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PATRIMONIUL NAŢIONAL: PRIMUL UCIS!

Pe lângă distrugerea cu premeditare sau din prostia
celor puşi să-l apere, prin atitudinea multora de a-l considera
un lucru minor faţă de provocările vieţii, patrimoniul nostru
naţional îşi dă duhul pe zi ce trece. Când vorbim despre
incredibilile distrugeri ale acestui element primordial al culturii
româneşti, ne gândim în primul rând la şmecheriile imobiliare
prin care “boiarii” postdecembrişti se lăfăie în casele marilor
noastre personalităţi istorice. Sau, la clasa noastră politică
irresponsabilă, care lasă clădiri de patrimoniu în paragină
pentru a recupera spaţiu vital pentru explozia demografică
şi imobiliară a marilor oraşe. Iar în mediul rural, pentru
ofensiva caselor de vacanţă ale noilor îmbogăţiţi prin furt şi
jefuirea a ceea ce a construit cu atâta trudă poporul român.

Dar micile piese ale patrimoniului nostru naţional  se
distrug infinit mai mult, secundă de secundă şi am mai vorbit
despre aceasta în revista noastră. Furtul de imagini, de scrieri
literare sau ştiinţifice, schimonosirea melodicii şi a textelor
cântecelor populare, baladelor, cimiliturilor şi prelucrarea lor
pentru folos profesional sau pentru a-şi etala personalitatea
pe reţelele de socializare a devenit o adevărată bombă
atomică declanşată în lumea virtuală prin reţeaua Internet.

Imaginea de pe coperta noastră este sugestivă pentru
a ilustra fenomenul. Iată un tablou “Grigorescu” cu o frumoasă
ţărăncuţă căreia i s-a pus în mână, după mai bine de un
secol, ghioceii primăverii anului 2014.

De bună seamă, după atâta timp, legile copyrightului
permit oriunde în lume asemenea expresii stilistice, reclamele
abundă în ele, de jurnale nu mai vorbim, până şi votca se
vinde la nebunie dacă are chipul odiosului Stalin. Şi până a
citi dvs. acest paragraf, mii şi mii de “isteţi” şi piţipoance şi-
au mixat poza cu vreo operă de artă. Reţeaua Facebook vă
oferă milioane şi milioane de asemenea exemple.

Aici, veţi zice, nu mai e de vină guvernul, parlamentul
sau preşedintele ci buna educaţie, cei şapte ani de acasă
inexistenţi şi sistemul nostru educativ, pus pe butuci din cauza
alocărilor isuficiente de la buget.

Vai, ce mai paradox! Adevărat şi totuşi fals!
Unde sunt autorităţile statului, unde sunt instituţiile

statului nostru, unde sunt webmaisterii Facebook care permit
unui manelist burtos şi negricios să se întindă pe iarbă în
parcul Coloanei Infinitului şi să se pozeze cu coloana marelui
sculptor Brâncuşi între picioare, apoi să-şi etaleze poza pe
reţeaua distructivă şi imorală Facebook? Pentru că prostia
s-a întins ca râia iar exemplele proaste sunt al dracului de
ispititoare! Doamne fereşte, cu atâtea calculatoare în şcoli,
n-ar fi de mirare ca vreun tinerel suplinitor să-şi întrebe copiii:
“Vă place?”. Şi în cor, elevii să răspundă: “-Daaaa!”

Reţeaua Internet permite orice:

VIRTUALUL CARE NE
DISTRUGE

www.tomoniu.ro
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TISMANA FURATĂ ŞI UITATĂ...

Oferind României timp de veacuri valori inestimabile
de patrimoniu, Tismana a fost prăduită de ele mai rău decât
armatele marilor imperii.

Stricăciunile se întind de la valori materiale până la cele
morale. Furtul intelectual, căci până la urmă despre asta este
vorba, a atins cote inimaginabile tocmai în ce are Tismana mai
bun: folclorul, artizanatul şi turismul. Asta pe lângă ceea ce a
însemnat şi înseamnă aportul de cultură şi ortodoxie al mânăstirii,
al marilor istorici, al binecunoscuţilor scriitori care s-au perindat
pe aici, printre care, Gr. Alexandrescu, Al. Vlahuţă, G. Coşbuc.

Personalităţile Tismanei şi-au adus şi ele contribuţia la
emanciparea localităţii. Iar prin acţiunile lor, au adăugat plus
valoare patrimoniului naţional. Rolul revistei noastre este şi acela
de a păstra vie memoria lor, de a spune acelora care-şi arogă
dreptul de a se considera proprietari al unor imagini de patrimoniu
naţional provenit din Tismana, că sunt nişte şmecheri vremelnici!
Pantru că dacă astăzi ascund adevăratele surse, creând astfel
pe web un precedent, mâine-poimâine ei vor fi victimele propriilor
cutume de a se făli pe Internet cu ceea ce nu le aparţine.

 Un exemplu de mare personalitate care a devenit pe
Facebook o anonimă din Gorj, este regretata doamnă Constanţa
(Tanţa) Neferescu, fondatoarea grupurilor de artizani locali, a
concursurilor priv ind portul popular, animatoarea corului
bisericesc “Lira Tismanei” şi prietena Aretiei Tătărăscu cu care
activa în Liga Naţională a Femeilor Române, filiala Gorj. Doamna
Tanţa, aşa cum o cunoaştem noi cei din Tismana după diminutivul
prenumelui, este fericita câştigătoare a Premiului I la ce-a de-a
II-a Expoziţie-Târg 1937 organizată la Bucureşti, secţiunea
“Concursul de Costume Naţionale”.

Costume naţionale create prin renumita “Clacă”
organizată în curtea casei sale, al cărei pridvor din lemn a rămas
acelaşi până în ziua de astăzi. Vom mai vorbi despre asta...

Acum prezentăm două imagini arhicunoscute pe reţeaua
Internet, mereu dowloadate pentru frumuseţea şi expresivitatea
lor artistică. Dorim să-i informăm şi să-i rugăm pe toţi deţinătorii
acestor imagini descărcate de pe diverse site-uri, să scoată din
anonimat aceste harnice ţărănci din Tismana dându-le numele
aşa cum îl prezentăm noi aici şi precizând ca sursă revista.

Pentru ca numele lor să nu fie lăsat în uitare şi pentru
că am recuperat aceste nume cu greu de la cei mai vârstnici
înainte de a se pierde irecuperabil. O tânără mi-a spus sincer:

“- Să ştiţi că eu auzisem vag de familia Nefrescu sau de
Traian Burtea şi până n-am citit revista “Sămănătorul” nu ştiam
cum arată! Mă voi abona, am redescoperit valoarea cititului!”

Aceasta este una din misiunile păstrării patrimoniului
nostru local: dacă-l lăsăm în uitare, vom fi noi
înşine daţi uitării de către generaţiile viitoare!

Scriitor membru

al LSR -Gorj
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De la stânga, stând jos: Leonica Popescu, Tia Dobrescu, Tanţa Neferescu, Anica Miholcea, Anuţa Cernăianu,
Frusâna Popescu. În picioare: Lenuţa Butiuc, Chiva Miholcea, Elena Popescu, Ion Duicu, Marioara Gârleanu.
În pridvor, Paraschiva Vlăduţ. Fotografii realizate de fotograful german Kurt Hielschier în anul 1938

F o t o g r a f i i
care au circulat în
ziarele şi albumele
vremii (dar şi astăzi
pe reţeaua Internet)
sub diverse  titluri:
“Femei torcând
(Gorj), “Tărănci din
Gorj” sau “Clacă la
Tismana”, (cea de
jos).

Pe fotografia
din dreapta,
originală, aflată în
colecţia Doamnei
C o n s t a n ţ a
Neferescu, aceasta
notează: “ Baba
Dajica, Tanţa
Neferescu, Baba
Dochia

De la stânga: Floarea Daju, Constanţa Neferescu, Dochia Rafa
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SCRISOARE DESCHISA
PARLAMENTULUI ROMÂNIEI SI

CONSILIULUI LEGISLATIV

ALEXANDRU MELIAN - (n. 1939, Luizi-Calugara,

Bacau). Critic literar, eminescolog, dizident anticeausist.
RUBRICĂ PERMANENTĂ:«În numele speranţei»

Sămănătorul - Anul IV.  Nr. 2(3) - februarie 2014 - Editorial

Deşi este vorba de un loc comun, socotesc necesar
să încep acest mesaj cu reafirmarea ideii că modificarea
constituţiei unei ţări, - în acceaşi măsură cu elaborarea ei –
este un act fundamental care impune o responsabilitate
maximă din partea tuturor factorilor chemaţi să-l realizeze :
Parlamentul, instituţiile de profil, Guvernul, ca organizator al
Referendumului, şi cetăţenii ţării, ca decidenţi şi beneficiari
(sau victime) ai Constituţiei validate.
Scrisoarea mea se adresează Parlamentului şi Consiliului
Legislativ, primele două instituţii oficiale, implicate până acum
în acţiunea de revizuire a Constituţiei.
Aşa cum remarcam în articolul « Noima schimbării », publicat 
în Samanatorul.blogspot.ro.( 12/03/2013), instituţia legislativă
a ţării a debutat, în acţiunea revizuirii, de manieră politicianistă
şi iresponsabilă. Condiţia primă, în ordine cronologică, a
reuşitei era constituirea înţeleaptă şi de bună credinţă a
Comisiei de elaborare a proiectului de revizuire. Adică o
comisie în care să se asigure competenţa indubitabilă şi
evitarea conflicului de interese. Aşa cum spuneam în articolul
menţionat, « o asemenea comisie trebuie să fie constituită
în mod exclusiv  din specialişti de primă anvergură în
drept  constituţional, administrativ şi internaţional,  în
domeniul economiei şi finanţelor,  profesori, medici,
academicieni, nici unul dintre ei angajat politic », în aşa
fel încât să poată f i  propusă Parlamentului şi apoi
referendumului un corpus constituţioanal temeinic, riguros şi
destinat poporului român, iar nu unor partide care s-au dovedit
şi se dovedesc, - de peste 24 de ani – incapabile să acţioneze
dincolo de interesul de grup ori de interesul personal al unuia
sau altuia dintre efemerii păpuşari politici.

Ce au făcut « aleşii » poporului ?!.. Au votat în
unanimitate o comisie de 23 de politicieni, constituită pe
criteriul algoritmului politic, - criteriu care, aplicat abuziv, fără
discernământ şi negustoreşte, a generat în aceşti ani post-
revoluţionari atâtea aberaţii şi atâtea contra-performanţe –
iar în fruntea ei au pus un preşedinte de partid politic, viitor
candidat la preşedinţia ţării ??!!...
Analiza consecinţelor acestei decizii iresponsabile, pe care
le prevedeam în articolul menţionat,  vă rog să le citiţi cu
atenţie, - pentru a înţelege cum se cuvine gravitatea faptelor
puse în evidenţă - în articolul « Revizuirea Constituţiei. Semne
de întrebare şi de mirare », publicat în
Samanatorul.blogspot.ro (14/09/2013)  Acolo, analizez pe
articolele deficienţele şi rătăcirile proiectului propus de
Comisia Parlamentului, datorate, în primul rând,
componenţilor acestei comisii, cu galoanele lor politice, şi
generate, mai mereu, în subtext, de gâlcevile interminabile
şi insuportabile dintre preşedinte şi prim-ministru.

Tin să mărturisesc că am avut o mare satisfacţie zilele trecute,
atunci când, citind câteva extrase din cele 120 de pagini de
observaţii ale Comisiei de la Veneţia, pe marginea proiectului
de constituţie a Parlamentului, am constatat că aproape toate
consideraţiile mele critice, pe care le-am formulat în articolul
anterior citat se regăsesc în recomandările Comisiei europene,
publicate de revista on-line Gândul (24 ian. 2014).
Este adevărat, observaţiile mele din articolul menţionat vizează
şi aspecte foarte grave, pe care nu le-am regăsit în puţinele
referinţe accesibile din recomandările Comisiei de la Veneţia.
Faptul este însă explicabil. Membrii comisiei europene şi-au
întemeiat observaţiile pe principii ale democraţiei, în general,
situându-se într-o perspectivă preponderent teoretică.
Observaţiile mele, - împărtăşite, cred, de foarte mulţi din
cetăţenii acestei ţări - sunt întemeiate în primul rând pe o
experienţă nemijlocită, pe trăirea a peste 70 de ani  în această
realitate românească şi pe cunoaşterea istoriei milenare a
neamului nostru, care şi-a temeinicit supravieţuirea şi identitatea
cu multe suferinţe, cu multe sacrificii şi cu multă pendulare
între iscusinţă şi rătăcire existenţială. Vă invit, domnilor
parlamentari şi domnilor membri al Consiliului Legislativ, să
citiţi aceste rânduri izvorâte din conştiinţa ulcerată a unui
cetăţean fără de partid, dar nu fără patrie, fără privilegii, dar nu
fără datorii, fără ură, dar nu fără iubire. Să cititi, să meditaţi şi
să acţionaţi, în numele celor care v-au ales să le apăraţi
interesele şi  a celor care vă plătesc ca să-i slujiţi cu bună-
credinţă !
Din cele 10 articole la care se referă textul meu, vă rog să vă
opriţi cu atenţie  şi maximă răspundere mai ales la consideraţiile
vizând două dintre ele pe care le socotesc de o semnificatie
aparte. Este vorba, mai  întâi, de articolul 6 despre minorităţi
în care, la textul vechi, este adăugat paragraful 1
(“Reprezentanţii legali ai minorităţilor naţionale pot înfiinţa,
potrivit legii privind statutul minorităţilor naţionale, organe
proprii de decizie şi executive, cu competenţe privind
dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii
lor”) , - apendice iresponsabil şi rătăcit, care pune sub semnul
întrebării nu doar competenţa comisiei, ci şi respectarea
jurământului făcut de toţi parlamentarii atunci când au fost
investiţi ca reprezentanţi şi slujitori ai poporului român. Prin
acest paragraf, organele de decizie şi de execuţie ale statului
roman sunt practic declarate incompetente în problemele
minorităţilor şi le transferă acestora instrumentele necesare
pentru constituirea unui soi de stat în stat. Când în mai toate
ţările din Europa, categoria de minoritate naţională a dispărut (
în temeiul ideii că cetăţenii unei ţări democratice, indiferent
de sex, religie, origine etnică etc, au aceleaşi
drepturi şi aceleaşi obligaţii şi sunt egali în faţa
legii), precupeţii politici ai României consfinţesc

