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Alăturarea titlului unui
festival al ANTREC –
Asociaţia Naţională de
Turism Rural, Ecologic şi
Cultural şi titlul unei antologii
de studii, articole şi amintiri
dedicată poetului George
Coşbuc, nu este
întâmplătoare. şi nu e
întâmplător nici faptul că de
f iecare dată când acest
festival este organizat pe

Valea Tismanei, Editura Semănătorul Tismana este prezentă la
manifestare cu un stand de carte. Pentru că cele două entităţi sunt legate
în luna septembrie de o dată importantă, 20 septembrie, data de naştere
a poetului născut în Hordou, azi comuna George Coşbuc, judeşul Bistriţa
Năsăud.

Sâmbătă, 17 septembrie 2016, la standul de carte anual de la Vila
Ursu s-au prezentat încă două noi tipărituri devenite, fiecare, anul acesta
un bestséller: „Nicolae N. Tomoniu * Maxim (Iuliu-Marius) Morariu –
George Coşbuc de la Tismana” şi „Nicolae N. Tomoniu – Monografia
oraşului Tismana, vol. I, adăugit”, pe lângă o altă antologie tipărită
anul trecut:  Iuliu Marius Morariu „Habet sua fata libelli”. Pentru că
aici, pe Valea Tismanei îşi petrecea vacanţele marele nostru poet naţional,
la Vila Sfetea. Aceasta a fost reabilitată pe un proiect de turism primind
un nou nume, Vila Ursu.

În anul 2004, când localitatea Tismana a devenit oraş, ne-am propus
să recuperăm tot ceea ce a făcut George Coşbuc pentru învăţământul,
cultura şi turismul Tismanei. Sau, pe scurt, pentru  emanciparea ei. Crease
împreună cu arhimandritul mânăstirii Tismana Corneliu Sebăreanu, cu
deputaţii Dincă Schileru şi Numa Frumuşanu, cu cumnatul său librarul
George Sfetea şi o mână de dascăli din sat un grup de iniţiativă. Treptat
sunt atrase alte personalităţi ale vremii: preotul iconom D. Lungulescu
din Craiova, primarul Tg-Jiului Al Pojogeanu Sache, prof. universitari din

Bucureşti, bancheri din Gorj,
proprietari din Tismana,
punând bazele Societăţii
„Dorna Tismana” la 20
august 1908, având ca
preşedinte prof . G. O.
Gârbea din Bucureşti,
v icepreşedinţi  t ipograful
Nicu D. Miloşescu şi Const.
Muşescu, directorul şcolii de
notari, amândoi din Târgu
Jiu, secretar-casier fiind
Ioan Ghica Atanasie,
inginerul Ocolului Si lv ic

Tismana.

Despre „Festivalul
Răciturilor” şi „George
Coşbuc de la Tismana”

Scriitor membru

al LSR -Gorj

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

George Coşbuc care-şi petrecea verile la
Tismana a fost sufletul multor împliniri atrăgând
o parte din aceste personalităţi în construirea de
vile pe Valea Tismanei, amenajarea „Aleii
Tainelor”, o cărare pietruită pentru promenade,
amenajarea Parcului Dendrologic şi al Fântânii
Chihaia, Masa Fraţilor, chioşcurile lui Coşbuc şi
Gârbea, eleşteul Miloşescu, Fântâna Basarabilor
şi Crucea lui Gârbea din vârful Stârmina.

 Un mic grup de profesori, conştienţi de acest
bogat patrimoniu cultural, material şi imobiliar, au
înfiinţat „Fundaţia Tismana” iar în anul 2012,
Asociaţia Semănătorul Tismana. S-a reînfiinţat
revista „Sămănătorul” la mai bine de un secol de
la apariţia revistei „Semănătorul” a lui George
Coşbuc şi Alexandru Vlahuţă, devenită apoi
„Sămănătorul” din 4 octombrie 1902.

Curând, publicaţia „Sămănătorul” găseşte un
aliat excepţional din satul Salva, sat aflat la numai
4 km de satul Hordou, azi satul George Coşbuc.
Este vorba de Iuliu Marius Morariu, şef de

Standul de carte al Editurii Semănătorul Tismana

La Vila Ursu, fostă Vila Sfetea La căutare de noutăţi
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promoţie al facultăţii de teologie ortodoxă şi al facultăţii
de istorie în cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” Cluj-
Napoca, acum Ieromonahul Maxim Morariu şi coautor al
cărţii amintite la începutul acestui articolul. Sate de vechi
românism unde au fost traşi pe roată sau spânzuraţi în
ştreang martirii Atanasie Tudoran din Bichigiu, Vasile din
Telciu, Grigore din Zagra, Vasile din Mocod, numărul lor
adăugându-se mai vechilor martiri, Horia, Cloşca şi Crişan.

În cuvântul său de la „Festivalul Răciturilor”, primarul
Marian Slivilescu face o legătură între ospeţele lui George
Coşbuc cu Ramiro Ortiz sau alte personalităţi ale vremii
şi bucătăria gorjeană de la fosta Vila Sfetea:

„… în spiritul vechilor tradiţii, cu ingrediente cât mai
naturale, face din această seculară bucătărie gorjenească
un punct de atracţie, nu numai pentru cel ce gustă aici
piftia marca Ursu (Sfetea) dar şi pentru cei cărora li se
povesteşte despre ea. Mai mult de un sfert din turiştii care
caută o destinaţie turistică şi-o aleg şi în funcţie de
mâncărurile şi vinurile pe care le întâlnesc. Într-adevăr,
piftia este o mâncare naţională dar care în nordul Gorjului
are câteva caracteristici. şi anume, întotdeauna este
însoţită de sarmale, de turta de mălai, de ardeiul iute şi de
ţuica de prună. Toate acestea fac ca vizitatorii să-şi aducă
aici prietenii şi rudele. Pftia, trebuie să ştiţi că are cel mai
bun raport între proteină şi calorii. Mai bine spus, are
conţinutul maxim de proteine şi conţinutul minim de calorii.
Celelalte feluri de mâncare băutură echilibrează caloriile
de care are nevoie omul.”

În fruntea jurului, preşedintele ANTREC Gorj, Radu
Ciobanu, trece în revistă expoziţiile pensiunilor, acordând
note şi stele de aur, de argint şi de bronz ce se vor înscrie

pe diplome.
U n

necunoscător
nici nu şi-ar
p u t e a
î n c h i p u i
câte feluri
de sarmale,
speciali tăţi
de mălai,
du l c eţ u r i ,
prăjituri sau
pif ti i  s-au

adus pentru expoziţia fiecăruia. De pildă, varietatea piftiilor:
de curcan, de gâscă, de porc, de prepeliţă, de cocoş, de
raţă sălbatecă, de peşte.

Ajungând la standul de carte al Editurii Sămănătorul

domnul Radu Ciobanu vorbeşte despre activitatea lui George
Coşbuc, în ultima parte a vieţii acestuia când, petrecându-şi
vacanţele la Tismana, a tradus "Divina Comedie" şi a reunit la Vila
Sfetea multe personalităţi ale vieţii literare sau din alte domenii
culturale importante. Aici a pus bazele revistei "Sămănătorul"
împreună cu Alexandru Vlahuţă şi cumnatul său George Sfetea,
vestit librar din Bucureşti.

A fost animatorul vieţii culturale a satului Tismana, ţinea
cercurile de citit în vechiul local de şcoală aflat în faţa Mânăstirii
Tismana, şcoală particulară finanţată de egumenii mânăstirii.
Şcoala fusese înfiinţată cu mult înainte de 7 sept. 1831, când la
Bucureşti s-a dat Ordinul Marii Dvornicii a Treburilor din Lăuntru
trimis ocârmuirii judeţului Gorj, prin care se comunica hotărârea
de a se înfiinţa şcolile publice.

A sprijinit personal, împreună cu soţia sa Elena Coşbuc -
sora mai mică a librarului Sfetea - construcţia unui nou local de
şcoală în centrul satului şi a înzestrat biblioteca cu cărţi valoroase.
Au donat şcolii un frumos dulap ornat, din lemn de castan şi bustul
în bronz al poetului, care a fost luat de la Tismana şi dus la Turnu
Severin, pe timpul când Tismana era în circumscripţia
inspectoratului şcolar al raionului Baia de Aramă.

George Coşbuc şi-a petrecut ultimii ani din viaţă la Tismana
şi – din nefericire – şi-a pierdut fiul într-un tragic accident de
automobil în apropiere de Târgu-Jiu.

Vorbind despre operele literare ale lui George Coşbuc, dl
Radu Ciobanu a ţinut să precizeze:

”… în materie de opere literare, tot aici el a tradus celebra
operă „Divina Comedie” împreună cu prietenul său Ramiro Ortiz
cu care a făcut studii foarte interesante publicate în presa centrală
dar pregătite aici în clădirea pensiunii noastre acum mai bine de
100 de ani. Tot ce v-am spus până acum se datorează şi acestei
cărţi (arată antologia despre George Coşbuc) aflată în standul de
carte al Editurii Sămănătorul. Pentru care înmânăm această diplomă
cu o stea aurită, dlui Nicu Tomoniu, directorul editurii şi al revistelor
pe care le vedeţi expuse aici.”

Mulţumind dlui preşedintele ANTREC Radu Ciobanu, îi dorim
să mai organizeze acest festival tot aşa de bine cum a fost anul
acesta, promiţându-i că anul viitor, la a X-a ediţie, vom fi din nou
prezenţi aici.

A consemnat Nicolae N. Tomoniu
Tismana, 20 septembrie 2016
Notă. Am adăugat două secvenţe filmate la frumosul festival.
Iată videoclipurile:
Video 1 - https://youtu.be/L8mgmS7hslA
Video 2 - https://youtu.be/PRGKcLIj_9g

Două imagini mai mari de la „Festivalul
răciturilor” pe coperta a IV-a

Primarul Tismanei şi preşedintele ANTREC Gorj
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 Există numeroase nedreptăţi ale istoriei literare după decembrie
1989, cu ierarhii bulversate, cu excluderi încrâncenate, cu omisiuni
flagrante.

Lista este prea lungă şi nu constituie obiectul acestor însemnări,
care vizează doar un caz, cel al lui George Coşbuc, autor canonic de
notorietate, scos din manuale în cel mai pur registru stalinist.

Probabil că îngropată fiind agricultura românească, trebuia
îngropat şi „poetul ţărănimii”, falsă etichetă aplicată unui autor de calibru
academic, traducător din opere celebre, om al veacului său, având nu
doar sentimentul istoriei, ci căutând şi sensurile mitologice ale acesteia.

Anul 2016 marchează împlinirea a 150 de ani de la naşterea sa.
Centenarul naşterii sale a fost sărbătorit fabulos la Hordou, de o amploare
cum nu s-a mai întâlnit până la acea dată, 1966, poate cea mai fastuoasă
manifestare omagială dedicată vreunui scriitor român.

La o jumătate de veac de la centenar, după o prezenţă consistentă
în manuale şi în bibliografia şcolară, această nouă aniversare îl găseşte
pe autor aruncat în debaraua literaturii, cum i-ar plăcea unui măcelar de
istorie literară să spună/facă, cel care l-a aruncat acolo până şi pe
Eminescu.

Revista Vatra veche se simte legată o dată în plus de destinul lui
George Coşbuc, prin însăşi destinul ei, conectat la una din strălucitele
opere publicistice a lui Coşbuc, revista Vatra, apărută în 1894, reuşind ca
în doar 44 de numere apărute până în august 1896 să scrie o pagină
memorabilă a presei literare româneşti.

Prin revista Vatra, seria 1971, Vatra veche se leagă de revista
celor trei – Caragiale, Slavici şi Coşbuc – asumându-şi în bună măsură
programul celor două publicaţii, adaptat, fireşte, la condiţiile secolului XXI.

Timp de mai bine de un an, tocmai pentru a nu ne sufoca pe
ultimii o sută cincizeci de metri, revista Vatra veche a găzduit un serial
dedicat vieţii şi operei lui George Coşbuc, din perspectiva istoriei literare,
dar şi prin prisma orizontului de veac XXI.

Gestul nostru de a publica această antologie, s-ar vrea măcar o
reverenţă la ceas aniversar, pentru că o aniversare nu e un scop în sine,
ci oportunitatea fericită de a reveni asupra unei opere, cu instrumente noi
de lectură şi cu alţi cititori, din succesiunea generaţiilor ultime, mai puţin
dedate la aromele clasice ale poeziei româneşti.

Am trecut în revistă destinul editorial al cărţilor lui George Coşbuc
şi, cu siguranţă, el este un privilegiat al sorţii, fiind publicat în sute de mii
de exemplare, în ediţii de cele mai diverse calibre şi destinaţii, de la
ediţiile pentru copii, la ediţiile de factură academică.

Aceasta decenii la rând, atât în antumitatea cât şi în postumitatea
operei sale.

În ultima vreme însă, după o logică didactică greu de înţeles,
opera lui George Coşbuc a fost pusă pe linie moartă, fiind lipsită
de mijlocul cel mai sănătos de menţinere a unei opere în

actualitate, existenţa în manualele şcolare.
Un astfel de tratament îngustează interesul

pentru opera coşbuciană, pe termen lung, pentru
că s-a rupt o verigă din lanţul destinului acesteia.

Vor avea de suferit şi reeditările, pentru
că scade piaţa cărţii coşbuciene.

Deşi, la aproape o sută de ani de la
moartea poetului de la Hordou, opera acestuia mai
are un cuvânt de spus despre noi, despre locul şi
rostul nostru în lume, rămânând o piesă de bază a
memoriei noastre culturale şi nu numai!

Ne susţine în convingerile noastre, prin
vocea sa autoritară, un alt scriitor important al
literaturii române, Liviu Rebreanu, cel care scria
la câteva zile de la moartea poetului, în 14 mai
1918, în ziarul bucureştean Lumina:  „Coşbuc e
primul poet pe care-l dă Ardealul literaturii
româneşti. Ardelean a rămas toată viaşa. Până şi
în graiul viu păstrase o notă ardelenească,
particulară, care îi şedea bine. Aici în ţară,
dragostea lui a fost pentru cele şase milioane de
ţărani. Simţea o fraternitate profundă cu dânşii ...
A răsărit deodată, fără să-l ştie nimeni, fără să facă
ucenicia cafenelelor şi bisericuţelor bucureştene.
Şi a biruit împotriva tuturor celor scufundaţi în
inimaţii şi neputinţe. A adus lumină, sănătate,
voioşie. Scrisul lui Coşbuc trăieşte şi va trăi cât va
trăi neamul românesc.”

Nu putem să nu-l invocăm şi pe Nicolae
Iorga, cel care afirma că „poezia lui Coşbuc este
de o virtuozitate extraordinară”. Iar George
Călinescu vine să pecetluiască o operă: „Coşbuc
nu este numai un desăvârşit tehnician, dar nu
rareori şi un poet mare, profund original (…)”.

La relectură, poezia lui George Coşbuc,
oricât de grea este povara timpului care a generat-
o, are suficiente virtuţi care să o impună în
continuare în conştiinţa unui public care va şti
să ia din această poezie ceea ce e pulbere de

NICOLAE BĂCIUŢ
Redactor-şef revista „Vatra

veche”
Târgu Mureş.

Nicolae Băciuţ

„Sunt suflet în sufletul
neamului meu....”
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aur, lăsând deoparte zgura vremurilor.
Interesant e că preocupările din ultima perioadă

pentru opera lui Coşbuc capătă relief mai ales prin
contribuţiile unor ardeleni, de la Gavril Istrate la Petru
Poantă, de la profesorii Marin Iancu la Maria-Daniela
Pănăzan, şi nu în ultimul rând, de la academicianul Ioan-
Aurel Pop, la eleva Alina Camelia Stanciu, parcă vrând
să argumenteze cei doi din urmă că redescoperirea lui
Coşbuc nu ţine nici de vârstă şi nici de calificarea
profesională.

E acesta un semn bun, e certitudinea că filonul
de poezie coşbuciană se poate şi este exploatat, dincolo
de încrâncenări administrative sau lene a receptării, cu
acuze de vetusteţe.

Ca în cazul marilor poeţi, şi opera lui George
Coşbuc cu identitate stilistică vădită, are substanţă şi
unitate.

În rotundul ei de puţin peste trei decenii, opera
lui Coşbuc are relief. Simpla trecere în revistă acum, la
ceas aniversar, este de evidenţă irefutabilă: poezie,
proză, publicistică, traduceri. Înfocat gazetar, contribuitor
la diverse publicaţii literare, de la Tribuna la Vatra, de la
Foaie ilustrată la Sămănătorul...., George Coşbuc se
constituie în figura cea mai proeminentă a spaţiului
transilvan de la sfârşit de secol al XIX-lea şi început al
secolului al XX-lea, fiind, alături de Rebreanu, Slavici,
mai apoi Blaga, temelia pe care se aşează o întreagă
literatură a acestui neam.

Coşbuc nu este nici “poetul ţărănimii”, nici al
satului transilvan, el e poetului sentimentului românesc
al fiinţei. E poetul imortalizării unei lumi care se pierde
în neantul lumii, trecând-o indirect în mit. E poezia unei
arhaicităţi care s-a pierdut treptat, s-a degradat sau s-a
transformat în altceva, lipsit de identitate şi vigoare. E
poezia unei spiritualităţi care-şi trăi momentele ei de

sublim şi irepetabil.
Sentimentul românesc al fiinţei

nu va putea fi priceput şi perceput fără opera lui Coşbuc.
Racordarea literaturii româneşti la marea literatură a lumii

a găsit în poetul din Hordou pe cel care a înţeles complementaritatea
devenirii umane.

Şi de aceea, opera lui Coşbuc merită un nou început, o
nouă lectură.

Această antologie este doar o parte din ceea ce speram să
fie atunci când mi-a venit ideea acestui proiect.

Am făcut ceea ce s-a putut. Poate că vor reuşi alţii mai
mult. Dacă nu acum, mâine, pentru că pentru opera poetică, epică,
publicistică, pentru traducerile lui Coşbuc, există un mâine, care
aşteaptă să-şi intre în drepturi.

Sursa: BĂCIUŢ, NICOLAE - ,,Sunt suflet în sufletul
neamului meu....”. George Coşbuc - 150. Târgu-Mureş: Editura
Vatra veche, 2016

Cartea a fost prezentată în 18 septembrie la Casa Memorială
„George  Coşbuc”, iar în 20 septembrie 2016, la Gimnaziul „George
Coşbuc” din Târgu-Mureş, şi la Biblioteca orăşenească „Liviu Rusu”
din Sărmaşu.

Cu voia autorului, redacţia revistei Sămănătorul   va
prelua din această antologie detalii despre marea manifestare
omagială dedicată împlinirii a 150 de ani de la naşterea poetului
şi câteva articole care interesează elevii şi cadrele didactice de
la Tismana.

Imagini preluate din revista Vatra Veche, nr.9, 2016 ...

1866 - 1918
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Drectorul Dimitrie Poptămaş

Era acum 50 de ani. Se împlineau atunci, 100 de ani
de la naşterea poetului George Coşbuc – poetul ţărănimii
noastre cum obişnuiau să-l supranumească exegeţii regimului
comunist. Lucram ca metodist la Biblioteca Regiunii Mureş -
Autonomă Maghiară. Încă nu finalizam studiile superioare
asupra cărora insistam să le urmez chiar dacă erau la fără
frecvenţă, deoarece la zi nu aveam şanse, datorită originii mele
sociale „nesănătoasă”. Eram dintr-o familie de preot „nerevenit”,
pe deasupra şi închiaburit. De cărţi nu duceam lipsă. Am crescut
în familia de intelectuali a bunicului, împreună cu doi dintre fiii
săi - unul preot, celălalt învăţător şi în cea a părinţilor, mama
fiind tot învăţătoare. Din ambele surse, dispuneam de hrană
spirituală din belşug. Aici am avut primul contact cu opera
poetică a lui George Coşbuc. Manualele şcolare şi dascălii din
învăţământul primar, elementar, apoi mediu şi superior nu au
făcut altceva decât să-mi dezvăluie noi valenţe ale operei
coşbuciene. Prin serbările şcolare, am descoperit melodiile care
dădeau deplinătate romanţelor cântate pe versurile poetului.
Îmi amintesc de anii de liceu din Târgu-Mureş, când sâmbetele
şi duminicile erau consacrate audierilor de programe – radio,
când mai mulţi elevi, băieţi şi fete, ne adunam în sălile
profesorale de la liceele „Papiu” ori
„Comerţ”, în care existau receptoare
radio, bineînţeles cu aprobarea
portarilor. Erau la ordinea zilei acele
romanţe care foloseau texte din
Eminescu, Coşbuc şi Goga. Ei erau
poeţii apropiaţi inimilor şi sufletelor
noastre. În compania creaţiei lor
petreceam cele mai înălţătoare şi
fericite clipe, şi tot cu ei ne înecam
neîmplinirile şi durerile.

Pentru George Coşbuc, am
avut întotdeauna în totdeauna un cult
deosebit. Era mai aproape de noi,
ardelenii, atât prin accesibilitatea
limbajului, cât şi prin problemele
abordate în scrierile sale. Funcţia mea
de bibliotecar îmi deschidea noi
posibi l i tăţi  de acces la opera
coşbuciană. În anul 1956, am urmat
un curs de bibl ioteconomie la
Bucureşti. Între alte obiecte de studiu

am avut şi un curs
intensiv de istorie a

literaturii române susţinut de ilustrul eminescolog Augustin Z.
N. Pop, un distins profesor căruia regimul nu i-a putut oferi o
titularizare, datorită nonconformismului său în acei ani. Avea
darul învierii morţilor. Aceste sentimente le-am avu atunci când
am vizitat împreună cimitirul Bellu din Bucureşti. Hoinăream
în acele timpuri prin anticariatele din Bucureşti. În aşa fel am
dat într-o zi peste un volum apărut într-o ediţie de lux, îngrijită
de autor şi apărută la Editura Sfetea din Bucureşti, intitulată
Fire de tort. Mulă vreme era cartea mea de suflet. Am purtat-
o mult timp cu mine, îmi era tare dragă, o aveam întotdeauna
în gând şi inimă, era una din cărţile mele preferate până când
am împrumutat-o unui prieten care mi-a făcut-o pierdută. În
bibliotecă am descoperit multe volume de versuri. Tot aici am
descoperit cele două volume de proză inaccesibile publicului
cititor, socotite de regim drept periculoase, Războiul nostru
pentru neatârnare şi Povestea unei coroane de oţel. Am
descoperit apoi inegalabilele traduceri din Divina comedie a
lui Dante, trilogie căreia i-a adăugat cele două volume de
Comentarii. A cunoscut limba sanscrită traducând epopeile
Rig-Veda, Mahabarata şi Ramajana. Efectiv, am rămas
copleşit de cultura scriitorului de ţinuta academică, formată la

Dimitrie Poptămaş
Biblioteca

Judeţeană Mureş
Din Antogia

„George Coşbuc -
150”

Târgu Mureş,
Editura Vatra Veche

Am fost la
Centenarul

Coşbuc

Imagine din spectacolul omagial organizat la Centenar

Imagini originale Dimitrie Poptămaş
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ţinuta învăţământului românesc a unor timpuri nu prea
generoase în acest sens.

Un alt moment emoţionant al întâlnirii mele cu
George Coşbuc a avut loc la Bilbor, în casa lui Cornel
Tăslăuanu, fratele lui Octavian C. Tăslăuanu, tipograf de
marcă format la Lipsca, care, reîntors acasă, a lucrat la Sibiu,
acolo unde se tipărea revista Luceafărul a lui Bănuş,
Tăslăuanu, Goga. Eram împreună cu prof. Valeriu Niţu,
topliţean, fost director al Bibliotecii Raionale Topliţa, devenit
mai apoi cercetător ştiinţific al Centrului de Ştiinţe Sociale
al Academiei, filiala Mureş. Am stat împreună la poveşti,
multă vreme în filigoria casei părinteşti a acestuia. Rând pe
rând, au trecut pe sub privirile noastre reviste, fotografii,
scrisori albume… însoţite de explicaţiile autorizate ale
deţinătorului. Am văzut atunci colecţii  complete ale
Luceafărului, înveşmântate în coperţile artistice realizate în
tipografia sa, ne-au fost prezentate scrisori de epocă,
fotografii, iar in final, un album de impresii şi amintiri,
cuprinzând şi un înscris aparţinându-i lui George Coşbuc.
Atunci am văzut pentru prima a dată semnătura autografă a
poetului. Era încântătoare. Acel înscris apăsat, sigur,
caligrafie de excepţie precum şi vorbirea îngrijită a celui care
l-a cunoscut îndeaproape, îmi dădea senzaţia că poetul este
împreună cu noi, parcă a dispărut distanţa în timp, îl simţeam
mai aproape ca întotdeauna.

Cu aceste cunoştinţe şi sentimente, am aşteptat
atunci în 1966 centenarul marelui poet ardelean, fără a scăpa
din vedere că acel an din punctul nostru de vedere cultural,
obligaţia noastră era intensificarea activităţilor de readucerea
sa în public prin activităţi specifice, a vieţii şi activităţii sale.
I-am avut ca însoţitori în itinerarul nostru pe filologul Valeriu
Niţu, cercetător ştiinţific, şi prof. Solomon Frăţilă, director al
Bibliotecii Regionale. Am luat cu mine un aparat de fotografiat
şi două filme.

Festivităţile centenare de la Hordou (astăzi Coşbuc),
satul de naştere al poetului, au avut loc într-o frumoasă zi

de duminica, când soarele văratic îşi mai
arunca odată privirea în aşteptarea toamnei.

