
Coşbuc la _Tismana 
dr. ION MOCIOI 

Trecerea poetului George Coşbuc (1866--1918) prin Gorj 
n-a fost de scurtă dur.artă. Aici, în prietenoasa vale a Tisma
ue,, şi-<a găsit clipe de linişte pentru nopţile de creaţie. aerul 
proaspăt şi apa îmbietoare a zilelor toride din verile prime
lor decenii ale veacului, dar aici a început şi durere.a nefe-
ric~rii s.ale. • 

A .iubit cu dăruire naturn aceistor locuri plin de istorie, 
cum a iubit şi ţinuturHe natale a,Je Năsăudului şi pămân~t'l 

plâns de .veacun :il poporului român. Din lumea satului, a 
. fokJorului .şi vitejiei a plămădit sufletul poeziilor ce le poar
tă în inimă tot românrnl, Ie doinesc frunzele codrului şi I.anu· 
rile în băt1aia uşo.ară a vântului. 

A iubit cu dăruire oamenii, cu suferinţele şi aspiraţiile 
lor. şi le-a cântat „Balad0 şi idile", „File· de tort", „Cânte.:e 
de vitejie"„. 

Indră.gostindu-se de aceste melcaquri şj oamenii lor. cu 
mândrie şi entuzi·asem scris : .• Fericită eşti tll, Oltenie, ţară 
.a Basarabilor. între toat-e ţările locuiite de români" 1. 

In Gorj, Coşbuc a întălnit o.amenii prietenoşi, inimoşi şi 
devotaţi. Pe unii i-a cunoscut înai·nte de a trece Carpaţii 
spre Capitală, pe alţii numai l·a Târgu-Jiu şi Ti:sman.:i. Cu. ti
pogr.aful Şi libraru] Nk:u D. Miloşescu din Târgu-Jiu s-a în
tâlnit în staţiunea Sângecrgiul românesc din Transilvania. 
în casa directorului de şcoală pension.ar Mihai Domide şi al 
lui Octavian Domide. fost coleg de ~,:oală al poetului năsă
udea:r:2; despre acesta se. vorbeşte într-o broşură tipărită la 
Târgu-Jiu, în tipografia Miloşescu3 . 

După ce în 1889 s-a stabilii Ia Bucureşti, Coşbuc a in
tr.at în relaţii cu tipogmfii. editorii şi librarii. cunoscându-i 
.îndeanro'ape PE' editorii Constantin Sfetea şi Nicu D. Milo-. 
şescu4 şi pe librarul Gheorqhe Sfetea5. 

In 1894, a publicat În „Vatra" (1894-1896), revistă cdi" 
tată cu ajutoruJ librarului Sfete•a .. poezii C'.J „In opressore.s" 
şi „Noi vrem pământ", cu care şi-a intărit popularitate.a câş
tigată ca poet. 

împlinirile poetului îil pragul vârstei de 30 de ani .sunt 
însă1 muHilateral!:'. Se căsător-:>.şte în 1895 cu Elen.a Sfete:o1, 
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sora fraţilor Gheorghe şi Constantin Sfetea, cu care erd 
prieten. · 

ln acelaşi an i se naşte un fiu, Alexandru. la CI"aiov.1, 
UJnde locuiey.u George Sfetea şi soţia acestuia, Draga .. de ori
gine din Vârşeţ-JugosLavia. 

Inrudirea lui George Coşbuc. cu fraţii soţiei, Constantin 
în Bucureşti şi George în Craiova,. determină contactul po
etUJlui cu Oltenia, dar şi re1'aţiiJe pentru publicarea cărţilor 
sale în a•ceste or·aşe. Anul 1900 câ,:id este ales membru &I 
Academiei Române, aduce recunoaşterea deplină a valorii 
marelui poet Şi publict român, luptător pentru luminarea să
tenilor şi pentru unirea Transi.Jvaniei cu România. 