Alexandru Melian
doctor în filologie
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prin constituţie perpetuarea şi agravarea factorilor de tensiune,
de criză si de înveninare a societăţii.
In acelaşi context, vă rog să meditaţi, cu luciditate, rigoare şi
răspundere, asupra faptului că, în noua constituţie, este
conservată, - în spirit iresponsabil, demagogic şi negustoresc
- aberaţia « originală » - pe care n-o aflăm la niciunul din
statele europene, de fapt, nicăieri în lume – de a reprezenta
minorităţi le în Parlament, în mod discriminatoriu şi
nedemocratic. De altfel, dacă ar fi împinsă la absurd această
prevedere, ar trebui să se răspundă la întrebarea : de ce
minorităţile arabe, africane şi extrem orientale, de care s-a
umplut România după Revoluţie, nu sunt gratificate cu câte
un loc în Parlament, precum celelalte vreo 22 ?...
Cea de a doua ispravă a revizioniştilor care, - dacă va fi
acceptată în proiectul destinat Referendumului – va
reprezenta, dincolo de toate calificativele posibile, o adevărată
ruşine pe obrazul Parlamentului, vizează art. 1.Acolo se află
capodopera de incompetenţă, prostie şi lichelism politic.
Reproduc adaosul ridicol la primul articol al Constituţiei :
« România recunoaşte rolul istoric, în constituirea şi
modernizarea statului român, al Casei Regale, al minorităţilor
naţionale, al bisericii ortodoxe şi al  celorlalte culte religioase
recunoscute de lege » . Nu reiau analiza acestui apendice,
care n-are nici o logică funcţională într-un text constituţional,
reproduc doar ultimele două paragrafe :
Dar întrebarea şi mirarea supremă este alta. Din ce plămadă
sunt frământaţi aceşti constituţionalişti de trei parale dacă au
putut recunoaşte rolul istoric al tuturor celor menţionaţi şi au
ignorat fără ruşine adevăraţii făuritori ai României ?  Păi
înainte de a fi recunoscători Casei Regale, cuvine-se domnilor
revizionişti , să fim recunoscători întemeietorilor Basarabi şi
Muşatini, lui Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun, lui Stefan
cel Mare, Mihai Viteazul, şi Constantin Brâncoveanu, lui Tudor
Vladimirescu şi lui A.I.Cuza. E adevărat, ei nu vă pot aduce
voturi…
In plus, acest articol al ruşinii, nu recunoaşte « rolul istoric, în
constituirea şi modernizarea statului român » chiar a celui
dintâi care merită recunoaşterea noastră : poporul român.
Nu v-aţi gândit nici măcar la el, cel căuia îi cerşiţi la fiecare
alegeri încrederea, pentru a vă bate apoi joc de ea ??!!...
Sper ca Parlamentul, cu aportul specialiştilor din Consiliul
Legislativ, să asaneze textul noii constituţii şi să-i confere
acestuia valoarea unei construcţii perene, destinată în primul
rând viitorului României, întemeiat pe valoare şi răspundere.
Din această perspectivă, mă adresez Consiliului Legislativ,
în primul rând, cu privire la maniera în care a răspuns la
Proiectul de Constituţie al Cetăţenilor, realizat de o comisie
condusă de Constantin Cojocaru, comisie pe a cărui sit s-au
înregistrat şi se înregistrează în continuare, numeroase
intervenţii ale celor care nu pot să rămână indiferenţi faţă de
viitorul lor şi al copiilor lor.
Prima observaţie vizează dreptul cetăţenilor de a se exprima
asupra modificării Constituţiei. Deşi este un drept inalienabil
şi recunoscut ca atare, au apărut voci ale unor « specialişti »,
care, nu doar contestă acest drept, dar o fac de o manieră
grobiană. (1) Din fericire, Consiliul Legislativ a reacţionat
corect la primirea proiectului de Constituţie a Cetăţenilor. L-a
primit, probabil l-a citit cu atenţie şi a răspuns. Din păcate,
răspunsul său vădeşte o înrudire subterană cu mentalitatea
domnului evocat în subsol. Pentru că textul orgnanului de
specialitate degajă, nu doar un fel de desconsideraţie pentru
cei care au întocmit proiectul, dar şi o ţinută orgolioasă de

deţinător al adevărului absolut. Nu voi analiza
în mod sistematic motivţaiile respingerii (2),

tentaţia de a eluda fondul din cauza formei, statuarea
constituţiei care trebuie revizuită în barieră a revizuirii etc.
Mă rezum la câteva observaţii de fond şi la formularea unor
întrebări ale căror răspunsuri pot sluji sau dăuna demersului
constituţional în derulare.
Prima constatare este că specialiştii Consiliului n-au făcut
decât să nege şi să respingă, dând impresia că se află în
slujba clasei politice şi nu a poporului român. E greu de admis
că proiectul de Constitţie a Cetăţenilor e nul, că nimic din
ceea ce el propune nu e de reţinut. Bineînţeles, sunt prevederi
inacceptabile sau numai discutabile, sunt inadvertenţe de tip
juridic, carenţe în utilizarea limbajului de specialitate (3), dar
, din acest proiect, nimic, nimic n-a reţinut atenţia unor
profesionişti de aleasă competenţă, care, putem presupune ,
se simt şi ei fii acestui popor oropsit (chiar dacă ei înşişi nu
sunt chiar aşa de oropsiţi) ?  Popor care de peste 24 de ani
suportă consecinţele dezastruoase a două constituţii ticluite
pentru a înlesni devalizarea bogăţiilor ţării, perpetuarea la
conducerea ei a nonvalorilor, a infractorilor şi a vânzătorilor,
a patidelor etnice şi a instrumentelor de manipulare, care au
generat conflicte permanente între puterile statului, decizii de
pauperizare şi umilire a cetăţenilor ţării, de cancerizare a
învăţământului, îmbolnăvire a sănătăţii şi umilire a culturii,
care au transformat privatizarea şi retrocedările în sursă
mafiotă de imbogăţire a multora din cei care se află la
butoanele puterii şi a acoliţilor lor, care au infirmizat justiţia
prin virusarea ei politică etc. etc .
In Constituţia pe care dv. aţi respins-o ca pe un nimic se află
principii şi se propun soluţii îndrăzneţe, în măsură să scoată
România din înfundătura în care a fost împinsă. Consiliaţi cu
bună-credinţa şi competenţa, de care sunteţi capabili, aceşti
oameni demni de respect şi recunoştinţă care se străduiesc
să ofere o alternativă sănătoasă la proiectul bolnav al Comisiei
perlamentare de politicieni. Sau măcar determinaţi ca în
proiectul Parlamentului să se regăsească prevederile esenţiale
ala proiectului cetăţenesc !
Iată şi câteva din întrebările  referitoare la răspunsul Consiliului
Legislativ, privind Constituţia Cetăţenilor care, alături de
consideraţiile de mai sus, aşteaptă din partea dv. şi a tuturor
parlamentarilor, nu doar un răspuns verbal, ci, în primul rând,
unul faptic :
1. Nu credeţi că Referendumul privind modificarea
Constituţiei este un act mai important pentru poporul român
decât alegerile euro-parlamentare şi că normal, responsabil
este ca acest Referendum să fie organizat separat şi nu ca pe
un apendice, un auxiliar al unui eveniment electoral ?
2. In temeiul căror legi, doctrina şi literatura de
specialitate - produse individuale sau de grup – justifică şi
impun încălcarea principiilor democratice, promovarea aşa-
zisei discriminări pozitive şi afectarea intereselor majorităţii ?
3. Cum puteţi justifica dv., - legislatori şi apărători ai legii
– faptul că decizia unui referendum valid, privind instituirea
sistemului unicameral şi limitarea la 300 a membrilor
Parlamentului, nu a fost aplicată în practică şi că acum este
supusă unui alt referendum ?
           4. Nu credeţi că ambiguitatea şi lipsurile vechii
constituţii şi a proiectului de modificare, elaborat de Comisia
Parlamentului, privind imunitatea parlamentară, încalcă
principiul egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa legii, apărând şi
încurajând infracţionalitatea aleşilor neamului ; nu credeţi că
imunitatea trebuie să se refere exclusiv la activitatea strict
parlamentară ?

      5. In acelaşi cadru, nu credeţi că legislaţia
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Redacţia revistei
“Sămănătorul” urează

cititoarelor noastre, cu ocazia
zilelor de 1 şi 8 martie:

“La mulţi ani cu
linişte, iubire în

familie şi dragoste
de viaţă fericită!”

actuală (vezi recentul scandal privind codul penal, vezi sutele de
puşcăriaşi eliberaţi înainte de termen, zecile de dosare ale unor grave
acte de corupţie, care vor fi închise etc.) şi prevederile constituţionale
sunt, nu doar tolerante cu infracţionalitatea, ci de-a dreptul
încurajatoare, ceea ce şi explică nivelul corupţiei în România de la
Revoluţie încoace ?

       6. Ce tratate şi convenţii internaţionale interzic dreptul
fiecărui stat de a-şi stabili limba oficială, obligatorie pentru toţi
cetăţenii şi în toate circumstanţele publice ?

        7. De când limba maghiară a devenit limbă
internaţională în învăţământ şi în virtutea cărui drept se produce o
asemenea mistificare ?

         8. Nu credeţi că « prezumţia caracterului licit al averii »
este normală într-o lume normală, iar într-una care se numără printre
cele mai corupte din Europe, într-una în care şi copii ştiu cum a fost
devalizată ţara de bogăţiile ei, trebuie să fie prevăzută, fie şi pe o
perioadă limitată, prezumţia caracterului ilicit al averii ?
              9. Nu credeţi că problema regionalizării României este mult
prea importantă şi mult prea expusă apetiturilor de partid şi a
grupurilor de interese pentru ca ea să fie concepută şi decisă de
Guvern sau de Parlament ? Nu credeţi că este obligatotiu ca asupra
unei asemenea decizii să se pronunţe poporul roman, prin
Referendum ?
Realităţile româneşti pe care viitoarea constituţie trebuie să le
reglementeze, în numele şi în interesul cetăţenilor acestei ţări - nu
în numele unor partide ori grupuri de interese – nu se reduc doar la
cele menţionate. Aş  vrea să reamintesc, însă,o regulă de aur a
vieţuirii omeneşti: orice schimbare autentică are o  noimă  pe
care, dac-o ignori sau o violezi, o transformi din lumină a
speranţei  şi izvor de împlinire  întru bine şi frumos,  în negură
a deznădejdii  şi cauză  a eşecului  întru rău şi urât.

Nu cred că dv. nu sunteţi capabili să va asumaţi o asemenea noimă.
In lumina ei, obiectivul focalizator al modificării constituţiei  trebuie
să fie edificarea unei construcţii constituţionale care să asigure pentru
ani mulţi de acum înainte condiţiile şi garanţiile  v ieţuirii şi
dezvoltării  armonioase a naţiunii române, în concordanţă deplină
cu resursele ei naturale, economice şi umane, cu istoria şi valorile
transmise ca moştenire de către aceasta, în concordanţă cu o tablă
de valori întemeiată  pe principi i le
adevărului,  binelui şi  frumosului  şi cu o Europă a patriilor.
Cred că după un sfert de secol, a venit timpul să nu va mai jucaţi cu
destinul acestui popor. Mesajul meu din 1989 a devenit din nou
actual : răbdarea Românului e proverbială, dar nu e fără de
margini.

                                           Alexandru MELIAN

1.Tipic pentru această atitudine este reacţia arogantă şi fudulă a
juristului Florentin Tucă, - plângăreţ şi indignat, iritat şi contrariat  - care
socoteşte că despre Constituţia României au dreptul să se pronunţe doar
« specialişti » ca el. Specialişti de mare rafinament în ştiinţa dreptului şi
logica lui,  pentru care opiniile  nespeciliştilor sunt « gemete competente »
şi « tone de prostii », emise de « braconieri de silogisme ». Nu mai insist
supra prestaţiei de mare elevaţie intelectuală a domnului « specialist »,
pentru că a făcut-o cu bun simţ, decenţă şi eleganţă domnul Sergiu Simion,
într-o postare pe situl Constituţiei Cetăţenilor (23/01/2014)

2.Vezi comentariile convingătoare ale dlui Ioan Roşca, pe care nu
le mai reiau, dar la   care  subscriu în mare măsură, apărute pe acelaşi sit
(www.nouaconstitutie.info)  ultima  postare, 31/01/2014.

3.Este întristător că din elita juristilor noştri nu s-au găsit câteva
conştiinţe elevate  care să se alăture acestei mişcări, sau măcar s-o consilieze,

convertind onorariul aşteptat în  dăruire cetăţenească !...
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Tismana, Gorj -
Izlazul gornovcenilor

„Dacă ai două cărămizi, apucă-te de construcţia unei
case, căci te ajută Dumnezeu să o termini, dar apucă-te!”

Cu gândul acesta m-am apucat şi eu de scrierea
memoriilor. Sunt adepta bucuriei lucrurilor simple. Viaţa e
mai simplă, dar omul o complică prin acţiunile lui.
Întotdeauna problema este de  10 la sută, iar 90 la sută
trebuie să căutăm soluţia. Să nu uităm că, de multe ori,
orice rău este spre bine.

*
M-am născut într-o frumoasă zi de vară, iulie 1944,

moartă. Da, moartă! Eram al patrulea copil al familiei Nica,
din comuna Şuşani, satul Uşurei, judeţul Vâlcea, aşa că
mama nu s-a îngrijorat. S-a ţinut de pat şi a dat cu mine în
fundul subpatului. Apoi, când a văzut că nu plâng, s-a urcat
liniştită în pat. Era obosită, tânără, şi avea să mai facă alţi
copii. Tata plecase îngrijorat la serviciu, la Sfatul  Popular,
unde era referent agricol.  Aşa că, pe la ora zece, a venit
acasă.

- Ce făcuşi, Măriţă, născuşi?
- Da.
- Păi, unde este copilul?
- E sub pat, nu a plâns, înseamnă că e mort. Lasă,

că mai facem noi!
Tata a luat mătura şi m-a scos afară. Aveam buricul

strâns în jurul gâtului şi eram cam vânătă. M-a desfăcut de
buric, m-a ridicat, şi am început să ţip, tare.

- Ce făcuşi, Costică, îl înviaşi?
- Da, e fată, cam pirpirie şi cam neagră, dar nu e

nimic, lasă, poate  o fi şi ea bună la ceva…
Toate acestea le-am aflat mult mai târziu de la tata.
Aşa se năştea pe vremuri în sate. Era o moaşă, dar

aşa de mulţi copii se năşteau, că nu prididea să îi moşească.
Mama a mai făcut încă patru copii, deci am fost opt. Eram
săraci, iar peste ţară aveau să vină cincizeci de ani de

comunism.
Pe mine nu mă interesa, eu, deşi nu

aveam nici ce mânca, eram tare fericită.

Număram furnicile, culegeam flori, jucam pietricele, îmi
făceam păpuşi din coceni de porumb cu rochiţe din cârpe
rămase de la mama, de la războiul de ţesut, priveam stelele,
prindeam peştişori din râul Beica, culegeam ciuperci. Nu
aveam timp să mă plictisesc. Viaţa mi se părea minunată.
Mă încântau stelele şi luna. De unde veneau ele?  Totul în
jurul meu era plin de mister. Nu avea cine să îmi răspundă
la întrebări, aşa că misterul era şi mai mare. Seara mă
jucam pe drum cu alţi copii, la lumina lunii şi a stelelor.
Satul nu avea curent electric şi era neasfaltat. Şi acum, în
2011, e tot neasfaltat, pentru că, pe vremea lui Ceauşescu,
când s-a cerut situaţia comunelor asfaltate, a fost trecută
şi comuna Şuşani, cu satul Uşurei, la ... localităţi asfaltate.
Deci, pe hârtie, este asfalt. Pe drum sunt gropi şi noroi.

După mine s-au mai născut încă patru copii: Torica,
Costel, Frusina şi Stelică. Cu  Torica mă certam şi mă
iubeam mai mereu, fiind apropiate ca vârstă. De fapt, eram
născuţi din doi în doi ani.

Amintirile  mele încep de pe la vârsta de  cinci-
şase ani. Eram mică, „de nevoie”, cum îmi spuneau toţi, şi
cam negricioasă. Sufeream că nu prea se jucau copiii cu
mine. La ţară, a fi gras şi alb la faţă erai neapărat şi frumos,
şi deştept. Dar pe mine nu mă interesa prea mult acest
lucru. Locuiam într-o casă cu două camere, prea mică
pentru atâţia copii, aşa că eu stăteam mai mult pe afară.

TITINA NICA ŢENE - (n. 1944) Uşurei-
Şuşani, Vâlcea, poet, prozator.

Drumul spre suflet
- Memorii cu ocazia a 50 de ani de căsnicie -

1 mai 2014

Capitolul I
Copil de corcoduşe

Motto: „Tinereţea n-are nevoie să
fie frumoasă ca să fie divină.”

Tudor Arghezi
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Când răsărea soarele din Dadeşu, de deasupra salcâmilor,
roua strălucea ca nişte mărgele, iar ceaţa se ridica târziu,
pentru mine era un spectacol nemaipomenit. De multe ori,
când mă vedea mama cu privirea pierdută în zare, îmi zicea:

 - Ce vezi, muică, acolo, vine cineva?
 - Nu, mamă, privesc soarele şi roua…
 - Eu cred că tu nu eşti întreagă la minte, ce să faci

cu soarele şi roua?
Mama, care nu avea carte,  judeca simplu: priveşti

ceva ce îţi aduce folos imediat, cum s-ar mai fi descurcat
ea cu noi, cu mâncarea, cu munca câmpului, dacă rămânea
cu privirea pierdută în zare?

Tata era foarte deştept, avea şase clase primare,
un scris de notar, şi era referent agricol la Sfatul Popular
din comună. De la el am învăţat mai mult decât de la toţi
profesorii mei. Aş fi învăţat mai multe de la el, dar, aşa
cum se întâmplă de multe ori, greutăţile vieţii, societatea
comunistă în care trăiam, cei opt copii, veniţi unul după
altul, l-au copleşit şi s-a apucat de băut şi de fumat. Aşa că
ne mai educa printre picături, ne mai spunea câte o vorbă
de duh, aşa cam la distanţă de  un an, zicea:

- Ca să fii fericit în viaţă, trebuie să înveţi carte, şi
niciodată dintr-un rău să nu faci alt rău. Adică, dacă îţi
arde casa, tu să nu te superi prea tare, casă mai faci, dar
sănătate nu mai capeţi.

  Mamei îi spunea să nu ne certe pentru tot felul de
nimicuri şi, mai ales, dacă spargem ceva. Cioburile nu au
importanţă, viaţa e mai importantă.

-  Tu, Titina, trebuie neapărat să înveţi, ca să nu
dai cu sapa, că e grea, şi tu eşti de nevoie rău. Deci, învaţă,
ca să nu munceşti…

- Eu nu învăţ carte, că e grea, zicea Torica, sora
mai mică decât mine. Mă fac cucoană de oraş!

- De unde ai auzit tu de cucoană, aşa pe nemuncite?
- Păi nicio cucoană nu munceşte, îşi face unghiile

cu roşu, citeşte romane de dragoste şi stă degeaba, aşa
mi-a spus o fată care trăieşte cu mama ei la Braşov.