Timp tocmai plăcut pentru o ieşire la aer curat şi la o întâlnire cu
frumuseţile naturii şi a oamenilor care o stăpânesc. Am plecat
din Târgu-Mureş dis-de-dimineaţă pentru a nu scăpa nimic din
grandoarea şi farmecul activităţilor. Primul popas l-am făcut la
Năsăud, acolo unde şcolile româneşti şi-au făcut pe deplin datoria.
Aici a urmat George Coşbuc Şcoala Normală şi Gimnaziul
Fundaţional, pe educaţia riguroasă a acestor şcoli şi-a fondat
temeinica sa cultură aşternând pe hârtie primele versuri, emanate
din activitatea Societăţii de lectură Virtus Romana Rediviva. Am
vizitat cu acel prilej Liceul „George Coşbuc” în faţa căruia
străjuieşte bustul scriitorului. Am trecut în scurtul timp pe care l-
am avut la dispoziţie pe la Muzeul de Istorie, după care ne-am
îndreptat cu autoturismul pe Someşul Mare până pe  valea
Sălăuţei, de unde am urcat pe firul apei până la Salva. Aici
maşinile erau parcate, urmând ca drumul să fie făcut pe jos până
la Coşbuc, un drum de aproximativ opt kilometri. De neînchipuit,
drumul de ţară, pietruit era împânzit de oameni pe toată lăţimea
şi lungimea lui, de la Salva până la Coşbuc. Cu un mic efort am
ajuns la destinaţie.

Coşbuc, după numele poetului. O localitate mică, situată
între două dealuri printre care îşi face loc pârâul Sălăuţa.
Localitate cu case frumoase, biserică veche, oameni despre care
se spune că sunt harnici. Pe când am ajuns noi, curtea şcolii din
localitate strălucea în bătaia soarelui scoţând în evidenţă
cromatica portului naţional în toată splendoarea lui. O scenă
imensă pe fundalul căreia străjuia înscrisul: „Centenar „George
Coşbuc”, 1866-1966, precum şi efigia poetului. Pe partea dreaptă
a curţii şcolii o tribună imensă care îşi aştepta invitaţii de onoare.
O curte imensă cu numeroase scaune şi bănci erau deja ocupate
de către oameni sosiţi din părţile locului, dar şi de aiurea pentru
a cinsti cum se cuvine memoria cărturarului. Au sosit şi scriitori
din toată ţara, oameni de ştiinţă, artă si cultură, oameni din
străinătate aşa cum se cuvine la o manifestare cuprinsă în
programele UNESCO. S-a ocupat tribuna oficială. Artiştii amatori
(corişti, dansatori, lăutari) în formaţii reunite şi-au ocupat locurile
pe scenă. De o parte şi de alta a dealurilor s-au creat adevărate
amfiteatre cu spectatori. Semnalul începerii programului a fost
dat de tulnicărese, după care, de pe dealuri coborau cete de

Manifestarea Coşbuc - 150
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Casa memorială „George Coşbuc” din comuna George Coşbuc.
La dreapta, medalia jubiliară „100 ani”, avers.
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chemători călare pe cai, flăcăi şi fete. În scurt timp, au
împânzit drumurile. Tandri au intrat mirele şi mireasa cu
socri mari şi mici, cu nănaşi, urmaşi de nuntaşi, druşte,
găinărese, s-au aşezat la masă cu bucate. Mireasa –
tânăra, frumoasă, mlădioasă şi sfioasă, mirele ca un brad
frumos, puternic şi hotărât. Măreţia ceremonialului
matrimonial era în floare, aşa cum poetul îl fixase în
nemuritorul poem Nunta Zamfirei.

A urmat programul inaugurat cu imnul Virtus
Romana. Corurile reunite au interpretat cântece pe versuri
de George Coşbuc: Mama, Pocnind din bici, La oglindă
etc. au fost recitate poemele: Duşmancele, Decebal către
popor, Moartea lui Fulger ş. a. Mult aplaudat a fost
taragotistul Dumitru Fărcaş. Corul Casei de cultură din
Năsăud a interpretat prelucrări corale de Celestin
Cherebeţiu, Constantin Catarig şi alţi, iar dansurile
populare au fost la mare vogă. Aşa a ţinut programul
până târziu noaptea. În luncile de pe marginea Sălăuţei,
stăteau parcă încremenite înaltele purculeşe de otavă,
ca nişte stafii în apus de soare, mirate şi ele de tot ce se
întâmpla aici.

Între timp, noi am mai vizitat casa memorială
organizată cu acest prilej, casă care şi-a primit o destinaţie
definitivă deoarece în decursul timpului a servit mai multor
scopuri, inclusiv de cârciumă. Am vizitat biserica satului,
în cimitirul căreia îşi duce somnul de veci Sebastian
Coşbuc, tatăl poetului, o moară de apa tipică locului recent
achiziţionată.

Din cuvintele rostite cu acest prilej le-am reţinut
pe cele ale reprezentatului scriitorilor italieni Elio Filippo
Accrocca, care spunea că „se nasc şi trăiesc poeţi şi în
alte ţări, dar mor, ori noi românii ştim să-i facem nemuritori”
(am citat din memorie).

Pentru mine această zi a rămas memorabilă. Nu
pot să îmi  dau seama la ce nivel, ce amploare  vor fi cei
150 de ani de la naştere, mă gândesc la evoluţia societăţi
româneşti în cei 50 de ani scurşi de atunci din care 25 de
libertate şi de ce nu am spune-o şi de înavuţire. Rămân
un sceptic. Apelez la un citat dintr-un eseu de-a lui Dumitru
Mircea, care spunea că „Cei ce n-au fost de faţă pe
meleagurile acelea ieri să şi le închipuie căci le stă în
ajutor Coşbuc, iar cei ce au izbutit să vadă sărbătoarea
să nu uite că pe drumul bătătorit de poet, dinspre Hordoul
cel necunoscut către conştiinţa lumii, se aşterne pânza
greu ţesută a sufletului românesc”.

Pagina 8
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Romulus Rusan
(n. 13 martie 1935, Alba Iulia) este un scriitor român,
fondator al organizaţiei neguvernamentale Alianţa

Civică. Este, de asemenea, director în cadrul
Memorialului Victimelor Comunismului şi al

Rezistenţei, conducând Centrul Internaţional Pentru
Studiul Comunismului. Locuieşte în Bucureşti,

România. Este căsătorit cu scriitoarea Ana Blandiana.
Text: wikipedia.ro, imagine: www.timpromanesc.ro

Like
pentru
Coşbuc

Deşi unii îi contestă locul în manualele de
literatură (se pare chiar că unii autori l-au şi eliminat),
George Coşbuc rămâne unul dintre stâlpii de rezistenţă
ai europenizării culturii noastre. „Ce mai caută Coşbuc
în manualele secolului XXI ?” se întreba o mamă intrigată,
într-o emisiune de televiziune. „Copiii se vor plictisi şi
nu-l vor gusta. Cine, totuşi, îl vrea, îl găseşte pe internet”.

Dar şcoala este făcută oare ca să te distrezi, nu
ca să te instruieşti? Cum ar arăta literatura italiană fără
D’Annunzio, cea franceză fără Hugo, cea germană fără
Herder sau Schiller?

Aceeaşi mamă ultramodernistă pleda nu numai
pentru epurarea de clasici, ci şi pentru restructurarea
studiului istoriei îndepărtate, „prea amănunţită şi
stufoasă”, lăudându-i de pildă pe finlandezi, care îşi vor
fi adus manualele de istorie la zi (adică, probabil, gândea
ea, la problema valurilor de refugiaţi sau la războaiele
din Orientul Apropiat). Minimalismul care a cotropit
generaţia de azi şi tinde să pătrundă în educaţie nu este
o formă de raţionalitate (cum s-ar vrea), ci una de
suficienţă şi lene intelectuală. Căci tableta şi internetul
nu pot ţine locul culturii generale, după cum volanul unui
automobil nu-ţi serveşte la nimic dacă nu ai în cap harta,
itinerariul pe care vrei să-l parcurgi.

Trec zilnic pe Strada Berzei şi văd casa
(neîngrijită, din fericire scăpată, totuşi, ca prin minune,
de la demolare) în care şi-a trăit ultimii ani George
Coşbuc. A murit în 1918, cu câteva luni înaintea Marii
Uniri de la 1 Decembrie. Fiu de preot din ţinutul
Năsăudului, a făcut studii universitare incomplete la Cluj,
dar marea şcoală a patriotismului a absolvit-o la cele
câteva reviste literare ale Transilvaniei şi Bucureştiului.
Avea 52 (cincizeci şi doi) de ani când a murit (distrus
sufleteşte de moartea, într-un stupid accident, a unicului
fiu).

Avea doar cincizeci şi doi de ani (mi-ar fi putut fi
fiu, la vârsta mea de acum), dar eu şi generaţia mea de
copii ardeleni îl consideram un moş cu barbă, care se dă
cu săniuţa cu noi şi ne reproduce sunetele codrului. Până
la vârsta de zece-doisprezece ani, Coşbuc stătea în tabela
noastră valorică alături de Mihai Eminescu, de care îl
deosebea un optimism debordant, o viziune energică

asupra lumii. Abia adolescenţa, cu
zbaterile ei sentimentale şi existenţiale,

„făcea diferenţa” (cum s-ar spune azi) în clasamentul valorilor lirice,
Eminescu devenind poetul demiurg, iar Coşbuc ocupând un loc în
aparenţă secundar, de bard sau de rapsod. Dar nu categorisirile
contau atunci, la vârsta absorbantă a descoperirilor. Dacă Emi-nescu
ne învăţa să gândim şi să simţim, Coşbuc ne îndemna să trăim, ne
dădea putere şi optimism, chiar atunci când subiectele sale eroice
erau elegiace, precum în „Decebal către popor” sau în „Moartea lui
Gelu”. Viaţa la ţară, universul ţărănesc – la fel de accesibil transmise
adultului şi adolescentului – ne infuzau un lirism diafan şi, în acelaşi
timp, furnizor de vitalitate.

Pentru că făcuse parte, după venirea la Bucureşti, din cercul
Sămănătorului şi datorită filonului mitic-rural din Fire de tort, Balade
şi idile, din Moartea lui Fulger sau Nunta Zamfirei, Coşbuc a fost
retrogradat a rebours în categoria sămănătorismului, care se ciocnea
la jumătatea perioadei interbelice cu puternicul curent al
modernismului şi sincronismului. Numai că toate aceste capodopere
populare nu erau în momentul scrierii anacronice, dimpotrivă, căutau
să reînvie, să recompună livresc o nouă mitologie populară, trecută
prin filtrele fine ale junimismului recuperator de tradiţii (nu Maiorescu
l-a remarcat pe tânărul Coşbuc în1889, tocmai în anul morţii lui
Eminescu, la apariţia Nunţii Zamfirei.

Nucleul lirico-epic al zestrei lăsate de Coşbuc este, în plus,
încastrat, ca într-o casetă de pietre preţioase între scrierile sale
istorice (Povestea unei coroane de oţel – proză interzisă în primii
ani ai comunismului – sau Războiul nostru pentru neatârnare) şi
remarcabilele sale traduceri din patrimoniul antic şi medieval, unele,
apărute postum (Sakuntala, „Divina Comedie, Odiseea şi Eneida).
Toate aceste remarcabile „anexe” la opera sa poetică fac din clasicul,
de la a cărui naştere se împlineşte în curând un secol şi jumătate,
un autor realmente proteic, un iluminist care, pe urmele Şcolii
Ardelene, a restituit şi a recuperat pentru literatura noastră datorii
vechi, milenare, din tezaurul universal.

Contrar gusturilor leneşe de azi, Coşbuc rămâne un autor
despre care s-a scris enorm, care a fost citit cu entuziasm de multe
generaţii şi care, descălecător peste Carpaţi, poate fi socotit nu
numai un unificator al literaturii, ci şi al României Mari. O unire
mirifică, la care visa încă de pe când, pe băncile liceului din Năsăud,
participa la „Virtus Romana Rediviva”. Dar o unire de bucuria căreia
moartea nedrept de timpurie l-a frustrat, răpindu-l cu numai câteva
luni înainte de apoteoticul 1 Decembrie 1918.

Iată de ce, pe tablete sau în manuale, el nu poate să
lipsească din cultura generală a românilor de mâine.

Şi, evident, de azi.
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George Coşbuc a fost un creator de limbă literară, a
întemeiat reviste literare, a fost revoluţionar în poezie, a fost
un poet novator, un experimentalist, un vizionar ("un vizionar
al mişcărilor sempiterne"- George Călinescu), a fost un virtuoz
("reuşeşte să împrospăteze mijloace obosite şi să dea o nouă
strălucire vechilor prozodii" - Vladimir Streinu), a fost un poet
universal, a avut un crez poetic ("cel mai mare dintre poeţii de
energii al românimii întregi" - Nicolae Iorga), "a pătruns în
conştiinţa oamenilor" ("Canonul şcolar şi l-a însuşit de la început
pe Coşbuc şi-i păzeşte cu grijă până azi memoria" - Nicolae
Manolescu op. cit., p. 503), a tradus enorm.

Un poet poate prea puţin apreciat şi preţuit, George
Coşbuc, s-a născut în 20 septembrie 1866, la Hordou. "E totuşi
singurul mare clasic care nu are, la 150 de ani de la naştere
(în septembrie), o ediţie critică sau, măcar, una completă. Cele
mai recente studii monografice au apărut mai ales în anii ‘70-
‘80, când opera nu îi putea fi comentată altfel decât în clişee
şi, fireşte, după 1989", spunea Nicolae Manolescu în editorialul
din România literară nr. 28 din 2011.

A văzut lumina zilei într-o parte a ţării, care, asemeni
altor ţinuturi ale noastre, a suferit din cauza istoriei traduse
după bunul plac al ţărilor vecine, în limbile lor. În maghiară,
"hordo" se traduce prin "bute", "hârdău", (de la forma lui alungită
şi de la dealurile care dau iluzia că depresiunea pe care o
formează este foarte adâncă). Ulterior, această expresie a fost
confundată de administraţia locală cu alt cuvânt unguresc,
"ozordău" (paznic de pădure), de unde s-ar trage numele
localităţii.

Este o aşezare cu un folclor bogat şi cu o natura
mirifică, din comitatul Bistriţa-Năsăud (numită din 1925
"Coşbuc", judeţul Bistriţa-Năsăud), care aminteşte prin versul
poetului, viaţa la ţară, idilicul şi iubirea "în forma ei limpede,
caldă". Mai mult, inspirat poate de ţinutul natal, George Coşbuc
visa la o mitologie poetică românească, inspirată din basmele
şi poveştile auzite de la părinţi, care sunt – până la urmă –
rădăcinile mitologice ale neamului nostru. Voia să creeze o
epopee, astfel încât "baladele" şi celelalte poeme luate din
"poveştile poporului", pe care le-a scris, să capete "unitate şi
extensiune de epopee". Prin educaţie şi autoeducaţie, Coşbuc
era, fără înoială, orientat către valorile ultratradiţionale ale
neamului românesc.

Conform unei scrisori a lui George Coşbuc, adresată
părinţilor săi, luni 18 decembrie 1906, el s-ar fi născut de
Sântămărie: "Mâne e ziua Sf. Marie şi eu împlinesc tocmai

mâne 25 de ani. Mâne e şi ziua mamei".
Scrisoarea a fost pusă la dispoziţia redacţiei
OradeTimis.ro, de doamna Adina Paraşcă,

strănepoată a lui Leon Coşbuc, frate mai mare al poetului.
Era al optulea dintre cei 14 fraţi (doar şase au

supravieţuit) ai preotului greco-catolic Sebastian Coşbuc.
Mama sa, Maria (fiica preotului greco-catolic Avacum din
Telciu), i-a deschis ochii spre basm, spre existenţa percepută
prin prisma eroilor din poveşti. Dar, un fel de dascăl în ale
poveştilor i-a fost un ţăran, Ion Guriţă. Poate lumea basmelor
care-i deschidea orizonturi de neatins într-o existenţă reală l-
a determinat să înveţe să citească de la doar cinci ani. Un
diac, Tănăsucă Mocodean, cunoscut al familiei, i-a fost primul
învăţător.

Simbolul literaturii transilvane - George Coşbuc - a
început şcoala elementară la Hordou, în toamna anului 1871.
Nişte probleme de sănătate l-au obligat să renunţe la şcoală
după clasa I. A fost elev în clasele a II-a şi a III-a, din toamna
anului 1873, în Telciu, comună mare pe Valea Sălăuţii, unde,
întâmplător, director al şcolii era Ion Ionaşcu, unchiul său. El
l-a ajutat să înveţe limba germană. Clasa a IV-a (în 1875), a
urmat-o la Şcoala Normală din Năsăud, pe care a absolvit-o
pe data de 21 iunie 1876. În toamna aceluiaşi an, Coşbuc s-a
înscris în clasa I a Gimnaziului Fundaţional din Năsăud, unde
erau profesori cu o pregătire serioasă, care puneau accent pe
studiul limbilor şi al literaturilor clasice. Acolo a fost mediul
propice pentru ca tânărul Coşbuc să-şi formeze o temeinică
bază pentru devenirea sa culturală şi intelectuală. Tot la
Năsăud, a devenit membru al Societăţii de lectură "Virtus
Romana Rediviva" a elevilor, devenind vicepreşedinte şi apoi
preşedintele ei. În acelaşi timp, în publicaţia societăţii "Muza
someşeană" imprima zeci de pagini originale. Acolo, pe lângă
şcoala propriu-zisă, a citit enorm de mult, a scris şi publicat o
mulţime de poezii, care conturau marile teme ale liricii sale.

Firesc, de Năsăud s-a legat sufleteşte, pentru
totdeauna.

La terminarea liceului, Coşbuc ştia greaca veche şi
latina la nivelul unui clasicist autentic şi se amuza uneori
vorbind curent în aceste limbi moarte. Ştia perfect germana
şi maghiara, destul de bine franceza. Cultura bogată, dobândită
cu seriozitate în anii de studiu, îl ridicau spiritual faţă de ceilalţi
scriitori contemporani, cărora, dacă ar fi stat să-l judece, le-ar
fi fost superior, deşi era foarte tânăr. După susţinerea
examenului de bacalaureat în mai 1884, în toamna aceluiaşi
an s-a înscris la Facultatea de Filosofie şi Litere a Universităţii
maghiare din Cluj, (care avea pe atunci şi o catedră de limbă
română). Părinţii l-ar fi vrut la Seminarul Greco-Catolic din
Gherla, pentru a deveni preot. În timpul studenţiei, Coşbuc a
fost atras de folclor şi datorită cursurilor profesorului universitar
Grigore Silaşi, pe care le audia.

După doar doi ani de studenţie, din cauza
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greutăţilor financiare, a fost obligat să renunţe la facultate.
În perioada 1886-1887, a tradus peste 480 de poezii

din 92 autori greci, pe care dorea să le publice într-o antologie.
În august 1887, fiind deja cunoscut în lumea literaţilor, a
devenit redactor la Tribuna, datorită lui Ioan Slavici. Astfel,
prin poezii a ajuns foarte cunoscut în Transilvania. Slavici a
consemnat laudativ prezenţa poetului la Tribuna: "De vreo
două săptămâni avem aici pe Coşbuc, un admirabil băiat de
vreo 21 de ani, unul din cele mai distinse capete. Gheorghe
Coşbuc, înzestrat din belşug de către firea cea darnică, s-ar
fi ridicat în toate împrejurările deasupra contemporanilor săi,
n-ar fi ieşit ceea ce a fost dacă nu şi-ar fi croit lucrarea vieţii
în mijlocul acestor oameni cu cultură generală, care toţi erau
scriitori". Într-adevăr, activitatea literară de la Tribuna a
conturat poziţia lui Coşbuc faţă de literatură, prin interesul
pentru folclor, ca bază a literaturii culte, către limbajul popular,
către restabilirea unităţii culturale a poporului român. Anul
1889 a fost crucial pentru poetul Coşbuc, prin apariţia
poemului Nunta Zamfirei în Tribuna (nr. 108). Dar pentru că
vremurile nu erau favorabile culturii, colectivul de redacţie
al revistei trebuia redus. Datorită insistenţelor celui care-l
susţinuse de cum îl descoperise - I. Slavici, Titu Maiorescu
l-a chemat la Bucureşti şi l-a sprijinit pentru a fi numit
"desemnator-adjunct" la Ministerul Cultelor în 1890. El l-a
primit în şedinţa Junimii din 23 decembrie. Dar numirea la
Ministerul Cultelor n-a fost de bun augur, fiindcă la scurt timp
a demisionat, fiind însă cooptat în colectivul profesorilor
asociaţi, care elaborau un manual de şcoală intitulat Carte
românească de citire, dar şi colaborând la diverse publicaţii.
La începutul anului 1894, George Coşbuc a preluat, împreună
cu Ion Luca Caragiale şi Ioan Slavici, conducerea revistei
Vatra, "Foaie ilustrată pentru familie", apărută la Bucureşti,
bilunar, până în august 1896. Caragiale fusese iniţiatorul
revistei, dar Coşbuc, s-a ocupat de întreaga muncă
redacţională, implicându-se în impunerea ei în peisajul literar
românesc. În Vatra, Slavici a publicat în foileton romanul
Mara, iar Coşbuc şi-a făcut cunoscute poeziile: Noi vrem
pământ, Doina, Iarna pe uliţă, Mama, In opressores, care s-
au bucurat de aprecierile unanime ale criticii literare, dar şi-
n rândul şcolarilor. În 1897, conducea revista Foaia
interesantă şi făcea parte din colectivul redacţional al
periodicului Albina, publicaţie dedicată culturalizării poporului.
În 1901, Coşbuc, împreună cu Vlahuţă, a editat revista
Semănatorul, concepută ca descendentă a revistelor
patriotice mai vechi: Dacia literară (1840), Tribuna (Sibiu),
pentru dezvoltarea tradiţiilor sănătoase ale presei româneşti,
realizarea unităţii scriitorilor şi aproprierea lor de popor.

În ciuda locului pe care şi-l pregătea pe panoplia
culturii româneşti, prin sinceritatea apropierii de satul
românesc şi de sufletul românului, nici Coşbuc n-a scăpat
de denigratori. Apariţia volumului Balade şi idile (258 de
pagini), în luna iunie, semnalată în Românul literar (nr. 19
din 13 iunie) şi în Moftul român (2 iunie 1893), era anunţată
într-o notă nesemnată, pusă în seama lui Caragiale: La
sfârşitul lunii august 1893, a apărut o broşură (Adevărul
asupra poeziilor d-lui Gh. Coşbuc), scoasă la Iaşi de un
oarecare N. Lazu, care contesta originalitatea unor poezii
ale sale. Acel Lazu (grefier judecătoresc la Piatra, fost coleg
al practicantului Eminescu de la Tribunalul Botoşani), a stârnit
un adevărat proces care a durat aproape zece ani. Dar,
oamenii de bine, cei care preţuiau ascensinea poetică a lui
Coşbuc, au intervenit. D. Evolceanu, prin intermediul
Convorbirilor literare, susţinut de Titu Maiorescu, de Alexandru

Vlahuţă şi Nicolae Iorga, au acţionat pentru apărarea poetului.
La sfârşitul lunii martie 1896, după ce a trecut oarecum

de tristeţea calomniilor gratuite, i-a apărut la Bucureşti, la Editura
librăriei Şcoalelor C. Sfetea, volumul de versuri Fire de tort.
Cartea, prin câteva însemnări, ataca acuzaţia de plagiat, şi
dezvăluia perspectiva unui proiect de epopee: "De când am
început să scriu, m-a tot frământat ideea să scriu un ciclu de
poeme cu subiectele luate din poveştile poporului (şi să leg astfel
ca să le dau unitate şi extensiune de epopee, ca şi Nunta Zamfirei,
Moartea lui Fulger, Fulger, Tulnic şi Lioara, Craiul din cetini, Laur
bolnav, Patru portărei şi altele vreo câteva nepublicate. Am
părăsit ideea din pricină că am făcut greşeala să încep a scrie
poemele în două feluri de metre - unele în versuri de 14 silabe,
altele în versuri .de 8 silabe).

Ca traducător, Coşbuc a publicat Eneida de Vergiliu,
datorită căreia, în 1897, a primit premiul Năsturel-Herescu al
Academiei Române. Tot ca traducător, din 1907 lucra la
Georgicele, de Vergiliu, Don Carlos, de Schiller, Odiseea, de
Homer, şi la capodopera lui Dante, Divina Comedie, care l-a
pasionat cu adevărat. În Istoria literaturii române de la origini
până în prezent, George Călinescu a inserat două fotografii cu
George Coşbuc la Tismana, în care apare şi prietenul său Ramiro
Ortiz (1879-1947), istoric literar italian, care fusese un timp
profesor la Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti. Ramiro
Ortiz are meritul de fi a tipărit în anii ’20, după manuscrisul lui
Coşbuc, traducerea Divinei Comedii, la care poetul lucrase timp
de două decenii, dar pe care nu apucase s-o publice.

Coşbuc a preluat conducerea revistei Foaia interesantă,
apoi, împreună cu Vlahuţă, a condus revista Sămănătorul, revistă
literară săptămânală, al cărei concept fusese gândit în peisajul
idilic de pe Valea Tismanei, unde Alexandru Vlahuţă se
documentase pentru România Pitorească. Revista se dorea,
conform intenţiilor lui Coşbuc şi Alexandru Vlahuţă, "un nou caiet
pentru săteni". Împreună, cei doi i-au asigurat directoratul doar
între 2 decembrie 1901 şi decembrie 1902. Prima copertă de
început fusese desenată de Nicolae Grigorescu. Alexandru
Vlahuţă dorea ca Sămănătorul să fie ca un "stindard de pace" şi
de "înfrăţire intelectuală". Coşbuc conturase ideile directoare
ale revistei: "Noi cu literatura astăzi nu mai stăm în mijlocul
istoriei noastre, nu stăm nici în mijlocul tradiţiilor noastre, nu
stăm mai ales în mijlocul poporului nostru: "Fără idealuri nu e
luptă şi fără luptă nu e nici literatură"; "Am rupt firul tradiţiilor, ne
batem joc de credinţa strămoşilor, luăm în deşert instituţiunile
ţării şi aşezămintele ei, râdem în pumni de asperaţiunile naţionale
şi importăm în literatură (...) - câte şi mai câte bolnave idei şi cu
totul străine spiritului românesc". Revista căpătase, firesc dacă
ne gândim la istoria acelor timpuri, o accentuată orientare
naţionalistă.

