toată industria, irigaţiile moderne,
plantaţii de pomi fructiferi. Au mai rămas puţine din păduri. Ce-
au făcut cei ce au luat frânele aşa-zisei DEMOCRAŢII? În locul
fabricilor, uzinelor, micilor şi marilor plantaţii, au construit sedii
luxoase pentru telecomunicaţii, bănci, tribunale mari, luxoase,
sedii ale unor întreprinderi – electrocentrale – sedii ale finanţelor
luxoase şi peste sute de biserici ce s-au făcut cu cei care au
cumpărat  marile uzine, fabrici, fabricare ateliere, ţevi de la
instalaţiile moderne şi le-au transformat în ruine, îmbogăţindu-
se prin vânzare la fier vechi ??

Atunci nu existau instituţii care să-i tragă la răspundere?
Pe mine ca simplu cetăţean mă doare că la distrugerea

avuţiei industriei româneşti – nu au reacţionat organele
competente. Ce au făcut cu fondurile europene? Aici sunt de
vină guvernele şi nu cei ce au furat . Ce au luat guvernările de la
Uniunea Europeană trebuiau investiţi în obiective industriale,
pentru locuri de muncă, nu în sedii pompoase şi birouri luxoase.
Dacă s-a furat, guvernele au dormit, iar instituţiile abilitate s-au
făcut că nu observă. Acum se constată  după 25 de ani că s-a
furat totul. Toate avuţiile ce erau trecute la stat. Reconstruiţi fabrici,
uzine, ateliere. De ce nu le confiscaţi averile marilor hoţi? Lăsaţi
în ţară sărăcia! Aceasta este povara cea mai grea. Nu-i băgaţi
pe hoţi la închisoare ca să mai cheltuie statul cu închisori, cu
sute de procurori, cu sute de judecători, cu anchete în zornăit de
cătuşe. Nu domnilor, luaţi-le tot, ferme, făbricuţe, ateliere
construite ilegal şi angajaţi muncitori şi portari la aceste fabrici
făcute din furtul avuţiei naţionale. Dar văd că nu se urmăreşte
acest lucru. Îi bagă la închisoare şi le lasă şi avuţiile! Cu
propaganda şi cu vorbăriile – România moare.

Câte fabrici, uzine, ateliere, plantaţii, irigaţii s-au făcut în
25 de ani? Dar câte s-au distrus în 25 de ani, ştiţi? Puneţi-i să le
reabiliteze nu să-i băgaţi la închisoare. Nu rezolvaţi nimic.
România rămâne şi mai săracă şi într-o zi nu veţi mai avea,
oameni buni, după ce bea apă. Priviţi spre ziua de mâine nu la
ziua de ieri. Ziua de mâine va aduce prosperitate dacă veţi şti să
folosiţi mijloacele de care dispuneţi. Ceea ce faceţi astăzi trebuia
făcut de zeci de ani şi nu mai ajungeam azi să nu mai credem în
miniştri, în guvern şi chiar în justiţie căreia îi revenea sarcina
prin reprezentanţii lor să facă ordine. Cred că s-au pierdut frâiele
ţării. Ştiţi oare ce se vorbeşte despre România democratică după
25 de ani? Şcoala, sănătatea au pierdut busola timpului din ţările
cu adevărata democraţie. Cum puteţi domnilor să guvernaţi ŢARA
ROMÂNEASCĂ, când zilnic se scumpesc gazele, benzina,
energia electrică. Ţara nu are uzine, fabrici, ateliere unde să-şi
trimită fiii la muncă, îi forţaţi să-şi părăsească casa, familia, ţara
să plece peste hotare să lucreze în condiţii neomeneşti ca să-şi
întreţină familia în ţara lor. NU mai încercaţi să faceţi justificări,
dând vina guvernul de azi pe cei ce au fost ieri, că cei ce sunt azi
, au fost şi alaltăieri şi tot în această apă tulbure  v-aţi făcut
baie.

Ruinele democraţiei postecembriste

Unde erau cei care ar fi trebuit să ne apere locul de muncă?
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Îmi pare rău că va trebui să părăsesc această lume şi
va trebui, că nu există altă cale, dar cu regrete nu voi avea
ce povesti celor de dincolo de poarta necunoscutului dacă
va exista, că am plecat dintr-o Românie săracă, o Românie
fără flori, fără bogăţie, o Românie ce se susţine pe minciună,
pe fraude, o Românie în care uneori se pedepsesc cei care
au dreptate în favoarea celor încă se mai bucură de
încrederea  unor instituţii ce ne conduc. Au retribuţii mari,
cred că aceasta îi determină să nu realizeze suferinţele celor
nevoiaşi, prin propagandă, prin ceremonii, fie ele de orice
fel. Nu se realizează nimic, ba dimpotrivă duce şi la mai
mari confuzii în rândul oamenilor simpli. De fapt cred că asta
se şi urmăreşte, seamănă minciuna şi teroarea ca să poată
domni liniştea. Să încasezi venituri mari din ceea ce mai are
ţara. Sunt unii puşi în funcţii, nu au curajul să spună ce
retribuţii au cei ce guvernaţi. Urmăriţi să câştigaţi alegerile
să mai fluturaţi steagul, semănaţi sărăcie peste masele
populare care încă se mai lasă păcălite.