  Aşa ne sfătuia tata. Uita că el nu prea punea
vorbele cu faptele. Ba chiar făcuse un rău din alt rău. După
ce că eram săraci, el în loc să lupte cu greutăţile vieţii, s-a
apucat de băut şi fumat. Fuma câte două pachete de
Mărăşesti pe zi. Şi cel mai rău era că fuma, toată noaptea,
cu noi în camera în care dormeam. Odată m-am trezit
căzută din pat, cu nasul la uşă. Căutam instinctiv aer. Toată
viaţa am urât acest viciu. Vroiam să-i spun lui tata, dar
mama zicea că nu avem voie să-l judecăm, că e tatăl nostru
şi se luptă cu greutăţile familiei.

*
Era ultima vară când mă mai jucam fără grijă,

pentru că, din toamnă, mergeam la şcoală în clasa întâi. O
nelinişte amestecată cu tristeţe mă cuprinsese. Bucuria

dispăruse. Auzisem de la fraţii mei mai mari
şi de la copiii cu care mă jucam în ţărâna din

faţa porţii că, dacă nu ştii lecţia, învăţătoarea te bate cu
nuiaua sau te pune, la colţul clasei, în genunchi, pe coji de
nuci. Îmi părea rău că nu o să mai pot să mă bălăcesc,
împreună cu gâştele satului, în pârâul Beica. Doamne, ce
mai iubeam acest firicel de apă tulbure! Deşi aducea multe
necazuri oamenilor.

Când era vară şi cald, apa  răspândea  răcoare. De
acolo aduceau oamenii apa în găleţi, să ude grădinile. Noi,
copiii, prindeam broaşte şi peştişori. Pe aceştia din urmă îi
puneam în borcan şi ne uitam la ei cum se joacă. Aşa
credeam noi, naivii, că se joacă, dar ei căutau libertatea.

Toamna şi primăvara, apa pârâului Beica se umfla
şi rupea podurile, iar oamenii de dincolo de apă rămâneau
izolaţi de centrul satului, unde se aflau Cooperativa, Sfatul
Popular şi Şcoala. Mama plângea că îi lua grădina de
zarzavat şi zicea că Beica parcă este Dunărea, noi nu ştiam
ce este Dunărea, dar ne bucuram că avem apă multă, unde
aruncam cu beţe şi pietricele.

Iarna îngheţa apa şi noi ne trăgeam pe gheaţă până
ne rupeam opincile Ce ştiam noi?

A venit vremea să merg şi eu la şcoală. Eram aşa
„de nevoie”, cum zicea tata, căci, deşi aveam şapte ani,
arătam de patru. Eram oacheşă, slabă şi mărunţică. Poate
mama se bucura că sunt aşa de mică, fiindcă nu cumpăra
multă stambă de sărbători pentru a-mi face rochiţă. Cu o
zi înainte de prima zi de şcoală, mama mi-a făcut o traistă
de cânepă, mai mare decât mine, şi dis-de-dimineaţă m-a
trimis la şcoală, dar nu înainte de a-mi da câteva sfaturi.

- Să zici şi tu „Bună ziua!” la oameni, când treci
pe lângă ei!

Deşi era şapte dimineaţa, eu strigam cât mă ţinea
gura:

- Bună ziua! Bună ziua!...
Nimeni nu-mi răspundea. Cine să bage în seamă

un copil aşa mic, mai ales că ei îşi spuneau „Bună
dimineaţa!”, că doar era dimineaţă.

Când am ajuns la şcoală, învăţătoarea mea, doamna
Păun, ne-a primit plictisită. Era aproape de pensionare
şi i se urâse de câte generaţii îi trecuseră prin mână.
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Ne-a aliniat frumos, doi câte doi, ne-a băgat în clasă.Şi-
a pus ochelarii pe nas şi a început să strige catalogul.
Când a ajuns la mine, mă ridic, speriată, în picioare şi
zic:

- Prezent!
- Unde eşti, fată?
- Aici, zic, ridicându-mă în vârful picioarelor.

Banca fiind mai înaltă decât mine, învăţătoarea mi-a zărit
doar nasul.

- Dar mică mai eşti, fată!, zice învăţătoarea, cu
un glas în care am simţit  ironie şi compătimire.

 Toată clasa a început să râdă de mine. Îmi jucau
ochii în lacrimi. Abia am aşteptat să se termine ziua aceea
de şcoală şi să mă duc acasă. Nu am mai dat  „Bună
ziua!” la nimeni. Credeam că dai „Bună ziua!” la oameni
numai când eşti bucuroasă, acum eram supărată-foc, nu
îmi mai ardea de „Bună ziua!”.  M-am dus acasă ca
glonţul.

- Unde îţi este traista?, m-a întrebat mama.
- La şcoală, de ce să o iau, mâine nu mă duc din

nou?!
- Doamne…, ce năroadă eşti! Păi nu trebuie să

scrii şi să citeşti şi acasă?!
- Nu trebuie!, zic eu. N-o să mai am timp să mă

joc, îmi ajunge cât învăţ în clasă.
- Lasă fata, zice tata, care era un om minunat,

aşa e în prima zi. Mâine o s-o aducă şi…gata!
- Aşa o înveţi?! Dacă nu va şti carte, nu ştiu ce

se va alege de ea, că nici de sapă nu e bună. Că e de
nevoie rău…

Seara am adormit greu cu gândul la ce voi face
eu în viaţă, că aşa era, de sapă nu eram bună, dar şcoala,
după cum am văzut în prima zi, nu-mi plăcea deloc.

 Eu îl consideram pe tata cel mai bun om din
lume, pentru că mă lăsa să lipsesc de la şcoală când iarna
era grea.

- Tată, mă laşi să lipsesc de la şcoală?
- Dacă nu te duci astăzi rămâi repetentă?
- Nu.
- Păi, atunci, nu te duce!
Eram cea mai fericită. Lemnele trosneau în focul

din sobă. În  casă era cald. Florile de gheaţă de pe geamuri
începuseră să se topească, iar eu jucam cu tata cărţi. Nu
mai trebuia să merg prin zăpadă până la Şuşani, încălţată
în opinici, cinci kilometri. Îmi îngheţau  picioarele în
opinci, şi apoi nici şcoala nu-mi prea plăcea. Profesorii
moţăiau la catedră şi ne puneau să citim. Eu nu
înţelegeam de ce ne pun să citim, dacă  învăţasem să
citim. Nu ştiam că fiecare lecţie are o învăţătură. Aşa că
nu era o prea mare pierdere. Eram foarte fericită. Doar

mama ne mai strica cheful.
- Ce făcuşi, Costică, o oprişi de la şcoală? Dă ea

de dracu, că nu e bună nici de sapă, nici de şcoală, nu ştiu
ce va face în viaţă.

- Lasă, Măriţă, că nu o facem filozoafă, acum e
mică, vede ea ce face când va fi mare.

- Bine, bine, nici pământ nu o să mai avem, că se
aude că se face colectiv. O să ne ia şi vaca de lapte, o să
rămânem cu o capră amărâtă.

- Lasă, vedem noi atunci. Cine se consumă mai
dinainte  de a se întâmpla ceva rău se consumă mai mult,
filozofa tata.

Aşa răspunde tata, şi mie mi se părea cel mai
deştept om din lume, şi cel mai bun. De atunci am  învăţat
şi eu să  gândesc pe termen scurt. Şi eu ziceam: lasă, văd
eu ce fac mâine. Fiecare zi are un mâine...

Citiţi întreg  volumul Drumul spre suflet online:
http://www.samanatorul.ro/editura/2014/Titina-Tene-Drumul_spre_suflet.pdf
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CEZARINA ADAMESCU - (n. 1951) Poetă,
prozatoare, eseistă, dramaturg, crtitic literar

PAŞI PE DRUMUL CONTORSIONAT AL ISTORIEI

NICOLAE N. TOMONIU:  ULTIMII SOLDAŢI AI
NEAMULUI ROMÂNESC Note de călătorie

Tismeana - Ad Aquas Herculi Sacras –Ad Mediam

O întrebare legitimă se desprinde din paginile cărţii
lui Nicolae N. Tomoniu, Ultimii soldaţi ai neamului românesc:
noi, românii, ca neam, ne-am meritat istoria? Din care rezultă,
în mod legitim, o alta: Merităm istoria de azi?
Şi cine garantează că ne vom merita Istoria de mâine pe care
o vom lăsa moştenire „urmaşilor-urmaşilor noştri, de acum şi
până-n veac”.

Autorul caută răspunsuri la aceste întrebări, încercând
o incursiune în istoria frământată şi, de multe ori falsificată a
românilor, aducând drept argumente, mărturiile unor oameni
care au TRĂIT ISTORIA PLENAR, şi nu doar din poveşti şi
legende, prin  tot ce au făcut, prin întreaga lor viaţă şi  i-au
adus ca jertfă, numele lor, persoana lor, convingerile, idealurile,
şi, în cele din urmă, amintirile despre istoria neamului. Ce-i
îndemna pe aceşti bravi români să facă aceste lucruri, în loc
să-şi vadă de vieţile lor, de familiile  şi vetrele lor, de bucăţica
de pământ rămasă pârloagă în urma lor, de vitele care piereau
în pătul pentru că gospodarul nu putea să mai aibă grijă de
ele, de toate necazurile şi asupririle regimurilor care s-au
succedat, unul după celălalt, care mai de care mai asupritor şi
mai nedrept cu dânşii.

Cartea începe, firesc, cu o sumă de întrebări şi
nedumeriri, la care autorul, desigur că nu poate primi răspuns,
dar, conştiinţa sa şi demnitatea de român îl îndeamnă să le
pună, măcar pentru urmaşii care, poate, vor dori să cunoască
aceste lucruri: „Care-i rostul în România neo-vasală de astăzi
al urmaşilor vitezei Armate Române, ai cărei soldaţi, cântând
cu arma în mână „Treceţi batalioane române Carpaţii” făcură
România Mare, făcură o Românie „dodoloaţă” şi glorioasă cu
mareşali care stăteau la masă, de la egal la egal, cu marii
mareşali ai Europei? Cât patriotism mai există acum în pieptul
soldatului român după ce Armata Română postdecembristă
pierdu Războiul Apărării Neamului pe timp de pace, ajungând
o tristă armată de mercenari pusă în slujba familiei marelui
Yankeu, a consoartei sale Coana Europa şi a Naţiunilor Unite
dându-şi jertfa de sânge prin munţii… Afganistanului?”

Întrebări care pot părea crude, dar sunt în cea mai
perfectă legitimitate, mai ales, aşezate în gura unui fost soldat
care-şi vede toată jertfa distrusă, risipită, luată în derâdere,
azi, când cuvântul PATRIOTISM a devenit atât de vetust încât
aproape nimeni nu-l mai pomeneşte. Şi chiar dacă o face,
este imediat pus la punct şi luat în batjocură de cei care s-au
trezit stăpâni pe o moşie pe care nu ei au trudit şi şi-au dat
sudoarea şi sângele.

Luând drept interlocutor un ilustru profesor al Colegiului
Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” din Breaza, domnul
Constantin Giurgincă, un astfel de brav trăitor al istoriei cu

toate fibrele fiinţei, autorul acestei cărţi-
document, Nicolae N. Tomoniu ne introduce
chiar în inima Banatului montan, în satul

Petnic, spre depresiunea Almăjului, loc încărcat de glorii,
pentru că se ştie că bănăţenii sunt foarte buni păstrători ai
tuturor componentelor Fiinţei Naţionale. Discuţia celor doi este
un bun pretext pentru  a face cunoscut un segment de viaţă
despre care astăzi se vorbeşte mai puţin, sau deloc. După ce
fixează cadrul geografic natural, „sat brăzdat de râul Craiova,
o apă liniştită ce şerpuieşte prin depresiunea dintre Munţii
Semenicului şi Munţii Amăjului”, autorul insistă asupra
contribuţiei acestui colţ de ţară şi a oamenilor lui,  la făurirea
Istoriei,  spunând că: ”atât de zbuciumată fu viaţa locuitorilor
acestei zone numită Craina Bănăţeană, craina însemnând
„margine de ţară”. Unii zic că  va fi fost aici marginea Banatului,
alţii merg în istorie vorbind de marginea Voievodatului lui
Litovoi, alţii se întind şi mai mult în negura vremii zicând că
aici se întâlneau teritoriile dacilor, geţilor şi ilirilor după ce
romanii se retrăseseră la sud de Dunăre în Dacia Aureliană,
la presiunea celţilor şi vizigoţilor.”

De ce merge atât de adânc în negura timpurilor
Nicolae N. Tomoniu? Pentru ca cititorul să înţeleagă de unde
ţâşnesc precum izvoarele de munte,  dimensiunile
patriotismului acestor oameni de ispravă  care şi-au apărat
dintotdeauna cu sfinţenie fruntariile.

Păstrarea identităţii proprii a bănăţenilor a fost unul
din idealurile lor seculare, cu osebire  „după ce imperiile
austriac şi otoman, în permanent conflict, trecuseră satele
băştinaşilor prin foc şi sabie”. Despre grozăviile care s-au
petrecut în aceste sate de graniţă, au rămas multe urme şi
mărturii, încă din anul 1695, când satele au fost pârjolite şi
mai apoi, când  românii de aici şi-au pierdut autonomia,
prerogativele şi libertăţile de care mai beneficiau.

Cu toate acestea, bănăţenii s-au întors întotdeauna
la vetrele lor după ani de surghiun, fiind din nou trecuţi prin
foc şi sabie. Autorul subliniază: „Zbuciumată viaţă avu de-a
lungul timpului românimea de-aici!”

Interlocutorul, C. Giurgincă povesteşte un episod din
tristul proces de maghiarizare a limbii române şi a numelor
româneşti, trăit de  străbunicul său, învăţător în şcoala din
satul  Domaşnea, când a fost dat afară din învăţământ, cu
anularea tuturor drepturilor şi diplomelor câştigate de-a lungul
anilor, fapt ce l-a silit să ceară o audienţă la Viena, direct
împăratului Franz Josef I. Aici îşi dovedeşte curajul şi dârzenia,
refuzând să fie primit de şambelanul curţii imperiale.

Autorul conchide: „Aşa erau toţi vechii români sub talpă
străină: dârzi şi patrioţi faţă de ţinutul lor, limba lor şi obiceiurile
lor. Nicăieri în România nu există atâta patriotism cât există
din Craina Banatului până-n  Maramureş şi mai departe în
teritoriile încă desprinse de ţara mumă şi astăzi!”

Acestea fiind amintirile despre strămoş, dar nici
urmaşul nu e mai prejos în păstrarea demnităţii sale  de
român pentru că: „…păstrează nealterate amintirile moşilor

- Fragmente din recezia anului 2009 -
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şi strămoşilor săi tot aşa cum păstrează cu cinste şi steagul
României moştenit de la ei. Câţi ani are steagul nu ştie să
spună, „poate din timpul Războiului de  Independenţă”,
presupune el. Cert este că tatăl lui l-a moştenit de la bunicul lui
care la rândul lui l-a  moştenit de la străbunicul. A fost păstrat
cu sfinţenie în casă, chiar dacă această Craină a ţinut de Ţara
Românească cât timp a ţinut şi Banatul Severinului de primii
domnitori Basarabi. Apoi au venit ungurii, turcii şi austriecii şi
au primit botez străin, au fost nevoiţi să jure credinţă lui „Franţ
întâiul”, să-şi înveţe copii „bozgoreşte” dar inima tot română a
rămas.”- I-au ros şoarecii un colţ, zice profesorul Giurgincă
despre steag, dar de 1 decembrie eu tot îl pup şi-l arborez
afară!”

Întrebare: câţi români păstrează tricolorul cu sfinţenie
de la strămoşi? Şi mai ales, câţi din ei, de Ziua României îl
scot şi-l sărută cu evlavie ca pe icoane, arborându-l la poartă
sau pe zidul casei lor, să se ştie că acolo locuieşte un român?

Autorul relatează faptul că liceele militare au fost
desfiinţate ca  „aparţinând unei educaţii burgheze, reacţionare”
iar profesorii lor închişi în puşcăriile comuniste ca „fii de
chiaburi”. Punerea „pe butuci” a liceelor militare pe timpul lui
Gheorghiu-Dej, „ce băga spaima-n burghezi”, n-a fost decât
un moment de cumpănă pentru români. Prin anii 1970 deja
liceele militare din România deveniseră ce-au fost. Nimeni nu
poate explica cum poate poporul nostru să-şi revină după
momente de confuzie, de răscruce şi de abandonare vremelnică
a lucrurilor fireşti din istoria sa.”