Prin Nicu D. Miloşescu, Coşbuc cunoaşte Târgu-Jiul 
sfârşi'tului de avec trecut, unde unul din fraţii soţiei Con
stantin Sfetea. a fost, du;oă 1890. pentru un timp, cont·abi
lul tLpografiei prietenului lor6 • 

. N.D. Miloşes.cu întreţinea bune relaţii .cu George Stete.a 
l·a Craiova, unde a participat în 1895 la expoziţira cărţii şi 

a primit „Medalia de Argi·n't". Şi el trebuie s.ă se fi bucu
rat de naşterea lui Alexandru Coşbuc. fa Craiova, în a.ce
laşi an. Mai sigur. Gcorqe Coşbuc îl vizitează pe Miloş~scu 
la Târgu-Jiu începând din 1899. Io ace-st an, în preajma ex
poziţiei pariziene de oarte din 1900, cu prilejul căl"eia a 
primit „Menţiune onorabilă", Miiloşescu îl solidtă pe Coş
buc să-i redacteze o poezie de reclamă. Poetul i-a. compus 
un „Câr;·tec" - parodie după poezi.a „Revedere" de Eminec;
cu : „ - Nicule, Nicuţule, I Cc mai fa.Ci drăguţule? / C6 
de •când nu ne-am văzut, / Şi de când m-am depărtat ; 
multă marfă ai schimbat. /I - Ia, eu fac ce fac ·de mult: I 
Pe clienţii mei ascult / Dorinţa qhidndu-lc I Pofta împli
nindu-le. / In toate S'ezoanele I Cum doresc cucoanele. I I 
Să m.::ii fac ce fac de mult I Gustul lumii-I tot ascult I Şi 
pe pilacul tuturor, / Dul;)ă gând şi după dor I Am fă.cut un 
paradis / Plin de marfă din Paris. /I .:__ Nicule, cu rafturi 
pline, / Vreme trece. vreme vine, I Şi de ctiză când nu 
duci l Marfă multă tot aduci. // - Ce mi-i. vremea, când 
de veacuri / Ce-i frumos nu şade-n ra.fturi, I Că am dient0 
bogate / Şi cu gusturi rafinate / Şi mai am printre clienţi I 
Cei m:ii fercheşi clin băieţi: I Şi de-i criză ori de nu-i, I 
Eu am muşterei destui, / Şi la rriine se găseşte. I Tot ce-n 
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lume se iveşte / Tot ce sufletul doreşte. / Cu stimă, Nicn 
·n. Miloşescu". 

Poezia nu a fost semnată de George Coşbuc din raţi
uni lesne de înţeles; a fost publicată şi în foaia volantii 
„Prevederea" ·a librăriei editorului gorjean.7 Ea este. însă, 
prima din şirul lung de colaborări coşbucienc la revistele 
gorjene. dintre anii 1899 şi 1915. · 

Legătura mai strânsă cu Gorjul o va avea poetul l'.l 
începutul noului veac, când George Sfotea, cumnatul său, 
ieşit la pensţe îşi vinde proprietatea din Craiova şi îşi clă-
deşte '.) vilă la Tismana. unde poetul va veni î·n fie,care an 
până în 1915. Mai întîi, în anul 1900, Miloşescu îşi fa.ce 
vilă şi construieşte o piscină pentru păstrăvi la Tismana. 
Probabil tot el îşi determină prietenul craiovean să ridice 
aproape de mănăstire „Vila Sfetea pentru care licitează 
cu banii acestuia, la 13 octombrie 1901. locul de amplasa
re.8 Din 1902, familia Coşbuc îşi petrecea vacanţa la Tismn-
na. Veneau cte la HucurE:şti, se opreau Ia Casa Miloşescu 

din strada Tudor Vladimirescu - Târgu-Jiu, apoi se în· 
dreptau spre Tismana cu hrişca lui Ion Lupulescu.9 