Oamenii ai societăţii democratice dintre 1990 şi 2015,
întrebaţi guvernanţii care au guvernat în aceşti ani, câte
fabrici, uzine, plantaţii şi irigaţii au făcut pentru poporul ce l-
au guvernat?

Dar nu vor răspunde câte vile, sedii de lux au făcut din
avutul ţării, prin vânzări de fabrici, irigaţii şi păduri distruse şi
au construit imperii – pe ruinele unei ţări, altădată înfloritoare.
Astăzi am trecut pe la Oţelul Roşu  - geamuri sparte, ruine,
cântau cucuvelele. Aşa cântă şi la fostele mari uzine, fabrici
şi ateliere distruse fără milă. Cine răspunde? Poate veţi
recunoaşte într-un târziu societatea anilor 1990 – 2015.

E societatea distrugerilor, taifunului, afacerilor care au
distrus totul în favoarea îmbogăţiţilor. Am trăit în societatea
capitalistă – era pentru ţară, pentru muncitori – nu erau multe,
dar existau agricultori harnici, cu vite, cu plugul lor rudimentar,
nu rămâneau atâtea terenuri nelucrate. Tehnica cu care se
laudă societatea anilor 1989 – 2015 – sunt zeci de hectare
lăsate în părăsire. Domnilor care astăzi guvernaţi România
– vă întrebaţi măcar o secundă unde va ajunge Ţara
Românească sau cei care aţi preluat frâiele aşa-zisei
democraţi i  în 1990 – unde aţi  dus f rumoasa Ţară
Românească. Ce-aţi făcut cu ţăranul harnic, cu funcţionarul
cinstit, cu cei ce judecă dreptatea şi cu coroana industrializării
dinaintea anilor 1990.

Societatea este încă lovită de o gripă care nu şi-a găsit
antidotul şi nu cred că-l va găsi curând. Nu se întrevede decât
cer închis cu furtuni, sărăcie, lipsă de educaţie, cu o sănătate
şubredă. Nu mă puteţi convinge, nu aveţi nicio întrezărire
spre un luminiş.

Nu pot să trec cu vederea că această perioadă de zisa
democraţie a anilor 1990 – 2015 s-a întors la metode aplicate
de securitatea lui Ceauşescu, metoda turnătoriei ca să-ţi
meargă ţie bine. Mergeai la securitate şi-ţi turnai prietenul,
rudele şi cine îţi era antipatic . Astăzi când se vorbeşte de
democraţie, de fapt nici nu este vorba de aşa ceva. Ne-am
întors în perioada turnătoriilor, te reţine procurorul pentru unele
fapte pe care le-ai făcut în interesul tău. Te arestează şi acolo
începi să-ţi torni prietenul, oamenii care te-au ajutat în viaţă,
spui şi vrute şi nevrute împotriva celui ce te-a făcut bine.
Procurorul îl crede sau nu, dar ca să-ţi dea o speranţă, îţi
promite că-ţi va da o pedeapsă mai mică numai să-ţi torni
aproapele. Este metoda ce o aplica securitatea lui Ceauşescu.
În unele cazuri are nuanţe şi mai sumbre.

O altă practică aplicată astăzi în
justiţie este folosirea aşa-zişilor experţi. Unii
judecători nu mai iau azi în calcul actele de

proprietate, declaraţii ale martorilor, confruntarea cu vecinii, ci
numai rapoartele făcute de aşa-zişii experţi, care le întocmesc
în funcţie de preferinţe şi de promisiuni făcute acelor ce ţi-au
luat ilegal dreptul de moştenire, ceea ce e trist, unii judecători
care le consideră corecte, dezmoştenind pe adevăraţii proprietari.

Durerea şi paguba ce se abate asupra omului simplu, fără
posibilităţi materiale, nu mai poate să se apere de furnicarul de
experţi numiţi de unele instanţe. Uneori 3 – 4 – 5 şi chiar mai
mulţi experţi ducând omul sărac la pierderea dreptului de
moştenire şi la reducerea subzistenţei sale, obligat de unii
judecători să-i plătească pe aceşti experţi. Se cunosc zeci de
cazuri, şi chiar sute. Te plângi, dar nu ai cui. Nu există o autoritate
să facă echilibru în aceste abuzuri făcute de unii experţi incorecţi.
Pentru că în scopul scăpării unor persoane de abuzuri, unele
instanţe au inventat aşa numiţii experţi şi sunt mulţi oameni
afectaţi. NU vreau să fiu rău, recunosc că sunt unii judecători
care cântăresc cu mare grijă rapoartele acestor topografi,
declaraţii ale martorilor, actele de proprietate ale celor ce se plâng
justiţiei şi le iau în consideraţie înlăturând rapoartele topografilor,
dându-i omului ce este al lui. Se pune însă întrebarea, sunt mulţi
asemenea judecători?