Bine documentat, Nicolae N. Tomoniu vine cu date
certe despre istorie, învăţământ, cultură, tradiţii, legate de
aceste locuri încărcate de legende vii care circulă din generaţie
în generaţie pentru ca toţi cei de azi să ia aminte şi să ducă
mai departe flacăra luptei pentru păstrarea fruntariilor şi a fiinţei
naţionale, aşa cum au primit-o de la înaintaşi. Dar autorul,  nu
poate constata decât cu regret faptul că „astăzi patriotismul
ostăşesc a apus. Altele sunt priorităţile şi menirea Armatei
Române şi nici măcar duşmani ai ţării nu mai avem de îndată
ce ne apărăm colectiv  aproape întreg continentul. A venit
pacea. Până când? Va mai fi război? Mergem să stingem focul
războiului acolo unde el poate începe, adică în toată lumea.
Frumos am zice, dar cu ce inimă mergem noi aiurea să facem
ordine dacă acolo nu ne fierbe oala şi nu cotcodăcesc găinile
noastre?Poporul român se află iar în momente de răscruce,
de confuzie. Vom fi nevoiţi să abandonăm patriotismul
ostăşesc? Va fi vremelnic sau va trebui să-l remodelăm în larg
patriotism românesc dacă tot nu va mai reveni? Şi dacă-l
remodelăm, cum îl remodelăm?”

Cineva care a trăit în  parte, sau în întregime grozăviile
regimurilor trecute, nu poate rămâne nesimţitor la aceste
realităţi româneşti actuale,  care se ocupă de cu totul altceva
decât de cultivarea patriotismului în rândul generaţiilor tinere
şi de cinstirea celor care l-au avut la inimă ca pe o înaltă
distincţie, ori  ca pe steagul păstrat la icoană, sub chipurile
Mântuitorului şi ale Maicii Domnului.

Credinţa şi patria, două dimensiuni majore ale
personalităţii umane. Fără una din ele, omul  nu este întreg.
Grigore Vieru avea două icoane în faţa sa permanent, în tot ce
a făcut şi a scris: Patria şi Mama, care deseori se confundau
în versurile sale.  Bănăţenii au drept efigii spirituale şi blazon
de onoare, Credinţa şi Neamul (Istoria) şi nu se abat de la
slujirea lor cu nici un preţ.

Scriitorul Nicolae N. Tomoniu nu poate să nu constate
însă că: „Se pare că lucrurile sunt grave şi despre ele mai scriu

şi mai vorbesc doar câţiva. Ultimii soldaţi ai
neamului românesc.”

Mergând mai departe în cercetarea sa istorică, în eseul:
„Ostaşii care nu mai apără ţara”, autorul constată, împreună cu
cei intervievaţi că „Vechiul patriotism ostăşesc, remodelarea lui
în larg patriotism românesc, menirea Armatei Române astăzi,
erau nişte sintagme care i se învârteau fără noimă în minte,
aidoma reportofonului  deschis care nu înregistra nimic. Probabil
gândea ceea ce gândeşte orice român patriot astăzi: ne-
obligativitatea satisfacerii stagiului militar aduce grave prejudicii
apărării neamului românesc tăind o verigă extrem de importantă
în cizelarea ideologiei statului român.”

Rolul armatei nu era doar de a-i învăţa pe recruţi cum
să tragă cu arma şi să răpună duşmanul. „Armata era o a doua
şcoală: aici învăţai să fii ascultător, să laşi deoparte proastele
cutume civile,” – spune autorul. Aici se făceau cursuri de
alfabetizare, de culturalizare, de educaţie adevărată. Şi, în afară
de disciplina obligatorie, tânărul învăţa să fie om şi să-şi
cinstească ţara, valorile tradiţionale, fiinţa naţională.

Paralel cu reînvierea istoriei, Nicolae N. Tomoniu nu
poate să nu menţioneze şi aspecte etnologice şi etnoculturale
din zona Banatului, care sunt păstrate cu mare acurateţe „Dar
şi casa ţărănească a devenit prototip tot înainte de venirea
romanilor în spaţiul geto-dac. Mărturie stând Coloana lui Traian,
care-şi începe spirala sculpturilor sale ascendente cu case dacice
tip. Un secol şi jumătate cât au stat romanii aici, aceştia n-au
schimbat cu nimic configuraţia tipului ţărănesc. Cum n-au
schimbat-o nici turcii, nici austriecii. Privind însă de pe şosea
satul Petnic, ai putea crede că renumita casă bănăţeano-
transilvană nu mai aparţine prototipului românesc arhaic. Nimic
mai fals! Privind din grădina de legume, casa bănăţeană are o
altă perspectivă. De acolo, descoperi în reversul faţadelor de la
şosea, renumitele tinde ţărăneşti cu pridvor şi stâlpi din lemn
omniprezente în fostul Regat al României. Descoperi grajdul
vacilor cu mica fereastră pe unde arunci bălegarul exact într-un
capăt al grădinii de legume. Descoperi nelipsitul coteţ de păsări
şi ţarcul adiacent. (…)

Sate româneşti păstrând veşnicia! Trecut-au milenii,
trecut-au migratorii prădându-le, imperiile străine sub care-am
fost le-au trecut şi ele prin foc şi sabie dar satele noastre cocoţate
pe dealuri şi munţi s-au refăcut la fel. Abia astăzi noua ciocoime
începe să le strice fasonul cu vile hidoase, kitschuri imitând
vestul.”

Profesorul
Constantin
Giurginca
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Autorul explică pe larg originea cuvântului  „Băsărabă”  şi în
urma cercetărilor demonstrează continuitatea acestui neam
pe meleagurile româneşti, precum şi a urmaşilor lor de astăzi.
Discuţia de taină în jurul mesei încărcate  cu bucate alese, se
încinge pe marginea acestor subiecte:

„Adevărul era că se trăgeau ad-hoc nişte concluzii
neaşteptate iar interlocutorii mei aveau plăcerea de a descoperi
lucruri surprinzătoare în lectura operei lui Iorga. Cea mai
şocantă concluzie pentru ei rămânea totuşi aceea că după
pledoaria perfect logică a lui Iorga, privind originea românească
a lui Talabă şi Băsărabă şi demontarea concluziilor autorului
englez privind „aceşti călări ai deşertului, ajunşi şefi de stat”,
dintr-o dată, Iorga devine brusc inconsecvent cu el însuşi, în
paragraful următor acceptând şi „originea” cumană a numelui.”

„Pornind de la aceste etimologii, cei trei parcurg istoria
semantică a cuvântului strigoi, cu diferite forme în Oltenia şi
Banat. Ei sunt de acord că este o  „străveche construcţie
lingvistică observabilă doar în acele judeţe care formau
odinioară voivodatul lui Litovoi. Şi nu numai construcţiile
lingvistice de ordin antroponimic trebuie avute în vedere, există
geonime comune, hidronime comune, fitonime comune, etc.
Avem Iscroni, Eroni, Lăzăroni, Petreni, Nedeia, Hobiţa,
Sohodol, şi multe, multe denumiri de aşezări omeneşti comune
cu cele de peste munte! Parcă anume când lua fiinţă satul
Petreni, după ai lui Petre, în Gorj, lua fiinţă automat şi geamănul
lui, Petrenii de peste Carpaţi. Sau variante: Petreştii de Gorj
cu Petreştii de Hunedoara. Există zeci şi zeci de astfel de
oiconime!”

De la „<Strigonii> umblând prin Ţara lui Litovoi” – cum
se intitulează următorul document literar, autorul cu amfitrionii
săi trec la interferenţele dialectale care au rămas ca „vechi
urme ale străromânei, în zona Gorjului, Gorjul montan, zona
Tismana, Gorjul dinspre Cloşani, în toată plasa Cloşani şi
dincoace de munţi în zona Haţeg. Sunt dincolo şi dincoace,
precum Răsconi, Iscroni, Lăzăroni, Muntele Mic, Ţarcu, pentru
că axul central este Cerna, care-i în primul rând un ax mitic.
Urmele străromânei au rămas datorită miturilor, aceste povestiri
fabuloase care cuprind credinţele popoarelor antice despre
originea universului şi a fenomenelor naturii, despre zei şi eroi
legendari.”

Autorul dezvoltă  miturile din Carpaţii Meridionali, acel
„ansamblu de credinţe, de idei, de legende şi chiar fabulaţiile
legate de puternicul ax mitic Cerna – Jiu – unde Iovan Iorgovan
reprezintă eroul absolut al acestui spaţiu geto-dacic”.

Aflăm date şi amănunte foarte interesante despre
aceste locuri legendare:

„- Axul Cerna, cu Munţii Cernei şi Godeanu
de-o parte, Munţii Mehedinţi şi Vâlcanii pe de alta, este un ax
mitologic pentru că ţine de minunea pe care a înfăptuit-o
Heracles al nostru, Iovan Iorgovan, la „Piatra Iorgovanului”.
„Piatra Iorgovanului” atât de Cloşani cât şi dincoace la noi,
pentru că sunt atâtea pietre ale „Iorgovanului”! Legenda spune
că Iorgovan, bătându-se cu acest balaur, şi el mitic, l-a învins.
Dar el, nu-i un balaur din acesta, biologic, trebuie să vedem
aici o altă structură, de ordin supranatural. O structură de o
forţă extraordinară, pe care nu o sabie oarecare nu un
buzdugan oarecare o poate învinge ci un fel de laser cu care
forţele supranaturale s-au înfruntat. Ea ţine de forţele

universului, de evoluţia extraterestră.
- Legenda trebuie atunci, să-şi aibă originea în

adâncurile geoistoriei, poate ca un fel de document transmis
prin viu grai despre sfârşitul ultimei mari glaciaţiuni. Atunci,
râurile rezultate din încălzirea postglaciară au spart gheţarii
din Carpaţi erodându-i iar Marea Panonică dând în prea plin,
a crăpat „balaurul” muntos de la Cazane. Vă daţi seama cât
de străvechi este poporul nostru care a transmis prin legendă
date despre acest fenomen? Legendele acestea atestă că
în zonă, o civilizaţie primitivă exista cu siguranţă! Iar prin
confirmarea ştiinţifică a datei ultimei glaciaţiuni, e lesne de
dedus că civilizaţia geto-dacică era la nivelul celei egiptene,
apărută tot cu câteva milenii înaintea erei creştine.

- Iovan Iorgovan a învins balaurul în Muntele
Iorgovanului, l-a pus pe fugă, şi în fuga lui, a trebuit să
străpungă munţii. Profesorul Cornel Boteanu de la Baia de
Aramă, care a cules legendele Iorgovanului spune că balaurul
a făcut o dâră. Dâra asta a mers ajungând la Dunăre. Pe
urma lui s-a scurs un mare lac glaciar care a fost între munţi
şi care dându-şi drumul la vale, a format Cerna, valea aceasta
extrem de strâmtă, foarte îngustă. Cele mai prăpăstioase
chei din Carpaţi sunt ale Cernei pentru că ele sunt şi de o
lungime extraordinară! Mai sunt văi ca aceasta dar mici, Valea
Cernei este însă enormă ca vale, are peste 150 km şi toată
între munţi. Mai mult, arealul acesta al izvoarelor Cernei, este
aflat între nişte munţi cu alte legende fenomenale, de pildă
Godeanu, despre care se zice că adăpostea peştera lui
Zalmoxe, de unde ieşea un izvor foarte puternic. Apoi,
Godeanu este umăr în umăr cu Gugu şi amândoi, alături de
Oslea într-un „triples confinium” montan, cum la fel există un
altul aici, format din Munţii Ţarcu, Munţii Cernei şi Munţii
Banatului.”

.

Citiţi întreaga  Recenzie a Cezarinei Adamescu online:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/02/cezarina-adamescu-ultimii-soldati-ai.html

Cartea a fost tipărită după versiunea
online, adăugită cu imagini şi eseuri noi.
Tipărită în condiţii grafice superioare, ea
se află de vânzare la sediu, la standurile
ocazionale ale muzeului din centru şi la

salonul de coafură al doamnei Gabi
Tâlvescu (Văcaru).
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Eram la un „pahar de vorbă”, într-o gradină de vară,
singuri la o masă, feriţi de razele fierbinţi ale soarelui de
coroanele copacilor, sub o umbrelă imensă, şi savuram berea
rece din halbele aburite, mereu schimbate când se goleau, de
un tânăr ospătar atent şi manierat în a-şi face meseria, ca să
beneficieze şi el de un bacşiş pe măsura străduinţei, că ne ştia
filotimi. Începuserăm să bem berea dintr-un nou rând de halbe
intens gulerate şi Vasile, al cărui invitat eram în acea zi, fără a
mă plictisi cu vorbe de prisos, continuă să-mi povestească.

…Era o zi de toamnă târzie, precizează Vasile, şi m-am
dus să-i duc mamei nişte medicamente de care avea nevoie ca de
aer. Suferea de inimă şi folosea permanent nişte pastile hipotensive,
în care avea încredere şi recomandate ca fiind cele mai bune, mai
ales că proveneau din Germania. Vinul fusese tras din boştină şi
era… cum este mai potrivit. Vara fusese călduroasă şi cantitatea
de fructoză fusese destul de mare, dându-i  tărie şi aromă. Strugurii
Ananas se completau şi se combinau bine cu cei de Italiană la fel
de copţi, iar licoarea rezultată era pe gustul nostru. Tata mă invitase
să-mi umplu două canistre, „că n-are în ce-l mai pune!”

Era sfârşit de săptămână şi în ziua următoare  de
duminica  renunţasem deliberat la o partidă de vânătoare, unde
fusesem invitat. Doar mă ştii bine cât de  „bolnav”eram pentru
vânătoare! Făcusem acest lucru pentru a îndeplini dorinţa mamei
cu medicamentele şi a tatălui cu vinul. Satul era aproape pustiu.
Mai mulţi dintre bătrâni muriseră, iar cei singuri erau plecaţi la
câte un copil. Cei tineri erau cu domiciliu şi serviciu pe la oraş.
Multe din casele Mătcărenilor, aşa li se spune vecinilor, erau goale.
La noi a rămas casa goală ceva mai târziu, dar a rămas şi a noastră!
Pe atunci pulsa de viaţă şi era frumos, iar eu nu împlinisem 40 de
ani. Ştii doar cum arată, că ai mers cu mine pe acolo, la un praznic
şi eu cumpărasem o motocicletă Java .Ce-au mai cântat lăutarii
când ne-au văzut la masă şi „gurista” aia mică se uita numai în
ochii tăi, că arătai mai bine decât mine şi aveai şi uniformă! Dar
să continuu…

La terminarea programului, am trecut pe acasă să iau
din cele ce aveam de dus. Pe lângă medicamente eram dator şi cu
nişte cumpărături de trebuinţă părinţilor pentru o casă de la ţară,
la care nu trebuie şi nu-i frumos să te duci  cu „mâna goală!”
Lângă bagajele din maşină,   şi-au găsit locul şi ustensilele mele
de vânătoare, aşa…, pentru orice eventualitate!  Dacă cineva
prevăzuse  pe aceste locuri binecunoscute de mine, cum s-a mai
întâmplat, o binevenită vânătoare în ziua aceea de duminica!?...
Ar fi fost păcat s-o ratez!

 Eu eram prevăzător şi în această preocupare, pe care o
consideram o salutară pasiune sportivă.

Vasile îşi întrerupse povestea când
simpaticul ospătar se prezentă la masa noastră

cu farfuriile pe care friptura din ceafă de porc, bine garnisită,
comandată de la sosire. Trebuia să-şi găsească loc pe masa unde
aşteptau salatele şi coşul cu chifle pufoase şi apetisant mirositoare
a pâine coaptă pe vatră.

…Ajuns acasă, mama mi-a deschis larg porţile ca să intru
cu maşina în bătătură şi prima întrebare pe care mi-a pus-o a fost
„Dacă îmi este foame?” Bineînţeles că mâncasem ceva la plecarea
de acasă şi răspunsul a fost negativ, mai cu seamă că pe drum făcusem
planul unei ieşiri, de unul singur, prin pădure. Soarele se apropria de
asfinţit şi cerul era senin. Luna răsărea de-cu-seara.  Plouase cu câteva
zile înainte, cerul era sticlos şi pământul  reavăn, motiv pentru care
în picioare am încălţat cizmele de cauciuc,  permanente în port-bagajul
maşinii pe care o „călăream”. Frunzele uscate picate din copaci nu
mai făceau zgomot şi puteai merge nestingherit şi pe nesimţite în
liniştea pădurii.

 - Cred, că ştii şi tu!... Că tot la ţară te-ai născut, chiar
dacă ai stat mai puţin în sat, măi prietene!