În 1902, a publicat volumul de poezii Ziarul unui pierde-
vară, colaborând la România ilustrată şi Universul literar. La 28
martie al aceluiaşi an, a fost numit şef de birou la Ministerul
Instrucţiunii Publice şi al Cultelor, postul său fiind creat prin
bugetul administraţiei Casei Şcoalelor. Datorită obligaţiilor de
serviciu, participă la prima mare acţiune culturală de masă şi
cooperatistă a învăţătorimii române în mediul sătesc. Inspectând
lunar patru centre culturale săteşti, a dedus că "directivele date"
de la Bucureşti sunt desprinse de realitate. Constata că într-o
lume a neştiutorilor de carte, învăţătorii "vorbesc prea repede,
încât sătenii nu pot urmări ideile, şi întrebuinţează nu numai
cuvinte neînţelese de popor, dar şi construcţiuni savante. Le-
am atras atenţia să nu mai vorbească păsăreşte, să nu caute a
face fraze, ci să se apropie de sintactica simplă şi frântă a vorbirii
săteşti".
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În 1904, împreună cu Ioan Gorun şi Ilarie Chendi,
a scos revista Viaţa literară, iar în 1906 a fost numit în
postul de referendar în Administraţia Casei Artelor. Conform
lui Mihai Zamfir (România literară numărul 39 din 2001 -
"Descifrînd un simbol..."): "Dincolo de traducerile-
enciclopedie (Homer, Virgiliu, Dante), o bună parte din
opera poetică a lui Coşbuc stă sub semnul "semi-
traducerii", poezie a echivalenţelor generale: zeci de bucăţi
din Balade şi idile, Fire de tort şi Ziarul unui pierde-vară
pleacă de la sugestii germane, maghiare, clasice în
general, pentru a le transforma apoi în poezie proprie,
uneori de valoare extraordinară."

În 1908, a revenit pe pământurile natale, unde a
fost primit ca un apostol, iar în 1913 a fost primit cu bucurie
şi respect la Năsăud, cu prilejul aniversarii a 50 de ani de
la înfiinţarea gimnaziului.

În 1909, a publicat Superstiţiile păgubitoare ale
poporului nostru, iar la 28 august, a participat la inaugurarea
noii şcoli din Feldru, unde sora sa, Angelina, era preoteasă.
Coşbuc făcea parte din Comitetul de organizare a
festivităţilor, la care Alexandru, fiul său, a recitat poezia
El-Zorab.

Poate nimeni nu ştia atunci că peste ani, va ajunge
în Academia Română, că va intra în Istoria literaturii şi în
conştiinţele a milioane şi milioane de români.

În şedinţa din 13/26 mai 1916, datorită reputaţiei
sale, pe care nimeni n-a încercat s-o întineze, fiind cu
adevărat preţuit de contemporani, sub preşedinţia lui Iacob
Negruzzi, Secţiunea literară a Academiei Române a hotărât
cu 4 voturi din 6, să-l primească pe poet, ca membru titular,
în Academia Română. Imediat, plenul academic prezidat
de Barbu Delavrancea, l-a ales ca membru activ. Duiliu
Zamfirescu spunea în raportul său: "Reputaţia sa literară
e aşa de întinsă, încât numele său a devenit popular în
toate ţările locuite de Români. Primindu-l în mijlocul nostru,
consfinţim ceea ce opinia publică a hotărât de mult. Domnul
Coşbuc a dat poporului român, în mai puţin de 25 de ani,
o cantitate de muncă literară atât de considerabilă, încât
numai pentru aceasta s-ar cuveni să-i deschidem uşile
amândouă pentru a-l primi între noi. Dar calitatea lucrărilor
sale întrece cantitatea. Poeziile sale sunt adevărate poezii
şi sunt originale."

La prima sa apariţie sub cupola Academiei, a fost
primit cu aplauze, iar preşedintele C.I. Istrat i-a adresat
câteva cuvinte sincere: "V-aţi scoborât prin voinţa voastră
la Bucureşti, între noi, de pe înălţimile frumoase şi
româneşti ale plaiurilor de la Năsăud. Acum, prin munca
voastră, vă ridicaţi la punctul cel mai înalt pe care poate
să vi-l prezinte cultura română, ocupând un scaun în
mijlocul nostru. Bun venit noului şi distinsului nostru coleg
George Coşbuc. Aplauzele cu care aţi fost primit v-au
arătat, domnule coleg, bucuria pe care o are această
instituţiune de a vă număra printre membrii ei." George
Coşbuc i-a răspuns: "Îţi mulţumesc întâi de toate d-tale,
Domnule Preşedinte, pentru frumoasele cuvinte - mai
frumoase, poate, decât le merit, - cu care ai avut
bunăvoinţa să mă saluţi şi prin ele să mă iei oarecum de
mână, ca să mă pui la rând pe brazda Academiei. Aceste
cuvinte sunt pentru mine ca o punere de mâini pe capul
meu, ca să scoboare asupra mea harul acelui spirit, care
luminează şi conduce opera Academiei ... Vă mulţumesc
şi dv., d-lor Membri, că m-aţi găsit vrednic să fiu părtaş în

mijlocul d-voastră, ca să fiu şi eu o
particică de suflet în sufletul cel mare al

Academiei."
Despre începuturile sale în ale scrisului, Coşbuc spunea:

"Cea dintâi poezie am publicat-o la vârsta de 15 ani, într-o foaie
pedagogică din Ardeal. N-o mai am şi nici nu ştiu ce era, însă îmi
amintesc că a fost o poezie de dragoste. Am publicat apoi fel de
fel de încercări prin toate foile ardeleneşti."

Debutul său editorial s-a produs la Sibiu, în Biblioteca
poporală a Tribunei, cu cinci broşuri: Blăstăm de mamă, Legendă
poporală din jurul Năsăudului şi Pe pământul turcului (1885), Fata
craiului din cetini, Draga mamei (1886) şi Fulger. Poveste în versuri
(1887). Debutul său publicistic propriu-zis a fost  în 1884, în revista
Tribuna din Sibiu, cu snoava versificată Filosofii şi plugarii,
semnată cu pseudo-nimul C. Boşcu (anagrama numelui Coşbuc).
În 1893, i-a apărut primul volum de versuri, Balade şi idile. Se
legase sufleteşte de publicaţia adevăratului său debut literar,
Tribuna, al cărei colaborator a rămas şi după stabilirea în
Bucureşti.

Dacă ai căuta în v iaţa lui Coşbuc derapaje sau
excentricităţi, poate şi datorită originii şi felului său de a fi, n-o să
găseşti. "Tulburările la Coşbuc nu sunt profunde. El receptează,
înfăţişează şi cântă iubirea din punctul de vedere al femeii.
Tulburări încearcă mai ales eroinele, pentru că poezia lui este
lirică, dar obiectivată. N-are expresie directă, confidenţă, ci e o
reprezentare obiectivă. Coşbuc n-a fost un spirit profund, el nu
avea trăiri zguduitoare. Coşbuc a fost un rapsod. Suflet din sufletul
neamului meu..., deci un om din popor şi plămădit asemenea
celor despre care scria, asemeni ţărănimii din rândul cărora s-a
ridicat. Natura lui nu era una calitativ deosebită de cea a flăcăilor
şi fetelor din satele pe care le-a cunoscut şi era înclinat prin natura
lui să vadă ce-i frumos în viaţă" (conform criticului literar Dumitru
Micu, în jurnalul.ro - 22.12.2010 "George Coşbuc şi dulcile
tulburări ale iubirii", autor Monica Andronescu). "Coşbuc a fost
prin execelenţă un extravertit şi, fiind cu privirile întoarse în afară,
în cazul erosului a fost sensibil la suferinţele, nefericirile fetelor.
Când surprinde psihologia masculină în stări depresive, are
tendinţa să o ducă mai ales înspre zona umorului, pe când la cel
feminin comunică şi zbuciumul, şi nefericirea" (conform criticului
li-te-rar Dumitru Micu).

În 1895, s-a căsătorit cu Elena, fiica unui comerciant
bogat din Braşov, George Sfetea, dar şi sora editorului C. Sfetea.
Elena Coşbuc, a fost "o soţie devotată şi o mamă ideală", care
însă nu-l egala pe Coşbuc, fiindcă "nu avea o pregătire
profesională de nivelul so?ului ei" şi atunci când prietenele o
întrebau dacă nu e geloasă fiindcă poetul lipsea de acasă, ea le-
ar fi răspuns (cu mult simţ al umorului) că singura ei rivală e
"berea" (conform profesor Catalano). Datorita ei, situaţia materială
a lui Coşbuc s-a îmbunătăţit simţitor, astfel explicându-se şi
multele sale apariţii editoriale, volume de poezii şi proză, care
au apărut ulterior şi i-au consolidat prestigiul literar. Prin căsătorie,
pentru că socrul său obţinuse în anul 1913 un lot de pământ
lângă mănăstirea Tismana pe care-şi construise o vilă, poetul s-
a legat sufleteşte de spiritualitatea şi frumuseţea acelor locuri.
Coşbuc venea la Tismana aproape în fiecare vară, deşi
începuturile îl legau de zona Năsăudului. Se poate spune că
ardeleanul George Coşbuc devenise un împătimit al Tismanei
olteneşti. Prezenţa sa acolo n-a trecut neobservată, era respectat
de localnicii care-l numeau "badea Gheorghe". Reuşise să adune
la Tismana un grup de intelectuali, realizând acolo un "centru" de
spiritualitate.

De altfel, mănăstirea Tismana şi împrejurimile sale au
impresionat şi inspirat mulţi scriitori a căror amintire rămâne veşnic
în memoria românilor: Grigore Alexandrescu, Alex Pelimon,
Alexandru Vlahuţă, Nicolae lorga, Ion Simionescu, Anton Pann.
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După ce a rămas singură (i-a supravieţuit soţului până
în 1943), poate şi datorită recunoscutei personalităţi a fostului
soţ, la 26 octombrie 1931 a fost împreună cu Iuliu Maniu naşă
la cununia fiicei lui Liviu Rebreanu - Puia. Însă, în cartea de
amintiri, Zilele care au plecat, apărută în 1969, în Editura pentru
Literatură, Puia Florica Rebreanu nu pomeneşte nimic de naşii
săi, gândindu-se, probabil, la consecinţele fie şi ale unei simple
menţionări a numelui lui Maniu, mort în închisoarea de la
Sighet, în 1953, ca un adevărat martir al neamului românesc.

Însă, odată văduvă, Elena (care "locuia dese răstimpuri
la Tismana, în apropierea mormântului fiului său", conform
Gorjeanul – cotidian judeţean independent, 12, ianuarie 2011
Remember - Familia Coşbuc, la Tismana) ,"se zbătea în
ghearele mizeriei". Conform unui articol publicat pe 1 martie
în ziarul local Săptămâna („Un proect de lege pentru acordarea
unei pensiuni văduvei marelui poet. Răsplătirea întârziată a
operei lui G. Coşbuc"), câţiva "vrednici parlamentari au adus
pe biuroul Camerii un proect de lege, prin care se acordă
văduvei lui Coşbuc o pensiune de 10.000 Lei lunar, începând
de la 1 Ianuarie 1930. Marele poet, fiu al acestui judeţ, avusese
în viaţă o tovarăşă credincioasă, lăsată, la moartea lui în voia
necazurilor şi a mizeriei. Cu toată insuficienţa sumei, gestul
acesta de necesară generozitate pentru memoria unui mare
poet naţional a răsplătit măcar un crâmpei din strofele inspirate
ale neuitatului Coşbuc".

Poetul a avut un singur copil, Alexandru (alintat "puiul
mamei"), născut în august 1895 la Craiova. Spre bucuria
părinţilor, a fost un tânăr supradotat, care vădea predispoziţii
de genialitate, evident, neîmplinite. Până la 20 de ani, studiase
şi-şi însuşise sanscrita, ebraica, egipteana, latina, greaca. Era
preocupat de limbile clasice, moderne şi de limbile slave.
Alexandru Coşbuc avea cunoştinţe şi preocupări în ştiinţele
oculte şi psihologice.

Despre fiul său, George Coşbuc pomenea într-o
scrisoare adresată tatălui său, în perioada în care se stabilise
la Bucureşti: "M-am apucat eu să vă scriu, căci Alexandru are
acuma şi mai puţină vreme decât mine. Toată ziua e la şcoală,
se scoală de la şase şi jumătate dimineaţa, căci l-am dat la
liceul Lazăr şi noi stăm departe, mai mult de patru kilometri de
la liceu. Merge şi vine cu tramvaiul electric, dar îi trebuie pe
drum vreme multă, căci face pe zi de 4 ori acest drum, aproape
10 kilometri zilnic. E îmbrăcat în uniformă de cadet şi e cu
puşcă pe umer."

Doar că singurul său fiu a avut un destin tragic.
Fiind atras şi el de calitatea spirituală a zonei Tismana,

la doar 20 de ani, în ziua de 26 august 1915, pe drumul dintre
Târgu Jiu şi Tismana, a avut un accident de automobil.
Accidentul auto, fapt destul de rar în acele timpuri, stă sub
semnul întrebării. Conform mărturiilor unor localnici, un cioban,
enervat de faptul că tânărul "şofer" claxona împrăştiindu-i oile,
l-ar fi lovit cu ciomagul, Alexandru ar fi pierdut controlul maşinii,
care s-ar fi izbit de un bolovan. Altă variantă a cauzei morţii:
"După ce acesta s-a prăbuşit cu maşina în Dâmboviţa"
(timponline.ro 2 aprilie 2011, Casa lui George Coşbuc a fost
cârciumă). Conform unei alte surse: "La volanul maşinii
Mercedes Benz-Torpedo se afla moşierul Ion-Alexandru
Stâlpeanu, din Teleorman, care gonea nebuneşte pe şosea,
să nu-l prindă noaptea, când automobilul se loveşte de un
bolovan şi se răstoarnă. Moşierul moare imediat, cu coşul
pieptului zdrobit de volan, iar Alexandru Coşbuc, cu craniul
fracturat, este transportat la spitalul din Târgu-Jiu, unde

decedează în zorii zilei." (Gorjeanul – cotidian
judeţean independent, 12 ianuarie 2011,
Remember - Familia Coşbuc, la Tismana). De

aceea, se poate spune despre George Coşbuc, tatăl poet, că
avea, după acel accident, o relaţie tragică şi profundă cu
mănăstirea Tismana, pentru că fiul său unic, Alexandru, a
decedat acolo.

"O mare nenorocire a atins pe George Coşbuc. N-a
fost om care, ştiind bucuriile şi durerea unui părinte, să nu-şi
şteargă o lacrimă atunci când inima cea mare sângera de cea
mai înspăimântătoare rană, care niciodată nu se poate închide",
scria Nicolae Iorga.

Suferinţa avea să-l marcheze pe  poet. Voind să
depăşească momentul tragediei, s-a refugiat în scris,
aprofundând ceea ce-şi dorea de mult: opera dantească, pentru
că el era şi un bun traducător. N-a putut ajunge la marea
adunare a transilvănenilor şi bucovinenilor din toamnă, însă
şi-a arătat poziţia printr-o scrisoare, în care condamna acţiunile
duşmănoase ale Imperiului Austro-Ungar faţă de români. La
24 februarie 1918, i-a apărut în revista Scena din Bucureşti
ultima poezie publicată în timpul vieţii sale, Vulturul.

De tristul episod al morţii fiului lui George Coşbuc, ar
fi fost afectată şi…Elena Ceauşescu: "Vreau să vă spun că a
izbucnit în plâns. Era îmbrăcată simplu: nişte pantaloni de doc
şi o bluză deloc pretenţioasă, de culoare verde. O femeie de
rând, nu avea nimic extravagant, sigur, era în 1974..."

Casa memorială a lui George Coşbuc, situată în centrul
comunei Hordou, care astăzi îi poartă numele, este la vreo
150 de metri de primărie, iar cel care s-a ocupat timp de 43 de
ani de muzeu a fost profesorul Constantin Catalono. El şi-a
amintit şi de vizita Regelui Mihai: "A venit prin august 1997.
Mare emoţie am simţit pentru acest om. Doamne, câtă lume a
fost aici! Regele şi-a amintit cum a mâncat el pâine şi slănină
în 1939 când a mai trecut pe aceste meleaguri. Ne-a spus
următoarele: Găsesc satul schimbat, dar cu aceiaşi oameni
de suflet. Prin asta a spus totul". (conf. mesagerul.ro
26.08.2012. "Casa memorială George Coşbuc vizitată de Elena
Ceauşescu în urmă cu 38 de ani" - Alin Cordoş).

"Rămâne curios faptul că cea mai educată parte a
poporului român, ardelenii, s-a ocupat atât de puţin de literatură,
relegând-o - parcă - în zona ocupaţiilor aflate sub semnul
divertismentului. Să fie, oare, Transilvania pământul românesc
unde cultura, sub forma erudiţiei, s-a opus dintotdeauna
literaturii, ficţiunii, lirismului?", îşi exprima mirarea Nicolae
Manolescu în aceeaşi Românie literară din 2011.

Ascultându-i pe cei trăiţi acolo, afli că Hordoul de
astăzi, la câteva uliţe distanţă de muzeu, de-a lungul Sălăuţei,
stă un "George Coşbuc", urmaşul poetului, cunoscut de tot
satul. Numele l-a făcut şi personaj de poveste. Surprinzător
pentru cei care nu-l ştiu, este azi pensionar, are patru clase şi
fusese acar la C.F.R. Are şi un nepot, cu acelaşi nume, dar îl
numeşte altfel, (Ghiţă, Gheorghe), pentru a nu fi confundaţi.
Sunt trei care poartă numele "poetului ţărănimii", satul fiind
împânzit de descendenţi. George Coşbuc, fostul acar, la vreo
70 de ani, povesteşte că fratele poetului, Aurel, a fost bunicul
său şi că a trăit în casa muzeu, până în '56, când familia a fost
expropriată. Fuseseră vremuri grele, tatăl sau fusese considerat
chiabur şi murise de tânăr din cauza neajunsurilor, iar fratele
său nu putuse să facă liceul. Despre poetul familiei nu ştia
decât ce-şi mai amintea din ce-i mai povestise mama. Dar
ştia şi câteva strofe din versurile lui George Coşbuc întâiul,
care "a scris simplu, să înţeleagă toată lumea". Unul dintre
săteni povestea că, plecat din localitate în Târlişua, satul lui
Rebreanu aflat în apropiere, George Coşbuc întinde mâna să
facă cunoştinţă cu unul de-al locului: "Ziua bună, George
Coşbuc!". "Ziua bună, Liviu Rebreanu", i se răspunde. Mulţi
săteni se înrudesc, prin descendenţi, cu familia poetului, şi
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gospodăriile arătoase din jurul muzeului aparţin tot
Coşbucilor. Unii dintre descendenţi s-au ridicat la înălţimea
numelui sau a sângelui care le curge prin vene, însă, pentru
alţii, George Coşbuc s-ar răsuci în mormânt. Căci
rubedeniile, atât de numeroase, sunt şi printre beţivii satului,
dar şi pe la universităţi. "Sunt un neam căruia i-a cam plăcut
băutura, însă s-au remarcat cu toţii ca fiind foarte isteţi,
chiar dacă unii dintre ei nu au avut şcoală. Ultimul dintre
preoţii din familie, care se trage dintr-un frate al poetului,
şi-a terminat doctoratul la Vatican, de exemplu. Au fost
prolifici, cu excepţia lui George Coşbuc, care nu l-a avut
decât pe Alexandru", spune Constantin Catalano, directorul
muzeului. Ce se vede acum este un obiectiv dintre cele
mai importante din sistemul memorial din ţară. La patru
ani după moartea poetului, a fost dezvelită prima placă
comemorativă de un grup de studenţi şi profesori medicinişti
clujeni. În perioada 1940-1944, actuala casă memorială a
fost transformată în cârciumă", a relatat profesorul Catalano
(timponline.ro 2 aprilie 2011, Casa lui George Coşbuc a
fost cârciumă).

Profesorul Constantin Roco Catalano era urmaşul
direct al unui italian ajuns în România postbelică în anul
1940, din regiunea Calabria. Mama, care fusese viceprimar
în comuna care poartă numele bardului de la Hordou, îl
voia medic veterinar, dar el s-a dedicat amintirii lui Coşbuc:
"Mama m-a vrut veterinar, iar eu am ajuns doctor al amintirii
lui George Coşbuc. A fost un drum greu şi sinuos".

Unul dintre strănepoţii poetului, "se recomandă
şaman, profesor universitar, fost preot la Vatican, explorator
şi pasionat de culturi ancestrale. Discret, retras în vârf de
deal, Ovidiu Coşbuc umblă desculţ şi doarme direct pe
pământ sub cerul liber, lângă foc." (realitatea.net 5
noiembrie 2012, Strănepotul lui George Coşbuc predă

tehnici de supravietuire şi ritualuri dacice). Conform aceleiaşi
surse documentare, ţinând cont de anunţata apocalipsă - care
ar fi trebuit să se dezlănţuie la 21 decembrie 2012, când se
încheia calendarul mayaş - "Tot mai mulţi români bat la poarta
lui Ovidiu Coşbuc, să înveţe tehnici de supravieţuire, scrie
jurnalul.ro. Şi exact aşa îi învaţă şi pe cursanţii lui să trăiască,
desculţi şi să doarmă pe paie, sub cerul liber, chiar şi la câteva
grade Celsius. Numai astfel, le spune, se pot conecta cu natura
şi vor reuşi să iasă cu bine din focul crizelor ce vor zgudui lumea
după 2012."

După moartea în 8 septembrie 1903 a mamei, la 75 de
ani, la 5 septembrie 1918, la doar 51 de ani, George Coşbuc a
urmat-o în nefiinţă, fiind înmormântat în cimitirul Şerban Vodă -
Bellu, în vecinătatea marilor scriitori M. Eminescu, Ion Luca
Caragiale ş.a.

La moartea sa, Nicolae Iorga, publica un necrolog pe
care-l încheia cu următoarele cuvinte: "Cel ce a cântat toate
vitejiile neamului, de la Gelu al legendei până la dorobanţii din
77, moare fără a fi văzut cu ochii sub steag pe aceia care au
onorat din nou sfântul drapel al ţării. Să lăsăm ca asupra frunţii
lui palide, acum liniştite, să cadă o umbră mângâietoare a
depărtatului tricolor nevăzut.". În ziarul Lumina, din Bucureşti,
Liviu Rebreanu scria la 14 mai 1918: "Coşbuc e primul poet pe
care-l dă Ardealul literaturii româneşti. Ardelean a rămas toată
viaţa. Până şi în graiul viu păstrase o notă ardelenească,
particulară, care îi şedea bine. Aici în ţară, dragostea lui a fost
pentru cele şase milioane de ţărani. Simţea o fraternitate
profundă cu dânşii ... A răsărit deodată, fără să-l ştie nimeni,
fără să facă ucenicia cafenelelor şi bisericuţelor bucureştene.
Şi a biruit împotriva tuturor celor scufundati în imitaţii şi neputinţe.
A adus lumină, sănătate, voioşie. Scrisul lui Coşbuc trăieşte şi
va trăi cât va trăi neamul românesc."
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IEROM. MAXIM MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

 Recenzie Gheorghe Pleş,
Şcolile Năsăudului (1635- 2015), vol. 1

Gheorghe Pleş, Şcolile Năsăudului (1635- 2015), vol. 1, Editura Napoca
Star, Cluj-Napoca, 2016.

De curând, peisajul editorial năsăudean a cunoscut
apariţia unei prime părţi a unui preconizat triptic, ce-şi propune
realizarea unei ample sinteze dedicate şcolilor Năsăudului.
Iniţiativa, ce poartă semnătura domnului profesor dr.
Gheorghe Pleş, fost director al Liceului ,,George Coşbuc" din
urbea academicienilor şi director-adjunct al Colegiului
Pedagogic afiliat Universităţii ,,Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca,
este girată de către domnul profesor universitar Miron Ionescu
de la Cluj-Napoca şi de domnul dr. Adrian Onofreiu. Cel dintâi
semnează, după cum era de aşteptat, prefaţa lucrării, iar cel
de-al doilea, postfaţa ei.

În cadrul lucrării, domnul profesor realizează
deopotrivă o activitate de cercetare istorică intensă, şi una
de sinteză. Matematician de vocaţie şi profesie, dânsul
reuşeşte evitarea stilului greoi şi alambicat, caracteristic
adesea cercetărilor contemporane din spaţii convergente celui
explorat de el, transformând, în ciuda abundenţei datelor şi a
cifrelor, lucrarea, într-una ce se citeşte uşor şi este scrisă
într-un stil plăcut.

Volumul este împărţit pe două părţi, segmentate la
rândul lor în zece capitole şi numeroase sub-capitole. De
asemenea, este dotat cu anexe şi o consistentă listă
bibliografică finală, întocmită cu meticulozitate.