Perioada democraţiei 1990 – 2015 seamănă în unele cazuri
mai sumbră decât perioada securităţii lui Ceauşescu – dar, nu se
poate face nimic, nimeni dintre cei care ne-au condus şi conduc
astăzi destinele ţării. Nu sesizează aceste grave pedepse ce s-
au abătut asupra omului simplu. Poate este vinovat şi omul simplu
ca o dată la 2 sau 4 ani are posibilitatea să-şi spună cuvântul,
dar nu o face. Se bucură de un kg de zahăr, un litru ulei, un mic
sau o căldare fără să realizeze că aceste mici atenţii îi îngrădesc
traiul zilnic.

Sunt multe de spus, dar timpul în care trăim, este aşa de
spinos, aşa de complicat – că va trebui multe generaţii de acum
încolo să le ducă în spate. Prin ceremonii religioase nu scăpăm
de aceste timpuri fără echilibru decât atunci când educaţia se va
ridica la rangul cuvenit, când respectul faţă de om va reveni la
timpurile copilăriei mele, la timpuri cu 70 – 80 de ani în urmă –
rudimentar – le spun tinerilor de azi – dar erau la loc de cinste
respectul, dreptul proprietăţii, dreptul la linişte sufletească. Astăzi
– a dispărut – locul dreptăţii l-au luat alte categorii ce se văd la
orice pas. Asta este democraţia (poreclită) anilor 1990 – 2015.
Cine încearcă să schimbe ceva? Totul este redus la tăcere – şi
această tăcere o găseşti undeva unde nu mai poţi vorbi – în
cimitire. Este foarte întuneric în aşa-zisa democraţie, iar soarele
dreptăţii se ascunde după nori groşi.

Orice scuză, orice judecată, orice argumente ar aduce cei
ce au guvernat şi guvernează – cu toate instituţiile ce funcţionează
după pofta guvernanţilor duce la dispariţia tradiţiilor, bunăstării
şi gândirea oamenilor harnici şi cinstiţi  din timpurile copilăriei
mele. Regret acele timpuri şi deplâng generaţiile viitoare care
vor fi supuse minciunii şi lipsei de demnitate.

Vlăduţ Dumitru

La Oţelul Roşu a rămas doar semnătura hoţilor

Citiţi şi «Flacăra Sibiului», 1965. Pag. 36-37
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LUCIA SILVIA PODEANU - (n. 1942, Focşani)
poet, folclorist (din Novaci-Gorj).

Scriitor membru

al LSR -Gorj

Ideea – maioresciană – a poetului care trebuie să
trăiască puţin pentru ca opera să-i fie mai mult apreciată, mi
se pare criminală, malefică, depăşită.

Gurile rele – (recte Asociaţia Mihai Eminescu) spun că
aceasta ar fi condus către uciderea Marelui Poet.

Câte proiecte ar fi prins încă viaţă?
Tudor Vianu îşi începea acum cincizeci şi şapte de ani

cursul facultativ ”Evoluţia ideii de geniu în literatură” la
Facultatea de Limbă şi Literatură în Bucureşti, spunând: ”Dacă
Goethe ar fi trăit cât Eminescu, n-ar fi existat în literatura
germană şi universală”.

Care este ”Patul lui Procust” după care se măsoară
calităţile unei opere? Cine stabileşte criteriile aprecierii valorii
literare? Cine stabileşte timpul de elaborare al scriiturii? De
ce la douăzeci de ani îţi po?i cânta în gura mare intensitatea
sentimentelor, iar la şaptezeci eşti desuet dacă faci acelaşi
lucru?

Există un an – 1904 – Sadoveanu şi restul aproape
şaizeci, Sadoveanu nu mai e Sadoveanu?

E mai puţin uluitor demonstraţia Brâncuşi din ultimii
ani de viaţă decât copilul care a modelat din zăpadă animalele
din gospodărie? Homer a fost cumva un flăcăiaş imberb ce
şi-a strunit lira de aed la marile ospeţe?

Timpul?
Cine stabileşte timpul în care ideea prinde sensul

cuvintelor, gândul capătă conturul pe care alăturarea de
cuvinte i-o conferă? Timpul acesta este diferit pentru fiecare.

Biologic poate au cincizeci, şaptezeci, nouăzeci de ani.
Tinereţea interioară are alt timp asemănător comunicării
mentale universale, aceeaşi în toate timpurile, în toate limbile
şi în toate culturile.