Coşbuc a devenit un cunoscut al gorjenilor. Din 1901. 
până în 1909. a fost un s~atornic colaborator al rcvizlei târ
gujiene „Ş~zătoarea săteanului"; în anii 1905-1907 a fă
cut parte din comitetul ei de redacţie, ca preşedinte de o· 
noare.1° A publicat în această revistă câteva, poezii - „ Tri
colorul" 1 L, „Armân mine. român tine" (tradu.cerea unui cân
tec popular din Macedonia) 12 şi „Apoi - vezi" 1:l - şi nu
meroase articolaşe de informare şi educaţie a oamenilor de 
la sate - cum sunt: „Tradiţii eroice" 14, „Antologia în·rnedi
ciină"15, „Cultul frăsinelului" 16 , „Nervozitatea„ veacului"'' 5i 
altele, un le semndte cu pseudonimul 18. Cel mai boq.at an al 
colaborării la „Şezătoarea săteanului" a fost 1906.· \Coşbuc 
a colaborat şi la revista „Amicul tinerimii" 19 a Gimi;aziu
lui „Tudor Vladimirescu" din Târgu-Jiu, editată ele directo· 
rul Iuliu Moisil. năsăudean şi prieten cu poetul. 

Şederea la Tismana a fost pentru Coşbu:c Ioc de odih
nă şi de apropiere faţă ele fraţii soţiei şi de prieteni dar 
rnai d1es loc de merli:aţie şi de cre.:i.ţie. De la Ti;smana, ani 
de-a· rândul poşta a dus spre redacţii de reviste şi edi
tori scrisori cu poezii şi alte materiale de publicat. 

Este adevărat) vacanţjeite erau plă1Cute şi aduceau la 
Tismana şi alte personalităţi şi prieteni. Profesorul Qhe::ir-
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ghe Gârbea din Bucureşti a. venit desebii 1a Tismana. Din 
iniţiativa lui, Coşbuc a construit un „chioşc" de odiqnă. şi 
creaţie, care-i poartă şi .azi numele. Nelipsit la . Tismana 
era rnmpozitorul Affons · Castaldi20, C~ţiva ani a venit aici 
şi sculptorul Constantin Bălăcesc;:u21 de. la c-are se păstiea.ză 
şi registrul familiei Sfetea o însemnare din 16 august 1908: 
„Am fost în anul 1907-1908 şi sper să continui a veni în 
această splendidă localitate plin de aer, de linişte şi inspi
raţii !„. Nurn~i eu şi Bădia Gheorghe (Coşbuc) ştim cât pre
ţuieşte vila lui Sfetea" .2'2 Au fost şi alţi cunoscuţi ai poe• 
tului care l-au viz.itat fa Tismana. 

Cei mai apropiaţi lui Coşbuc, pe lângă George şi Draga 
Sfetea, au fost Nicu Miloşescu Şi copiii lui, cele două fe-le 
- Ştefania (n. 1888) şi Irina (1890 -) Şi ·un 'băiat, Nu:mi:c~ 
(n. 1898). · 

Ştefania Miloşe·s·cu~ pictoriţă, i~a ce.rut poetului să-i 
scrie versuri în 'alburn ; Coşbuc i-a scris pe 6 fo tog:rafie : 
„Fetele care au albwn / Fug după poeţi pe drum. / Dau prin 
apă, dau prin foc / Şi-i gonesc din loc în foc. / Peste văi, 
peite răzoare, / Peste câmpuri şi ponoare / Pân-ce-i prind, 
de la scriu bieţii. / Vezi, aşa păţesc poeţii, / In ·oricare loc 
se du.c. / O spun eu, I George Coşbuc". 

Soţia poetulut aflând de dedicaţie. va adăuga pe foto
grafie, pentru Ştefania : „E frumos ce spun poeţii, / Şi-i 
frumos versuri s-aduni. I Dar nu crede, domnişoară, / Toţi 
poeţii spun minciuni. / Elena Coşbuc". 

Coşbuc e informat asupra acestui catren şi conchide 
alăturat: „Vezi, c.şa e-n lumea asta / când te dă de gol 
nevasta".23 

·Toate aceste. versuri· lasă să se întrevadă mare.a prie
tenie dintre familiile Coşbuc şi Miloşescu, aflate Şi în va
ra lui 1909 la Tismana. 