După ce, în exordiul premergător investigaţiei proriu-
zise, realizează o amplă incursiune în istoriografia temei,
trecând în revistă toate tentativele notabile de a valorifica
istoria învăţământului năsăudean şi evidenţiind plusurile şi
minusurile lor, în cadrul primului capitol face o prezentare
generală, trans-temporală, a învăţământului în perioada
propusă spre investigare. Ulterior, în cadrul celorlalte capitole,
aspecte precum profilurile şcolilor, legislaţia şcolară, fondurile
ce asigurau finanţarea procesului didactic, infrastructura,
influenţele pedagogice şi sorgintea lor ş. a., sunt analizate pe
larg, pe baza unor bibliografiei, constând din surse edite sau
inedite consultate. Autorul nu se sfieşte să prezinte şi momente
din istoria tristă a locurilor, precum perioada ocupaţiei
maghiare a Ardealului de Nord sau perioada comunistă,
evaluând însă cu obiectivitate influenţa pe care au avut-o
fiecare dintre ele asupra destinului Liceului ,,George Coşbuc"
şi a celorlalte şcoli.

De altfel, şcolii pomenite îi dedică pagini ample şi
bine documentate, prezentând înfiinţarea ei şi momentele
imediat următoare şi analizând apoi modul în care, fiecare
dintre directori, a contribuit la creşterea prestigiului instituţional
şi a calităţii procesului didactic.

ntre sursele consultate de către domnul prof. dr.
Gheorghe Pleş se numără, pe lângă documentele provenite
de la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Bistriţa-Năsăud,

şi periodice editate de şcolile investigate sau
de alte instituţii, în cadrul cărora se oferă

informaţii cu privire la activitatea
lor sau, tentativele monografice
dedicate şcolilor năsăudene.

          Dată f i ind
complexitatea demersului
întreprins de autor, nu putem
decât să salutăm cu bucurie
apariţia primului volum al istoriei
şcolilor năsăudene, meritat, după
părerea noastră, de această
zonă care a dat atât de multe
culturi i  române şi să ne
exprimăm nădejdea că, celelalte
două vor fi cel puţin la nivelul
celui dintâi dintre ele..

Recenzie de
Maxim (Iuliu-Marius) Morariu

Aristotel C. Pârvulescu, Eseuri.
Reflecţii din perspectiva vieţii cotidiene. O
recuperare literară a fiului autorului, Mihail
Berbinaru, Editura Semănătorul, Tismana,
2016.

Domnul Aristotel C. Pârvulescu, a fost, în mod cert, nu
doar un magistrat erudit, cu o bogată cultură generală, ci şi un
scriitor înzestrat şi prolific. O dovedeşte volumul de faţă, o
recuperare, ce-i drept, cam tardivă, a fiului dânsului, care ne
pune în faţă un scriitor talentat ce ştie să îmbine cu măiestrie
umorul şi cultura, dispunând de o remarcabilă capacitate de a
fi concis în exprimare, după cum remarcă prefaţatoarea lucrării,
doamna profesoară Mihaela Botezatu[1]. De altfel, tot dânsa
ne arată complexitatea personalităţii lui, caracterizându-l, în
caracterizarea din debutul lucrării. Cităm:

,,De profesie magistrat, dar nu unul oarecare,
ci cu mare vocaţie, Aristotel Pârvulescu a fost, în egală
măsură, autor de eseuri, aforisme şi butade. Fiind
înzestrat cu harul scrisului, creaţiile sale sunt mărturii
grăitoare ale unul talent incontestabil.

A fost – îl putem numi aşa – un scriitor prolific,
deoarece scrierile ce-i aparţin depăşesc cu mult, ca
număr, pe cele aflate în volumul de faţă.

A intrat în contact cu personalităţi literare şi a
publicat la revistele vremii, iar acest fapt confirmă cu
tărie capacitatea sa creatoare"[2].

Volumul se deschide cu o scurtă autobiografie semnată
de autor (pp. 7-13), în paginile căreia, acesta descrie, într-o
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notă ludică pe alocuri, pasaje din copilăria şi mai apoi, din viaţa
sa. Relaţiile cu părinţii sau bunicii sunt frumos surprinse aici,
autorul fiind un adevărat maestru al descrierilor, deşi nu face
abuz de ele. Iată, de exemplu, cum îşi descrie el bunicul:

,,Tata-moşu era înalt, uscăţiv, drept şi sprinten
în mişcări, în ciuda celor 75 de ani pe care îi
înşcherbase. Avea trăsăturile feţei ascuţite, pielea
pigmentată, fruntea lată şi întinsă, nasul acvilin, marcat
de mustaţa albă pe care o mângâia cu degetul arătător
în dreapta şi stânga. Ducea o viaţă de sihastru. Era
taciturn, întunecat, aspru, dar respectuos şi sobru. Se
bucura de multă stimă din partea sătenilor. Deosebit
de cumpătat în vorbă şi în purtări, ţinea la demnitatea
personală până la orgoliu. Nu existase dată în care să
nu mă atenţioneze în faţa musafirilor: Aristică, fii modest
şi rezervat! Expresia devenise proverbială. La orice
mişcare eram zeflemisit în special de ai mei: Aristică, fii
modest şi rezervat!" (pp. 8-9).

Urmează apoi adevărate pastile, în cadrul cărora, autorul
vorbeşte despre anumite momente ale vieţii cotidiene, dă sfaturi,
sau scrie texte cu o bogată tentă umoristică. Foarte interesant
este modul în care autorul reuşeşte să pătrundă în profunzimea
lucrurilor, chiar şi atunci când vorbeşte despre lucruri ce compun
banalul cotidianului. Un astfel de exemplu îl constituie pastila
dânsului despre răs  şi ilaritate. Aici, după ce se scuză în faţa
cititorului pentru îndrăzneala de a aborda un asemenea subiect,
în condiţiile în care nu poate fi clasificat drept un specialist al
său, vorbeşte despre originile comportamentului şi relaţia lui cu
vorbirea şi inteligenţa:

,,Ştiu în mod sigur (nu vă pot indica sursa), că
râsul a apărut pe o anumită treaptă a dezvoltării sociale
şi va dispărea odată cu acea cauză care l-a generat:
contrastul. ,,Râsul a apărut din contrast", ne spunea
profesorul de psihologie, cu ceva ani în urmă. Şi, cum
opoziţia dintre două situaţii surprinzătoare nu va
dispărea niciodată, râsul va subzista totdeauna.

Omul, mai întâi a râs şi apoi a vorbit. Gestul, şi
nu vorba a stârnit pentru prima dată râsul. Când omul
s-a întrebat de ce râde, a apărut umorul. Râsul este
legat de umor aşa cum ginerele este lipit de mireasă la
Oficiul stării civile. Ca să provoci râsul, trebuie să ai
umor; ca să guşti umorul, trebuie să ai simţul umorului.
Mai bine haz, fără umorişti, decât umorişti fără haz;
mai bine umor din tristeţe, decât tristeţe din umor.
Seriozitate nu înseamnă tristeţe. Dumnezeu ajută pe
cei veseli pntru că El Însuşi are simţul umorului. Este
motivul pentru care l-a lăsat pe Adam fără o coastă.

Râsul ţ ine de inteligenţă; este măsura
seriozităţii omului: ,,spune-mi de ce râzi, ca să îţi spun
cât de serios eşti!" Pe cel care, în mod inteligent mă
face să râd, nu-l întreb ce studi are. În Jurnalul său,
Jules Renard remarca, pe bună dreptate: ,,O vorbă de
duh bine găsită, face mai mult decât o carte prost scrisă"
(pp. 25-26).

      Cu astfel de pastile scurte, dar bine scrise, abordând
teme de actualitate şi împletind seriozitatea textului literar bine
încropit cu umorul, acel dat ontologic al românului, reuşeşte
Aristotel Pârvulescu să-şi coopteze cititorii. Lucrarea lui se

constituie într-o adevărată antologie literară, cu
pasaje umoristice şi cu un conţinut ce-l califică

între scriitorii contemporani importanţi. E meritul fiului său
acela de a-l fi restituit circuitului literar şi cititorilor şi cel al
domnului profesor Nicolae Tomoniu, artizanul amplei mişcări
culturale cunoscute sub numele de Semănătorul, de a-i fi
oferit publicului cititor posibilitatea de a se delecta lecturându-
i pastilele şi eseurile.

Având în vedere valoarea literară a operei domnului
Pârvulescu, nu putem decât să felicităm editorii pentur
iniţiativa avută şi să recomandăm cititorilor dornici de o carte
bine scrisă, să poposească asupra însemnărilor sale.

[1] Dânsa spune: ,,Autorul dispune de un uriaş
potenţial de a concentra, de a exprima foarte multe în cât
mai puţine cuvinte, reuşind, totuşi, să se facă perfect înţeles".
Mihaela Botezatu, ,,Prefaţă", în Aristotel C. Pârvulescu,
Eseuri. Reflecţii din perspectiva vieţii cotidiene. O recuperare
l iterară a f iului autorului, Mihail  Berbinaru, Editura
Semănătorul, Tismana, 2016, pp. 3-4.

[2] Ibidem, p. 3.
Recenzie de Maxim (Iuliu-Marius) Morariu

A F O R I S M E

* Umorul se schimbă, râsul rămâne acelaşi.
* Mai bine umor din tristeţe decât tristeţe din umor.
* Greu e să fii senin printre plouaţi.
* Singurul concurent care nu învinge niciodată este

acela care se întrece cu gluma.
* Îmi place umorul abstract dacă mă face să

râd...concret.
* Umorişti avem, umor ne mai trebuie.
* Umoristul nu iubeşte în glumă şi nu urăşte în serios.
* Neînsoţit de râs, umorul este ca ginerele fără

mireasă la Oficiul de Stare Civilă.
* Cine gândeşte la lucruri frumoase nu moare de

urât.
* Seriozitate nu înseamnă tristeţe.
* Mai bine haz fără umorişti decât umorişti fără haz.
* Una e să te prosteşti în glumă, alta e să glumeşti în

prostie.
* Glumele nesărate se gustă, dar nu se înghit.
* Cel care se întrece cu gluma este învins prin

abandon.
* Când spui lucruri picante, interesează-te dacă nu

e cineva care suferă de ulcer.
* Ironiile ieftine te costă scump.
* Poanta şi desertul vin la urmă.
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“Dobândirea de cupe era, odinioară, la
foarte mare cinste. Achilleus avea o cupă cu
totul distinsă. Nimeni nu avea o astfel de cupă;
nici nu se făcea libaţie vreunui zeu din această
cupă, decât lui Zeus.” (Athenaios, Banchetul
înţelepţilor)

În Preistorie şi Antichitate obiceiul de a îngropa vase
întregi, uneori adevărate servicii de masă, era larg răspândit.
Vasele utilizate în anumite ceremonii sau cu ocazia unor
momente festive erau îngropate pentru a nu fi refolosite în
viaţa de zi cu zi, în contexte profane.

Cupele
e r a u
o b i e c t e
speciale în
Antichitate

Motto-ul
a p a r ţ i n e
autorului antic

Athenaios, care, în lucrarea „Banchetul înţelepţilor”, descrie
obiceiurile pe care diferite popoare le practică la petreceri:
modul în care se aşează la masă, mâncărurile şi băuturile
consumate, cadourile ce se făceau cu aceste ocazii, dar şi
ceremonialurile sau spectacolele ce aveau loc în cadrul
meselor festive (toasturi, intonarea unor poeme eroice sau
cântece, dansuri, lupte şi întreceri „sportive”, spectacole de
teatru şi pantomimă etc.). Aceste cuvinte ale lui Athenaios,
la fel ca şi alte pasaje din lucrare, scot în evidenţă rolul pe
care îl acordau oamenii din Antichitate cupelor, adică vaselor
din care lichidele erau consumate şi, totodată, erau închinate
zei lor (prin
l i b a ţ i i ) .
I m p o r t a n ţ a
a c o r d a t ă
cupelor avea
a r g u m e n t e
s o l i d e :
c o n s u m u l
l i c h i d e l o r ,
a d e s e a

alcoolice, respectiv  libaţi i le se
făceau în cadrul unor mese festive
şi a unor ceremonii publice în care
numeroşi oameni – şi chiar zeii, după
cum credeau ei - erau cu ochii pe
pocalur i le ţ inute în mână de
personajele ce rosteau toasturi sau
intrau în dialog cu divinităţile atunci
când, vărsând lichide (închinând), îi
invocau sau le mulţumeau. Rolul
special al cupelor la masă este bine
evidenţiat şi în Iliada, unde, cu
ocazia rosti ri i  toasturi lor sunt
descrise cupele, subliniindu-se că au
fost câştigate cu ocazia unor rămase
în memoria posterităţii.

Numeroase cupe se făceau
cadou în timpul ospeţelor, f ie
vasalilor sau seniorilor, fie oaspeţilor
sau gazdelor. De fapt în Antichitate
şi în orice societate arhaică, relaţiile sociale şi umane funcţionau
pe baza unui schimb perpetuu de cadouri, de daruri. De aceea
antropologii au numit acest schimb „dar contra dar” sau chiar
„instituţia darului”. Revenind la importanţa cupelor este suficient
să ne gândim doar la două dintre moştenirile pe care ni le-a
lăsat Antichitatea: pocalurile din biserici în care se aduce Jertfa
Divină şi din care se „cuminecă” credincioşii, respectiv, cupele
ce se acordă persoanelor premiate la concursuri (de exemplu
„Cupa României la fotbal” etc.). Aceste premii în cupe urmează
tradiţiile premiilor (darurilor) oferite la Olimpiadele Antice, care
adesea constau din cupe pe care câştigătorii le foloseau toată
viaţa la mese festive, deoarece prin ele le aminteau comesenilor
de marile victorii obţinute la Jocurile Panelenice.

Pocalurile preistorice - obiecte identitare
Obiceiurile antice ne arată cu prisosinţă că ceştile,

respectiv  cupele, erau tratate ca obiecte personale,
reprezentative pentru proprietarii lor. Aceste vase de băut îi
reprezentau pe proprietari în faţa comunităţii în momente de
mare încărcătură
sacrală şi socială,
atunci când
practicau libaţii sau
rosteau toasturi.

În Spaţ iul
Carpatic rolul
special al cupelor
este foarte bine
ev idenţ iat de
arheologie atât
pentru Antichitate,

Dr. LIVIU MARTA - Directorul Muzeului Judetean Satu Mare.

Cupele preistorice, Olimpiada şi
zilele comunelor

Dr. Liviu Marta

Tezaurul dacic de la Sancraieni (jud. Harghita)

Cupe de la Mediesu Aurit, pozitie in situ

Cupe Mediesu Aurit (jud.
Satu Mare)

Tezaurul dacic de la Sancraieni (jud. Harghita)
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cât şi pentru Preistorie. În acest sens sunt cunoscute
serviciile de vase de argint transilvănene din perioada
statului dac (aici ilustrat tezaurul de la Sâncrăieni, jud.
Harghita). Pentru o perioadă mai timpurie sunt faimoase
serviciile de vase din metal preţios ale regilor traci.
Tezaurul de la Rogozen, descoperit în anul 1985 în Câmpia
Dunării, conţinea 165 de vase din argint şi aur pentru servit
masa. Unele dintre cupe aveau trecute în grafie greacă
faptul că au fost dăruite de către regi ai tracilor tribali.

Rolul important al ceştilor şi al serviciilor de masă
îngropate în contexte festive este bine documentat şi
pentru Preistorie, elemente sugestive fiind descoperite într-
o zonă vastă a spaţiului carpatic, din Oltenia până în
regiunea Tisei superioare. În anul 2013 un set de patru
cupe a fost descoperit la Medieşu Aurit, iar două dintre
ele au unele dintre cele mai sofisticate decoruri din
preistoria europeană. Decorul spiralic şi meandrat este
realizat într-o manieră artistică desăvârşită, de o mână
de meşter sigură, ce dovedeşte o bună stăpânire a tehnicii,
dar şi a simbolisticii ornamentelor. Ornamentele nu sunt
realizate la întâmplare; există o paletă de câteva zeci de
motive ornamentale care pe parcursul a câtorva secole
se repetă pe vasele de servit la masă şi pe arme. Nu este
deloc întâmplător faptul că la Medieşu Aurit decorul mai
sofisticat este aplicat pe ceştile cele mai voluminoase,
iar ceştile mici au fost tratate cu ornamente mai simple.
Faptul că ceştile mai mari sunt decorate s-a observat foarte
bine în cazul tuturor serviciilor de vase descoperite în
spaţiul Carpatic. În serviciul de vase de la Govora
(Oltenia), ceaşca mai voluminoasă iese în evidenţă prin
decorul mai complex, accentuat prin umplerea cu pastă
albă. Elementul ornamental central este o reprezentare a
Soarelui, element central în simbolistica religioasă. Două
ceşti identice cu acelea de la Medieşu Aurit au fost
descoperite la Nyírmada (nord-estul Ungariei). Acestea
erau prezente în cadrul unui serviciu de băut format dintr-
un vas mare de servit lichide, respectiv zece ceşti cu decor
simplu şi două ceşti cu decor specific zonei de est a
Slovaciei. S-a considerat că acest serviciu de băut a fost
îngropat după consumarea unei mese festive, cupele fiind
indicatori identitari, în ce priveşte etnicitatea şi statutul
social al participanţilor. Pentru această interpretare
pledează câteva argumente solide, ce vin din analiza
comparată a compoziţiei serviciilor de vase. În ce priveşte
prezenţa ceştilor din zona Kosiče, prin modul în care sunt
înşiruite descoperirile de arme şi podoabele de bronz sau
aur, s-a dovedit că Sătmarul şi Bazinul Kosiče ce sunt
situate pe un lung drum comercial ce leagă Transilvania
de litoralul vestic al Mării Baltice. În zona bazinului Tisei
acest drum trece pe la poalele Carpaţilor Orientali,
încercând să traverseze întinderile mlăştinoase aflate mai
la vest. Schimburile intense pe direcţia nord sud sunt
dovedite şi de prezenţa ceramicii în cadrul celor două
regiuni, inclusiv în aşezarea de la Petea. Deoarece
antropologii şi arheologii consideră că decorul ceramicii
este un indicator cultural şi etnic, prezenţa acestor vase
este dovada circulaţiei persoanelor în cadrul rutei
comerciale nord-sud.

          Posibilitatea ca ceştile mari, frumos decorate,
descoperite la Medieşu Aurit şi Nyírmada să fie indicatori
ai unor persoane de rang înalt este dovedită de prezenţa

unei astfel de ceşti în mormântul princiar
de la Níirkarasz. În mormânt, ce consta

dintr-un tumul de foarte mari dimensiuni, ceaşca de lut era alături
de alte obiecte personale, reprezentate de echipamentul de luptă
şi podoabele din aur. Faptul că aceste obiecte au fost aşezate în
mormânt dovedeşte că erau considerate obiectele sale personale.
Se considera că aceste obiecte erau reprezentative pentru a îl
însoţii pe defunct în lumea de dincolo, evidenţiindu-se valorile
identitare ale acestora.

Mese festive şi festivaluri organizate în
Antichitate

          Apare întrebarea referitoare la contextele care au
prilejuit mesele festive ce duceau îngroparea ceştilor de la
Medieşu Aurit şi a serviciilor de vase în general. Izvoarele antice
menţionează că mese festive aveau loc cu ocazia unor
evenimente legate de viaţa oamenilor (naştere, majorat, etc),
dar şi evenimente ce se repetau anual, evenimente aflate în
legătură cu evoluţia ciclică a naturii (solstiţii, sărbători aflate în
legătură cu începutul anului agricol, sărbători legate de strângerea
recoltelor etc.). Antropologii au arătat universalitatea acestor
fenomene în cadrul societăţilor tradiţionale.

O masă festivă organizată în anul 400 î. de Hr.

În ce priveşte modul în care se desfăşurau astfel de
festivaluri şi mese festive în zona carpato-dunăreană ne ajută
câteva informaţii ale unor autori greci referitoare la obiceiurile
tracilor. Dincolo de relatările generale, avem şansa ca pentru
anul 400 î de Hr. să avem descrierea unui mese festive la traci,
realizată de Xenofon (în Anabasis, VII, 3,21) el însuşi fiind
participant direct. Masa a fost organizată la primirea solilor greci
de către regele trac Seuthes II, soli care veneau să angajeze în
slujba regelui o mare armată de mercenari. Pentru mentalitatea
vremii, este foarte sugestiv modul în care s-au aşezat la masă.
În centru, dispuşi în cerc, stăteau regele şi căpeteniile tracilor,
lângă ei fiind invitaţi şi comandanţii mercenarilor greci. În spatele
fiecărei căpetenii stătea suita sa. Acest mod de aşezare este
descris ca fiind utilizat şi la celţi, fiind probabil un obicei de sorginte
ancestrală. Modul în care se aşezau participanţii era motivat de
ritualul în care decurgea servirea mesei. Vasele mari cu carne şi
cu vin erau aşezate în dreptul fiecărui şef, iar acesta le împărţea
din mâna sa vasalilor, aflaţi în spatele său. Este fără îndoială un
gest străvechi prin care şeful îşi recompensa luptătorii săi.
Încărcătura simbolică a gestului a ieşit în evidenţă atunci când,
unul dintre şefii grecilor a fost sancţionat căci, necunoscând
obiceiul, a mâncat fără a-şi servii vasalii. În timpul mesei s-au
făcut libaţii pentru zei, iar la un moment dat câţiva traci s-au
ridicat şi au dansat înarmaţi, în sunete de flaut. Dansul era de
fapt o scenetă, menţionată şi cu alte ocazii, în care era „povestită”
o luptă străveche, era o scenetă prin care erau mereu reeditate
în faţa publicului faptele de vitejie ale unui erou legendar.

Tracii – inspiratorii
Antichităţii în materie de
festivaluri şi arte

Se poate spune că tracii
erau cunoscuţi  ca mari
chefuitori, inspirându-i  pe
contemporanii  lor în acest

Tezaurul trac de Rogozen (nordul Bulgariei)



Sămănătorul - Anul VI.  Nr. 4 - nov. 2016 - ARHEOLOGIE
domeniu şi, aspect mai interesant, se recunoaşte că i-a
inspirat în anumite „practici conexe” chefurilor. Aceste
practici conexe chefurilor, reprezentate de povestirea unor
legende, recitări de poeme şi cântece, dansuri etc. au fost,
de fapt, mugurii din care s-au dezvoltat artele antice. Există
mai multe mărturii ale autorilor antici greci şi romani privind
virtuţile muzicale şi poetice ale tracilor, care prin aezi
renumiţi precum Orfeu, Olympos, Linos, Thamiris, Musaios
etc., s-au impus în conştiinţa Antichităţii. Istoricul şi
geograful Strabon din Amesia (60 î.H.-21 d.H.), referindu-
se la originea muzicii vechi, face următoarea aserţiune:
„Muzica întreagă, privită atât ca melodie, cât şi ca ritm şi
cuprinzând şi instrumentele, e socotită ca fiind de origine
tracă şi asiatică”.
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De la traci au fost preluate şi serbările dedicate zeului
Dionysos. Cu caracter orgiastic, aceste sărbători aveau darul să
contribuie la desprinderea de existenţa cotidiană, înălţând spiritul
în comunitatea zeului şi a cetei sale. În sunetele instrumentelor
de suflat şi de percuţie, mulţimea cânta şi dansa la lumina torţelor,
colindând munţi şi văi, până la istovire. Această ceremonie
orgiastică urmărea în principal, cu ajutorul artei sunetelor, să
creeze o stare de extaz, de beatitudine şi devoţiune. In felul său,
cultul dionisiac se circumscrie, într-o manieră mai expansivă,
aceluia?i ţel: purificarea spiritului, fortificarea caracterului şi
modelarea temperamentului.

dr. Liviu Marta.

Citiţi articolul online aici :
http://samanatorul.blogspot.ro/2016/09/dr-liviu-marta-cupele-preistorice.html
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La o bătaie de inimă

Sunt
La o bătaie
De inimă
De o inimă
Făcută

Să iubească.

Sunt la o bătaie
De inimă
De o primăvară
Din preajma
Inimii
Făcută să iubească.

Sunt la o bătaie de inimă
De o lume
Care
Şi ea
Iubeşte.

A una battuta di cuore

Mi trovo
A una battuta
Di cuore
Da un cuore
Destinato

Che amasse.

Mi trovo a una battuta
Di cuore
Di primavera
D’intorno
Dell’anima
Destinata amare.

Mi trovo a una batuta di cuore
D’ un mondo
Il qualle
Anche lei
Ama.

LA O BĂTAIE DE
INIMĂ – poezie în

română-italiană

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

judetul Satu Mare.

O să aflăm

O să aflăm
Cine a aprins
Lumina
Cerului

Şi cine a dat
Dezlegare
Ca pictorii
Pământului
Să fie
De faţă;

O să aflăm
Cum se face
Că ritualul
Zăpezilor
Există…

Şi simfoniile
Pentru ceruri s-au scris,
Iar nouă
Doar
Ne sunt date.

Lo scopriremmo

Lo scopriremmo
Chi ha acesso
La luce
Del cielo

Chi ha dato
Svincolo
Che i pittori
Del mondo
Siamo
Presenti

Lo scopriremmo
Come si fa
Che il rituale
Delle neviche
Esiste…

Le simfonie

Per cielo sono state scritte,
Ed a noi
Soltanto
Ce le hanno datto.

Mulţi dintre noi

Mulţi
Prin lume,
Fără sunete.

Alţii nu au imagini,
Le lipsesc lucrurile
De dinainte
Rânduite
Lor.

Doctori de suflete
Nu se arată
A fi.

Se fac paşi
Înainte,
Prin împrejurimi,
Prin toată ţara;
Se bate lumea
De-a lungul ?i de-a latul,
Imaginar,
Cercetează mări,
Oceane,
Galaxii…

Se plimbă prin locuri
Unde au avut loc
Războaie,
Pe unde bântuie
Foametea,
Unde a înflorit
Ciuma.

Se plimbă prin Olimp.

Îl duc pe  umăr
Pe Micul Prinţ.