Dacă nicio boală fizică nu alterează procesele gândirii,
mulţi nonagenari sunt mai tineri şi mai sprinteni interior ca
Labiş. Cincizeci de ani este vârsta la care devenim socri,
bunici, ne eliberăm de o parte importantă din responsabilităţile
materiale existenţiale care ne absorb energii, ne răpesc timp
şi spaţiu de gândire, depăşim o etapă de viaţă, devenim liberi,
putem zbura mai uşor.

Ne întoarcem către noi!
Atunci „Caratele” ce sunt în noi – mai multe sau mai

puţine – prind viaţă, se şlefuiesc, devin mai uşor creaţie. Avem
sentimentul unei anume împliniri existenţiale, dar simţim
necesitatea saltului calitativ, a dăruirii luminii interioare şi
celorlalţi. Acumulările, trăirile, dezamăgirile, iubirile, împlinirile
estompate de primitivismul senzaţiei devin cugetare, capătă
sensuri de dicton, de maximă, sunt filigranate de înţelegere,
de o infinită dragoste, de cunoaşterea cel puţin a încă unui

adevăr în afara adevărului ştiut până atunci.
De aici până la creaţie e doar linişte,

„puterea de a te pune în stare să faci” - cum spunea Nicolae
Iorga.

Creaţia intelectuală - cartea - chiar dacă o singură idee
ar fi să luăm dintr-o carte - devine bun de cultură. Ea n-are
vină şi este o crimă de a fi tratată ca un viciu.

Ea – cartea este o „dulce zăbavă” ce alină sufletul şi
conduce la îmbogăţirea minţii noastre. Nu putem exista fără
carte ca obiect din bibliotecă sau în format electronic.

Deşi „cânt” versuri de a şti să scriu şi în clasa a II-a
eram într-o emisiune la Radio Focşani, numită „poeta cu ochii
albaştri care are opt ani” – nu am avut timp de materializat
această „iluzie”, cum spune cultura Orientului Îndepărtat.

Acum viaţa mi-a dat voie să-mi acord puţină vreme şi
mie. Oare am greşit că am publicat versuri la aproape şaptezeci
de ani?

Oare toţi cei care au spus câte un cuvânt bun despre
„Anotimpurile iubirii” au greşit?

Generaţiile născute în jurul mijlocului secolului al XX-
lea au avut o traiectorie existenţială unică în istorie. Şi-au
petrecut copilăria, adolescenţa şi tinereţea printre ruine, au
înfruntat foametea, au construit ţara după război, au studiat şi
au trecut prin închisori sau lagăre de muncă doar cu vini
închipuite, au muncit atât încât la un moment dat venitul pe
cap de locuitor a fost cel mai mare din întreaga existenţă a
acestui neam.

Acum este, oare, aşa de îndrăzneaţă cererea lor de a
deveni membri ai Uniunii Scriitorilor din România, doar pentru
că resursele economice ale ţării nu-şi pot permite (De ce?)
acordarea unui plus de 50% din pensia cuvenită creatorului

Din volumul "VERSURI ŞI PROZĂ"

Greşim ?
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de literatură, dar se poate cu nonşalanţă să-i ia fiecărui
pensionar după patruzeci şi şapte de ani de muncă dintr-
o pensie de 1500 de lei – 150 de lei?

Aceasta-i răsplata ţării acestuia!?
Mă duce gândul la povestea „Funiei de nisip”. Când

toţi vârstnicii vor fi înlăturaţi şi judecata va fi făcută de
alţii în pripă, fără înţelepciune sau cu alte interese servind,
ţara va fi mult mai uşor asuprită, ocupată.

Cui e frică de bătrâni?
Cumva de valorile lor morale, de principii?
Trebuie să aruncăm tot ce-i românesc la gunoi? –

şi să ne închinăm străinătăţii, Europei, Terrei?
Fiecare timp a avut o doză mai mare sau mai mică

de cosmopolitism, dar acum vrem să anulăm în totalitate
naţionalul din artă şi nu numai; vrem ca teatrul să fie cât
mai dezbrăcat, baletul cu conotaţii cât mai sexuale,
literatura cât mai pornografică, pictura să expună falusuri
şi vaginuri în expoziţii itinerante! Ce Eminescu, ce
Enescu, ce Grigorescu? Cine sunt dumnealor?

Noi! Noi suntem generaţia secolului XXI şi bătrânii
trebuie să dispară! Oare copacii fără rădăcini mai trăiesc?
Mai este pădure fără copaci??