…- „Să nu vii cu mâna goală, că geme pădurea de… S-a
oprit să spună mai departe… De ce, anume? Parcă să nu fie cumva
auzită de vreun străin, deşi vecini nu mai erau. Că dai o groază de
bani pentru ea, adică pentru puşcă şi  permisul de vânătoare, în fiecare
an, şi nu te alegi cu nimic! Şi alaltăieri, am auzit un foc de armă tras
pe Zorzila. Ăla cine o fi fost şi ce-o fi luat, că n-a tras el degeaba?, a
continuat mama cu argumentele. Tac-tu a zis că precis a fost Ilie,  că-
i mare braconier şi-i prieten cu miliţianul.  Odată,  când venea pe
poteca de la Măiag, l-a văzut el pe Ilie, că mai era cu unul care
bântuia prin tufe cu o păleaţă  în mână, să zgornească iepurii, sau
Dumnezeu ştie ce… Acum, pădurea-i plină de capre, că toată vara m-
am bătut cu ele, că veneau la fasole pe locul de peste matcă. În vie a
fătat o ciută  şi noroc cu Stătica, pentru  că sărise  căţaua Boştinoaichii
şi făcea iedul praf , că abia se ţinea pe picioare, că din picioare l-a
fătat!…” Femeile erau două vecine care au murit, preciză Vasile

- Parcă ţin minte că ţi l-am prezentat odată pe acest Ilie,
într-o seară la Modern, când cânta orhestra aceea venită de la
Bucureşti şi avea la baterie pe unul Puiu Osadici, renumit baterist la
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acea vreme şi noi beam coniac făcut prima oară în România şi
ce bun era!?

Tăie şi el o bucată din friptură, o duse la gură, mai
luă şi din salată, rupse din chiflă şi începu să mestece  şi, cu
grija povestirii, neglijă rigoarea, că nu trebuie să vorbească
cu gura plină şi continuă:

… Îi plăcea  mamei carnea de vânat şi ştia s-o
pregătească cu toate „dichiselile”. Văzându-mă înarmat şi
echipat în mijlocul bătăturii, cred că îşi imagina o pulpă aşezată
la fript  pe jăratecul  de sub cazanul de făcut ţuică, pus şi el în
„baterie”, să fiarbă  tescovina, să nu se acrească rău, iar noi în
mâini cu ulcelele de lut făcute de un olar de la mine din sat,
Aurică, pline cu vin,  uram de noroc, „că scapără… şi noaptea-
i lungă.” N-a uitat să mă avertizeze că s-a umplut pădurea şi de
mistreţi care au mâncat porumbii de pe locurile oamenilor.

-„ De pe locul din Gura Văii, a zis mama, n-au mai
rămas decât cocenii, şi ăia făcuţi praf, că   i-au trântit la
pământ…  Când intră hâţa pe locul cu porumbi, fiecare porc
încalecă pe câte un rând şi-l culcă până la cap, mâncând drugă
cu drugă, a mai adăugat dânsa cunoscătoare. Peste matcă, am
avut câinele legat în capul locului şi într-o noapte era să ni-l
omoare, dacă n-auzea tac-tu care dormea acolo, în coliba de
sub anini!… Măcar de-ai trage şi tu în vreun râtan, unul mai
godânac, să n-aibă carnea tare, că nu-i păcat, mamă, după
pagubelele pe care ni le fac!”

Văzând  că eu sunt pe terminate cu porţia mea,
mai luarăm halbele în mâini, dădurăm noroc ciocnindu-le şi
se făcu o pauză din povestire. Aşteptam cu nerăbdare
deznodământul de care fusesem avertizat că-i tragic şi nu
înţelegeam de ce!?

Când încrucişă tacâmurile pe farfurie şi o împinse
lateral, continuă:

…Grăbit, să nu mă prindă seara în bătătura casei, cu
puşca pe umăr, cu pumnalul la centura  plină cu cartuşe potrivite
pentru orice vânat, am ieşit prin grădină şi m-am angajat pe
matca Puturoasei, înspre Coarba. Pădurea începea chiar de
lângă curtea grădinii şi se pregătea de iernat, multe frunze
picaseră şi la prima brumă ce urma  codrul se despletea definitiv
de podoaba verde ce dăduse culoare şi   purificase aerul o vară
întreagă. Călcam pe nisipul umed şi doar din loc în loc se mai
afla câte un crov cu apă de la ultima ploaie. Era o linişte perfectă
şi peste sat se auzeau doar câte un lătrat de câine, sau cântatul
unui cocoş care vestea venirea serii. În rest, nici o mişcare, doar
treburile ce se fac în lăsarea serii prin vreo curte locuită,  de cei
ce făceau comina, pe furiş, că nu era voie, dar dacă s-ar fi vrut,
puteau fi uşor depistaţi după fumul care ieşea prelungit pe
coşurile vetrelor unde erau montate povernele. Era un lucru
tăinuit, dar acum nimeni nu se mai formaliza. Făcutul ţuicii
centralizat „la baterie”, cum se spunea, se desfiinţase  în anul
acela, mai ales că nu prea fuseseră prune, iar corcoduşele tot
clandestin se fierseseră de cei care apucaseră de le strânseseră.

Când am ajuns la pădurea lui Novac, un reper pe
valea respectivă, am încărcat arma de vânătoare  marca IJ
calibru 12, cu alice de 2mm pe ţeava din dreapta şi cu 4mm pe
stânga, ţeavă „şocată”, ce  bătea  grupat cu cel puţin zece metri
mai mult decât surata ei din dreapta. Dacă dădeam de un sitar,
trăgeam cu dreapta, iar pentru vreo vulpe sau iepure, că peste o
săptămână se dădea drumul şi la iepuri, trăgeam cu stânga. Am
intrat în pădurea rărită de securea nemiloasă a omului şi urcam
spre Padină, mă scuzi că spun toate detaliile, loc superb aşezat
sub vârful dealului numit Stolul , însemnat până şi pe hărţile

militare cu un stâlp topo-geodezic.  Pe vremuri,
aici erau  grădinile cu viile Vişoilor, locuitorii

unui sat vecin, distruse de Filoxeră, o insectă adusă de prin America,
după Războiul de la 1877. Cel puţin aşa ştiu eu din studiile mele, preciză
Vasile. Oamenii au renunţat şi terenul nepotrivit pentru alte culturi şi
a fost năpădit de mărăcini, rugi şi alţi arbuşti. Nişte tufe de moşmani şi
gutui aminteau de ceea  ce a fost şi pe aici odată.

Îmi plăcea cum dădea toate detaliile şi încercam să realizez
asemănări cu locurile satului în care m-am născut şi eu cu foarte
mulţi ani în urmă.

 …- Am făcut un popas să încerc chemătoarea de vulpi din
care imitam  ţipătul iepurelui disperat, prins în capcană.

 M-am aşezat pe o răgălie sub  un gorun bătrân şi am suflat
în această „vuvuzelă” construită anume pentru vânători şi, mişcând
din palmele în care o ţineam, scoteam sunete ce imitau perfect vaietul
disperat al iepurelui căzut în beliţă. Mai făceam o scurtă pauză şi iar
dădeam drumul la sunete, având  privirea distribuită spre „câmpul de
bătaie” . La un moment dat, chiar din ogaşul adânc şi întunecat care
începea de la picioarele mele, am auzit un foşnet şi câteva pocnete de
surcele rupte, fapt care dovedea că ceva greu era în mişcare,
strecurându-se să iasă din acel loc.  În adierea vântului venea şi un
miros puternic de cocină. Am încremenit, lăsând liniştea să se aştearnă
peste natura uşor răscolită… Pe o pantă a ogaşului cu pădure rară şi
desfrunzită, am văzut o hâţă de mistreţi încolonaţi perfect, în frunte cu
unul mai mare. Era o scroafă cu şase godaci, puii ei din acea vară.    I-
am admirat şi…  n-am catadicsit să mă folosesc de armă cu toate că
erau în „bătaia puştii”, iar pentru un grăsun erau bune şi alicele de 4
mm. Ar fi fost un gest ce nu cadra cu principiile mele.  Dacă braconezi,
măcar s-o ştii pentru ce o faci!...  Dar să tragi în scroafă şi să laşi de
izbelişte puii ei să înfrunte o iarnă e un gest barbar. Să împuşti un
purceluş, numai ca să te afli în treabă, este la fel. Atunci, lasă-i în plata
Domnului, să se facă mari, chiar cu preţul porumbilor munciţi de către
săteni…
              Îl ascultam fascinat şi detaliile nu numai că nu mă plictiseau,
dar se şi încadrau plăcut în povestire. Aveam impresia că citesc dintr-
o carte o poveste de vânătoare, nu că-l ascultam. Reuşise să mă
captiveze şi nu îndrăzneam să-l întrerup. Simţem că are ceva pe
suflet, de care dorea să se descarce. Era un fel de spovedanie pentru
un păcat săvârşit  şi dorea să se elibereze. Timpul nu ne presa şi
totul corespundea ambiental, ca să ne simţim cât mai bine.
               După ce comandă şi câte o cafea, aprinse o ţigară Snagov,
care era din cele scumpe în acel timp. Eu nu fumam şi continuă:

…- M-am ridicat din locul unde pregetasem preţ de aproape
un ceas şi am plecat mai departe. Prin pădure, nefiind nici pană de
sitar, am scos cartuşul cu alice de 2 mm şi rapid   l-am înlocuit cu cel
de 4 mm iar pe ţeava şocată am introdus un cartuş destinat pentru
vânat mare, cu denumire trei la fund, care conţinea  în total nouă bile
aşezate pe trei rânduri. Ca putere, este mai slab decât breneke, dar
tras de la distanţă potrivită omoară şi un taur!
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Mirosea a toamnă şi din loc în loc dădeam peste  poeniţele
pe care crescuseră în voie, şi nu fuseseră culese, chitele de ghebe
putrezite chiar în locul  unde au răsărit. Mistreţii dispăruseră în
hăul văilor, iar eu, cu prezenţa mea nu prea potrivită legal, violam
ordinea naturii. În mai puţin de o jumătate de oră, mă apropriam
de Coarba, locul legendar  al misterelor copilăriei mele şi mi-am
adus aminte de o întâmplare. Pe la vârsta de 12-13 ani, când
păstoream caprele cu mai mulţi copii de seama mea, în timp ce noi
ne jucam şi ne depărtaserăm de măruntele erbivore, ne-am trezit
cu toate  animalele bulucite spre noi, fugărite de doi lupi din care
unul deja făcuse pradă din iedul lui Tinu. Ce ţipete disperate am
scos până am alungat jivinele şi  am părăsit zona, convinşi fiind că
erau mai mulţi prădători ce făceau parte dintr-o haită! Acum, eram
singur, eram înarmat şi doream o întâlnire cu un lup, măcar să
răzbun ieduţul din copilărie, cel al lui Tinu

…Poiana Coarba nu mai era cum o ştiam eu. Gorunii
puseseră stăpânire pe ea  şi se împădurise. Nimic nu se mai asemăna
cu ceea ce fusese altădată. Cu timpul, dispăruse până şi  imaginea

locului unde era poiana şi crângul cu tufele de arbuşti. Animalele
care o păşteau pieriseră odată cu depopularea satului şi acum
creşteau în voie tot felul de copaci de esenţă tare. Nici nu mai
realizam că sunt în locul cu amintiri de odinioară atât de frumoase.
Totul se ştersese şi nu mai era ce-a fost. Un crâng pusese stăpânire
pe poiana Coarbei. În locul pomilor fructiferi, apăruseră frasinii
şi jugaştrii. Aproape să nu recunosc nimic, dacă nu     m-aş fi aflat
pe marginea hăului abrupt, unde, cândva fusese o râpă  devenită
şi ea pantă împădurită cu salcâmi.

Mergeam agale  pe versantul opus al văii Puturoasei,
adică pe dreapta, şi de la Coarba mă întorceam spre casă. Vremea
se înmurgea, seara se lăsa molcom,  dar nu mă grăbeam, fiindcă
apăruse  luna pe cerul senin şi promitea că-mi dă destulă lumină.
Nu era lună plină, dar era suficientă pentru a lumina drumul de
creastă pe care-l parcurgeam. Mă relaxasem, dar îmi stăruia în
minte vorbele mamei spuse la plecare. „Să nu vii cu mâna goală,
că geme pădurea de vânat!”… Dar eu, în după-amiaza de atunci,
în afară de turma aceea de mistreţi, nu văzusem altceva. Parcă
toate intraseră în pământ!

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

Ion C. Gociu - 80 ani
10 mai 1934 - 10 mai 2014
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Aşa cum precizam în povestirea „Eu cred în blesteme,
mumă”, publicată în „Crinul satelor” din 2006, blestemul este opusul
radical al practicii binecuvântării (blagoslovirii). „A blestema -
precizează Valeriu Bâlteanu în „Terminologia magică populară
românească” - este un termen ce denumeşte acţiuni cu caracter
malefic”. Iar muma îmi spunea: „Să te fereşti de blesteme, mumă,
că ele sunt mai grele decât trăsnetul!”. Sau, cum spunea Mihai
Eminescu:

„Blestemul mizantropic
Cu vânăta lui gheară…”

Ca şi al lui Tudor Arghezi:

„Mâncate-ar viermii, hoitule, din viaţă,
Viermii mărunţi, de dimineaţă
Să-ţi sfredelească după prânza
Limbricii rânza şi osânza…”

De la o imagine teratologică (Eminescu), la o orgie terifiantă
pe seama omului păcătos (Arghezi). Tache Papahagi în „Lirica
blestemului”, sesizând expresivitatea şi gravitatea metaforică a
limbajului împins, uneori, până la draconic, aminteşte blestemul
din „la Chevauche funebre” (pag. 88) sau de cel al mamei din balada
albaneză „Milo Sini” (pag. 15), ori formulări, ca:

„Blestemul cel de părinte
E ca focul de fierbinte”;

„Blestemul părinţilor
E ca piatra munţilor;
Cade greu copiilor…”

În acelaşi context, Papahagi face trimitere la poezia populară
a slavilor din Boemia, în special la impresionantul blestem din BOH.
Aici: „blestemată de mama ei, o fată a devenit arbore, din al cărui
trunchi nişte muzicanţi şi-au făcut vioară din care au cântat în faţa
nenorocitei mame care, în acele viori, şi-a recunoscut pe fiica sa
blestemată”.

Din lirica daco-romană, Tache Papahagi citează legenda
„voinicului înghiţit de şarpe”, concretizându-l cu blestemul de
mamă:

„Frunzuliţă, rug de mure,
Cucule de pe pădure,
Mergi la mămuca de-i spune
De mai are-un frate-al meu
Să nu-l blesteme aşa rău

Cum m-a blestemat pe mine
De n-am ajuns zile bune…”

Despre puterea blestemului, autorul ne prezintă momentele
în care o mamă îşi blestemă fata încă din leagăn, urmările fiind
nenorocul şi alte nenorociri:

„Măiculiţa când m-a făcut,
Bine că i-a mai părut;
Dară când m-a legănat,
Tare rău m-a blestemat,
Cu blesteme mari, de foc,
Să n-am pe lume noroc:
Piciorul mă legăna
Şi gura mă blestema…”

Există şi un blestem greu al mândrei:

Hei, tu, mândruliorul meu,
Tu atâta să te duci
Pân’ vei găsi plug de cuci,
Corbii la masă cântând,
Ciorile pita făcând…

Până aici, blestemul, în absurditatea lui, pare glumeţ, dar ce
urmează, e de „jale şi de piază”:

Corbii bee-ţi sângele
Cum mi-ai stricat tu fetia;
Nice-s fată, nici nevastă,
Nice-s floare de pe coastă…

Şi:
condamnare la temniţă grea, fără cea mai mică milă:

Nouă ani, nouă temniţi,
Nouăzeci de fiare reci,
Tu atâtea să le porţi –
Fiarele să-ţi ruginească,
Picioarele-ţi putrezească,
Să-ţi rămână ciontul gol,
Să vezi cât mi-i de uşor
Mie fără drăguşor…

Se crede că blestemul este partea finală a baladei lirice
„Mândra oşteanului”.

În toate „cântecele negre” de până acum vedem imaginea
eminesciană a puterii lor malefice, de blestem mizantropic (ură de
om) cu gheară vânătă (de balaur?). De monstru ucigaş?

S-ar putea ca împlinirea blestemelor să se datoreze legăturii
de sânge dintre blestemător şi blestemat. Unde lipseşte legătura
directă, blestemul, oricât de nimicitor ar fi el în expresia lui ucigător-
metaforică, ar fi lipsit - se pare - de dorita forţă malefică, deşi obiectul
lui poate fi o fiinţă hipermalefică. Ca în cazul ce urmează, el
fiind unul politic, dintr-o istorie foarte recentă (evenimentele
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din decembrie 1989):

La locul de veci (încă nu e limpezită situaţia), respectiv, în
Cimitirul Ghencea al cuplului Ceauşescu, pe un arbore, în august
1991, am găsit, afişat, următorul blestem, cu adevărat „mizantropic”
şi cu „gheară vânătă”:

Vede-te-aş spânzurat, ori în frigare,
Să ai oţet pe buze şi-n sânge moare,
Ochii să-ţi sară în mii de bucăţi,
Schimbate-n cucuvele de mare preţ…
… Să-ţi fie zâmbetul, de râs, pe tavă,
Servit de „teroriştii” ce te-au urcat în slavă,
Iar limba-ţi, mincinoasă, poliglotă,
Să mi ţi-o vâre securiştii-n epiglotă…
…Când, clătinându-te-n spânzurătoare,
Vei implora, canalie, iertare,
Răspunsul fie unul, „ceauşist”:
„Să te ia dracu, monstru KGB-ist!”