Foc ales

Peisaj

Ring
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Traducere in limba italiană:
 Livia Marcan

Grafica: Vasile Mic
Citiţi poeziile online aici :

http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2016/09/vasile-mic-poezii-in-lb-romana-traduse.html

Simbol

Simplu

Uşa castelului

Molti tra di noi

Molti tra di noi
Per mondo
Senza rumore.

Altri non hanno immagini,
Le mancano le cose
Di prima
Regalate
A loro.

I dottori d’anime
Non si vedono
C’ esisterebe.

Si fanno passi
Avanti,
Intorno,
Tutto il paese;
Si anda per mondo
Da lungo e da largo
Immaginario,
Ricercano in mari,
Oceani,
Galassie…

Si passeggiano  posti
Dove sono state
Guerre,
Dove infierisce
La fame
Dove ha fiorito
La peste.

Si passeggiano per Olimpo

Portano in spale
Il Piccolo Principe.

În satul sclavilor

Cadavrele
Sunt rânduite
După mai mult
Ori mai puţin
Sânge…
.

Prin preajmă,
Ceva gropi comune
Sunt,
Dar şi stânci
De pe care
Corbi mari, mulţi,

Zboară,

Mai ciugulesc

De ici,
De acolo.

Nel villaggio degli
schiavi

I cadaveri
Ci sono messe in ordine
Come di piu
O come di meno
Sangue…
.
Intorno,
Qualche fossi comuni
Ci sono,
Ma anche rocche
Sulle qualle
I grandi corvi,molti,

Volano,

Beccano,
Di qua,
Di la.

Casa păpuşilor

Casa păpuşilor

De dincolo
E în poiana din pădure,
E în oraş,
Pe o insulă

În ocean.

E oriunde
În univers,
E în satul meu,
În viitor.

La casa delle bimbole

La casa delle bimbole
Si trova in foreste
Si trova in citta,
Sull’isola

In oceano.
C’e per tutto
In universo,
Si trova nel mio villaggio,
In futuro.
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  Singurul teren de tenis cu zgură din Baia Mare era
ocupat, aproape în permanenţă,  de către activiştii de partid,
de ofiţerii de securitate şi de miliţie. Profesorii, medicii şi ceilalţi
amatori se strecurau cum puteau printre seniorii de drept, cu
toate că mulţi dintre ei practicau de multă vreme sportul alb.
În Baia Mare era o adevărată modă, printre intelectualii
oraşului, un motiv de laudă, să joci tenis de câmp.

Studentul Valeriu Moraru îşi cumpărase din străinătate
rachete, mingi, pantofi, treninguri, bluze şi pantaloni scurţi,
toate marca „Wilson”, fapt ce atrăsese invidia celorlalţi
practicanţi ai acestui sport, care se înghesuiau să-i fie parteneri,
cu atât mai mult cu cât el juca foarte bine. În vacanţele
studenţeşti, se împrietenise cu unul dintre partenerii de tenis,
Mircea Solomon, preşedintele clubului de fotbal „Săsarul”, fără
să ştie, la început, că mama şi soţia acestuia erau evreice.

Mama lui Mircea, doamna Rivana Solomon, era director
la cea mai mare fabrică de confecţii pentru femei din nordul
ţării, care producea, aproape în exclusivitate, pentru export.
Din această cauză, la fabrică se perindau, în permanenţă, tot
felul de activişti de partid, din Baia Mare şi din capitală,
interesaţi să le facă garderobă nevestelor, fiicelor şi amantelor.
Pe lângă obligaţiile faţă şefii de la partidul comunist şi de pe la
ministere, doamna Solomon avea grijă de propria ei familie şi
de rotunjirea veniturilor, prin tot felul de aranjamente cu
partenerii germani, interesaţi şi ei să păcălească statul român.
S-a ajuns, astfel, să intre în fabrică transporturi întregi de stofe,
materiale pentru confecţii şi furnituri, fără să fie evidenţiate în
contabilitate. Produsul finit era împărţit în două, între directoare
şi colaboratorul ei german, fără să-şi bage cineva nasul în
afacerea lor. Protecţia din partea partidului era totală.

Andronache Mihălcescu, omnipotentul secretar al
Comitetului Central al Partidului Comunist Român şi ministru
al agriculturii, în acelaşi timp, îşi trimitea nevasta şi cele două
fete, în fiecare an, să stea o lună la Baia Mare, la familia
Solomon, ocazie pentru a-şi completa sau schimba garderoba.
Dana, cea mai mare dintre fete, era în clasa a XII-a şi se
pregătea pentru bacalaureat şi admiterea la facultate, un motiv
în plus să facă deplasarea la Baia Mare. Aici, după două zile
de probe la diverşi croitori, începuse să se plictisească de
moarte . Pentru a-şi găsi o preocupare, acceptă să o însoţească
în oraş pe soţia lui Mircea, plecată să-şi recupereze soţul de la
o partidă de tenis.

- Cine este tipul, care joacă tenis cu Mircea? se interesă
Dana, când ajunseră la terenul de tenis.

- Un student, Valeriu Moraru, prieten cu Mircea, răspunse
într-o doară Tina. Trece pe la noi, când vine în vacanţă, este
un băiat foarte simpatic.

- Are vreo prietenă pe aici? întrebă curioasă Dana.
- Valeriu? Nu ştiu, în orice caz, este un bărbat foarte

frumos şi deştept, îmi place de el. Să nu te gândeşti la prostii,
este prieten bun cu Mircea.

- Nu vrei să-l inviţi în seara asta să cineze
cu noi, la socrii tăi?

- Hopaaa...! Te interesează băiatul...! zâmbi Tina cu
subîn?eles. Atunci, hai să o facem ca lumea! O anunţăm pe
soacra mea să pregătească o masă festivă, un fel de cină
tradiţională.

Băieţii terminară jocul, îşi strânseră rachetele şi se
pregăteau de plecare când, un tip care intenţiona să intre pe
teren îi strigă lui Valeriu:

- Băi acesta, lasă-mi rachetele mie, vreau să văd şi eu
cum este să joci cu o rachetă „Wilson”!

- Băi acesta, replică Moraru pe acelaşi ton, dacă vrei
să joci cu rachete „Wilson”, cumpără-ţi! Eu nu dau rachetele
mele nimănui.

- Mai vedem noi!  răspunse individul, pe un ton
ameninţător. Poate nu mai vrei să joci tenis în oraşul ăsta?

- Dacă Baia Mare este oraşul tău, sau al lui tată-tău,
atunci fii sigur că nu mai sunt interesat să joc tenis. Altfel... ar
fi bine să fii atent să nu-ţi scrânteşti gleznele, cei care trec de
la opinci la pantofi de sport au probleme de acomodare.

- Valeriu, Valeriu, interveni Mircea, te rog să termini!
Tovarăşul Ioan Voman este secretar al comitetului judeţean
UTC . Sunt sigur că nu a vrut să te jignească, este prietenul
meu, ar trebui să-i ceri scuze.

- Îmi pare rău, Mircea,  nu am pentru ce să-i cer scuze.
Mojicia şi mârlănia mă deranjează, indiferent de persoana în
cauză. Mai bine, hai să plecăm, până nu-mi pierd cumpătul!
Moraru evita gâlceava, pe cât era posibil, dar felul în care l-
a tratat acest politruc îngâmfat l-a scos din sărite şi s-ar fi
răcorit dacă-i dădea o scatoalcă peste bot. Abia la ie?irea de
pe teren, dădu cu ochii de Tina Solomon:

- Tina...! Sărut mâna, îmi pare bine că te văd. Ai venit
după Mircea? Foarte bine faci că-l păzeşti, este periculos
dacă scapă din lesă, nu se abţinu să o înţepe, din simpatie,
aşa cum făcea de obicei.

- Cred că-ţi lipseşte şi ţie un gardian, replică Tina, fără
să se supere, obişnuită cu glumele lui acide.

- Dacă n-ai fi măritată cu Mircea, să fii sigură că te-aş
fi răpit.

- Ai fi riscat să rămâi cu ea pentru tot restul vieţii, se
amestecă în discuţie Mircea, apropiindu-se de ei.

- Să-ţi fie ruşine, făcu Tina pe supărata. Ăsta-mi eşti?
Drept pedeapsă, te duci la depozit după două lăzi de apă
minerală, iar noi mergem acasă cu Valeriu. Vine şi el cu noi
în seara asta, propuse Tina pe un ton ce  nu accepta replică,
îndreptându-se cu Dana spre maşina lui.

- Îmi pare rău, în seara asta am alt program, nu pot
veni cu voi, se scuză Valeriu Moraru, fără să o bage în seamă
pe Dana.

- Nici să nu te gândeşti! Aaa...! Era să uit!  Ţi-o
prezint pe Dana, prietena mea din Bucureşti. Stă la noi

Dana se opri fulgerată
Fragment din romanul „În spatele uşilor deschise”

volumul 2: „Fatalitate şi credinţă”

VASILE MOIŞ (n. 8 feb. 1951, Certeze, judetul Satu Mare.
1990-1992 senator de Satu Mare, vicepresedinte al Senatului)

„Am să te-nchid într-un poem,
Ca pe-o mireasă-ntre zefiri,

Să nu m-auzi, când eu te chem,
Să nu te-aud când tu suspini”

Emil  Matei

Vasile Moiş
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câteva zile, cu sora şi cu mama ei. Cu toate că voia să facă
pe indiferentul, pe Valeriu l-au surprins doi ochi albaştri,
ascunşi după zulufii de păr blond ce-i atârnau neglijent pe
frunte, dându-i Danei un aer ştrengăresc. Pieptul feciorelnic
îşi contura rotunjimile sub ţesătura unei bluze de bumbac,
petrecută peste blugii albi, strânşi pe picior, aşa cum se
îmbrăcau majoritatea puştoaicelor din capitală.

- Sunt încântat să vă cunosc, domnişoară! Eu sunt
Valeriu Moraru, un prieten  de-al lui Mircea, invidios pentru
norocul Tina, care a dat peste el, fără să fie măcar conştient
de asta, continuă să glumeasă studentul. Pentru că sunteţi
musafir în oraşul nostru, permite-ţi-mi să fac pe taximetristul
şi să vă duc pe amândouă la domiciliu.

- Valeriu, vorbesc serios, te rog să vii în seara asta la
socrii mei, reveni Tina la invitaţie, după ce urcase împreună
cu Dana în maşină. Fiind sâmbătă, părinţii lui Mircea au
pregătit o cină mai deosebită şi sunt convinsă că le-ai face o
mare bucurie, dacă ai veni şi tu.

- Sunt transpirat ca un bivol, trebuie să fac un duş...
mâine am un program încărcat... Apoi, mama şi bunica vor fi
îngrijorate dacă nu sosesc devreme acasă. Mai bine o lăsăm
pentru altă dată, nu vrei?

 - Faci duş la noi, să ştii că am prosoape curate. Poţi
să îmbraci un pantalon şi o bluză de-a lui Mircea, aveţi aceeaşi
talie.

- Tina, mă simt jenat de refuzul meu. Dacă insişti, trec
pe la voi, fac un duş şi mă schimb. Am haine în maşină. Aş
vrea, înainte să merg la socrii tăi, să trec pe la o florărie şi să
cumpăr un buchet. Cu voi sunt obişnuit, dar la ei nu am fost
până acum în casă.

În sufrageria spaţioasă a familiei Solomon, masa
aranjată impecabil îşi aştepta musafirii. Ca în orice familie
care se respectă şi îşi respectă invitaţii, vesela era de cea
mai bună calitate, porţelanurile de Rosenthal şi cristalurile
de Murano făcând, obligatoriu, parte din recuzită. Cina, mai
ales una la care participau musafiri, era un moment foarte
important şi doamna Solomon voia să-i dea toată strălucirea.
Când nora ei o anunţase că va veni fiul lui Ion Moraru, îşi
aminti, fără să vrea, de luxul casei familiei acestuia, un etalon
al rafinamentului şi al bunului gust.

 Valeriu Moraru sosi ultimul, când toată lumea era
pregătită pentru cină. Îmbrăcat cu o cămaşă de mătase, un
sacou albastru, cu guler înalt şi pantaloni crem, îşi făcu
intrarea în salon cu un buchet imens de trandafiri şi cu o
sticlă de vin. Doamna Mihălcescu şi fetele ei au rămas blocate
la vederea unui bărbat îmbrăcat impecabil şi de o frumuseţe
stranie. Nu se aşteptau să vadă un asemenea specimen în
acest colţ de ţară.

- Vă rog să mă iertaţi că am întârziat, se scuză Valeriu
Moraru, înmânând buchetul de flori doamnei Solomon. Am
impresia că am ajuns ultimul. Sper că nu aţi suferit prea mult
de foame.

- Mulţumesc pentru flori! Vreau să ţi-o prezint pe
prietena mea de la Bucureşti, pe doamna Mihălcescu şi pe
fiicele ei. Pe Dana am înţeles că ai cunoscut-o deja, făcu
doamna Solomon oficiile de gazdă.

Tina distribui în mod strategic locurile la masă astfel
ca Valeriu să stea în dreapta Danei, departe de privirile
doamnei Mihălcesu, aşezată într-unul din capetele mesei.
Cu toate că fata îl sorbea din ochi, Valeriu nu-i acorda, la
început, nici o atenţie, făcând abstracţie de prezenţa ei, ceea
ce o intriga şi o întărâta, în acelaşi timp, pe Dana, o fiinţă

răzgâiată şi obişnuită să fie centrul atenţiei.

De această dată se simţea neglijată, aproape jignită.
- Valeriu, care dintre bunicii tăi mai trăieşte? întrebă,

curioasă, doamna Solomon, în timp ce-i servea aperitivul.
- Bunica, mama tatei. Pe ceilalţi nici nu i-am cunoscut,

au murit demult. Bunica locuieşte cu familia noastră, la Murgeni.
Se ţine foarte bine, pentru vârsta ei, este foarte activă, lucrează
în grădină de dimineaţa până seara, ca în prima tinereţe.

- Ţi-am cunoscut bine familia, am fost de câteva ori în
vizită la voi, pe vremea când tatăl tău, Ioan Moraru, sau Jean,
cum îi spun prietenii, era elev la liceul „Lazăr” din Baia Mare.
Toate fetele se dădeau în vânt după el. Era singurul om din
această parte a ţării care avea automobil, un Rolls Royce, dacă-
mi aduc bine aminte. M-a plimbat şi pe mine cu el. Mama mea
a fost bună prietenă cu bunica ta. Vezi ce mică este lumea? M-
am bucurat că eşti prieten cu Mircea şi Tina. Poţi veni în casa
noastră oricând doreşti, întotdeauna vei fi binevenit.

- Mulţumesc! De când sunt student, vin mai rar pe acasă.
Mai trec prin  Baia Mare sâmbăta, când o aduc pe bunică-mea
la comunitate.

- Bunica ta mai frecventează comunitatea? se arătă
mirată doamna Solomon. Eu şi prietena mea, doamna
Mihălcesacu, n-am mai intrat într-o sinagogă din copilărie, am
şi uitat de sărbătorile religioase şi de tradiţii.

- Noi nu putem merge, pentru alte motive, cu toate că
mi-ar plăcea. I-am face  deservicii soţului meu, recunoscu
doamna Mihălcescu. Lumea n-ar înţelege, cu toate că şi
sinagoga şi-a pierdut din importanţa ei de odinioară, devenind
un cuib de bârfe. Iudaismul a încetat demult să mai fie un motiv
de mândrie în România. Tinerii, din familiile mixte, se feresc
să recunoască ascendenţa evreiască a părinţilor, considerându-
o un handicap sau o ruşine.

- Eu n-aş spune asta. Tinerii sunt creaţii ale părinţilor, nu
pot fi nici mai buni, nici mai răi decât modelele lor, îşi dădu cu
părerea Valeriu Moraru. Abandonarea unei religii, pentru diverse
motive, nu este o noutate. Unii au fost excluşi, precum Baruch
Spinosa, alţii n-au recunoscut că sunt evrei decât pe patul morţii,
ca Benjamin  Disraeli, Heinrich Heine sau Karl Marx.

- Nici n-am ştiut că Heine şi Marx au fost evrei, se auzi
vocea t imidă a Danei,  surpinsă să af le că părintele
comunismului era de aceeaşi religie ca mama ei. Despre ceilalţi
n-am auzit, cel puţin până acuma.

- Banjamin Disraeli a fost primul  ministru al reginei
Victoria, scriitor, filosof şi un antisemit notoriu. Pe patul de
moarte, a recunoscut că este evreu şi că a comis o greşeală
acceptând să fie botezat creştin. Cât  îl priveşte pe  părintele
socialsmului ştiinţific, Karl Heinrich Marx, cu toate că a fost
botezat evreu, a studiat numai la şcoli laice şi a fost un antisemit
violent. Sunt cunoscute remarcile sale la adresa unui alt evreu,
Lassalle, preşedintele partidului socialist german, pe care l-a
făcut evreu puturos. Mai precis, a spus despre Lassalle că sub
mirosul de briantină se ascunde un evreu puturos.

- Şi Heinrich Heine? Ăsta cine a fost? întrebă domnul
Solomon, absent, până atunci de la discuţii.

- Unul dintre cei mai mari scriitori de limbă germană, un
adevărat magician al cuvântului, probabil cel mai mare stilist
al literaturii germane. A fost botezat evreu, sub numele de Haim
Heine, dar a trecut la creştinism, probabil din obedienţă, luându-
şi prenumele de Heinrich. El spunea că botezul creştin a fost
un paşaport spre cultura europeană, însă îşi semna operele cu
H. Heine. Primul H putând însemna Heinrich, dar la fel de bine
şi Haim. A trăit, aproape toată viaţa, la Paris, dar a scris numai
în limba germană. La bătrâneţe, imobilizat la pat de un sifilis
care i-a afectat coloana vertebrală, a revenit şi el la gânduri
mai bune faţă de iudaism, regretând că a spus despre
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Schumann că muzica lui imită, mă scuzaţi, sunetul pişatului
mielului biblic.

- Spune-mi mai bine, interveni Mircea, plictisit de
discuţiile savante, ce-i făceai azi lui Ioan Voman, pe terenul
de tenis, dacă nu interveneam eu?

- S-a certat cu Voman? deveni curios domnul Solomon.
- Cred că Valeriu îi dădea câteva scatoalce, dacă nu

interveneam eu.
- Voman a fost mârlan, l-am auzit şi eu cum i s-a adresat

lui Valeriu, recunoscu Tina. M-aş fi bucurat, dacă Valeriu îi
trăgea una peste trompă. Dacă îi trebuie rachete de tenis
străine, să-şi cumpere.

Dana, îmbrăcată cu o fustiţă scurtă, se foia pe scaun,
încercând să-l atingă pe Valeriu cu picioarele, profitând de
faţa de masă care-i masca toate mişcările.Valeriu îi puse
mâna pe genunchi şi începu să o mângâie uşor pe coapse,
fără să întoarcă privirea spre ea. Fata nu-i respinse gestul,
din contră, îşi desfăcu picioarele şi se aşeză mai comod pe
scaun. I se părea o aventură extraordinară să se lase
excitatată în public, chiar în prezenţa şi sub privirile mamei
sale şi ale celorlalţi comeseni. Încurajat, Valeriu îşi strecură
mâna încetişor sub chiloţeii minusculi, atingâindu-i discret
părţile intime. Cuprinsă de nişte senzaţii voluptoase, mult
mai puternice decât atunci când se mângâia singură, Dana
îşi strecură, la rândul ei, mâna sub fustiţă şi-i apăsă violent
palma lui Valeriu peste claia de păr zbârlit. Apoi, simţi cum o
apucă un  tremurat, abia perceptibil, la început, transformat,
în  final,  în convulsii spasmodice ale abdomenului. Sleită de
puteri, Dana rămase nemişcată la locul ei. Numai faţa îi trăda
liniştea deplină care îi pusese stăpânire pe toată fiinţa. Cu
toate că gândul la o relaţie sexuală îi inflamase imaginaţia,
trăia pentru  prima dată în viaţa ei o astfel de experienţă
extraordinară, un orgasm provocat de mângâierea unui
bărbat.

- Vă mulţumesc pentru cină, se ridică Valeriu de la
masă, vă rog să mă scuzaţi, trebuie să ajung la Murgeni.
Ieşi, condus de Mircea, sub privirea transfigurată de plăcere
a Danei.

- Valeriu, vreau să te rog ceva, îi spuse Mircea când
se apropie de  maşină. Mâine este duminică. Noi am vrea să
facem o excursie  la Borşa... n-ai vrea să ne însoţeşti?

- Cine noi şi de ce să vă însoţesc? Care-i substratul
acestei invitaţii?

- Faci pe naivul cu mine? N-ai văzut că Dana te-a sorbit,
toată seara, din ochi? Este o fată foarte frumoasă... poate ar
fi bine să-i acorzi mai multă atenţie, mai ales cât stă la Baia
Mare.

- Dana este un copil, nu vreau să am complicaţii cu
familii din astea...  de şefi din înalta societate... am avut nişte
experienţe neplăcute.

- Nu te obligă în nici un fel faptul că mergem mâine
eu, Tina , tu şi  Dana, până la Borşa. Mâncăm o mămăligă cu
brânză de oaie , un caş şi o urdă şi ne întoarcem în Baia
Mare.

- Pentru mămăligă cu brânză nu trebuie să mergem
până la Borşa, o găsim şi aici, în Baia Mare.  Pe de altă
parte, mă feresc, aşa cum ţi-am spus, de complicaţii inutile.
Sunt atâtea femei pe lumea asta, nu merită să-mi fac de
lucru cu o puştoaică. O relaţie, de acest tip, poate deveni
periculoasă, dacă superi odrasla unui mahăr. Bănuiesc, după
spusele mamei Danei, că soţul ei are funcţie mare pe la
Bucureşti.

- N-are nici o importanţă asta. Pur şi
simplu fetei îi place de tine şi ar vrea să fiţi

mai apropiaţi, să-şi petreacă mai mult timp cu tine. Cel puţin
aşa mi-a spus Tina. Mai gândeşte-te! Îţi propun să vii mâine cu
noi, dacă-ţi place, te mai întâlneşti cu Dana, dacă nu...rămâne
doar o amintire.  Familia Solomon era dispusă să-i satisfacă
Danei orice capricii şi dacă ar fi reuşit  să o cupleze cu Valeriu,
relaţia cu Mihălceştii ar fi fost şi mai profundă. După ce se codi,
mai mult de formă, Valeriu acceptă să plece în excursia
planificată în Maramureşul istoric

Plimbarea la Borşa, cu maşina lui Valeriu Moraru, a fost
o adevărată reuşită. Acesta spuse bancuri, cântă şi mai ales se
ocupă cu mare atenţie  de Dana, care se simţea în al nouălea
cer. La întoarcere, fata mai rămase câteva clipe în maşină, după
ce Mircea şi nevsata lui coborâră.

- Valeriu, vreau să-ţi mulţumesc pentru ziua asta
minunată. Dana se apropie de el cu gura întredeschisă,
aşteptând să fie sărutată.

- Plăcerea a fost de partea mea, replică Valeriu, luându-
i faţa în palme, pupându-o părinteşte pe frunte.

- Ne vedem mâine? Tina şi Mircea au nişte casete video
grozave. Dacă vrei, dimineaţă te aştept în apartamentul lor. Nu
ne deranjează nimeni. Mâncăm ceva, ne uităm la o casetă,
apoi ieşim în oraş.

- Te-ai gândit bine?
- Foarte bine! De această dată se apropie hotărâtă de el

şi-l sărută, apăsat, pe buze. Ah, ce buze cărnoase şi apetisante
ai! Pe mâine.

Dana aştepta, a doua zi, nerăbdătoare sosirea lui Valeriu.
Făcu un duş fierbinte, lăsând jetul de apă să-i biciuiască toate
părţile corpului. Închise ochii şi încercă să-şi reamintească
atingerile care-i provocaseră extazul cu două seri înainte. Simţea
parcă aievea degetele delicate ale băiatului cum îi explorau
cele mai intime părţi ale corpului şi o stare de surexcitare îi
puse stăpânire pe tot trupul. Sunetul soneriei o trezi la realitate,
era Valeriu. Deschise uşa, într-o stare de semiconştienţă şi se
precipită în braţele lui. Îl conduse în dormitor, continuând să-l
sărute cu pasiune şi se lăsă încet pe spate, cu ochii închişi. Îi
era frică să-l privească, pentru ca vraja acelei clipe să nu se
risipească. Expert, de acum, în relaţiile cu femeile, Valeriu îi
scoase  hainele încet, una câte una, pînă ce fata rămase numai
în bichinei. Se întinse în patul imens, lângă ea şi continuă să o
mângâie uşor, în timp ce fata gemea de plăcere. În cele din
urmă, se dezbrăcă şi el, fără să se grăbească. Puternic excitată,
Dana îşi smulse chiloţeii, cu gesturi precipitate  şi aştepta cu
înfrigurare să se întâmple ceva.  Se trezi din această nebunie
numai când o durere cumplită, ca o străpungere cu fier înroşit
în foc, îi despică măruntaiele. Dana  se opri fulgerată, paralizată
şi incapabilă să mai facă vreo mişcare. Apoi, încet, încet, durerea
începu să cedeze, lăsând loc unor senzaţii necunoscute până
atunci...

- Nu mi-am imaginat că n-ai avut, încă, relaţii cu un bărbat,
după felul în care m-ai primit, rupse Valeriu tăcerea. Va trebui
să spălăm cearceaful, este plin de sânge.

- Taci! Nu vorbi acum! Îi şopti Dana la ureche, gudurându-
se în braţele lui. A fost mai frumos, decât mi-am imaginat, dar
mult mai dureros... Acuma mi-a trecut, este aşa de bine...!