Irina, fata mai mică a lui Miloşescu, a primit şi ea o 
fot{lgrafie de la Coşbuc, în august 1912. purtând ·Ca de'ii
caţie o strofă dih „Păstoriţa", poezie cunoscută din volumul 
„Balade şi idile" (1893): „Noa.pte bună. soare sfânt, /.Până 
rnâne, noapte bună ! I Măine iar vom fi-mpreună I Tu să 
râzi şi eu să cânt. l MiiEe până-n zori te scoală, / Adă 
f'lori de-argint în poală / Şi le-aşterne .pe pământ !"24 

Textul se potrivea „Nepoatei Irina; la Tismana",. ajunsi}. 
la vârstil. de 22 ani cu fire veselă şi zburdalnică. îndrăgită 
de George Coşbuc şi de familie; lui. 
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. Alexandru Coşbuc, fiui poetului, întors la Bucureşti, ·ti 
trimite o scrisare Irinei, la Târgu-Jiu, în 24 august 1912, 
ajunsă la destinaţie in 7 septembrie. Cartea poştală era o 
fotografie cu portretul bust. al tânărului care-i purta dra
goste ,după câte se întrevede din textul scris cu afe,c:ţiune 
şi urrior : " · 

Drăguţa mea iririă, 

M-am grăbit aşa cie mult încât am cam îi1târziat cu scri
sul. TotuŞi, cred. cartea pre-zentă nu-l la timp prost sosită 
mai ales rogu-te - că-i cu mutra ·subsemnatului. 

E:iooortda-n perspectivă! Teatrul l-am trim~s. Sărutărj 
de mâini, complimente etc celor în drept. Te ph) Ale·..:a:1-
dr:u" ~211 . . 

ln anul -următor familia Coşbu.c nu şi-.a petrecut \'3.rR 

la Tismana, ~i în Transilvania, dovadă paşaportul şi vizele 
de ieşire-intrare re.petală la punctul Predeal - Gară,16 pen
tru poet, so~ia sa Elena, în vârstă de 43 ani. şi fiul lor A-· 
lexandru - de 18 ani. 

Se presupune că în vara anu:ui 1914 familia Coşbuc a 
. fost la Tismana. Sigur es.Le că în 1915, în august. era Ia 

„Vila Sfetea 14 , împreună cu italianul Ramiro Ortiz. mărturie 
fiind. între altele, şi fotografia poetului şi a oaspetelui lân
gă „Fântâna Basarabilor" din apropierea Mănăstirii Tis
mana şi a „Chioşcului lui Coşbuc".27 R. Ortiz l-a sprijinit 
pe po::-t in tradtt>Cer<."11 „Divinei comedii" a Jui Dante. deşi 
acesta învăţase italiana încă din anul 1902. 

Cu câţiva ani mai târziu, Ia 30 iulie 1922 R1miro Or
tiz scria „ln amintirea zilelor petrecute la Tismana cu Geor
ge Coşbuc în 1915 („.) : Cu toate -că ideile r;oastrc (despre 
„Divina comedie" erau divergente, ba unciri chiar diametrdl 
opuse, discuţiile noastre păstrau seninătatea $i calmul u- · 
nor dialoguri platonice -' niciodată tânărul n-a uitat res
oectul şi cuvioasa admiraţie ce se cldorau plet!".le albe şi 
qeniului nemuritnr- al bă~tanului înţelept care-l făcea cins
tea. de a sta de vorbă cu e-1 ; după cum niciodată bătrânu! 
nu a abuzat faţă de tânăr. de autoritatea ce ariii şi numele 
lui glorios i-o ton.fereau~. Procedurile erau printre cele mai 
delicate. O .carte uitată deschisă pe masa din grădină cu 
câtevt1. rându.ri ·însemnate alături cu crf'.ionul, reprezent..înd 
felul obişnuit al tânărului de a sprijini afirmaţiile sale cu 
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cele ale uuor oameni mai -eu qreutate; nişte În5emnă~i ~
dăugate de bătrân lângă rândurile însemnate cu creionul 
erau felul lui obişnuit de 3. răspunde atunci când c'u greu 
~:m fi putut să ne înţelegem printr-o discuţie orală. 