Blestemul face trimitere la evenimentele tragice din acel
decembrie 1989, când, aruncându-se în eter şi pe ecranul televiziunii
române acel otrăvit „securiştii-teroriştii”, a trebuit ca „Revoluţia ”
să se soldeze cu peste o mie de morţi şi mai mulţi răniţi, ca
EMANAŢII să-şi legitimeze cocoţarea la cârma „noii ere
româneşti”. Cu toată puterea năucitoare a blestemului în cauză, se
pare că forţa lui acuzatoare a rămas fără efect. Deocamdată…

Dar să ne întoarcem la subiecte cu o istorie mai îndepărtată
(evul mediu, în spaţiul german). Astfel, despre puterea reală a unui
blestem eficace vorbeşte legenda privind cele două bazine ale
Rhinului din satul Losduinen (se pronunţă Losdeunen) din Olanda.
Legenda a fost preluată de scriitorii şi poeţii vremii, iar nouă ne-a
fost transmisă, în proză, de Ludwig Bechstein, iar în versuri de
Karl Simrock. Titlul ambelor este acelaşi:

„So viel Kinder als Tag im Jahr” (Atâţia copii câte zile are
un an). Aşadar, într-o zi trece pe la poarta Grafului von Manneberg,
un renumit erou al locului, o biată femeie, în braţe cu doi copii
gemeni. Soţia lui, Margareta, fiică a Grafului Floris al IV-lea al
Olandei, n-o poate suferi pe cerşetoare şi, mai mult, nici nu poate
crede că este posibil ca o femeie să nască gemeni:

Fugi de-aici, târfă sadea
Cu gemenii tăi de fată,
Că-un bărbat nu poate-avea
Vlagă pentru doi deodată.

Răspunsul cerşetoarei vizavi de
răutatea şi jignirile aduse de cea în cauză,
a fost blestemul:

Câte zile un an are,
Plozi atâţia
Domnul să-ţi pună-n
spinare…

Adică, nici mai mulţi, nici mai puţini decât 365! Din clipa
schimbului de replici, soţia Grafului a şi rămas însărcinată, corpul
ei căpătând proporţii nemaivăzute pe lume, iar noii născuţi purtau
acelaşi nume: fetele – Elisabeta, iar băieţii – Johann. Toţi au fost
botezaţi în cele două bazine, dar toţi au murit în seara Paştilor,
fiind îngropaţi în cimitirul bisericii mănăstireşti din Losduinen.

Povestea spune că în amintirea acelei
naşteri miraculoase, pe malul râului Maas a fost

ridicată o cetate cu 365 de ferestre, iar cele două bazine sunt căutate,
de sute de ani la rând, de femeile sterpe care, aruncând în ele un
pumn de nisip, speră să primească rodul dorit.

Despre neînduplecata putere a blestemului este legată şi
legenda mănăstirii Disentis, una din cele mai vechi din Alpii retieni
(retoromani), la început neînsemnat schit al unor eremiţi, scobit în
peretele unui munte (cella ubi spelunca est). Acţiunea s-a întâmplat
la începutul secolului al şaptelea, când Sfântul Columbanus, călugăr-
şef al mănăstirii irlandeze Bangor, a plecat pe continent să presteze
muncă de misionar. Astfel că, în anul 613, plecând în Italia, l-a
lăsat la schitul „Desertina” pe elevul său, Sigisbert. El, predicându-
le păgânilor din zonă învăţătura lui Christos, a câştigat adepţi, actul
de creştinare înregistrând succese spectaculoase. În acest proces, l-
a câştigat drept adept inclusiv pe şeful aşezărilor de pe malurile
Rhinului, el numindu-se Placido. Acesta a ridicat în anul 614 o casă
de rugăciuni, căreia i-a lăsat în dar întreaga lui avere.

Fapta nu i-a fost, însă, pe plac Grafului Victor, regent în
zonă al regelui francilor, drept pentru care a pus la cale decapitarea
lui Placido. În momentul săvârşirii odiosului act, Sfântul Placido şi-
a ridicat capul de pe pământ, l-a luat cu el la Desertina, dându-i-l
lui Sigisbert, în memoria martirului ridicându-se, în anul 801,
biserica Azo.

„Nu mult după nelegiuitul act, Graf Victor s-a înecat în Rin,
drept pedeapsă pentru crima comisă” – spune legenda.

Dar iată că nu numai pe Rin întâlnim legende cu tematică
toponimică, ci şi în Mehedinţii României. Romanciera Oana
Manolescu îl lasă pe un personaj al locului din captivantul roman
„Munţii sunt ai noştri”  să relateze legenda „Văii Găinii” din Munţii
Băii de Aramă. Să urmărim cu atenţia cuvenită frumoasa poveste:

… Nicodim, valah de peste Dunăre şi rudă cu cneazul Lazăr,
în neostenitul drum prin ţară de a ctitori lăcaşuri de rugăciune în
locuri „pustii şi apărate”, plăcându-i locurile de la Ponoare, s-a oprit
la peştera de sub pod, unde a poposit cu acest gând al întemeierii.

„În Orzeşti – spune autoarea – unde s-a dus întâi, n-au vrut
oamenii să-l primească. Nicodim, desculţ, cu capul gol şi o haină
subţirică pe el, a plecat spre Ponoare”. Dar acolo, lumea i-a zis:
„Măi, omule, cel de sus e aici, cu noi. Dar ia uită-te colea, la pietrele
noastre golaşe şi la pământul acesta roşu şi crăpat. O ţine-o biserică,
nu zic ba, da’ cum ţinem, noi după aceea biserica? Şi din ce-o
înzestrăm?” Şi, ca să scape de „veneticul” ăsta suspect, oamenii
Ponoarelor s-au dedat la o nelegiuire. I-au băgat, pe furiş, „cu gânduri
rele, în desagă, o găină şi cuţitul înfipt în ea”. Bătaie de joc cu gând
ascuns, că abia a pornit la drum călugărul că a şi fost ajuns din urmă
de un grup de oameni călări. Scena merită notată în întregime:

„- Părinte, ai fost la noi, te-am ascultat şi, drept îţi spunem,
ne pare rău că nu te-am putut aciuia în sat. Suntem săraci, părinţele.
Da’ nu trebuia să îţi baţi joc de noi şi de sărăcia noastră.

- Ce este, oameni buni?
- Păi… ne-ai furat… (…). Păcat e de Dumnezeu, dacă cu

vorba îl preamăreşti şi cu mâna îl furi!
- Eu? Ce-am luat eu de la voi?
- Eşti hoţ! Ia caută în traistă, „sfinţia ta”!”

Locul unde a fost „reţinut” Nicodim era pe Bulba… Aici,
„călugărul cărturar căzu în genunchi, în praful drumului şi,
ridicându-se spre cele patru zări, porni glasul său ostenit:

Dea Domnul Dumnezeu să fie mereu, precum spuneţi voi,
munteni din Ponoare! Să vă mustre steiul fără cărare şi pământ
plesnit! Când o fi slănină, să n-aveţi făină şi peştele-n apă să fie
pierit! Cimpoiul să-l aveţi de meşteşug! Iar satul creadă-l alţii
părăsit! Să nu vă găsească cine v-or căuta, căci fi-veţi tot la moară
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să măcinaţi furtună şi tot plecaţi departe martori de minciună - şi să
credeţi că trăiţi în belşug. Cât poate un om să meargă fără să stea la
masă, acolo să-şi aleagă vecinul loc de casă! Să nu mai ştiţi ce-i
rodul! Să nu ţină nici malul, nici puntea, nici podul, să nu poată
nimeni la voi să se aciuiască! Nimic să nu crească şi nimic să
rodească!”

Cumplit blestem. Dar altfel n-ar fi ce i se spune şi ce trebuie
să însemne, împlinindu-se… Aici, despre acest blestem şi despre
urmările lui ne relatează autoarea în continuare:

„Blestemul răsună în valea Bulbei şi întreaga natură îl auzi.
Îl duse vântul şi prinse a sufla a uscat. Îl auziră pomii şi sus, în
Ponoare, se chirciră. Îl auzi glia şi plesni, istovită.

Nicodim, sfântul cărturar, a ridicat schit în pădurea de tisă
de la Tismana şi şi-a făcut chilie în peştera de stâncă de la poalele
Cioclovinei. De mai bine de trei veacuri, satul Ponoare e sub blestem.
Şi de mai bine de trei veacuri - încheie bătrânul Vlaicu (povestitorul)
- se numeşte „Valea Găinii”, locul unde ponorenii, ajungându-l din
urmă, l-au batjocorit pe Nicodim!”

Frumoasă poveste. Frumos povestită...
„Să nu-ţi baţi joc de cele sfinte!” se aseamănă cu porunca

similară din Decalog: „Să nu iei numele Domnului în deşert!”.

O poveste oarecum asemănătoare o descoperim într-un frumos
basm japonez (chinez). O aflăm sub numele de Jikininki (căpcăunul)
din admirabila carte „Într-o ceaşcă de cafea” de Lafcadio Hearn,
întâmplare trăită de Musa Kokuchi, preot din secta Zen cu sute de
ani în urmă:

Călătorind singur prin provincia Mino, el, Muso, s-a rătăcit.
Dând, apoi, peste un  sihastru, acesta a refuzat să-l găzduiască,
îndrumându-l spre un sătuc doar cu zece gospodari, aici fiind bine
primit în casa starostelui, care, însă, abia îşi dăduse obştescul sfârşit.
Cel ce preluase grijile gospodăriei i-a spus călătorului că poate sta
cu mortul, dacă nu cumva îi este frică, fapt interzis, pe de o parte,
de lege, iar pe de altă parte de superstiţia locului, pe motiv că acest
fapt ar provoca pustiitoare epidemii. Muso rămâne. Peste noapte,
asistă însă la un eveniment care l-a îngrozit. La miezul nopţii, a
dat, buluc, pe fereastră, o formă „nedesluşită şi uriaşă”. Aceasta s-a
repezit imediat la cadavru, devorându-l cu poftă şi foame. Nu au
scăpat nici prinoasele. Deodată, la fel de misterios, „forma” a
dispărut.

Reîntors la pustnicul ce-l îndrumase în sat, acesta i-a căzut
în genunchi, la picioare, strigând:

- Mi-e groaznic de ruşine! Eu am fost cel care a înfulecat
cadavrul... Eu sunt un Jininika, mâncător de carne de om!

Povestea spune că el ajunsese în starea asta, deoarece, fiind
preot, singurul în acel loc aproape pustiu, făcea slujbele , rugându-
se fără convingere şi credinţă. Tot timpul nu se gândea decât la
hainele şi mâncarea pe care i le-o aduceau lui, ca preot. Din pricina
neiertatei nelegiuiri – declara pustnicul – a renăscut sub chipul de
Jininki. Nici nu s-a terminat „spovedania” că păcătosul căpcăun a
dispărut misterios cu toată sihăstria lui...

Din evul mediu german, marele baladist Uhland ne pune în
faţa unei dramatice poveşti, care se numeşte „Blestemul cântăreţilor”.
Dacă nu ar fi prea lungă, ar merita, pentru frumuseţea ei, să fie
transcrisă în întregime. Subiectul, pe scurt: doi minnesengeri
(trubaduri), un bătrân maestru şi un tânăr frumos şi blând, ajunşi la
curtea Regelui, cântă atât de frumos, încât farmecă întregul auditoriu.

Cel mai mult însă părea vrăjită
Regina. El, Regele, gelos şi
neînduplecat, răzbunător, rosteşte:

Ihr habt mein Volk verführet,
Verlocket ihr mein Weib?
Der König schreit es wütend,
Er heckt am ganzen Leib...

(Voi îmi vrăjiţi poporul,
Femeia mi-o vrăjiţi? -
Ţipă nebunul Rege,
Greu clănţănind din dinţi...)

Şi, deodată, Regele îi
străpunge tânărului trubadur pieptul
cu sabia. Oroarea actului dement îl
prăbuşeşte pe venerabilul maestru într-o sfâşietoare durere.
Spărgându-şi lira de un stâlp al palatului, el aruncă asupra Regelui
un înfricoşător blestem cu efecte pustiitoare, imediate. Evenimentul
a rămas pecetluit în memoria colectivă:

Vai, vouă, regi şi palate,
Să n-aveţi parte de stele,
Nici de cântec de păsări
Şi nici de baladele mele...

Doar gemete, pedepse păgâne,
Spaimă de sclavii plângând,
Pe care, apoi, să-i îngâne
Ruine, moloz, fumegând...

Vai, vouă, grădini de parfum
Din maiul cu flori, luminos,
Aici, stăpâni-vor, în veci,
Doar vraiştea şi frigul din os,

O sete cumplită vă ardă -
Izvoarele toate murind -
Hoituri, grămadă, să fie
Peste ele corbi croncănind...

Nicicând veste de-un Rege
Şi palate în jur să mai fie,
Ci doar horcăitul regal
Regina să-l audă-n vecie!
..............................................

„Mumă, mumă – îmi
spunea muma – eu cred în
blesteme. Fereşte-te să le
rosteşti, dar şi de pleasna lor.”

(„Portal - Măiastra”)

,

Aşa strigă rapsodul,
Iar Ceru-l auzi...
... ziduri înalte, turnuri,
Căzură într-o zi

Ba nici măcar o urmă
Din ce comori au fost
Nu a rămas să vadă
Al blestemării rost...

Şi-atât cât vede ochiul,
Deşertul acum e domn,
Căci regi de-au fost odată,
Acesta-i doar un zvon

Un zvon fără cuvinte
Şi fără de folos....
...Uitate au fost palatul
şi-un Rege crud, gelos...

.. (tălmăcire. D.D.)

Citiţi întreg  volumul Comoara din legendă online:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Dumitru_Danau-Comoara_din_legenda.pdf
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 Ziarul Adevărul: "Nicolae Diaconu este membru al Academiei Artelor Tradiţionale din
România. El îşi adaugă mereu titulaturii sale şi cuvântul „Sofroneşti", „cătunul de case" din Iaşi în care a avut

norocul să se nască, în mai 1955. Lutul, simbol al miturilor facerii, este modelat şi ars de ceramist fără să-i
lipsească elementele specifice anumitor zone ale ţării. Figurinele realizate de Nicolae Diaconu sunt adevărate

cronici ale satului tradit,ional românesc, iar valoarea lor documentară a făcut ca acestea să fie găzduite de
Muzeul Civilizat,iei Populare Tradiţionale „Astra" din Sibiu, dar şi la Bucureşti, la galeriile

Muzeului Ţăranului Român şi la Muzeul Satului."

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

 Universul satului
românesc

Mă bucur de prietenia artistului popular,
însufleţitor al lutului – mit al facerii – Nicolae
Diaconu, cronicar al satului românesc
tradiţional.

L-am cunoscut în vara anului 2013, cu
ocazia organizării la Târgu Jiu a Târgului
meşterilor populari, unde ceramistul s-a
destăinuit în simplitate, cu o modestie destul
de rar întâlnită în timpurile de acum.

Membru al Academiei Artelor Tradiţionale
din România, Nicolae Diaconu a străbătut toate
continentele lumii însoţit de figurinele sale din
lut ars, lucrări însufleţite, care exprimă în măsuri
egale, atât suferinţa cât şi bucuria omului de la
sat, surprins în activitate.

„Când eram mic, în satul meu de baştină
şi ieşeam cu vacile pe un deal unde, de
plictiseală, modelam păsări şi diverse animale
din lut…”

„Printre modelele create de mine se
regăsesc o parte dintre consătenii mei”.

Destăinuiri… cuvinte ce curg încet,
controlat, asemenea răbdării cu care maestrul
îşi realizează opera. A fost o reală plăcere să fiu
în preajma acestui minunat artist „unicat”,
căruia nu îi pot mulţumi îndeajuns pentru cadoul
făcut.

 Florian Văideianu- jurist,
Tg.-Jiu, 10.02.2014

- NICOLAE DIACONU  -

Nicolae Diaconu - în dreapta, la o expoziţie

Stânga: Florian
Văideianu văzut

de artistul
popular Nicolae

Diaconu
 - vedeţi opera de
artă ceramică pe
coperta spate- Ansamblul din lut “Cioban cu oi” la expoziţie

Scriitor membru

al LSR -Gorj
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RĂZLEŢE PRIVIRI ÎNDĂRĂT

DORU V. FOMETESCU - (n. 1949,
Ciuperceni - Gorj) - poet, eseist.

Visarea suie-n primăveri

Motto:
„Ars lunga, vita brevis”

Hippocrate

În amintire Hippocrate
ca un miracol, înflori –
un suflu discret ce răzbate
cu dor de primăvară şi Florii...