N.R. Şi, în completarea subiectului, doamna Lucia
Silvia Podeanu adaugă un argument că şi la vârste
înaintate se poate crea:

ARUNCAŢI-I PE POEŢI

Aruncaţi artiştii la gunoi
Şi primii aruncaţi-i pe poeţi,
Că văd prea multe
Şi înţeleg uşor!
Mai au şi darul
Ca să spună
Pe înţelesul tuturor,

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

               Novaci, 1995

Novaci-Gorj, 2 august 2011
Notă: Oare am greşit că am publicat versuri la aproape

şaptezeci de ani? se întreabă doamna Podeanu.
Un scriitor dintr-o generaţie ceva mai veche, Gheorghe

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

Citiţi  acest ARTICOL şi online:
http://samanatorul.blogspot.ro/2015/07/lucia-silvia-podeanu-gresim.html
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Aveam un ţel. Demarasem cu republica populară,
construisem socialismul şi ne îndreptam „spre comunism în
zbor”. Şi am aterizat din zbor în democraţia fără scop, fără
satisfacţii şi fără mobilizare sufletească. Oamenii muncesc în
noile SRL-uri cu frica de a li se desfiinţa locul de muncă,
managerii firmelor cu frica de controale fiscale dirijate de
politichie şi zornăit de cătuşe. Nea Mitică ne pune la dispoziţie
„Flacăra Sibiului” Anul XXI, nr. 3579 de sâmbătă, 4 septembrie
1965, 4 pagini, 20 de bani. Un cotidian apărut în anul 1944
deci odată cu „întoarcerea armelor” spre Hitler şi alipirea la
hoardele lui Stalin. Articolul inclus aici în revistă este din anii
când Ceauşescu abia se întronase la putere.

Care erau tilurile de atunci ale cotidianului „Flacăra
Sibiului”?

-          Spre noi succese în întrecerea socialistă
-          Spiritul inovator mai mult stimulat
-          Cum cultivăm grâul! Munca îşi arată roadele
-          Necesitatea cercetării izvoarelor documentare

pentru profesorii de istorie
-          Oameni şi albine
-          Invitaţie la drumeţie: Negoiul
Hmmm! Propagandă jurnalistică comunistă, delirantă,

exaltantă, alături de imnurile mobilizatoare ce se transmiteau
la radio. Dar astăzi, care sunt principalele titluri de ziare? Ne
îndeamnă ele la inovaţie, la cercetare, la practici agricole
novatoare? Vorbesc ziarele de astăzi că munca şi abnegaţia
faţă de meseria aleasă trebuie preţuită?

Să vedem câteva titluri. Între timp, se pare că azi limba
română s-a descotorosit de diacritice iar la radio, cât şi la
televiziuni, transmisiunile în direct sunt pline de mârâieli şi
poticneli monosilabice. Ca o compensaţie, unele ziare mai
scapă câte un font cu diacriticele „ă” sau „â” pe ici, pe colo:

- România mondenă. Top 10 cele mai ciudate imagini
postate de vedete pe Facebook. Starurile din România sunt
obsedate să posteze imagini în care sunt subiectul principal.

- I-a plătit unui mogul 650.000 de dolari pentru a lua
masa cu el.

- Au ajuns in clasa a V-a fara sa stie sa-si scrie numele.
Tatal fratilor din Vaslui: Ce sa fac? Legea nu-ti da voie sa-i bati

-: O celebra blonda de la noi arata mai bine la 36 ani
decat la 20; Adelina Pestritu, schimbare radicala de look! Era
super entuziasmata, dar un detaliu i-a scapat; Imagini
scandaloase cu o concurenta de la "Insula iubirii".

- Dezastrul din învăţământ: Un profesor român câştigă
de 10 ori mai puţin decât unul german şi de 3
ori sub unul grec.

- Un spatiu din Palatul Primaverii, resedinta lui
Ceausescu, rezervat pentru fosti presedinti.

- Care este cea mai mare afacere din puşcăriile din
România

- La ce perversiuni sexuale a fost supus Printul Harry
in Las Vegas; Creatura ciudata cu aspect de pasare si blana
pe coada, descoperita pe o insula din Extremul Orient; Culmea
jafului la o banca! A dat lovitura in carucior cu rotile.

- Sex. 5 poziţii erotice pentru o noapte fierbinte în parc
- O tanara din Dambovita a gasit cadavrul mamei ei in

apele barajului de langa oras.
- Bătaie ca-n Vestul Sălbatic pe un drum din Galicea.

Un şofer nervos a ameninţat cu pistolul trei persoane aflate
într-o altă maşină.

-. Cum stai cu dragostea în săptămâna 6-12 iulie.
Previziuni!

- Istoria batistei. Cine mai poarta batista in ziua de azi?
Cine n-avea de lucru şi nu voia să citească o carte

pentru a-şi îmbogăţi bagajul de cunoştinţe n-avea decât să
citească din ele. Se găseau, la 3 iulie 2015 pe Internet. Dacă
citiţi azi, alte titluri similare vi se bagă în ochi, chiar dacă aţi
dori să căutaţi ceva serios pe Internet. Reţineţi titlul cu “5
poziţii erotice pentru o noapte fierbinte în parc” (!!??) Te mai
miri de violurile pe care le plânge de milă Antena 3, Realitatea
TV, B1, Digi şi chiar TVR? Răul este evident  că zace înăuntrul
mass-media care a stârnit tineretul. Mentalitatea reporterilor,
directorilor de presă şi televiziuni este de vină! Ei atacă justiţia
şi tăranii din sate, care ştiu mai  bine unde e răul aruncând cu
bolovani în reporteri. Care, în loc să-i întrebe pe tineri dacă
mass-media şi piaţa neagră porno le-a inspirat violul îi întreabă
“- Aţi violat?”. Halal reporteri ! Întreabă pe hoţ dac-a furat !