În zilele care au urmat, Valeriu şi Dana se comportau ca
doi îndrăgostiţi fără inhibiţii, sărutându-se pe unde apucau şi
făcând dragoste ca doi iepuraşi în călduri, fără să se simtă
deranjaţi de cei din jur. Ochiul Securităţii era, însă, vigilent. A
fost suficient să ajungă la urechea lui Paszka zvonul că fiica
unuia dintre conducătorii partidului comunist se dă în bărci cu
fiul unui duşman al poporului, că raportul plecă imediat pe firul
scurt spre Bucureşti. Consecinţele au fost dramatice: vacanţa
Mihălceştilor s-a terminat brusc, fetele şi mama lor luând,
imediat, drumul capitalei.

                                                                                                   Vasile
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 I.      Scurt istoric privind constituirea LSR

Liga Scriitorilor Români înfiinţată la data de 8
septembrie 2006 în baza Încheierii civile nr. 1531/CC/2007,
eliberată de către Judecătoria Cluj-Napoca, Secţia Civilă,
înscrisă la Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală cu
codul nr. 21998990/26,06,2007, şi-a desfăşurat întreaga
activ itate prin filialele sale, atât din ţară cât şi din
străinătate.

 Liga Scri i tori lor români este o asociaţie
profesională, deschisă, care nu se contrapune altor uniuni,
societăţi sau fundaţii similare, primind în rândurile sale pe
baza liberului consimţământ şi a criteriilor de performanţă
profesională, scriitori care se simt solidari cu scopurile şi
obiectivele Ligii şi nu sunt membrii ai altor uniuni de creaţie
liberă. Aici pot fi primiţi şi alţi scriitori  şi asociaţii de profil
din ţară sau diaspora care consideră că această asociaţie
profesională este mai reprezentativă pentru ei, scopul
principal al Ligii Scriitorilor fiind încurajarea, stimularea şi
promovarea creaţiei literare în rândurile membrilor săi,
precum şi în rândurile publicului larg prin desfăşurarea de
activităţi culturale, literare şi artistice, membrii ei putând
avea calitatea de stagiari, titulari sau onorifici (pentru
scriitori consacraţi de notorietate).

Liga Scriitorilor Români a luat fiinţă la iniţiativa
scriitorului Al.Florin Ţene, după o bursă primită de la
Uniunea Europeană, la Bruxeles, cu scopul democratitzării
mişcării scriitoriceşti din ţara noastră, aşa cum este în toată
Europa.

 Membrii fondatori au fost: Al. Florin Ţene, Moisa
Gavril, Ionuţ Ţene, Benche Ioan, Constantinescu Ion, Titina
Nica Ţene, Dana Deac, Radu Vida, Ghercioiu Ion, Patca
Iulian, Zegreanu Iustinian, Monica Angela Jucan.

II.     Filialele LSR din ţară şi străinătate

Până la data de 31 decembrie 2015, conform Art.13
din Legea nr.246/2005, Liga Scriitorilor a reuşit să înfiinţeze
un număr de 34 filiale cu structuri teritoriale, dintre care
12 filiale în străinătate astfel:

1.– Filiala Argeş, preşedinte Steluţa Lucia Istrătescu,
secretar V.Ghilencea

2.-Filiala Alba, preşedinte Făgăraş Petru
3.– Filiala Arad, preşedinte Lucia Bibarţ

4.– Filiala Bucureşti, preşedinte Elisabeta Iosif
5.– Filiala Braşov, preşedinte Popescu Viorica
6.– Filiala Bistriţa, preşedinte Menuţ Maximilian
7.– Filiala Bihor (Oradea), preşedinte Iştoc Nicolae
8.– Filiala Cluj-Napoca, preşedinte Iulian Patca
9.-Filiala Călăraş, preşedinte Marin Toma
10.– Filiala Dâmboviţa (Târgovişte), preşedinte Ion Iancu

Vale
11.– Filiala Dobrogea, preşedinte Alexandru Birou
12.– Filiala Dolj, preşedinte Marcu Mihai
13.– Filiala Gorj, preşedinte Nicolae N. Tomoniu
14.– Filiala Hunedoara, preşedinte Ion Velica
15.- Filiala Maramureş, preşedinte Carmen Bâitan
16.- Filiala Năsăut-preşedinte Ioan Mititean
17.– Filiala Iaşi, (Moldova) preşedinte Constantin Toni Dârţu
18.- Filiala Olt,( Slatina) preşedinte Marinela Preoteasa
19.– Filiala Timişoara (Banat) preşedinte Doina Drăgan
 20.- Filiala Suceava, preşedinte Dragoş Vicol
 21.– Filiala Vâlcea, preşedinte Constantin Mănescu
 22.– Filiala Vrancea, preşedinte Victoria Vârtosu
 23.- Filiala Mureş, preşedinte Mircea Dorin Istrate
 24.– Filiala Anglo-Saxonă, preşedinte Mariana Zavati

Gardner
25.– Filiala Noua Zeelandă, Australia, preşedinte George

Roca şi secretar Ion Miclău.
26.- Filiala Germania, preşedinte Petru Jipa
27.– Filiala U.S.A., preşedinte Florentin Smarandache
28.- Filiala Republica Moldova, preşedinte Vasile Cocarcea,

din oraşul Orhei
29.– Filiala Serbia, preşedinte Vasile Barbu
30.– Filiala Spania, preşedinte Ilisie Niculina
31.– Filiala Franţa, preşedinte Cornelia Cănureac
32.– Filiala Italia, preşedinte Gabriela Ciobanu
33.– Filiala Canada, preşedinte Virginia Mateiaş
34.– Filiala Ungaria, preşedinte Ana Radici Repiski
III.      Reviste şi publicaţii editate de L.S.R.
Unele dintre filiale, prin strădaniile membrilor săi au reuşit

să-şi scoată propriile reviste sub egida Ligii Scriitorilor, prin care
se popularizează activitatea literară a membrilor săi şi nu numai,
urmând ca şi alte filiale care şi-au propus deja, să-şi creeze reviste
proprii cu ajutorul organelor locale sau sponsorilor. Enumerăm
mai jos filiala şi denumirea revistelor înfiinţate până în prezent,
astfel:

1.– Filiala Cluj-Napoca, revista Agora
Literară, redactor şef Iulian Patca

LIGA SCRIITORILOR ROMÂNI
ÎN FOLOSUL CULTURII

ROMÂNE

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

Din ANTOLOGIA:
Gavril Moisa Voichiţa, Pălăcean Vereş - 1o ANI ÎN SLUJBA CULTURII ROMÂNE
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2.– Filiala Iaşi, revista Moldova Literară, redactor şef
C.Toni Dârţu

3.– Filiala Hunedoara, revista Cuib, Ion Velica
4.– Filiala Timişoara, revista Heliopolis, Doina Drăgan
5.– Filiala Argeş, revista Carpatica, redactor ;ef

Nicolae Cosmescu
6.– Filiala Bucureşti, revista Cetatea lui Bucur,

Elisabeta Iosif
7.– Filiala Dolj, revista Constelaţii diamantine redactor

şef, Doina Drăguţ;
8. – Revista Regatul Cuvântului / N.N.Negulescu
9. – Sfera eonică director şi redactor şef

N.N.Negulescu.
10.– Filiala Dobrogea, revista Dobrogea Culturală,

Al.Birou
11.– Filiala Vâlcea, revista Memoria Sloavelor,

redactor şef  Ion Nălbitoru
12.– Filiala Banat, revista Vestea,red,şef, N.Danciu

Petniceanu
13.– Filiala Vrancea, revista Lumina Cuvântului,

Mariana Vârtosu
14. – Scurt Circuit Oltean, redactor şef Marinela

Preoteasa
15.- Filiala Orhei, Republica Moldova, revista Agora

Literară, redactor şef, Vasile Cocarcea.
16.- Filiala Baia Mare, revista Freamăt, redactor şef,

Băinţan Carmena
17.- Filiala Gorj, revista Sămănătorul, director, Nicolae

N. Tomoniu.
18. – Revista Slova Creştină, director preot Radu

Botiş, Ulmi, Jud. Maramureş (rev.online de creaţie,atitudine
şi cultură.29.aug.2009)

IV.  Iniţiative, acţiuni şi activităţi ale LSR şi
Filialelor arondate.

-a) în plan intern:
 Datorită scriitorilor, membri ai Ligii, s-au înfiinţat

Cenacluri Literare în fiecare dintre filialele din ţară şi
străinătate în care aceştia îşi fac publice lucrările, în şedinţe
lunare, cu aceste ocazii organizându-se diferite manifestări
de carte, cultural-artistice, contribuind în acest fel, din plin,
alături de alte organizaţii de profil, inclusiv Uniunea
Scriitorilor, la promovarea culturii în oraşele de reşedinţă.

Scoatem în evidenţă  practica participării Ligii
Scriitorilor prin preşedintele Al. Florin Ţene, sau a altor
membrii, la manifestările cultural-artistice organizate de către
filialele ligii, asociaţii, instituţii, ocazie cu care s-au lansat
de fiecare dată cărţi ale unor membrii ai Ligii sau ai altor
scriitori sau poeţi locali, înmânându-se „Diplome de
excelenţă” persoanelor care şi-au adus contribuţia în mod
deosebit la dezvoltarea culturii locale şi nu numai.

La propunerea Comitetului Director al Ligii Scriitorilor
a fost instituită Medalia şi Diploma Virtutea Literară care se
acordă scriitorilor pentru opera, personalitatea şi moralitatea
lor.LSR a acordat unor personalităţil  medalia „Virtutea
Literară“, pe care au primit-o scriitorii: Iulian Patca, Ion
Constantinescu, Gavril Moisa, Al. Florin Ţene, C.T.Dârţu,
T.Barbu, Emil Istocescu, etc.

De la înfinţarea LSR şi a filialelor şi până în prezent
la nivelul acestora s-au organizat şi desfăşurat permanent
diverse acivităţi de cultură ca: lansări şi prezentări de

carte(toate f i l ialele); simpozioane şi
conferinţe naţionale şi internaţionale

(filialele Bucureşti, Timişoara-Banat, Cluj-Napoca, Germania,
Canada, Spania,ş.a.); editarea de anuare,antologii naţionale şi
internaţionale; realizarea şi derularea de parteneriate şi
participarea ca prteneri la diferite proiecte europene (Filiala TM.-
Banat, Bucureşti, Hunedoara; Cluj-Napoca, Argeş,ş.a.); expoziţii
de carte şi reviste; aniversări şi comemorări a unor personalităţi
culturale, ştiinţifice, sau evenimente istorice(toate  filialele);
medalioane literar-muzicale; seri de poezie; interviuri şi galerii
de portrete; publicarea de cărţi şi reviste; lecturi publice şi
şezători literare(la Filiala Argeş, toate filmate şi vizualizate pe
Youtube); Festivaluri de literatură şi umor( filiala Hunedoara,
Bucureşti, Cluj-Napoca, Noua-Zelandă, S.U.A. ş.a); bi şi
trilaterale culturale(Filliala Hunedoara, Braşov, Baia Mare,
Năsăud, Argeş, Bucureşti, ş.a.).

Anual la nivelul LSR se derulează diverse proiecte de
colaborare cu edituri, cu diferite cenacluri şi reviste literare, cu
asociaţii, societăţi, instituţii, biblioteci, şcoli, parohii, etc..De
evidenţiat este colaborarea filialelor din străinătate  cu biserica
în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi cultural-educative
de suflet pentru români din diaspora.

La nivelul filialelor se derulează anual analize, bilanţuri
de activitate şi Dări de seamă, stabilindu-se de fiecare dată
obiecivele şi priorităţile de urmat pentru fiecare perioadă(vezi
Invitaţia Filialei Iaşi-Moldova).

LSR a organizat şi desfăşurat schimburi de experienţă
între filiale, sau cenacluri literare, activităţi consemnate de-a
lungul timpului în ziare sau popularizate pe posturi de radio şi
TV locale, propunându-se ca şi pe viitor să se pună accent
deosebit pe întâlnirile dintre Cenacluri din cadrul filialelor Ligii,
cu cenacluri similare din localităţi, întâlniri cu elevii şi studeţii,
răspunzând cu promptitudine la invitaţiile făcute în acest sens
de către alte organizaţii, pe plan local.

          Sub egida Ligii Scriitorilor Români, s-a organizat
concursul de poezie şi pictură „Dor de Dor”, în trei ediţii,
premianţii primind diplome, cărţi şi alte obiecte. La acest concurs
au participat sute de scriitori şi artişti plastici, precum şi
Concursul de Epigrame, unde câştigătorii au fost premianţi cu
diplome şi cărţi.

Pe parcursul anilor s-au organizat în colaborare cu
organele culturale şi administrative locale, în Baia Mare, Dej,
Bucureşti, Focşani, Gherla, Iaşi, Călimăneşti, Petroşani, Deva,
Craiova, Drăgăşani diferite activităţi literare.

Se propune continuarea unor acţiuni de promovare şi
cunoaştere a activităţii filialelor, de promovarea cărţii, editarea
de noi reviste şi antologii, inclusiv de extinderea editării de cărţi
ale membrilor Ligii cu ajutorul Editurii Ligii Scriitorilor în
colaborare cu Editura Socrate din Craiova condusă de scriitorului
Mihai Marcu, şi el membru al Ligii, şi al fundaţiei I.D. Sârbu din
Petroşani condusă de scriitorul Dumitru Velea.

-c) aspecte de interes:
          Prin strădaniile graficianului şi scriitorului George

Roca, preşedintele filialei din Australia, s-a introdus pentru
fiecare filială, sigla Ligii scriitorilor Români, care însoţeşte toate
apariţiile ziarelor şi revistelor locale, sau orice act aparţinând
Ligii Scriitorilor Români.

În colaborare cu Editura Dacia XXI, LSR, a editat un
Dicţionar bibliografic, ajuns la volumul doi, ca un instrument
necesar în cunoaşterea activităţii Ligii, dar şi un mijloc de
evaluare cantitativă şi colectivă a tuturor membrilor, un bilanţ
necesar şi binevenit.

Liga Scriitorilor este fondatoarea şi una din iniţiatoarea
sărbătoririi Zilei Naţionale a Limbi Române, sărbătorind-o
împreună cu pesre 100 de scriitori în Staţiunea Jupiter, la
Hotel Rio.
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          Liga Scriitorilor a acordat, sprijin logistic şi

financiar unor filiale pentru a-şi desfăşura unele activităţi
culturale mai ample. Se remarcă strădania scriitorului George
Roca din Australia, membru al Ligii Scriitorilor, de a promova
lucrările membrilor noştri la revistele româneşti din diaspora
aflate în S.U.A, Germania, Spania, Franţa, Australia, etc. În
revistele din Diasporă a promovat de nenumărate ori
activităţile organizate de Liga Scriitortilor, inclusiv lucrările
literare ale membrilor organizaţiei noastre.

La propunerea Comitetului Director al Ligii Scriitorilor
a fost instituită Medalia şi Diploma „Virtutea Literară” care se
acordă scriitorilor pentru opera, personalitatea şi moralitatea
lor. La propunerea filialei Hunedoara, în anul 2010, scriitorul
Al.Florin Ţene a primit această distincţie. Medalia Virtutea
Literară a fost acordată în cadru festiv, cu ocazia împlinirii a 5
ani de la înfiinţarea Ligi Scriitorilor şi următorilor membri
fondatori: Ioan Benche, Ion Constantinescu, Gavril Moisa,
Iulian Patca şi Al.Florin Ţene,premum şi cu alte prilejuri
următorilor: Medalia ,,VIRTUTEA LITERARĂ”, a fost acordată
următorilor:

-        Puiu Răducan, prozator
-        Ion I.Părăianu, poet
-        Ion Nălbitoru, prozator
-        Constantin Toni Dârşu,scriitor
-        Teodor Tanco, scriitor
-        Eugen Albu, epigramist
-        Cornel Udrea, scriitor
-        Doina Drăgan, poetă, prozatoare
-        Teodor Ardelean, directorul Bibl ioteci i

Judeţene,,PETRE DULFU”- Baia Mare
-        Dorel Cosma, directorul Centrului Cultural

,,GEORGE COŞBUC”- Bistriţa
-        Virginia Paraschiv, critic literar
-        Emil Istocescu, istoric literar
-        Eugen Petrescu, istoric şi editor
-        Tudor Barbu, istoric literar
-        Ligya Diaconescu, poetă şi editor
-        Onufrie Vinţeler, scriitor
-        Mariana Cristescu, prozatoare
-        George Roca, poet, editor/Australia
-        Elena Buică, prozatoare/ Canada
L.S.R. a pus un accent deosebit pe acordarea  premiilor

anuale care se atribuie celor mai bune cărţi apărute în anul
anterior, indiferent de apartenenţa autorilor la USL sau LSR,
pentru motivul că aceste cărţi aparţin Literaturii Române şi
nu unei organizaţii. Astfel de atitudine a Ligi Scriitorilor Români,
luată de preşedintele acesteia, este un exemplu de democraţie
şi generozitate, pe care Al.Florin Ţene îl recomandă şi altor
organizaţii profesionale.

          S-a înfiinţat prima Bibliotecă particulară din Banat
la iniţiativa scriitorului Nicolae Danciu Petniceanu în casa
părintească a acestuia din localitatea Mehadia, judeţul Caraş
Severin prin strădaniile filialei Banat, cu cărţi donate de
membrii Ligii şi alţi intelectuali,  propunându-şi înfiinţarea în
perioada următoare şi a altora, în localităţile mai izolate, venind
astfel în întâmpinarea dorinţelor tinerilor.

Pe data de 3 februarie 2010, Liga Scriitorilor din
România a cerut patriarhului Bisericii Ortodoxe Române,
Preafericitul Daniel, canonizarea poetului Mihai Eminescu ca
sfânt în calendarul ortodox român. Patriarhul Daniel a răspuns
că: ,, speră că propunerea L.S.R. va găsi ecoul cuvenit la
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, pentru a-l aşeza pe Mihai

Eminescu la locul cuvenit în calendarul sfinţilor
ortodocşi români“.

S-au intensificat manifestările literar-culturale dedicate
Zilei Naţionale a Limbi Române, în colaborare cu revista
STARPRESS, condusă de Ligya Diaconescu. La această
manifestare participând scriitori de expresie română din mai
multe ţări europene, Canada şi SUA. A fost subliniat faptul că
Liga Scriitorilor este membră fondatoare a iniţiativei scriitorului
Corneliu Leu de a se sărbătorii Ziua Naţională a Limbi Române
în ultima zi din luna august.

S-a insistat ca membri filialelor să participe mai mult
la Târgurile de Carte şi să colaboreze cu scriitori renumiţi din
zona lor de activitate. S-a propus ca Liga Scriitorilor să
înfiinţeze o editură.

Se remarcă strădania scriitorului George Roca din
Australia, membru al Ligii Scriitorilor, de a promova lucrările
membrilor noştri la revistele româneşti din diaspora aflate în
S.U.A, Germania, Spania, Franţa, etc. În revistele din
Diasporă a promovat de nenumărate ori activităţile organizate
de Liga Scriitorilor, inclusiv lucrările literare ale membrilor
organizaţiei noastre.

   Liga Scriitorilor Români în colaborare cu poeta
Daniela Voicu a organizat la începutul luni iulie 2011 în
localitatea Brusti, din Elveţia, Festivalul Internaţional THE
ART TO BE HUMAN la care au participat scriitori din
Germania, România, Franţa, Elveţia etc., membrii Ligii
Scriitorilor şi ai Uniunii Scriitorilor, în cadrul căruia s-au
organizat expoziţii de carte şi pictură, s-au lansat cărţi, s-a
proiectat videoclipul MAMA de Titina Nica Ţene, s-a participat
la concerte sinfonice, recitaluri poetice, iar preşedintele Ligii
Scriitorilor Români a ţinut o video-conferinţă, vorbind despre
necesitatea organizării de astfel de festivaluri în folosul culturii
române şi europene
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Noua emblemă şi imnul
Ligii Scriitorilor Români -

Cluj-Napoca
Şedinţa inaugurală de toamnă a Cenaclului literar „Artur Silvestri” al

LSR a fost una cu totul deosebită. În „Sala Armelor” de la Cercul
Militar Cluj, joi 29 septembrie, s-a celebrat împlinirea unui deceniu de existenţă a Ligii

Scriitorilor Români, în prezenţa unui public numeros.

Citiţi relatarea din Confluenţe literare.  Autor: Voichiţa Pălăcean Vereş
http://confluente.ro/voichita_palacean_veres_1475221632.html

Sau citiţi articolul online şi aici :
http://www.napocanews.ro/2016/09/la-cenaclul-literar-artur-silvestri%CB%AE-s-au-sarbatorit-10-ani-de-existenta-a-lsr.html

Ascultaţi IMNUL LSR, online, versuri şi muzică Mihai Ganea :
https://www.youtube.com/watch?v=gcSFohKyV7g

Notă. Aceste legături (link-uri) se pot accesa direct, în Sămănătorul online, nr. 4, dec. 2016

Imnul Ligii Scriitorilor Români
Autor  Mihai Ganea

Pe fruntea ţării o cunună
De flori şi lauri s-a ivit,
Veniţi cu toţii, împreună
Să prindem mândru răsărit.

Refren: E Liga, e Liga, frumoasă cunună,
Din gând făurită cu Limba Română,

Şi dor, libertate, să punem în carte,
Iubire de ţară, iubire de frate.

Poeţii noştri sunt mândria
Cetăţii mamă iubitoare,
Ce ne-ncălzeşte bucuria
Din inima nemuritoare.

Refren: E Liga, e Liga, frumoasă cunună,
Din gând făurită cu Limba Română,

Şi dor, libertate, să punem în carte,
Iubire de ţară, iubire de frate.

Avem condeiul ca o lance,
Armura-n slovă şi în har,
Noi prietenie vrem şi pace
Cu toţi confraţii la hotar.

Refren: E Liga, e Liga, frumoasă cunună,
Din gând făurită cu Limba Română,

Şi dor, libertate să punem în carte,
Iubire de ţară, iubire de frate.

Iar când vom fi la judecată
Şi drumul nostru va fi greu,
Să nu uităm, că de răsplată,
Va şti doar bunul Dumnezeu.

Refren E Liga, e Liga, frumoasă cunună,
(Bis) Din gând făurită cu Limba Română,
Şi dor, libertate, să punem în carte,

Iubire de ţară, iubire de frate. .
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Citiţi articolul online, aici :

http://samanatorul.blogspot.ro/2016/09/al-florin-tene-sinceritatea-reflectiei.html

Prin amabilitatea profesorului Nicolae N. Tomoniu,
directorul Editurii Semănătorul din istorica localitate unde de
peste 600 de ani Mănăstirea Tismana veghează neîncetat la
fruntariile românismului, dar şi ortodoxismului, am primit
voluminoasa carte “Eseuri – Reflecţii din perspectiva vieţii
cotidiene“, de Aristotel C. Pârvulescu, o recuperare literară
a fiului autorului, Mihail Brebinaru. Tom apărut la editura mai
sus amintită, în anul 2016, prin grija scriitorului Nicolae N.
Tomoniu.

Cartea se deschide cu o “Prefaţă” semnată de
profesoara Mihaela Botezatu în care ne informează că autorul
acestei cărţi, magistrat de profesie, a fost  “un scriitor prolific
deoarece scrierile ce-i aparţin depăşesc cu mult, ca număr,
pe cale aflate în volumul de faţă.“ Cartea cuprinde 411 pagini.

Autorul a fost înzestrat cu un talent concentraţionist,
putând astfel să exprime o mulţime de idei şi fapte într-un
mic evantai de cuvinte încărcate de înţelepciune, sensuri şi
nuanţe.

Volumul, la început, cuprinde o autobiograf ie
amănunţită şi romanţată despre familia sa, bunici şi părinţi,
cu descrieri plastice, creând  atmosfera anilor trăiţi în comuna

Sinceritatea reflecţiei într-un
florilegiu de eseuri

Aristotel C. Pârvulescu, Eseuri. Reflecţii din perspectiva vieţii cotidiene.
O recuperare literară a fiului autorului, Mihail Berbinaru,

Editura Semănătorul, Tismana, 2016.

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

Miculeşti, din judeţul Gorj. ”Prin oglinda mea retrovizoare “,
titlu acestei mărturisiri, autorul reuşeşte să haşureze în tuşe
accentuate amintirile sale îngălbenite de vreme din “sipeturile
comorilor ascunse vederii, dar vizibile sufletului”. (Mihaela
Botezatu).

În cele 218 eseuri, cuprinse în carte, Aristotel C.
Pârvulescu ştie să învie lumile amintirii, dar şi ştiinţa de a
dezbate problematici ale actualităţii sale,( Martori şi mărturii)
sau ale visării, ţintind un sens ( Despre fericire), care nu e
niciodată acelaşi pe măsura complexităţii infinite a vieţii şi a
oamenilor (Dragoste şi politică ). La acest autor descoperim o
adevărată obsesie a totalităţii adevărului (Om bogat, om sărac,
om bolnav, om sănătos ), devoalând părţi nevăzute ale istoriei
prin care a trecut. (De belo…de pace ). De la iluzie la luciditate,
de la stabilitate la complicate stări de conştiinţă - acesta este
ideea care se desprinde din această carte. De aici decurge şi
o filosofie dihotomică a eului, văzut sub aspectul dublului
echivalent. Omul vieţuieşte simultan în două lumi felurite,
comunicând rar pe canalul premoniţiunilor, revelaţiei şi al
autoscopiei. Nu e fără interes nota onirică, văzută de Aristotel
C. Pârvulescu filozofic, dar şi justişiar.(Săracul de el ).

Inventivitatea este
hotărât  remarcabilă
cantitativ şi ea se combină
cu un l imbaj plast ic.
Remarcăm propoziţiunea
calofilă, fraza calculată în
tot şi imagistă în amănunt.

Cu o reflexiv itate
creatoare, eseurile redau
mecanicismul societăţii
noastre în raport  cu
stimulente exterioare de tot
felul, autorul inventând cu
un dar genuin o lume în
care a trăit, făurind cu
uşurinţă adevăruri dar şi
enigme.