Pă15trez cu sfinţenie aceste cărţi cu însemnările 

lt.ţi Coşbuc şi câr.d le citesc. parcă îmi aduc aminte de ace
le cUpe de neuitat când în tăcere·a solemnă a nopţilor dt> 
vară, adâncurile de umbră ce se deschideau în pădure (a
colo unde raza lunii călătoare printre vărfurile copacilor 
nu izbutea să pătrundă prin des~l frunziş) luau înaintea o
chilor noştri înfăţişarea prăpastiei inf~male; muntele ·d-e fa" 
ţă lua forma sfântului munte al Purgatoriului, şi stelele· 
sclipind deasupra ·capetelor noastre ni se păreau a se în
vârti cu cereasca melodie de care Dante pomeneşte în Pa
radis. Ramiro Ortiz" .28 

L:i Tismana. în 1915, au fost prezenţi la „ Vila Sfetea" 
nu numai familia Coşbuc Şi Ramiro Ortiz. ci şi compozito
rul Alfons Castaldi, dr.' V. Lucaci, Dinu Cesianu şi Gheor
ghe Dumitrescu Bumbeşti. Discuţiile de la „masa fraţilor" 
în casa Sfetea erau însufleţite ele „ badea Gheorghe" - cum 
i se spun~a lui Coşbuc. . 

Alexandru Coşbu,::: era „bine fă·cut, vesel in tot timpul. 
urma în toate ,pe tatăl său şi în.că de mic re.cita multe din 
poeziil<? cuprir.se mai ales in volumu,! „Balade şi idile". 

„Oi fi eu cineva, dar Alexandru mă va întrece" îi plii
cPa "să spună, lui George Coşbuc"29 , după cum mărturisea 
un cunoscut din .Tismana al poetului. In ziua de 25 august 
1915 şi-a sărbătorit la TisŢnana Lmplinirea a 20 de ani. 

. O întâm,plare totală avea însă să-l smulgă ourând pe 
Alexandru din sânul familiei şi să-l facă nefericit. pe poetul 
ce şi-a iubit atât de mult fiul. 

In ziua de 26 august 1915, dimineaţa. Alexandru Coşb1Jc 
a plecat de la Tismana la Târgu-Jiu cu maşina prietenului 
său bucureştean Io:-i L Alexandrescu - Stâlpeanu, urmând 
să se .întoarcă după-amîază:io. "La îotoan:erea din Târgu-Jiu 
spre Tism:ina, între Bă,leşti şi Corneşti. la km. 9, maşinft. 

după rupereae barei de dire{:ţie, s-a aruncat în şanţul din 
.)tâng:a şose!ei, aocidenlul afo:'cându;-i dar pe p,asageri. Şo
ferul a murit pe locul aoci.d2ntului, Alexandrescu Stâlpea
nu şi Alexandru Coşbuc au fost luaţi ~n stare gravă. într-o 
căruţă cu boi, şi duşi sipre Spitalul din Târgu-Jiu. Prietenul
proprietar al maşinii a murit pe drum. 
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Alexandru Coşbuc, lovit la cap, a decedat după intra" 
rea pe poarta Spitalului din Târgu-Jiu. strada TTnirii nr, 
114, în aceeaşi zi ~<? 6 august 1915. orele 20.:n Certificatul 
medical nr. 82 de „verificarE>" a morţii a fost semnat df' 
dr. Nicolae Hasnaş, iar actul de deces arc nr. 199 şi se ailă 
în Registrul stării civile pentru morţi pc ,anul 1915, fila 
204, al Consiliului popular al municipiului Târgu-Jiu. 

Părinţii lui Alexandru l-au aşteptat neliniştiţi la Tisma
na şi, neavând nic.i o veste. au pornit seara, târziu, pe jos. 
la Târgu-Jiu. Au ajuns la prietenul lor Nicu Miloşesrn şi 
au aflat. cu durere imensă. pierderea unicului lor copil. 
Nef~ricita întâmplare a întu\ecat pentru totdeaun.a sufletul 
marelui George Coşbu.:, qrăbindu-i sfârşitul. 