Dezastru şi în emisiunile TV ! Priveam îngrozit în seara
zilei de 27 iulie ce dezbateri inconştiente se făceau de către
nişte “experţi” privitor la “vechile mentalităţi” ale ţăranilor !

“- Nenorociţii ăştia au mentalitatea bolnavă şi nu ţăranii!
îmi spunea un şofer. Au plecat de la ţară ca nişte ţărani puturoşi
cărora nu le place munca, ca să se facă în marile oraşe
“experţi”, “moderatori” şi directori de televiziuni. Ei, nu vorbesc
ci o lălăie şi se bagă în vorbă unii peste alţii din prostie sau din
misiunea pe care o au ca nu cumva unul să zică vreun adevăr!

Stau în bloc “la cutie”, n-au loc pentru cărţi dar nici
cititul pentru ei nu-i o obişnuinţă! Unii au un singur televizor,
un singur computer (nu e spaţiu, nu-i aşa?) şi se ceartă cu
soţia şi copii pentru ce canal să vadă.”

Dacă stau să judec ce spune acest om simplu de la
ţară, cam are dreptate: iată, noi “cei de la ţară”, trăim într-o

Un articol din „Flacăra Sibiului”,

1965, pus la dispoziţie de

octogenarul Dumitru Vlăduţ

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

 Comparaţi titlurile din vechiul cotidian sibian cu “ştirile” de pe reţeaua
Internet care-ţi sar astăzi în nas imediat ce ieşi din căsuţa poştală de pe Yahoo!
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Ceea ce îţi  reţine atenţia de la început, cînd v izitezi
întreprinderea „Fructexport" din Sibiu este ordinea şi curăţenia ce
domnesc peste tot, hărnicia oamenilor asemenea albinelor dintr-un
stup.

Comparaţia nu-i la întîmplare pentru că munca acestor oameni
este strîns legată de munca albinelor. Mulţi au trecut pe lîngă clădirea
albă, singuratecă, de la marginea oraşului fără să-şi dea seama că
aici se pregăteşte un produs atît de căutat care cutreieră continentele:
mierea românească.

— Întreprinderea noastră — îmi spunea şeful staţiei de
omogenizarea mierii, Dumitru Vlăduţ — este tînără dar unică în ţară.

Colectivul de muncitori al acestei unităţi industriale sibiene s-
ar putea spune că umanizează munca instinctivă dar colosală a
harnicelor himenoptere. Aci este adusă mierea din toată ţara prin
intermediul unui număr mare şi variat de furnizori, ea constituind
„materia primă" a întreprinderii. Dar această materie "brută" este atât
de variată, cu calităţi deosebite, provenind din neamuri diferite de
flori. Tocmai de aici începe munca în cadrul acestui combinat.

Miile de bidoane cu lichidul dulce sînt sortate de oameni cu
experienţă, în urma unor analize riguroase — pe flore — apoi în săli
speciale, la temperaturi anumite, se conservă pentru o perioadă
îndelungată, pentru a nu se cristaliza.

Un moment cheie în tehnologie îl constituie filtrarea, curăţirea
de toate impurităţile. Pînă nu de mult aceasta se făcea în mod nu
tocmai corespunzător, ceea ce ducea, uneori, la refuz din partea
clienţilor. Problema filtrării a stat în permanenţă în atenţia conducerii
şi a fost soluţionată. Aşa că astăzi s-au obţinut rezultate foarte bune
prin inovaţia făcută de un colectiv alcătuit din: D. Vlăduţ, I. Medeleanu
şi Vasile Enghiş. Noul sistem de filtrare, alcătuit din 4 pînze (nu două
ca înainte) înclinate fiecare sub unghiuri diferite şi cu densităţi de
pori deosebitie asigură o filtrare de calitate.

Totodată aplicarea inovaţiei asigură o igienă deplină, precum
şi o reducere a timpului de filtrare de la 6 ore la 3 ore şi 45 minute.

Toate acestea implicit duc la o producţie crescută, la o servire
promptă a clienţilor. Demn de remarcat în procesul tehnologic de aci
este un mare omogenizator cu peste 20 000 kg capacitate în care se
pregăteşte mierea în conformitate cu cerinţele consumatorilor — adică
se realizeză polyflora şi indică ceruţă, cu alte cuvinte, mierea de
calitate.

Apoi încărcată în bidoane, grupate în loturi — pe mare, cu
avionul, cu trenul sau maşina — o parte din ea porneşte pe
meridianele şi paralele globului.