Cartea este un
evantai  de fapte, o
adevărată istorie a ideilor
din cel mai războinic secol,
XX..
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ION  BARBU
Riga Crypto si Lapona
Enigel

Menestrel trist, mai aburit
Ca vinul vechi ciocnit la nuntă,
De cuscrul mare dăruit
Cu pungi, panglici, beteli cu funtă,

Mult îndărătnic menestrel,
Un cântec larg tot mai încearcă,
Zi-mi de lapona Enigel
Şi Crypto, regele-ciupearcă!

- Nuntaş fruntaş!
Ospăţul tău limba mi-a fript-o,
Dar, cântecul, tot zice-l-aş,
Cu Enigel şi riga Crypto.

- Zi-l menestrel!
Cu foc l-ai zis acum o vară;
Azi zi-mi-l strâns, încetinel,
La spartul nunţii, în cămară.

*

Des cercetat de pădureţi
În pat de râu şi-n humă unsă,
Împărăţea peste bureţi
Crai Crypto, inimă ascunsă,

La vecinic tron, de rouă parcă!
Dar printre ei bârfeau bureţii
De-o vrăjitoare mânătarcă,
De la fântâna tinereţii.

Şi răi ghioci şi toporaşi
Din gropi ieşeau să-l ocărască,
Sterp îl făceau şi nărăvaş,
Că nu voia să înflorească.

În ţări de gheaţă urgisită,
Pe-acelaşi timp trăia cu el,

Laponă mică, liniştită,
Cu piei, pre nume Enigel.

De la iernat, la păşunat,
În noul an, să-şi ducă renii,
Prin aer ud, tot mai la sud,
Ea poposi pe muşchiul crud
La Crypto, mirele poienii.

Pe trei covoare de răcoare
Lin adormi, torcând verdeaţă:
Când lângă sân, un rigă spân,
Cu eunucul lui bătrân,
Veni s-o-mbie, cu dulceaţă:

- Enigel, Enigel,
Ţi-am adus dulceaţă, iacă.
Uite fragi, ţie dragi,
Ia-i şi toarnă-i în puiacă.

- Rigă spân, de la sân,
Mulţumesc Dumitale.
Eu mă duc să culeg
Fragii fragezi, mai la vale.

-Enigel, Enigel,
Scade noaptea, ies lumine,
Dacă pleci să culegi,
Începi, rogu-te, cu mine.

-Te-aş culege, rigă blând...
Zorile încep să joace
Şi eşti umed şi plăpând:
Teamă mi-e, te frângi curând,
Lasă. - Aşteaptă de te coace.

-Să mă coc, Enigel,
Mult aş vrea, dar vezi, de soare,
Visuri sute, de măcel,
Mă despart. E roşu, mare,
Pete are fel de fel;
Lasă-l, uită-l, Enigel,
În somn fraged şi răcoare.

- Rigă Crypto, rigă Crypto,
Ca o lamă de blestem
Vorba-n inimă-ai înfipt-o!
Eu de umbră mult mă tem,

Că dacă-n iarnă sunt făcută,
Şi ursul alb mi-e vărul drept,
Din umbra deasă, desfăcută,
Mă-nchin la soarele-nţelept.

La lămpi de gheaţă, supt zăpezi,
Tot polul meu un vis visează.
Greu taler scump cu margini
verzi
De aur, visu-i cercetează.

Mă-nchin la soarele-nţelept,
Că sufletu-i fântână-n piept,
Şi roata albă mi-e stăpână,
Ce zace-n sufletul-fântână.

La soare, roata se măreşte;
La umbră, numai carnea creşte
Şi somn e carnea, se dezumflă,
Dar vânt şi umbră iar o umflă...

Frumos vorbi şi subţirel
Lapona dreaptă, Enigel,
Dar timpul, vezi, nu adăsta,
Iar soarele acuma sta
Svârlit în sus, ca un inel.

- Plângi, preacuminte Enigel!
Lui Crypto, regele-ciupearcă.
Lumina iute cum să-i placă?
El se desface uşurel

Selecţiuni din Coloviile lui
George Anca
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De Enigel,
De partea umbrei moi, să
treacă...

Dar soarele, aprins inel,
Se oglindi adânc în el;
De zece ori, fără sfială,
Se oglindi în pielea-i cheală.

Şi sucul dulce înăcreşte!
Ascunsa-i inimă plesneşte,
Spre zece vii peceţi de semn,
Venin şi roşu untdelemn
Mustesc din funduri de blestem;

Că-i greu mult soare să îndure
Ciupearcă crudă de pădure,
Că sufletul nu e fântână
Decât la om, fiară bătrână,
Iar la făptură mai firavă
Pahar e gândul, cu otravă,

Ca la nebunul rigă Crypto,
Ce focul inima i-a fript-o,
De a rămas să rătăcească
Cu altă faţă, mai crăiască:

Cu Laurul-Balaurul,
Să toarne-n lume aurul,
Să-l toace, gol la drum să iasă,
Cu măsălariţa-mireasă,
Să-i ţie de împărăteasă.

ROMANSA LUNII, LUNII
Conchitei Garcia Lorca

Într-un malacov de chiparoase,
a venit la fierărie luna.
Un băiat o priveşte
şi rămâne pierdut, privind-o…
În  aerul cutremurat,
mişcându-şi braţele,
luna, lubrică şi pură,
îşi arată sânii tari, de cositor.
- Lună, lună, lună! Fugi!
Că acuma vin gitanii,
şi-ţi iau inima şi-o fac
brăţări albe şi cercei!
- Ia, lasă-mă, să dansez!
Pot să vină toţi gitanii,
te-or găsi cu ochii-nchişi,
întins pe nicovală.
- Lună! Lună! Lună! Fugi!
Le aud caii!
- Mai bine nu călca
peste albul meu scrobit!
Bătând toba câmpiei,
călăreţul se-apropia.
Băiatul, în fierărie,
cu ochii-nchişi rămăsese.
Şi prin crângul de măslini

veneau, bronz şi vis,
gitanii. Aveau gâtul drept
şi ochii-ntredeschişi…
Cum mai cântă cucuveaua!
Cum mai cântă-ntr-un copac!
Peste boltă trece luna,
c-un băiat de mână.
Plâng gitanii-n fierărie,
urlă toţi gitanii.
Vântu-nvăluie fierăria,
o tot învăluie.

PRECIOSA ŞI VÂNTUL
lui Dámaso Alonso

Luna ei de pergament
bătând, Preciosa vine,
pe cărarea  de pământ şi apă,
între lauri şi cristale.
Tăcerea fără stele
fuge din  tamburină
şi cade în marea zbătând şi cântând
noaptea ei plină de peşti.
Iar în creierii de munte,
lâmgă turnurile albe,
unde locuiesc englezii,
dorm carabinierii, care îi păzesc.
Şi gitanii apei,
ca să se distreze, ridică
nişte chioşcuri din cochilii de melci
şi ramuri verzi de pin.
x
În luna ei de pergament,
Preciosa vine  bătând.
S-a ridicat s-o vadă
vântul, cel mereu neadormit.
San Cristobalón, gol,
plin de limbi de foc cereşti,
se uită  la fată şi fluieră
o pierdută şi dulce tânguire…
- Lasă-mă să-ţi ridic
rochia, să te văd…
Deschide-ţi în degetele mele bătrâne
trandafirul albastru al pântecului.
Preciosa-şi aruncă tamburina
şi fuge fără să se-oprească.
Vântul bărbătoi vine după ea,
cu o spadă fierbinte…
Marea-şi înghite vuietul,
măslinii  se fac palizi,
cântă flautele umbrei
şi gongul de puf al zăpezii.
- Preciosa, fugi, Preciosa,
că te prinde vântul verde!
Fugi, Preciosa, fugi!
Uită-te pe unde vine
satírul de stele joase
şi cu limbi de foc, strălucitoare!
x
Moartă de frică, Preciosa

intră-n casa,
unde-s pinii-n faţă
şi-unde stă consulul englez.
Speriaţi de ţipete,
vin trei carabinieri,
în mántiile lor negre
şi cu bonetelele trase pe sprânceană.
Englezul dă gitanei
o cană de lapte cald
şi un pahar cu rachiu de ienuper,
dar ea nu-l bea.
Şi în timp ce povesteşte-acelor oameni,
plângând, aventura ei,
vântul, furios, muşcă.
din acoperişul de ardezie.

ÎNCĂIERARE
lui Rafael Méndez

În mijlocul râpei,
cuţitele de Albacete,
înzorzonate de sângele duşman,
ca peştii lucesc.
O lumină grea, de cărţi de joc,
decupează-n verdele acid
cai înfuriaţi
şi profiluri de călăreţi.
În coroana unui măslin
plâng două femei bătrâne.
Taurul încăierării
se suie pe ziduri.
Îngeri negri aduc
batiste şi apă de zăpadă.
Îngeri cu aripi mari,
de cuţite de-Albacete.
Juan Antonnio de Montilla
se rostogoleşte mort la vale,
trupul lui e plin de crini
şi-are-o rodie la tâmplă.
Cruce de foc acum urcă,
drumul morţii.
x
Judecătorul, cu garda civilă,
vine prin crângul de măslini.
Sângele vărsat se tânguie
în cântecul mut, de şarpe.
- Domnilor gardieni civili,
aici s-a-ntâmplat ca de obicei.
Au murit patru romani
şi cinci cartaginezi.
x
Nebună de smochini
şi de vaiere fierbinţi, după-amiaza
cade-n leşin pe pulpele
rănite-ale călăreţilor.
Şi îngeri negri zburau,
prin vântul de vest,
îngeri cu plete lungi
şi inimi de untdelemn.
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Marele pod peste Bosfor  care uneşte două continente
ALEX BERCA - (locuieşte în USA) - (n. 1937,

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

In memoriam Alvin
Eugene Toffler

Alvin Eugene Toffler- un precursor al
gândirii despre viitorul omenirii

Sunt convins că foarte mulţi dintre cei au ajuns la
o vârstă mai mult sau mai puţin înaintată  precum şi un
număr mare de oameni tineri au avut deosebita plăcere,
în urmă cu mai multe decade să citească unele dintre
cărţile care ajunsese să fie ”best seller” în întreaga lume.
Este vorba de cartea Şocul viitorului a sociologului şi
viitorologului american, Alvin Toffler.

Devenise la un anumit moment dat ca o epidemie.
Ori unde te duceau şi cu oricine vorbeai, chiar şi despre
alte subiecte, la un anumit moment dat conversaţia se
întorcea spre subiectul acestei cărţi.

  Mulţi dintre cei cu care vorbeam îmi confirmau
propria idee că autorul acestei cărţi cucerise lumea
adresându-i-se cu multiple gânduri şi diverse ipoteze.
Se adresase fiecărui om deci şi nouă ca simpli indivizi
arătându-ne unde suntem, cum şi de ce se va îndrepta
omenirea într-o anumită direcţie,  în viitor.

  Prin această carte care a fost tradusă şi editată
în peste 50 de ţări (şi în România anilor 1973, de către
Editura Politică, din Bucureşti), Alvin Toffler explica într-
un mod deosebit de simplu, clar şi pe înţelesul oricui,
starea psihologică a oricărei persoane şi a societăţii în
care trăia în ansamblul ei.

  Dovada celor afirmate era bazată pe exemple
simple privind condiţiile în care se petreceau multiplele
schimbări structurale care avuseseră loc în fiecare ţară
şi pe plan mondial, într-un timp relativ deosebit de scurt.

  În unele ţări asemenea schimbări erau de o
asemenea amploare – ne mai întâlnită, trecându-se cu
repeziciune de la un stadiu de ţară agricolă spre una
industrială şi la fel de rapid spre una super (sau supra)
industrială.

  Toate aceste schimbări erau urmarea firească a
dezvoltării într-un ritm deosebit de accelerat a ştiinţei şi
tehnologiei care la rândul lor se bazau pe o creştere
accelerată în educaţia şi în mentalitatea oamenilor.

  Se producea acel fenomen despre care
învăţasem sau auzisem din şcoală despre ”acumulările
cantitative şi salturile calitative” la care cu voia sau fără
voia noastră, a fiecăruia, se petreceau diversele
evenimente şi noi eram  numai martorii acestora.

 Acesta era cu alte cuvinte ”Ţocul viitorului”, cu
multiplele lui avantaje şi poate cu şi mai multe
dezavantaje, dar care nu puteau fi oprite sau înlăturate
deoarece aşa ”era viaţa” oamenilor – într-o continuă

mişcare, ce nu putea fi stăvilită, iar dacă

uneori, din sau prin anumite
condiţii speciale se întâmpla şi
acest lucru, stăvilirea sau chiar
oprirea lor, era de scurtă durată.

  Când în urmă cu mai
multe decade am plecat din ţară,
în puţinul bagaj pe care l-am luat
cu mine îşi găsise locul şi această
carte, care devenise ca un simbol
sau ca un ghid al faptelor la care
ne puteam aştepta oriunde
ajungeam.

  Pe parcursul anilor, în
viaţa pe care am trăit-o în lumea
nouă, îmi reveneau în minte multe
dintre afirmaţiile lui Toffler cu
priv ire la o anumită evoluţie
socială, politică sau economică care se petrecea sub privirile
noastre, şi care fuseseră afirmate cu ani de zile înainte de acest
precursor al evenimentelor respective.

  Într-una din dimineţile trecute deschizând ziarul la care
sunt abonat, pe prima pagină a apărut fotografia lui Alvin Eugen
Toffler şi cu litere mari şi bold era anunţată plecarea din lumea
noastră a celui care fusese un deschizător de noi drumuri ale
omenirii. Avea 87 de ani şi viaţa i s-a încheiat – poate chiar aşa
cum şi-a imaginat-o singur, în linişte, în locuinţa modestă în care
stătea de ani şi ani de zile, împreună cu soţia sa, în Los Angeles,
California.

  Ştirea se spunea în articolul respectiv, fusese anunţată de
Toffler Associates – firmă de consultanţă, creată de Alvin şi de
soţia lui, Heidi.

  Încă odată mi-au revenit în minte multe dintre cele gândite
şi spuse de el în cele peste o duzină de cărţi pe care le scrisese,
împreună cu Heidi, în marea lor majoritate pe subiectele fascinante
care îi atrăseseră în mod deosebit ani de zile, pe probleme de
viitorologie social-economică.

Alături de şocul viitorului care ajunsese la a nu ştiu a câta
ediţie tipărită mi-au revenit în minte titlurile altor cărţi printre care:
Război şi anti-război, Puterea în mişcare şi Crearea unei noi
civilizaţii, şi care sunt de-a dreptul fascinante prin bogăţia de idei
şi de argumente deosebit de convingătoare şi mai ales prin
actualitatea lor.

  Ani de zile am avut prilejul să le citesc şi recitesc aceste
cărţi şi de fiecare dată mi-am dat seama câtă putere de înţelegere
şi interpretare avusese acest gânditor al vremurilor noastre.

Sunt convins că aceste cărţi se găsesc şi în librăriile sau
bibliotecile din România şi ca atare le-aşi recomanda tuturor tinerilor
şi celor mai în vârstă să le citească sau să le recitească pentru că
din fiecare se pot desprinde zeci de idei deosebit de utile oricui
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indiferent de educaţia pe care o are şi de preocupările din
domeniul în care activează.

  Mi-am amintit că la un anumit moment dat, în urmă
cu circa 10 ani am citit despre un interviu pe care l-a dat
Alvin Toffler, unui ziarist chinez de la ziarul China’s
People’s Daily şi care îl întrebase: care era opinia lui despre
dezvoltarea societăţii în general şi a Chinei în mod special.

  Fără a se transforma într-o Pitia, i-a răspuns :
    ”…nimeni nu poate şti cu certitudine care

este viitorul lumii. Ceea ce putem face este să
urmărim permanent evoluţia şi să identificăm mersul
unora dintre elementele de bază şi dinamica
schimbărilor ce apar”.
Şi într-adevăr aceasta era

metoda sa de lucru, instrumentele pe
care le folosea pentru a detecta
mişcarea dinamică a vieţii oamenilor
de pe această mica planetă numită
Pământ.

    În urmă cu peste 50 de ani,
când nu prea mulţi se gândeau la
fenomenul imensei migraţi i  a
oamenilor din Orientul Mijlociu sau
din Africa spre Europa, Toffler explica
acest fenomen ce era vădit posibil
ca efect al dezvoltării în anumite
zone ale lumii a societăţilor super-
industriale.

    În multe ţări europene se produsese procesul
trecerii de la o economie agrară la una industrială, care
cerea o anumită calificare şi un număr mai mare al forţei
de muncă, în Statele Unite, fenomenul migraţiei, era
determinat de trecerea de la etapa industrială la cea supra
industrial bazată pe automatizarea procesului industrial,
pe robotizarea lui. Astăzi când prin diversele mijloace ale
mass-mediei se comunică apariţia unui nou instrument
robotizat, nimeni nu mai este – să-i spunem impresionat.
Toată lumea ia acest eveniment ca pe ceva firesc. Cât de
firesc pare acuma şi cum de a fost prevăzut el cu peste
jumătate de secol înainte.

   La timpul acela Toffler urmărea fenomenul
imensei migraţii a oamenilor, determinat de dezvoltarea
relaţiilor de afaceri şi de vacanţe. Dădea ca exemple cum
peste 1.5 milioane de germani plecau în vacanţă în Spania
şi alte sute de mii se îndreptau spre Olanda şi Italia. Peste
4 milioane de străini vizitau SUA, iar cunoscuta gazetă Le
Figaro, se referea într-o serie de articole la fenomenul
”Giganticului schimb de oameni”.

   Fenomenul migraţionist pe plan local sau naţional
lua proporţii încă începând din ultimele decade ale anilor
1960. În America mobilitatea oamenilor devenea din ce
în ce mai mare şi acest fenomen continuă şi în prezent.

  În anii 1967/1968 peste 36 milioane de americani
(fără a-i socoti pe copiii sub un an) şi-au schimbat locul
unde stăteau cu alte locuri. Această cifră era mai mare
decât totalul populaţiilor din Cambogia, Gana, Guatemala,
Honduras, Irak, Israel, Mongolia Nicaragua şi Tunisia luate
la un loc.

   Această mobilitate a populaţiei americane  este
confirmată şi de faptul că unul din cinci americani, la
fiecare aproximativ 6-7 ani îşi schimbă locul reşedinţei, şi

începe ”o nouă viaţă”, în noul loc unde s-a
mutat.

 Nici marile migraţii ale hoardelor Mongole din secolul al
19-lea spre Europa nu pot fi comparate cu aceste mutaţii
geografice ce caracterizează mobilitatea societăţii americane.

   O situaţie similară se poate remarca şi în Anglia. Una
dintre revistele ştiinţifice engleze ”The New Society”, prezenta
într-un articol ideea din care reieşea că în general, populaţia
Angliei  şi a ţării Galilor locuieşte la aceeaşi adresă mai puţin
de un an de zile.

   În Franţa, numai lipsa de locuinţe influenţează continua
mobilitate a populaţiei şi cu toate acestea, după opinia
demografului Guy Pourcher, în fiecare an 8-10% dintre francezi
îşi schimbă locuinţa.

Prosperitatea economică din Nordul Europei constituie
un punct de atracţie magnetică pentru valul de migranţi (în
special format din tinerii şomeri) din agricultură care vin din
Ţările Mediteraneene şi din Orientul Mijlociu. Mii de migranţi se
îndreaptă spre Europa de Nord din Algeria, Iugoslavia, Turcia şi
din alte locuri.

  Toffler dădea ca exemplu cum în fiecare vineri după
amiază cel puţin 1000 de muncitori turci din Istanbul se urcă în
trenurile care îi duc spre ”pământul promisiunii” şi se opresc la
München unde s-a format o adevărată colonie turcească şi unde
a şi apărut un ziar în limba turcă.

 La Köln, unde funcţiona una dintre sucursalele companiei
Ford, peste 1 dintre muncitori sunt turci.

  În Europa se manifesta şi continuă şi în prezent
fenomenul de mutare a unor persoane cu calificări superioare
(oameni de ştiinţă, ingineri şi tehnicieni, economişti şi profesori)
spre Statele Unite şi Canada unele dintre cele mai dezvoltate
ţări din punct de vedere tehnic şi ştiinţific.

  Unul dintre exemplele folosite de Toffler, priv ind
hemoragia de creiere europene era acela al fizicianului german
Profesorul Rudolf Mossbauer, laureat al premiului Nobel pentru
descoperirile în domeniul fizicii şi care prefera să lucreze în
Statele Unite datorită neînţelegerilor cu cei din Administraţia
germană privind birocraţia şi problemele politicii bugetare
germane.

  Mă întreb: oare un asemenea fenomen se petrece de
ani de zile şi în România, de unde mulţi tineri vin să studieze în
Statele Unite şi după obţinerea diplomelor, prefer să rămână şi
să lucreze în SUA în loc să se reîntoarcă în ţară şi să pună în
practică ceea ce au învăţat în universităţile din America?

   Nu ar fi de dorit ca Administraţia de la Cotroceni, să
ofere acestor tineri condiţi ile de lucru şi remunerarea
corespunzătoare pentru a schimba sensul drumului pe care îl
face acest tineret şi să fie folosit în avantajul ţării?

Sursa imag.:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Net_migration_rate_world.PNG
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   În urmă cu mai mulţi ani am avut prilejul să vorbesc

cu câţiva studenţi chinezi care studiau în Statele Unite şi
întrebându-I ce planuri au pentru viitor, majoritatea mi-au
răspuns că de abia aşteptau să termine studiile pentru care
veniseră şi să se reîntoarcă în China unde aveau oportunitatea
de a pune în practică ce învăţaseră.

   Şocul viitorului şi Al treilea val,  citite de către unii dintre
cadrele de conducere de la diferite nivele politice şi economice
din diferite ţări, au dus la stabilirea unor  schimbări în concepţia
şi aplicarea unora dintre idei şi ca urmare la crearea unor centre
şi instituţii destinate efectuării unor previziuni la diverse nivele:
micro, macro şi chiar mondo, social-politice şi economice.

   Un exemplu în acest sens a fost momentul în care a
fost marcat impactul pe care l-au avut cărţile lui Alvin Toffler
asupra cadrelor de conducere a economiei chineze şi care au
fost sintetizate în decizia conducerii Chinei de a-l înscrie şi pe
Toffler în lista celor 50 de personalităţi care au schimbat întreaga
concepţie a politicii economice a Chinei.

    În 1994, Newt Gingrick- purtător de cuvânt al
Congresului American, îi îndemna pe colegii săi din Congres
să citească lucrările lui Alvin Toffler şi în special lucrarea
Creating a New Civilization, pentru a înţelege şi mai bine spre
ce se îndreaptă omenirea şi ce ar trebui făcut în acest sens.

  Fără a se erija într-un profet, observaţiile lui Tofflere i-
au permis să prevadă cu mulţi ani înainte unele dintre
evenimentele cele mai deosebite din lume:

-           lichidarea comunismului în Uniunea Sovietică şi
în sateliţii ei,

-           reunificarea Germaniei
-           creşterea economică a întregii regiuni Asia-

Pacific,
Sursa imaginii : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Civilisations_actuelles.png

-           dezvoltarea sistemului informaţional la nivel
mondial şi încă multe   alte evenimente deosebit de
importante (printre care şi diversele aspect legate de migraţia
forţei de muncă şi a populaţiei din diverse ţări spre Europa
şi SUA).

  Chiar dacă pe parcursul vieţii sale a avut parte de
critici ale unor oameni de ştiinţă din diferite domenii de
activitate şi l-au considerat ca pe un fel de ”Nostradamus”
modern,  aceste critici şi observaţii, de multe ori ne potrivite,
nu l-au impresionat şi le-a răspuns la toţi cu o deosebită
eleganţă că punctele sale

de vedere şi dezbaterile la care a participat şi unde
şi-a susţinut cu multiple exemple punctele de vedere erau
şi vor continua să fie esenţiale pentru progresul social.

   Tot ceea ce a creat gândirea lui Alvin Toffler
constituie baza a nenumărate şcoli, el fiind un deschizător
de drumuri pentru nenumăratele instituţii care în prezent
răspund necesităţilor de apreciere a mutaţiilor ce au loc în
ştiinţă, tehnică, cultură şi în mediul social la scară mondială.

   O veche vorbă românească spunea: un asemenea
om se naşte odată la 100 de ani, să sperăm că suntem în
momentul în care se va naşte un nou Toffler care să ne
spună ce va urma pe mai departe şi unde vom ajunge în
următoarea perioadă până la sfârşitul acestui secol, din care
s-a consumat aproape un sfert şi poate şi pe mai departe.

dr. Alex Berca
SUA

Citiţi articolul online aici :
http://samanatorul.blogspot.ro/2016/08/dr-alex-berca-in-memoriam-alvin-eugene.htmlPagina 2



Pagina 35

Sămănătorul - Anul VI.  Nr. 4 - nov. 2016 - CLERICI DE IERI

- REPER EMBLEMATIC ÎN TABLA DE VALORI NAŢIONALE -

(Seria III-a)

După ce am terminat Facultatea de Teologie, grija mea
cea mare mi-era să mă căsătoresc, pentru a mă preoţi, altfel
urma să fac serviciul militar.