Încă se răsfiră-n aforisme
ce unora le par naive,
la fel cum leacuri şi charisme
ori medicini alternative...

Magia albă stă-n cuvinte
şi-n grija faţă de erori –
cu Hippocrat ca un părinte
suntem deplini, răspunzători!

Simţim îndemnul la cultură
cu legături între concret şi-abstract,
cât privim totul cu măsură –
întâi la om şi-apoi la act!
Visarea cea din primăveri, adie
cunoaştere şi tainic meşteşug,
„Ars longa, vita brevis”, fie,
şi Adevărul dincolo de jug...

martie 1985

Cultul morţilor

Lacrima apărută
la moartea unui om – prieten,
în semn de despărţire
şi nepotolită stare lăuntrică –
a fost prima formă de cultură.

Ceva mai târziu,
truda, sudoarea şi lacrimile
celor osândiţi s-au pietrificat
în arta piramidelor...

Valorile de odinioară
răsar ca nişte arbori,
legături între Pământ şi Cer
ale unor spirite alese...

Cine nu-şi regăseşte
cultul morţilor
pare să fie în primejdie,
fără acel spaţiu de unduire
în real(i)zare...

6.04.1986

Alte suveranităţi

celor cu patimi de putere
Vai, cum revine suverană sila…
în sfinţite cârciumi şi baruri cu fiţe
unde slăbiciuni-puteri îndepătează mila
şi plăceri lascive sunt nişte zeiţe!
Sultan e raitingul şi baroneasă grila,
marfă sunt desfrâul, interlopul şi gorila,
ce mişcă în prim-plan, lider şi camarila,
profitul, teama, praful şi pastila!

27.01.2013

Loialitate

Femeia care probează
bunătatea inteligenţei
şi nu o bluză ispititoare,
ţine în frâu
bărbatul orgolios
prin îngăduinţă şi nobilă aşezare.

Politica sa ori poate
misterul ei
dezvăluie cultul familiei –
în timp ce, binevoitoare
ca o mamă
deretică la fericirea celorlalţi.

Fidelitatea e şansa
ascensiunii neamului prin
vremuri oricât de aspre,
dacă femeia şi bărbatul
o recunosc, deopotrivă...

03.02.1986

Din volumul «Focuri peste zăpezi»

Un pup pentru
martie 2014
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Citiţi alte POEZII online, aici:

http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Doru_Fometescu-Focuri_peste_zapezi.pdf

Spaţiul libertăţii

Cultura-i drumul scurt spre libertate
nu mod de-a născoci un alt nimic,
în sanctuare freamătă lumini...
o taină-i tot, se-nalţă pururi spic !

Un dar poate divin – cuvântul liber –
ce seamănă cu cea dintâi făptură,
cu râvna demnităţii, dar – uimire,
departe de acel blestem, cenzură...

În universul magic de iubire,
femeia, fie, peste toate, mamă –
bărbatul, fie, mai bărbat, şi-atunci,
în noua lume râul se destramă!

Strivit respect şi-ncătuşări de suflet
ne dor... jertfă a fost şi va fi încă,
lucraţi la echilibrul între da şi nu,
la vis săpaţi fundaţie adâncă!...

Cumva, purcezi prin frenezie rece
s-ajungi la timp în spaţiu! libertăţii,
alege drept şi te răsfrânge-n bine,
fii însuţi tu, o flacără Cetăţii!

28 decembrie 1989

Cât mă răsfrâng

Ce greu e să te dărui celuilalt,
dar şi mai greu să te aduni în sine,
cu împrumut din marile destine
trăiesc veghind la zborul spre înalt...

Cândva, imaginile vagi se şterg,
şi viaţa ca o limitată ciornă,
trece în chip de străvezie bornă –
se-nalţă vis şi suflet, urcă verb...

Scenariul meu e fără dedesubt;
să nu mă frâng tot caut absolut,
cât mă răsfrâng nu încetez să lupt...

Prin verb m-apropii de un spaţiu
abrupt,
mă reîncarc de sens şi început,
şi dintr-o veche taină mă înfrupt!

1987

N-avem timp…

Trăim dramele firesc –
cine să mai aibă milă? –
mediul fizic îl strivim
cu o poftă de reptilă...

Nu mai vrem să ne plimbăm,
s-au tot defrişat zăvoaie,
somnul nu mai prinde vise,
verticalul se îndoaie...

Aprige forţe bizare
ţin simţirea parcă-n gheară –
cum străbatem cenuşiul?
când zidim o primăvară?

Poate că ne-nşeală graba,
mâine, cine mai îndrumă
calea viului, ce rază
leagă cer de sfânta humă?

Dacă vulcanu-şi revarsă
lava, cum să ai răbdare?
Poate ne întream-o taină –
lacrima ocrotitoare...

21 februarie 1985

1989 - Anul când armata a fraternizat cu poporul pentru libertate.
După câţiva ani, armata de tip popular a fost desfinţată în favoarea
unei armate de mercenari. (vedeţi coperta cărţii de la pag 12, jos)
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LUCIA SILVIA PODEANU - (n. 1942, Focşani)
poet, folclorist (din Novaci-Gorj).

Grădina de sub cer

Grădina de sub
      cer farâmă-i
Din veşnicia raiului

divin.
Când, despicată-n
      două
Mândra Tiamat
      născut a fost
      Pământul şi
      Cerul înalt
Şi-n casa departe

de casă
în pace
au aterizat Nefilimii
      în munţii mei
împărăţia Cerurilor
      a coborât:
Taina sfintei

Coroane,
a Sfântului tron

şi-a legilor drepte
Pe care să le
      urmăm.

Pământul acesta
De zei locuit
E grădina -
Ţara de taină-n

care-am trăit.
E ţara atâtor

dureri,
E ţara plânsului

de azi, de mâine,
de ieri.

Dar. şi a visului
şi-a zborului

spre soare.

Grădina de sub cer

E ţara în care
vor creşte
generaţii viitoare.

Chiar dacă din
înalta zare
vulturi hulpavi

Vor vrea dintr-însa
Câte-o hartană

mai mare.

Ţara mea
rămâne

Grădina de sub cer
în care cântecele şi

florile o
vor împodobi
înmiresmând-o

totdeauna în Prier.

Loc râu, loc luminat
- eres -

Ai plecat aseară cu dorul in
                          poală

Şi-ai călcat in loc necurat
Plin de duhuri necurate,
Fata mea-ipe moarte,
Loc jucat de Iele
CareJiiră minţile.
Adu-o Doamne-n loc curat
De mult soare luminat,
De îngeri înconjurat.
Maica Precista Curata
Să-mi vindece fata
S-o lase curată ca argintul
                        strecurată,
Să piară poivele  1)

Să-i revină minţile
(Descântec. Pociovaliştea
Novaci)

La poala codrului umbrit
Bătrânul rege-a fost rănit
De-un prinţ, de peste Măgură venit.
Pe frunzele de aur dm poiană
învinsul rege-cerb stă să moară.
Tânărul prinţ şi ciutele plecară.

Cu arcul pe umeri.
Săgeţile-n tolbă
Flăcăii, ce-n zori au venit.
Zăriră învinsul
Săgeată măiastră
Din arc încordat slobozită

Şi cerbu-i ucis
Cu prada pe umeri
Voioşi se întorc.

Da-n cartea cea mare
a vieţii e altfel înscris.
Vrăjiţi de dihănii
Călcat-au în zori
în loc fară flori
Bătut de vânt greu
Intrare-n sălaşul de zmeu.

în loc rău din lume
Acel care calcă îşi uită de nume
De mamă, nevastă sau fată
Rămâne cu mintea plecată.

Dar. liţa2) Maria cu casa
în muchie de deal în Prosia
Descântă flăcăii
Vrăjiţi de vântoase
Cu apă de-a mare.
Busuioc, cu argint şi cu oase.
Cinci iepe sirepe.
Legate de cozi
Le mână nebune.
Pe jar şi cărbune.
Să scoată năluca din lume.

Scriitor membru

al LSR -Gorj

1) Fantasme, halucinaţii, reg. arhaic
2) Liţa-Leliţa
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Poveste...

Se spune că,
 Pe-acest meleag
de doină şi baladă,
S-a ridicat într-o
vreme, unul, neam
de traistă-goală.
N-avea nicio legătură
cu oasele domneşti,
din nicio dinastie,
Dar, a fost înscăunat
Domn, în Bucureşti.
La început ţara,
condusă de el,
a urcat frumuşel
în prosperitate
şi bun ca un oltean din ăl
harnic strângând,
strângând tot mai mult.
Când, în împărăţie
şi-au făcut câte-n
lună şi stele

- şi trebuie să
   recunoaştem că
era prea mândru de ele –

I-a venit o idee: să-şi

Citiţi volumul Grădina de sub cer online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2014/Lucia-Silvia_Podeanu-Gradina_de_sub_cer.pdf

Apoi îi aşează pe vrăjiţii flăcăi
în loc luminat,
în pace şi taină
descânt îngânat
îi lasă curat ca argintul strecurat.
Treziţi din somnul vrăjit
Pornesc iar flăcăii în sat
     pe drumul ştiut.

facă o cămară
     În care să strângă
                    Aurul
tot din Roşia Montană.
Şi conferindu-i vechea
 valoare acestui
          galben metal
Cu un chinez
şi doi arăbeţi să
     ridice un seif
     puternic în lume
Care să concureze cu
orice R anume.
Ehei, când a auzit
IL ER-ul cel mare
de o aşa imensă
    infatuare
L-a terminat iute
     pe coate-goale,
     i-a spulberat
ţara lăsând-o
în sapă de lemn,
Ba şi în veci datoare
cu o sumă imens de mare.
După ce a cumpărat pe nimic

tot ceea ce în ţară aducea
venit,
I-a ucis pe cei ce
aveau petrol în
Orient lângă mare
Şi l-a umplut de gloanţe
pe domnul Colonel.
A mai rămas să
  se ducă în China
  şi să ucidă ş-acolo
Mai ales pe cei ce-au
cumpărat în State
toate conturile private.

Nu ştiu dacă a fost aşa
Dar eu v-am spus
Cum am auzit povestea.

Grădina de sub cer / Lucia Silvia Podeanu; prefaţă:
Gheorghe A. Stroia. - Adjud : Armonii culturale, 2013,

Index ISBN 978-606-8388-72-4
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Focul fără vreun
anotimp

O horă
Se încinge
În focul
Fără  vreun anotimp
Prin preajmă.

O altă
Horă
În partea
Sălbatică
A aceleiaşi
Planete.

Poeziile lunii
februarie

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

judetul Satu Mare.

Un singur om

Un singur om
La marginea lumii.
Toate sunt ale lui,
Toate anotimpurile
Îi aparţin.

Avantaj el,
Pentru că la marginea
lumii
Se poate face
Voluntariat
Pentru cer,
Pentru păsări,
Pentru gheaţa veşnică,
Pentru alb-negru,
Pentru ochii albaştri.

Fereastra

N-am să închid
Fereastra către lume
Şi nicio floare nu voi rupe
Din grădina aparţinătoare
lor.

Pe seama florilor nu voi
permite glume…
Arbori sigur n-am cum să-
ascund,
Nici râuri n-am cum să ucid,
Flori, da, cu sufletul pot ca
să ud,
Să nu ascund nimic
De uşa ce se-ntredeschide

La boier

La boier roditu
Un pom de argintu
Şi poame din toate,
De multe karate,
A cules boieru,
A cules şi ceru…
De ne-a dat şi nouă
Câte una, două…
Apoi… în grajd, un taur
Se făcu de aur;
Boieru
Se uita la ceru
Şi îi mulţumi
Pentru ce primi:
Aur şi argintu
Cât nu a gânditu
Şi multă lumină
În casă, în grădină,
Apoi s-a mutatu
Din casă-n palatu
Cum chiar aţi aflatu…
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Unde extratereştrii

Poate
Că e rostul lumii…
Care urmează,
În fiecare secundă,
Să ne ispăşească,
Să ne arunce
În vârtej,
Să ne aducă înapoi,
Aici,
Unde extratereştrii
Ne au de grijă.

Citiţi celelalte Poezii ale lunii februarie online, aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2014/02/vasile-mic-poeziile-lunii-februarie.html

Nu pot să nu merg

Nu pot să nu merg
Până la marginea
Cerului,
Să-i  trec streaşina,
Plecat.

Să privesc de acolo
Ca de pe un vârf de munte,
Să am pe umeri rouă,
Pe frunte praf de stele,
Să mulţumesc
Pentru că am ajuns acolo…

Pentru ca
În noaptea următoare
Să visez din nou.

Poate fi

Poate fi
Un evantai
Din pene
De cioară.

Poate fi
Numai
Un purtător de evantai,
Bunăoară…

Chiar poate fi
Un evantai
Din ceară.
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   Mănăstirea Curtea de Arges -
o perlă a arhitecturii şi
spiritualităţii româneşti

 IULIU-MARIUS MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

Introducere

În decursul istoriei, Curtea de Argeş, acel loc al
descălecării şi întemeierii de ţară, devenit apoi centu
administrativ al formaţiunii statale medievale a Ţării
Româneşti şi centru mitropolitan1 , a avut un rol important
şi o valoare aparte, atât datorită poziţiei sale strategice,
cât şi datorită rolului pe care l-a jucat.

Valoarea ei a fost apoi crescută, într-o perioadă
în care se părea că slava acestei cetăţi se apropia de
apogeu, datorită mutării capitalei la Târgovişte, de
apariţia, în cel de-al şasesprezecelea secol al erei
noastre, a mănăstirii de aici, devenită apoi necropolă
voievodală, iar mai apoi, necropolă a regilor României
întregite şi locaş de odihnă a moaştelor cuvioasei
Filoteia, a cărei prezenţă a devenit sinonimă cu acest
loc, datorită timpului de când se găseşte acolo2 . Ea a
fost ridicată în primele două decenii ale secolului şi
sfinţită în anul 1517, după cum ne arată Victor Brătulescu
în monografia dedicată locaşului, în care face o descriere
a ei. Spicuim de aici câteva elemente monografice pe
care le considerăm edificatoare pentru subiectul ce dorim
să îl prezentăm în lucrarea de faţă:

În capătul unui bulevard lung, într-o curte
largă şi bine îngrijită se înalţă Biserica urzită de
Neagoe Basarab la 1515, sfinţită înainte de
terminare, la 1517, zugrăvită la 1526, cuheltuiala
doamnei Ruxanda şi a lui Radu de la Afumaţi, şi
înoită de Leconte de Nouy la 1885.,

Ea se ridică pe vechiul loc pe care Nicolae
Alexandru Basarab3  înălţase prima biserică-
mitropolie a ţării, în care a slujit cel dintâi mitropolit
Iachint, adus de la Vicina4 .
Ea este aşadar ctitoria5  celebrului vioevod

Neagoe Basarab (1512-1521)6 , şi este o realizare
arhitectonică deosebită, ce surprinde atât prin
complexitate, cât şi prin frumuseţea ei, sau prin trăinicia
de care a dat dovadă pe parcursul mai multor veacuri,
înfruntând vicisitudiniile mai multor veacuri de istorie
zbuciumată. Voievodul a investit mult în rdidicare acestei
mănăstiri, devenite subiect de legendă, unde, după câte
se pare, a adus meşteri străini care să-i ridice cupola7 ,

să-i picteze pereţ ii şi să-i asigure
nemurirea. Jertfelnicia ctitorului şi

calitatea celor folosite justifică în parte presitgiul d emai
târziu al sfântului locaş, pe care, Vasile Drăguţ, unul dintre
istoricii artei contemporane, o caracteriza astfel, din punct
de vedere al compoziţiei, a alementelor constitutive şi al
influenţelor care se întâlnesc în stilul şi construcţia ei,
într-o lucrare a sa:

Principala sa ctitorie este biserica
episcopală din Curtea de Argeş. Urmând exemplul
de la Dealu, materialul de construcţie este piatra
făţuită şi profilată, dar datorită programului
funcţional, formele arhitectonice au o compoziţie
mai complexă. În atenţia de a realiza un locaş
reprezentativ, care să îndeplinească şi rosturile
unei necropole domneşti, a fost adoptată soluţia
pronaosului supradimensionat în lărgime. Utilizat
în Ţara Românească, la Glavacioc, şi în Moldova,
la mai multe ctitorii ale lui Ştefan cel Mare,
pronaosul lărgit a beneficiat la Curtea de Argeş
de o tratare deosebită prin introducerea în spaţiul
central a dousăprezece coloane (aluzie la cei
doisprezece Apostoli), ca elemente de sprijin
pentru sistemul de boltire. Închiderea spaţiilor
libere dintre coloane cu strane d elamn, deasupra
cărora sde aflau icoane cu dublă faţă, iar mai sus,
broderii decorative, a făcut posibilă delimitarea a
două spaţii cu funcţii clar diferenţiate: în zona
centrală, pronaosul propriu-zis, iar pe trei laturi
necropola domnească. Întregul volum a fost
încununat cu trei turle, una deasupra celor
doisprezece coloane, două în colţul laturii de vest
Partea răsăriteană de plan triconic, supraânălţată
de o turlă hexagonală pe trompe, se înscrie în
tradiţia puternic înrădăcinată a Coziei8 .
Aceasta este aşadar, din punct de vedere

structural şi din punct de vedere arhitectonic (după cum
am încercat să o aducem în atenţie pe scurt, în această
parte a lucrării), mănăstirea Curtea de Argeş, devenită
necropolă voievodală şi apoi necropolă regală, care a
suportat cu stoicism vitregiile timpului şi a reuşit să devină
unul dintre centrele mari de cultură şi spiritualitate
românească de-a lungul timpului.