Drama prin care a trecut poetul a fost consenurntă c.u 
com,pasiune de sc_riHorii \'remii. Tudor Arghezi seri.a într-o 
tab:et.ă : „De la un timp din George Coşb-uc rămăsese o 
&chemă palidă şi fugară. Il zăream ascuns în păJă·ria lui 
mare trasă pe frunte. lşi pierduse băiu.tul.„. Lovitura fatală 
n-a cruţat nici pe t.ată, nici pf' poet. Fără voie, tâ.rât spre 
sufle1ul lui de o tulburare inslinctivă, l-am salutat odată, 
făcându-i loc pe o margine ele bulevard şi ochii lui. s-au 
uitat spre mine speriaţi".: 1'.l Şi Ni.c:.olae Iorga nota: „O mare 
nenorocire a atins pe George Coşbuc. N-a fost om care, şti
ind bucuriile şi durerile unui pă.rinte, să nu-şi şteargă o 
lacrimă atunci când .inima cea rnare sângera pe cea mai 
bs.păimântăto,arc r•ană care niciodată nu se po.ate închi
de".:13 

Poetul însuşi şi-.a exprimai starea fără ieşire în ver-
suri de o mare gravitate : „Oricând ochii îi ridic / Şi-ţi y[id 
sfântul chip. băiete. / Sânge apoi îţi văd prin plete / Şi-apoi 
nu mai văd nimic". Pe locul accidentului. ·Coşbuc a ridicat 
o cruce pe o piatră şi a săpat o fântână. în amintirea fiu
lui dispărut. In paraclisu\ Mănăstirii Tismana, împreună cu 
George Sfetea, a pus trei vitralii, ca semn al dureri,i fă1·ă 
seamăn şi al nefericirii sale. Trei ani mai târziu, la 9 mai 
1918, când nu împlinise încă 52 de ani, George Coşbuc a 
pornit pe drumul fără înloar(.('re, chemat parcă de umhra 
îndră·gitului fiu. Prietenii I-au însoţit până la locul de c0n •. 
topire cu natura în pământul odihnitor din Cimitirul Belu. 

Elena Coşbuc, sotia poetului. a trimis in ife.care an dl 

tnsingurării sale, la serbarea de sfârşit de şcoală. cărţi cu 
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inenţiunea „Pentru fiii şi fiicele Tlsmanoi, ca să-şi amiri
tească de badea Gheorghe".34 

In 1930, Elena Coşbuc a fost invitată de Gorjeni in 
Tismana, la inauqurareae noului local de şcoală, C'1re ave~l 
să poarte numele lui George Coşbuc. Bolnavă fiind, . a 

• răspuns printr-o scrisoare : „Reqret {oarte mult că nu pot 
lua parte la inauqurarea noului local de lumină a cărui in
făptuire aţi" lll«crat cu toţii atât de inimos. Mulţumesc din 
inimă celor care s-au gândit să treacă la nemurirea nume
lui regretatului nostru, care, fiu de ţăran fiind, le-a ·fost a-
şa „ .:t5 · 

Susurul râului Tismana şi foşne·tul pădurii di!ntre munţi 
mai amintesc de trecerea lui Georqe Coşbuc prin Gorjul 
ce-i păstrează în legendă dragostea Şi durerea trăite pe 
•aceste meleaguri. 

NOTE: 

1 George Co::;buc, Din ţara Basarabilor, Fericita Oltenie, in: „Albina•! 
I V (l 9Jil), p. 3.14. 

2 Gavril SCridon, Pagini despre Coşbuc, H•57. p. 5B şi urm. 
3 BăUe alraJino-mul'iatice de la Simgiorgiw r0mânesc. Tg.-Jiu, Ti

pografia Nicu D. Miioşescu, IB96. p. 111. 
4 Nicu D. Miloşescu. 1896, p. U, Târgu-Jiu din 1860, un.de deschide 

o tipo-litografie de prestigiu. Moare la Târgu-Jj.u în 1%4. 
5 Gheorghe Sfetea. născut (al lui Oprea Ştefea si al Mariei) în mai 

1&68, în SCheii Bral?ovului - oraşi al vechiilor 'tipografi. S-a ocu
pat de comerţul cu cartea în Bucureşti. După 1800 a fost contabilul 
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