Eram insistent solicitat de fam. Mălăescu, în care
intrasem oarecum prin nelipsita mea prezenţă la toate mesele
date de Părintele Mălăescu în diferite ocazii şi la culesul
viei din Găleşti. Prin Crainic, Director la Gimnaziu, am fost
numit Secretar, titularul fiind concentrat. Mi s-au încredinţat
şi ore de suplinire, conducerea judeţului, Prefect Frumuşanu,
angajându-mă în lupta de lărgire a Gimnaziului prin înfiinţare
de clase paralele şi trecerea spre liceu. Prieteni ca Vas.
Popescu mă-ndemnau spre actuala soţie al cărei părinte în
1913 nu m-acceptase, pentru ca, în noiembrie 1914, să ne
logodim totuşi şi în 11 Ianuarie 1915 să şi celebrăm căsătoria
în Băleşti şi Turcineşti. În 1 februarie 1915, am fost
hirotonisit Diacon de P.S. Episcop al Râmnicului Sofronie
Vulpescu, cu prilejul sfinţirii Bisericii din Cîlceşti. La hirotonie,
Episcopul s-a legat de mine că n-am păr crescut ca de preot,
şi mi-a vorbit cum îi era obiceiul de Sus şi-n Stăpânire.
Încercând să-şi continue atitudinea şi la masa din casa
preotului local, eu i-am ripostat cu ţinuta şi suindu-mă în
trăsura, care o aveam cu mine, am plecat ostentativ.

Era în obiceiul şi tradiţia noilor hirotonisiţi să facă
practică şi exerciţiu de slujire bisericească la Episcopie cu
Eclesiarhul, care-n numele Episcopului te jumulea cât putea
şi te expunea la tot felul de umilinţe. Chemat de Protoiereul
Bardan la cancelarie să dea această dispoziţie, i-am spus
că nu mă duc, întâmplă-se orice… Tactul Protopopului m-a
domolit, când mi-a spus că practica o voi face cu el, în
Catedrala oraşului.  Aşa am reintrat în disciplina bisericească
şi pe la Sfinţia Sa nu m-am mai dus, decât când am fost

ales în Adunarea Eparhială.

***

În August 1916, s-a declarat război Germaniei şi eu
am fost mobilizat pe loc la Spit. I de evacuare, ce funcţiona
în localul liceului. În oct. 1916, frontul de la Jiu fiind rupt, m-
am refugiat cu părintele meu, Pr. Dănău de la Turcineşti, la
Băleşti. La 14 oct., Gen Dragalina de la Cerna, preluând
comanda grupului Jiu, a surprins pe bavarezi în Frînceşti,
Tg-Jiu şi Turcineşti, Bumbeşti, dându-i înapoi pe nemţi până
sub Streajă. Am fost şi eu după ei până la Turcineşti, unde
am găsit, foarte înfricată, pe mama mea, care numai
ascunzându-se într-o şură de coceni, a scăpat de gloanţele
inamice neîmpuşcată. Bavarezii stăteau morţi pe drum şi
ploaia, care cădea din abundenţă, îi făcea şi mai fioroşi,
mustrându-i parcă de îndrăzneala lor de a ne încălca, fără
motiv, pământul Ţării. Succesul a fost de moment, sărbătorit
de orăşeni în ziua de Cuv. Parascheva, în faţa Catedralei,
unde şi eu am spus un cuvânt românesc pentru ca a II-a zi,
nemţii întăriţi să năvălească din nou cu mai multă furie. Abia
ajuns la Băleşti, mi-am încărcat sumar ce brumă puteam într-
un car, ca să plecăm spre Fărcăşeşti - socrul cu fetele lui şi
eu cu Lina, născută de 2 săptămâni. A fost mare jale şi vaicăr
pe lumea care-şi pierduse capul. La Fărcăşeşti, la Ion Velican,
care abia ne-a îngăduit să dormim toţi pe jos într-o cameră,
eu cu Maria, botezată de tata la Băleşti în preziua plecării, pe
piept şi mereu sperând într-o redresare a armatei.

A doua zi nemaiputând avea legătură telefonică cu Tg-
Jiu şi Peşteana, pentru că duşmanul în năvala lui ocupa tot,
eu şi cu socru-meu, numai cu 500 lei în buzunar, ne-am suit
într-o cabrioletă şi am pornit-o în pribegie spre Craiova, prin
Strehaia. La Craiova, am îmbarcat pe soţia Dr. Voiculescu şi
copiii Vlad şi Radu în cabrioletă şi am pornit-o spre Slatina, în
miez de noapte şi pe o ploaie de toamnă cu noroi şi burniţă
îngrozitoare. Din Slatina am apucat drumul Roşiorilor ca să-
ntâlnim Spitalul, unde lucra Dr. Voiculescu.

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

ARHIDIACONUL ŞI PROFESORUL
DR. CONSTANTIN V. DĂNĂU

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

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

Dumitru Dănău

Din opera Dlui Dumitru
Dănău am ales să
prezentăm în serial

această carte, tipărită la
Editura „Măiastra” din

Târgu-Jiu, 2015

- Arhidiacon iconom stavrofor profesor doctor CONSTANTIN V. DĂNĂU -

ÎNSEMNĂRI DIN VIAŢA MEA (2)
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La Miroşi ni s-au barat toate drumurile: nu puteam merge
nici spre Piteşti prin Costeşti, căci nemţii coborau pe Argeş,
nici spre Roşiori, căci veneau pe Neajlov… Am trecut spre
Găeşti cu mare greutate şi fără să intrăm în Bucureşti,
ameninţaţi cu preluarea, ne-am suit eu şi socru-meu într-un
tren de marfă ca să ne pomenim  după vreo 2 zile în Galaţi. Aci
ne-am aciuiat la fam. Măgură, mare avocat şi om de inimă.

Am făcut Crăciunul la ei, dar s-auzeau tunurile peste
Dunăre, duşmanii încercând trecerea în mai multe puncte. Ne-
am hotărât, eu şi socru-meu, să mergem la Iaşi, unde se
refugiaseră autorităţile. Nu găseam bilete şi locuri în tren. Am
pierdut, spre norocul nostru, trenul de Iaşi din seara revelionului,
care s-a prăbuşit la Bîrnova, cu sute de morţi şi răniţi.

Aşa s-a încheiat, pentru familia Dănău, anul 1916.
Reveniţi la Galaţi, după o lună spre sfârşitul lui Ian. 1917, am
izbutit s-ajungem la Iaşi. Aci socru-meu a întâlnit pe Vas.
Hortopan şi Ion Alemănut, care administrau o moşie mare,
Reuşeni, şi l-au luat şi pe socru-meu cu ei. Rămas singur, am
regăsit pe Crainic şi mi-am luat o cameră cu chirie în acelaşi
imobil, str. Spancioc 5 la fam. Făureanu, oameni cumsecade
şi primitori. Eu m-am prezentat Minist. Învăţământului care
funcţiona la Universitate în Copou, mi-am legitimat drepturile
de Secretar şi profesor suplinitor la ore. Mi s-a aprobat plata
salariului, cu condiţia să prestez muncă într-o instituţie pendinte
de Minist. Învăţământului. Mi s-a oferit să trec cu P.S.
Bartolomeu în Rusia în educarea cercetaşilor şi până la
definitivarea formalităţilor să lucrez în Casa Bisericii, care
funcţiona la Mitropolia din Iaşi. Aci copiam şi făceam ordonanţe
de plată a funcţionarilor refugiaţi, care prestau muncă undeva.
Lucram la birou cu Păr. Partenie şi alţi funcţionari ai Casei
condusă de P. Gîrboviceanu şi Const. Dobrescu. Frontul se
oprise pe linia Focşani, Nămoloasa, Galaţi şi pe creasta Munţilor
Carpaţi spre apus. Armata, ce mai scăpase, trecuse în refacere
în Moldova, în spatele frontului. Dar o nenorocire nu vine
singură: după ce eram prăpădiţi de drum, de lipsă de hrană şi
îmbrăcăminte, ni-a mai cuprins şi tifosul exantematic, care
omora şi prăpădea deopotrivă pe militari ca şi pe civili.

Aproape că nu s-au pierdut soldaţi în lupte, cât s-au
pierdut decimaţi de mizerie, foame şi tifos exantematic. Luase
fiinţă, în apropierea Iaşilor, la Vila Grecul, un spital de
exantematici, pus sub conducerea medicului francez Clunet,
cu soţia lui, unde se tratau ofiţerii superiori, între care se găsea
prin Febr. 1917 Dr. Voiculescu. Auzind, printr-o zăpadă de mai
bine de 1 m, m-am dus să am veşti despre el. De trei, patru ori
am fost în zadar căci nu ne era permis să-i vedem pe bolnavi
sau să stăm de vorbă cu ei. În cele din urmă, aflând Dr.
Voiculescu că-l caut, îmi trimite un bilet cu rugămintea de a
interveni prin Gen. Culcer ca să-l scoatem din acel spital, unde
se simţea că se sfârşeşte, dacă mai rămâne. Cu mare greutate
am obţinut prin Gen. Culcer, de la Gen. Vicol, comandantul
sanitar al armatei, o maşină cu brancardieri, cu ordin de a-l
transfera la Spitalul Notre Dames de Sion din Iaşi. Aci, când
înainte de a-l interna, a trebuit să-i fac, în loc de baie, o gazare
generală. Faţă fiind o călugăriţă, aceasta mi-a spus: „Ça ne
vaut pas le peines de prendre le temps”.

Plângând totuşi de mizeria fiziologică în care se găsea,
l-am gazat eu, l-am îmbrăcat cu o cămaşă ruptă şi pe braţe l-
am dus în salon. A doua zi, l-am găsit mai bine şi cu moralul
ridicat, căci tratamentul ce i se făcea la Clunet nu-i convenia
lui, care cunoştea o altă cale de tratare a flegmonului ce-i
survenise din cauza infecţiilor. Aci el lucid s-a consultat cu

medicii şi-au ajuns la un alt tratament, care a
dat bune rezultate.

Îl hrăneam din oraş cu ce puteam şi-mi da şi Dl. Col.
Bădescu şi-n câteva săptămâni a trecut în convalescenţă.
Plictisit de spital, a cerut să fie scos şi dus la mine, unde a
mai stat câteva săptămâni, s-a întremat niţel şi s-a cerut pe
front la Reg. 44 Argeş, în loc să meargă la un sanatoriu
pentru refacere. În timpul acesta, a venit şi l-a văzut socru-
meu de la Reuseni şi faţă de ceea ce se făcea la
administrarea acelei moşii, socru-meu s-a cerut la un spital
de evacuare, ca miliţian şi l-au repartizat la Spit. Hălăuceşti,
de lângă Roman, unde medic era şi Max Culcer.

În iarna lui 1917 eu lucram mereu la Casa Bisericii şi
cum primeam 250 lei de la preoţie şi 200 lei ca secretar şi
profesor suplinitor, mă puteam ajunge şi ajutam pe ai mei.
Cum însă exantematicul făcea ravagii şi printre civili, umblam
bandajat cu gaz la gât ca să nu se lege vreun păduche de
mine, cînd silit trebuia să mă vîr în mulţime, la coadă, ca să-
mi iau pâinea de zi cu zi. Într-una din zile, întîrziind de la
birou, pentru că rămăsesem la pîine, când am intrat în birou,
Administratorul Gîrboviceanu mă ia la o gură de parcă
dezastrul Ţării l-aşi fi adus, venind mai târziu. El era tare
supărat din cauza fricţiunilor ce se ivise în partidul liberal în
preziuă, cînd Dl. Nic. Lupu, Morţun şi Iunian se declarau că
vor să înfiinţeze o ruptură în partid prin înfiinţarea partidului
muncii. Eu primeam observaţiile aspre şi urlate de Şef cu
resemnare şi începusem să-mi scot necesarul ca să lucrez
la ordonanţe. Crăpa de necaz că nu-i vorbiam şi când, scos
din răbdări, i-am spus că de ce nu se-ngrijeşte de noi,
funcţionarii lui, procurîndu-ne măcar pîinea, dacă nu şi cele
de hrană, mi-a întors-o că-mi sistează plata salariului pentru
întîrzieri. În timpul acestei aprinse discuţii, la care toţi colegii
asistau rîzînd şi parcă întărîtîndu-ne, apare de afară şi Păr.
Partenie, foarte surprins de atîta zarvă şi de rîsul celorlalţi.
Apostrofîndu-l pe el ca şi pe mine, cu vorbe grele, Partenie
rîzînd vine la mine, care aproape plîngeam şi mă încurajează
zicînd: „Taci Dănău, nu te formaliza; noi suntem oameni
muncitori şi la urma urmei ne înscriem în partidul muncii”.
Cînd a auzit Gîrboviceanu aceste cuvinte, doar că n-a turbat
şi ameninţător venind spre noi spune: „Astfel de elemente
să iese afară din biroul meu”. Eu am sfeclit-o; Partenie m-a
luat de mână şi m-a împins afară, ieşind cu mine şi zicând:
„Om vedea noi cine are dreptate”. Ieşind pe sală, ne-am
întâlnit cu Păr. Nazarie, venind spre protoieria Armatei şi,
intrigat de gălăgia şi strigătele lui Gîrboviceanu, ne-a luat
de mână şi intrînd în cabinet ne-a cercetat amănunţit. La
urmă a  spus: „Ţie Partenie nu-ţi va face nimic doar eşti
cumnat cu el; pe Dănău îl iau sub aripa mea şi de azi îl
înscriu în cadrele armatei”. Am ieşit împreună, am mers
la M.C.J-l la Generalul Prezan; i-am expus planul, cu
rugămintea de a-mi aproba cererea de a activa ca
predicator în armată, voluntar şi cu plata salariului civil,
prin armată. Mi-a cerut cererea; mi-a aprobat-o pe loc şi
m-a repartizat Diacon, ajutor al Preotului Arm. I.

Între timp, Dr. Voiculescu plecase pe front la Reg. 44
Argeş - Pralea. Eu plecam la Bacău să mă prezint şi fiind
ajutor Preotului de aci, trebuia să stau pe lângă el până să-
mi afirm rosturile mele. Am fost repartizaţi la Gîrleni, la un
centru de convalescenţi, unde făceam din cînd în cînd slujbe.
Eram bine primit şi cu prietenie de fam. Lungulescu, cu
condiţia de a întreţine şi eu atmosfera de mărire a valorii
vrednicului preot militar Lungulescu, susţinător al unei
numeroase familii alcătuită din copii şi fete, unii mai buni
decât alţii, dovadă frumoasele situaţii ce şi-au câştigat prin
muncă, în viaţă.
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În Mai 1917 se făceau mari pregătiri pentru reluarea
ofensivei şi prin Gen. Mărdărescu am obţinut permisia de a
vizita unităţile de pe front şi a intra în legătură cu trupa.
Şefului meu i s-a părut aceasta ca o atitudine nepotrivită şi lipsită
de respect faţă de el. Nu mi-a spus-o, dar a lăsat să se
răspândească prin ai săi un fel de nemulţumire faţă de iniţiativa
mea de a avea independenţă. În Iunie, organizându-se o mare
serbare pentru soldaţii refăcuţi la Centrul de Instrucţii Bacău,
care urmau să plece pe front, am fost invitat de Gen. Averescu
şi Mărdărescu să le spun un cuvînt de îndemn şi îmbărbătare.
Bine pregătit, le-am vorbit soldaţilor atît de avîntat şi înflăcărat
încît s-a cules un entuziasm şi bună dispoziţie atît de mari că
însuşi Comandantul Armatei a venit şi mi-a spus: „eşti al ostaşilor,
i-ai mişcat, şi cît le-ai trebui pe front”. Mi-a strîns mîna la ieşire,
mi-a dat locul lângă D-sa. Un soldat auzindu-ne a zis: „Bine ni-ai
mai spus Părinte, dar de ai fi cu noi şi mai bine ar fi”. Generalul
a semnalat cuvintele soldatului şi a II-a zi am fost chemat să-l
însoţesc pe front pentru ofensiva, care urma să-nceapă la 16
Iulie. Eram acolo când tunurile ruseşti, pregătiau terenul, luptînd
3 zile şi nopţi în şir, pentru ca în 17 Iulie să-nceapă atacul
Mărăştilor. Eram cu şeful operaţiilor de la Armata II urmărind
lupta, care-ncepuse în dimineaţa zilei de 17, ora 4. Nemţii,
loviţi fără milă de obuzele ruseşti, părăsiseră poziţia şi se retraseră
în dezordine, lăsând din distanţă-n distanţă cîte un cuib de
mitralieră, care s-acopere retragerea. La 6 tunuri nemţeşti părăsite
în grabă de inamic, lt. Neferescu din 18 Gorj a pus o santinelă,
care i-a adus citarea pe armată şi decoraţia Mihai Viteazul. Nemţii
se retrăgeau spre Munţii Vrancii şi cotul de la Întorsura Buzăului.
Armata noastră îi urmărea de zor, cînd la Tulnici în miez de noapte
se primeşte ordinul de oprire pentru că frontul nostru era ameninţat
la Mărăşeşti şi Oituz - Coşna, unde ei comasaseră trupe şi dau
atacuri disperate. Tentativa gen. Averescu de a-i ataca în punctul
cel mai întărit, ca tranşee, Mărăşeşti, reuşise, dar atacurile lor
stăruitoare de la Coşna şi Mărăşeşti păreau să dea rezultate,
pătrunseseră în Valea Oituzului şi luaseră Coşna, înaintând prin
Caşin spre Oneşti. Gen. Averescu, informat, vine cu trenul la
Radiana şi, neputând ajunge în Oneşti, bombardat de un tun
blindat din Valea Oituzului, se strecoară totuşi, cu maşina la
Comandamentul corp. V armată din Oneşti şi aci află că M.C. Gl
dăduse ordin de retragere a aripei drepte şi dislocaseră grănicerii,
ca să apere Mărăşeşti. La raportul Gen. Văitoianu, Averescu îl
invită să-l însoţească pe poziţia Oituz - Caşin, care trebuie
păstrată cu orice sacrificiu, pentru că altfel nemţii, biruitori aci,
nu se mai opreau până la Bacău, întorceau frontul Armatei I şi
cucereau total Moldova. Înaintau cu maşina pe un părăiaş sub
focul infanteriştilor nemţi care trecând Coşna coborau prin via
lui Negru Ponte în trăgători.

Ajunşi la câteva zeci de metri de linia I, gen. Averescu
trimite o ştafetă după grăniceri, bagă în şanţuri improvizate pe
Cavaleriştii corpului V de Armată şi, cercetînd poziţia pe hartă,
zice dacă ne sosesc grăniceri, poziţia o reluăm. Între timp ia
telefonul de pe linia I şi dă un scurt apel către trupă, spunând
între altele: „pericolul este nespus de mare; dacă pierdem
poziţia aceasta, Moldova e căzută şi deci Ţara robită. Eu,
comandantul Armatei sunt cu voi pe poziţie; peste trupurile
noastre să treacă duşmanul ca să apărăm Ţara”. Acest
înflăcărat apel a avut un  minunat efect, căci soldaţii s-au redresat
şi luptau din răsputeri să oprească înaintarea. Sosind şi grănicerii
şi dându-li-se dispoziţii precise de atac, lupta se reia cu toată
dîrzenia de sfărîmăturile armatei noastre şi, într-o 1/2 de oră,
nemţii au fost svîrliţi peste Coşna – Oituz, mai ales că întăririle
ce le mai aşteptau fuseseră dirijate de Falkenhein spre Focşani
– Mărăşeşti pentru ca şi acolo să se-ntîlnească cu camarazi de-
ai lor fugăriţi de ostaşii romîni. Pagina 37
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Eram subt un nuc, pe unde se scurgeau răniţii de
pe frontul Caşinului. Un biet soldat rănit la mîna dreaptă
foarte grav pierdea sînge văzînd cu ochii şi sleit de puteri
se aşezase jos, pe iarbă. Îl întreb ce-i pe linie şi cum se
prezintă frontul. Îmi spune sacadat: „Ne bat nemţii cu fel
de fel de arme dar dete D-zeu şi veni între noi Gen.
Averescu şi luptă generalul cu noi din răsputeri; mie mi-a
rupt braţul căci aveam să-i văd cum se retrag, n-am mai
fost lăsat să lupt dare vedeam pe General cum îi loveşte
în dreapta şi în stînga şi-i dă înapoi. Mi-e necaz că nu
sunt şi eu să le văd sfîrşitul”.

Clipe emoţionante: generalul, cu ochii pe hartă,
auzise cuvintele soldatului cari storseseră lacrimi ce se
împreunau sub bărbie. Bucuros la apariţia Grănicerilor a
dat ultimile dispoziţii de atac, se ridică-n picioare şi spune:
„Poziţia va fi reluată în cel mult 1 oră” şi într-adevăr, spre
sfinţitul soarelui gornistul suna înaintarea pe culmi.
Concomitent, Mărăşeştii rezistaseră, nemţii înfrînţi se
retrăseseră. Mărăştii erau ai noştri. Oituz-Caşin-Coşna se
menţineau. Trupele Div. XI, decimate, îşi refăceau forţele
în imediata apropiere a frontului - Reg. I Dolj, 17 Severin
şi altele.

M-am întîlnit în şanţurile de scurgere de la Mărăşti
cu soldaţi din satul meu: Gr. Ştefănoiu, V. Lupulescu, Tăiţă
Dijmărescu, Petre Dijmărescu, Roman Calotă, iar la
Muşuroaie cu Ion V. Voiculescu, dându-i veşti despre fraţii
D. Toma şi Ilie.

În toamna 1917, poziţia mea la arm. II se şubrezise
faţă de pretenţiile Preotului, care probabil mă vrea inapt
şi fără acţiune şi Păr. Protoereu al Armatei, Pr. C. Nazarie
m-a luat ca secretar al Serv. Religios din M.C. Gl. unde
am rămas până la demobilizarea mea în iunie 1918,
venind în Ţară prin Focşani, cu mari peripeţii în Ploeşti,
Bucureşti şi Tg-Jiu.

****.

Col(r) Dumitru Dănău
în „Amintirile oraşului”,

Editura „Măiastra”, Târgu-Jiu, 2006

- Arhidiacon iconom stavrofor
profesor doctor CONSTANTIN V.

DĂNĂU -
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fiscal C.I.F. 29532170 Cont Iban  RO45RNCB0149125641110001  BCR filiala Gorj, Cod SWIFT - RNCBROBUXXX

Cotizaţia anuală este de 200 lei, include abonamentul la revistă 80 lei, DVD-AST-5 şi vechea cotizaţie de 120 lei.

Cărţi “Editura Semănătorul” de vânzare la sediu,  la standul  din centrul de informare turistică şi la salonul
de coafură al doamnei Gabi Tâlvescu (Văcaru): Ion Auraru – “Prin vremuri de război”,  Iuliu-Marius Morariu –
“Habet sua fata libeli!”, Nicolae N. Tomoniu & Iuliu-Marius Morariu – “George Coşbuc de la Tismana”, Alexandru
Melian – “Semnele apocalipsului”, 15 lei, Nicolae N. Tomoniu – “Ultimii soldaţi ai neamului românesc”, 10 lei.
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17 Liviu Marta -  Cupele preistorice, Olimpiada şi
zilele comunelor
20 Vasile Mic -  La o bătaie de inimă (poezii)
22 Vasile Moiş - Dana se opri fulgerată
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25 LIGA SCRIITORILOR ROMÂNI ÎN FOLOSUL
CULTURII ROMÂNE
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29 Al Florin Ţene - Recenzie Aristotel C.
Pârvulescu, Eseuri.
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DICŢIONAR: - SĂMĂNĂTORÍSM s. n. Curent social, cultural şi literar iniţiat la începutul sec.
XX, în România, de revista „Sămănătorul”, care idealiza satul patriarhal în opoziţie cu oraşul „viciat”
de civilizaţie, considera ţărănimea ca depozitara exclusivă a valorilor naţionale şi promova o literatură
de inspiraţie folclorică şi istorică. [Var.: semănătorísm s. n.] — „Sămănătorul” (n. pr.) + suf. -ism.

Sursa: DEX '09 (2009).

Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în luna iunie a anului 2011, de
către directorul acestei publicaţii - Nicolae N. Tomoniu - editor si manager al siturilor www.samanatorul.ro si
www.dornatismana.ro  site-uri sprijinite moral de Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj şi Uniunea Ziariştilor Profesionişti
din România, cu sediul la Bucureşti. Revista tipărită apare şi contractual cu Primăria şi Consilul Local al oraşului Tismana
invocând Legea privind susţinerea şi promovarea culturii scrise nr. 186/2003 şi a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, în număr de 24 de reviste şi 56
broşuri (turism local).

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

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

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

Serafim Duicu (n. 6 august 1938, Tismana, judeţul Gorj – d. 19 octombrie 1996 a fost un scriitor şi critic literar român
născut la Tismana. Serafim Duicu şi-a câştigat definitiv consacrarea scriitoricească printr-o valoroasă incursiune din perspectivă
contemporană în biografia a trei mari personalităţi istorice ale Ardealului: Gheorghe Şincai, Samuil Micu şi Petru Maior.
Analiza totală a operei lui Samuil Micu, a fost o premieră absolută în istoriografia literară românească. Realizând un triptic
monografic de mare valoare ºi sintezã referitor la Şcoala Ardeleană, el a împlinit cu maximă fidelitate o obsesie mai veche
privind iluminismul transilvănean. El a fost nu numai un critic şi istoric literar, ci a avut şi o intensă activitate publicistică,
publicând articole de istorie şi critică literară în revistele Vatra, Tribuna, Steaua, România Literară, Cronica, Ateneu, Familia,
Ramuri, Convorbiri Literare, Orizont s.a. „Festivalul-concurs de poezie şi eseu pentru elevi şi studenţi Serafim Duicu” organizat
de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Mureş este numit în cinstea lui.
Mai multe citiţi în articolul şi site-urile despre Serafim Duicu, create de Nicolae N. Tomoniu:
Site-uri: http://www.tismana.ro/serafimduicu/index.htm, https://ro.wikipedia.org/wiki/Serafim_Duicu
Articol: http://www.tomoniu.ro/opinii/cultura/serafim-duicu.htm
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 Târgu Mureş, 2016 - La mormântul scriitorului Serafim Duicu

Imagine: Nicolae Băciuţ - Facebook
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