Unii clienţi n-au rezistat curiozităţii de a cunoaşte unde se
prepară acest delicios produs românesc, aşa că au venit şi au vizitat
întreprinderea „Fructexport" din Sibiu.

Ceea ce i-a uimit pe ei şi încîntă pe orice vizitator sînt condiţiile
excelente de muncă, procesul tehnologic: camere căptuşite în faianţă
strălucind de curăţenie, aparate moderne, ţinuta ireproşabilă a
muncitorilor, precum şi un laborator bine utilat de cercetare chimică
a mierii, ceea ce permite realizarea unor produse de calitate.

Am întîlnit aci muncitori ca Ilie Ocneru, Petru Barac, Maria
Moldoveanu, Mihai Huber şi mulţi alţii care obţin zilnic succese de
seamă.

V. VICTOR

casă unde ne-am adăugit noi spaţii de locuit şi anexe
după necesităţi . Şi pe care am înzestrat-o cu
electronicele atât de utile astăzi şi de ieftine totodată.

Eu, vecinul din nord, alţi doi vecini din sud, avem
fiecare câte un televizor şi un calculator pentru fiecare
membru al familiei. Un ruter distribuie Internet în casă,
la laptopurile şi telefoanele mobile dacă-s prin curte.
Fiecare are radioul său (cumpărat cu preţul a două
pachete de ţigări şi câteva sticle de bere, cheltuiala
voastră zilnică, măi “orăşenilor”!) pe care-l ia cu el
oriunde, în grădina de zarzavat, în vii, în livada de pruni.

Aşa găseşti, din loc în loc, prin toată localitatea
inclusiv în mahala. Şi atunci, cine credeţi că e mai
informat: noi ţăranii sau voi orăşenii? Cine e mai
retrograd şi sănătos: voi “experţii” televiziunilor care nu
ţineţi sărbătorile legale şi religioase fugind în munţi cu
maşina, cu câinii după voi, ca să vă faceţi “grătare” sau
noi ţăranii ce facem mişcare în aer liber zilnic?

“- Avem şi noi câini, spunea şoferul, dar stau în
cuşca lor. Ies după noi  la muncă sau la cules de ciuperci
dar nu-i pupăm în bot sau să le ştergem rahatul de pe
covor ! O venit văru’ de la Severin cu un javroi ţinut în
lesă şi mi-l băgase în casă. Ia-l mă de-aci şi leagă-l
afară de un gard, e plin de purici de la mâţele blocului!”

Şi-atunci, cine-i domnilor “experţi”, “moderatori”
şi directori de oficine politice - ce linşaţi adversarii cu
mijloace securistice - mai curat şi mai lucid la cap? Voi
sau ţăranul pe care-l beşteliţi că trăieşte în evul mediu?

O să ziceţi că Tismana e oraş, de aia suntem la
curent cu “brekingniuzul” vostru. Da, un oraş din condeiul
lui Adrian Năstase şi pixul lui Lae Mischie, oraş care, cu
acest “bine” n-am putut să accesăm programul Shapard.

Voi, televiziunile, zăpăciţi naţia română citind
numai ziarele adversarilor pentru a le da replici dure !
Sunteţi cuprinşi de violenţă ca junii din discoteci cărora
le-aţi apărat taţii, unii dovedindu-se demult nişte hoţi.

N-aveţi pe zi nici măcar cinci minute de emisiune
educativă, de bune maniere, vă interesează numai violul
în sine, înjurăturile, scandalurile politice şi reclamele
proaste care te scot din sărite. Dar, bani să iasă!

Uite d’aia sunteţi voi nişte orăşeni violenţi ce
propagaţi pentru bani violenţa şi sexul iar noi ţăranii
trăim cinstit şi respectuoşi, aşa cum am învăţat de la
părinţii nostri, ce n-aveau vile de lux şi ifose de vedetă.

Voi violaţi naţia cu “praitaimniuzurile” voastre! Şi
doamne fereşte să vă luaţi iar vara asta, de noi ţăranii !
Pentru  că vorba cântecului, suntem “şarpe de dudău
d’al galbin şi muşcă rău”. Problema e, v-o durea?

***
Nu era bună presa comunistă din anii 1965 dar

nici bazaconiile cu care ne „desfată” ziarele de azi unde
sexul, crima, bătăile publice, lăfăiala şi huzurul
diriguitorilor, au ajuns ştirea şi atitudinea civică a zilei.

Nea Mitică Vlăduţ vă propune titlul „Oameni şi
albine„ din „Flacăra Sibiului”, 1965, unde munca lui era
elogiată şi pusă printre ştirile principale ale acelor zile

Nicolae N. Tomoniu
Director revista Sămănătorul

N.B. Tema relaţiilor gay, desfiinţarea căsătoriei
normale dintre sexe care ne plasează etic sub nivelul
animalic, cât de curând pe blogurile noastre!

OAMENI
ŞI

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

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

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

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

2 „PRIN VREMURI DE RĂZBOI” - un memorial
dramatic
3 Iuliu-Marius Morariu - Recenzie Ion Aurariu
5 FRAGMENT EPIC de George Coşbuc
6 Ieromonah Maxim Morariu: Publicistica lui  George
Coşbuc
11 George Anca - PROFIL
13 UZPR: Scrisoare deschisă pentru primul ministru
14 leana Sandu - Când cuvitele răzbat dincolo de
timp…
15 Florian Vădeianu - Din volumul «Durerea aurului»
16 Ion Gociu - Locul şi rolul cultului eroilor
19 Dumitru Vlăduţ - MS Regele Mihai la Tismana
22 Mircea Stănescu - Cu istoria la tribunalul politicii
23 Vasile MENZEL - UN BUN ROMÂN

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

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

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

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

CUPRINS
24 Dumitru Dănău - De ce „DANAIDE”?
26 Ion Ungureanu - Întâlnirea cu Henri
Coandă. Alte schiţe
31  Dumitru Vlăduţ - Dezamăgire de om bătrân
34 Lucia Silvia Podeanu - Greşim ?
32 Vlad Hogea - Djuvara vampirul
34 Gheorghe A. STROIA - Recenzie
"TĂRÂMUL DURERII"
36 N. N. Tomoniu - Un articol din „Flacăra
Sibiului”
38 Cotizaţii, conturi, abonamente, cuprins
39 Redacţia, pictori de talent: Marius Burlan
40 Harta-document - „Drumul strategic 1916”
Tismana - Pasul Scocul Jiului
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Colectivul redactorilor permanenţi din diverse centre de sprijin ale revistei online
“SĂMĂNĂTORUL”

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

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

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

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

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

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

Domeniile de
critică literară ale
redactorilor sunt

orientative

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

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

Sursa: DEX '09 (2009).
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Talentatul pictor Marius Burlan, originar după mamă din Tismana, pictează şi un portret al lui Mircea
cel Bătrân pentru a-l dărui oraşului Tismana, fiind la curent cu articolele “Sămănătorul” privitoare la
daniile voievodului pentru Mânăstirea Tismana, relaţiile sale cu Sfântul Nicodim de la Tismana şi

păstrarea singurei relicve voievodale din mantia domnitorului în colecţia lui Crişan Rădulescu.

Alenţie! Revista online
apare după difuzarea

ediţiei tipărite !
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«Drumul strategic 1916 -
Tismana», se construise pe
plaiul Ungurenilor: Merişoru,
Piatra Tăiată, Lespezele, Boul,
Şaua „La suliţi” din masivul
Oslea.
El urca pe plai la Merişor, pornind
de lângă iazul morii mânăstirii
Tismana şi era cuprins la
21.09.1916, între Corpul 1 de
Armată din Tg. Jiu şi Divizia 11
rezervă de la Cireşu, sub
comanda  generalului Dragalina
ce se remarcase în luptele de la
vest şi nord de Orşova, pe
Cerna.
 Armata 1 însă, era sub
conducerea gen.Ioan Culcer
care organizase prost planul de
operaţii, fapt care l-a făcut pe
regele Ferdinand să-l
înlocuiască cu generalul Ioan
Dragalina. Care stopează la 11-
12 X pătrunderile germane la
Boroşteni, Bâlta, Frânceşti,
Peştişani, Dobriţa şi Schela.
Chiar dacă la 12 X. generalul e
rănit, planurile sale fac ca trupele
germane infiltrate să se retragă,
pe linia graniţei, până la 16 X.
Punerea lui Ioan Dragalina la
comanda Armatei 1 se datorează
faptului că încă din august el
ocupase culmile muntoase din
jurul Orşovei, eliberând oraşul.
Ofensiva germano-austro-
ungară va fi stopată acolo până
la începutul lui octombrie,
Divizia I reuşind să-şi menţină
poziţiile de la Pecinişca – Valea
Cernei până la Pasul Scocu,
Şaua Suliţi şi Poiana Boului.
Drumul strategic a fost amenajat
de armată în anul 1916, dar el
era strategic „de când îi lumea”,
vorba unor ciobani ce-şi păşteau
turmele în Boul şi Oslea.
„La Suliţi” era un vechi nod de
comunicaţie pastorală, încă din
vremea dacilor, de unde puteai
coborî în timpuri le primului
război mondial, în oraşele din
Valea Jiului, în Domaşna şi
Caransebeş, în satele din jurul
oraşului Baia de Aramă sau
satele de pe Valea Motrului.
Apucând prin Nedeuţa şi
Rostovanul se putea coborî pe
plaiul Muntelui Arcanu spre Bâlta
şi Frânceşti. Iar de la Lespezele,
urmând plaiul Topeştenilor prin
Ponor, puteai coborî în satele de
pe cursul Bistri ţei, spre
Boroşteni, Frânceşti şi Peştişani.

Din memoria
lul Io

n Aurariu

– „P
rin

 vremuri d
e ră

zboi”