Dată fiind importanţa ei, este explicabilă dorinţa
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noastră de a prezenta, în paginile lucrării de faţă, felul în
care s-a constuit această mănăstire, structura şi
compoziţia ei, elementele ei cele mai importante, geneza
ei, influenţele şi celelalte elemente ce ţin de o analiză
istorico-arhitecturală şi ermineutico-pictografică, dar şi
aceea de a prezenta evoluţia ei de-a lungul timpului şi a
influenţei pe care a exercitat-o ea asupra arhitecturii
româneşti şi asupra culturii naţionale, de la momentul
construirii şi până astăzi9 .

Studierea, analizarea şi prezentarea ei, ca rod al
unui efort de documentare destul de consistent, are o
multiplă valoare, fiind, pe de-o parte, pentru cel acre a
scris-o, un izvor de a se documenta şi o modalitate de a
cunoaşte şi de a valorifica propriile sale cunoştinţe şi de
a se încărca duhovniceşte, şi apoi de a transmite şi altora
cunoştinţele dobândite.

E foarte important astfel să cunoaştem istoria
mănăstirii de aici şi a altor monumente de spiritualitate şi
cultură românească, ele f iind prilej de primenire
sufletească şi de descoperire a spiritualităţii româneşti.

1 Cu atîta timp înainte ca Argeşul să fie centrul domniei din sus
a Terii Româneşti, — şi poporul făcea, măcar în Moldova vecină,
o deosebire între Ţara-de-sus şi Ţara-de-jos — a fost această
domnie de jos a Terii Româneşti, cu cetatea Silistrei româneşti,
zisă de noi, după Durostorul roman, Dîr-stor, care e foarte bine
desluşită în paginile vestitei scriitoare bizantine Ana Comnena.
In partea aceasta era un voevod, Tatul, nume foarte caracteristic
românesc, popular. De aici a rămas în nomenclatura terii noastre
ca o urmă despre acest voevodat numele de Vlaşca, ce
înseamnă „Ţară Românească”’, i se zicea slavoneşte fiindcă
precum, pentru cei de sus limba statului a fost întîi limba latină,
pentru cei de jos era limba slavonă (tot aşa în vechea
terminologie slavă a rămas Starichiojd, care înseamnă Chiojdul
Vechi, iar în Moldova părintele Bobulescu îmi făcea o paralelă
foarte interesantă de sate care se chiamă şi slavoneşte şi
româneşte; acelaşi sat are, adecă, două nume unul popular şi
altul de cancelarie). Nicolae Iorga, Istoria românilor prin călători,
Editura Eminescu, Bucureºti, 1981, p. 67. Cf. Constantin Cantacuzino,
Istoria Ţării Româneşti, Editura Litera, Chişinău, 1998, p. 104.
2 Prăznuită anual în data de 7 decembrie, la o zi după Sfântul
Nicolae. Pentru mai multe informaţii privitoare la viaţa şi faptele
sale minunate, a se vedea: ***, Acatistier, Editura Episcopiei
Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 1999, pp. 338- 349.
3 Domnitor al Ţării Româneşti, între anii 1352-1364, şi fiu al
celebrului Basarab întâi voievod (cca. 1324-1352), care a ieşit
victorios în bătălia de la Posada, împotriva lui Sigismund de
Luxemburg (n. n.).
4 Victor Brătulescu, C urtea de Argeº, Editura Institutului de Arte
Grafice Marovan S. A. R., Bucureºti, 1941, p. 32.
5 Vasile Drăguş, Arta românească: preistorie, antichitate, ev
mediu, renaştere, baroc, Editura Vrermea, Bucureºti, 2000, p. 190.

6 Care s-a remarcat atât printr-o activitate administrativ-
gospodărească bogată, cât şi prin activitităţi culturale. Cea
mai reprezentativă lucrare a lui este: Neagoe Basarab,
Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie,
Editura Roza Vânturilor, Bucureºti, 1996.
7 Ba mai mult, aurul folosit pentru ornarea cupolei a reprezentat o
investiţie serioasă, şi constituie azi un element aparte, după
cum arată academicianul Răzvan Teodorescu, care spune:
Aurul ce va fi poleit cupola bisericii de la Preslav şi pe care-1
amintea Ioan Exarhul, acel aur evocat, pentru strălucirea
podoabei parietale şi a selor liturgice, în cronica rusească şi
în textul episcopului din Ungaria învăţătură cu bisericile de la
Kiev şi Szekesfehervar, marmura care ştim — aşi din texte,
dar şi din mărturii materiale — că a ornat fiecare dintre aceste
lăcaşuri din Bulgaria, Rusia şi Ungaria secolelor X şi XI — şi
aceeaşi marmură care vor stărui obsedant, probabil şi pentru
valoarea  simbolică, în amintirea unui Gavriil Protul atunci cînd
va Iau pana scrie despre ctitoria din Argeş a lui Neagoe
Basarab, o jumătate de mieniu maţ tîrziu — reapar, şi faptul
nu este deloc întîmplător, în ceea ce ost prin excelenţă
monumentul „princeps” al Serbiei secolelor XII şi XIII, erica
Maicii Domnului de la Studenica.  Răzvan Teodorescu, Itinerarii
medievale, Editura Meridiane, Bucureºti, 1979, p. 24.
8 Vasile Drăguţ, op. cit., p. 190; Cf. Ion Pop Reteganul, ,,Biserica
Curtea de Argeº”, în Revista Ilustrată, Anul I, nr. 1, Ianuarie,
Bistriþa, 1898, p. 20.
9 Fie că este vorba despre influenţa pe care a exercitat-o ei
asupra picturii, ca stil, asupra arhitecturii, sau a literaturii. În
cel din urmă domeniu, ea a avut adesea un cuvânt de spus,
dacă ne raportăm la faptul că legenda Meşterului Manole,
legată de construirea mănăstirii Curtea de Argeş, a devenit
foarte importantă pentru cultura şi spiritualitatea românească
şi a devenit motiv de inspiraţie pentru mai multe opere de
mai devreme sau mai târziu, fie ele din genul dramatic, din
proză, sau poezie, şi a suscitat interesul unor mari personalităţi
culturale româneşti, precum Lucian Blaga, Tudor Arghezi, sau
Bartolomeu Valeriu Anania, ea fiind o adevărată piesă
fundamentală a literaturii române de azi, care porneşte însă,
de la construcţia şi geneza mănăstirii Curtea de Argeş şi de la
ideea de jertfă, cumulate ambele în cadrul ei (n. n. ).

Citiţi  mai departe online despre Mănăstirea Curtea de Arges aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2014/Iuliu-Marius_Morariu-Manastirea_Curtea_de_Arges.pdf
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SILVIU-AURELIAN JIMBOREAN
 - (n. 1991, Topliţa-Harghita) - Eseist, teolog

SFÂNTUL THEODOR
STUDITUL

Viaţa şi opera

Sfântul Teodor, ca fiu al unui funcţionar imperial,
a dobândit de mic o educaţie solidă în ştiinţele
profane, însă evlavia mamei şi influenţa unchiului
Platon, care va fi şi viitorul său duhovnic, îl îndreaptă
spre monahism.

După Sinodul al VII-lea Ecumenic este hirotonit
preot de Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului. În
urma îmbolnăvirii egumenului Platon, este ales
egumen al monahiilor de la mănăstirea Studion. Dar
fiindcă a mustrat cu îndrăzneală împreună cu Sfântul
Tarasie pe împăratul Constantin VII,  feciorul
Împărătesei Irina, că şi-a lepădat pe legiuita sa femeie
şi a luat pe alta, Sfântul Tarasie a fost scos din scaunul
său, iar pe marele Teodor bătându-l, l-au izgonit la
Tesalonic. Apoi, Constantin fiind orbit, a fost lipsit şi
de împărăţie, Irina a devenit împărăteasă. Atunci a
fost chemat Teodor din surghiun.1

În 808 logofătul Nichifor uzurpă tronul şi se
proclamă împărat, acesta ridică pe un mirean la starea
de patriarh, această ridicare s-a făcut necanonic iar
călugării de la mănăstirea Studion se separă de
patriarh iar Teodor este trimis în temniţă. Sub domnia
împăratului Mihail I Rngabe, Sfântul Teodor se împacă
cu patriarhul.

Până aici lucrurile nu sunt aşa complicate dar
se complică odată cu anul 813, când pe tron urcă
Leon V Armeanul, adept al iconoclasmului. Un an mai
târziu are loc la palat o confruntare deschisă  între
iconoduli şi iconoclaşti la care  ia parte şi împăratul.
Ortodocşii susţin Sinodul al VII-lea Ecumenic şi îi
dovedesc basileului că nu intră în competenţa sa a
se amesteca în dogmele Bisericii. Acesta se simte
lezat iar în primăvara lui 815  reîncepe prigoana
iconoclastă2 .

Sfântul este exilat, mai suferă grele încercări
prin două închisori, dar odată cu anul 821, an ce
coincide cu urcare pe tron a împăratului Mihail II, care
opreşte persecuţia, Teodor este  chemat din surghiun
şi se mută la cele veşnice în anul 826, Biserica  îl

cinsteşte la 11 noiembrie al fiecărui an..
Să nu uităm că pentru sfinţii părinţi

teologia era rodul unei curăţiri extreme a minţii, nu o artă
retorică şi silogistică. Sfântul Teodor este un teolog pentru
că este vas plin de Duh Sfânt şi spun aceasta referindu-
mă  la opera sa care uneori pare că  are un iz fanatic, dar
nu este nici pe de parte aşa, deoarece toţi sfinţii  au înţeles
că o abatere de la dogma Bisericii înseamnă moarte că
orice erezie este o chestiune de viaţă şi de moarte.

Acribia sa, în perfectă continuitate cu linia
patristică, şi limpezimea cugetului sunt neîndoielnic roade
ale Duhului Sfânt şi semn al unei maturităţi duhovniceşti
de o anvergură poate puţin atinsă în istoria Bisericii3

Ni s-au păstrat peste 550 de scrisori ale sale.
Frazele destul de lungi şi întortocheate  ne prezintă o
personalitate foarte erudită deşi se pare că în vorbirea
orală era adeptul lucrurilor spuse direct şi fără ocolişuri.

Ni s-au mai păstrat  scrieri  precum : Despre sfintele
icoane, Cuvântări duhovniceşti, un tratat asupra icoanelor,
tratat cunoscut cititorilor  din România sub titlul Iisus
Hristos, prototip al icoanei Sale, editat la editura Deisis
sub îngrijirea pr. Prof Ioan Ică.

Cuvintele Sfântului Teodor Studitul,  de asemenea
cunoscute la noi în ţară datorită editurii de la Alba-Iulia,
lucrarea fiind tipărită la începutul anilor 90.
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Iconoclasmul astăzi4

Icoana arată simplu că sfântul, iar nu împăratul
este imaginea lui Dumnezeu pe pământ.
Iconoclasmul a fost o luptă nu numai împotriva
icoanelor şi artei sacre, ci un război al unui stat
totalitar împotriva sfinţeniei, al cultului Sfintei
Fecioare şi al sfinţilor, al moaştelor şi al
monahismului .Acestea trebuiau neapărat
desfiinţate în încercarea de a impune un creştinism
raţional şi intens politizat, singurul acceptabil în
cadrul unui absolutism politic despotic şi tiranic5

Războiul  împotriva icoanelor a reînviat în
zilele noastre dar într-un mod mult mai subtil şi mai
perfid . Diavolul nu s-a limitat să lucreze doar prin
arta profană, indiferent de modul ei de exprimare (
scris, vizual, auditiv), ci şi-a extins lucrarea sa  şi la
arta iconografică, nemaistricând icoanele, precum
odinioară, ci strâmbându-le după placul său .

Vorbind despre mişcarea renascentistă, se
poate observa cum Dumnezeu dispare treptat din
mesajul iconografic, fiind înlocuit de om. Dumnezeu
nu mai este decât simbolic reprezentat. De
asemenea, duhul este înlocuit cu trupul, iar mediul
terestru ia locul dimensiunii Împărăţiei Cerurilor.
Totul se limitează doar la materie .

În puţine cazuri s-a mai întâlnit, în zilele
noastre, ca icoanele să fie distruse în mod direct şi
declarat. Acest lucru s-a întâmplat fie în cadrul
războaielor şi al fanatismului religios venit din partea
numeroaselor secte existente, fie în timpul
instaurării regimului socialist, regim care avea
„alergie” la astfel de lucruri, şi deci, trebuiau
eliminate .

O altă formă de iconoclasm contemporan o
constituie kitsch-urile care au invadat toate mediile
creştine posibile, reuşind să-şi câştige o „reputaţie
deosebită”. Kitsch-ul este un fenomen specific
pervertirii estetice de orice fel .Termenul kitsch este
de origine germană, desemnând arta de prost gust,
de mântuială (kitschen= a face ceva de mântuială)6

Una dintre principalele caracteristici ale
fenomenului kitsch este minciuna, minciuna
propovăduită la scară largă. Această  boală a kitsch-
ului poate fi întâlnită cel mai adesea în cadrul
spaţiilor de pelerinaj, în care turismul şi comerţul

se cufundă în baia evlaviei . În asemenea
condiţii,obiectul-suvenir, antidotul uitării, specific
turismului, îşi face apariţia aici sub forma suvenirului
religios .Astfel că, în orice ţară te-ai duce, poţi avea
ocazia de a vedea jucării cu Crucea Patimilor pe
rotile, batiste, cravate, şi mai nou obiecte de lenjerie
intimă ornamentate cu chipul Fecioarei sau cu
chipurile altor sfinţi Crişti care fac cu ochiul, şi multe
alte simboluri religioase deturnate de la scopurile
lor. De asemenea „în Ţara Sfântă poţi închiria o cruce
şi o cunună de spini şi te poţi fotografia purtându-le,
sau poţi cumpăra o ilustrată în care Iisus îţi face cu
ochiul, fără ca vreun turist să se scandalizeze! Există
chiar şi salamuri cu chipul Mântuitorului pe etichetă,
după cum poţi cumpăra şi sticluţe cu lacrimile Maicii
Domnului sau bucăţi generoase din lemnul Sfintei
Cruci !” 7 .

Eu cred că şi aşa se poate traduce ceea ce
sfântul a spus în acele vremuri grele, cum de altfel
sunt şi astăzi pentru Biserică.

Bibliografie

1.***, Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure?ti, 1998.
2. Dreapta credinţă în scrierile sfinţilor Părinţi: Sf.Theodor Studitul,
Sf.Ioan Gură de Aur, Sf.Amfilohie, trad. Marcel Hancheş, Ed.
Sophia, Bucureşti, 2006.
3. Palade,  Mihaela, Iconoclasmul în actualitate,  Ed Sofia,
Bucureşti, 2004.
4. Teodor Studitul, Iisus Hristos prototip al icoanei Sale, trad. Ioan
Ică sr., Ed Deisis Alba –Iulia 1994.
5. Tabără, Cristian, Pelerinaj, turism sau altceva ?,  în  Lumea
credinţei , august 2002.
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GRAFO-CLIPURILE  reprezintă o specie
literară deja lansată, care-şi aşteaptă legitimarea. Ele
grupează proze-flash, scurte sau foarte scurte, care
surprind viaţa la prima vedere, exact cum ni se
înfăţişează ea, cu bune şi cu rele. Sunt esenţe. Uneori
seamănă cu maximele, dar nu sunt maxime, decât în
măsura în care cititorul doreşte să le considere ca
atare. Alteori seamănă cu glumele care apar în presa
scrisă, la diferite rubrici de umor, dar n-au nimic
comun nici cu acestea. Sunt, mai degrabă, exerciţii
de observare a tot ceea ce ne cade sub simţuri.
Notate - cum veţi putea lesne constata - sunt exerciţii
de concizie.

În fine, ca să n-o mai lungesc, vă garantez că
merită să le citiţi, să reflectaţi asupra lor şi chiar să
încercaţi şi dumneavoastră să scrieţi astfel de...
«grafo-clipuri».

Mai adaug doar atât: aceste miniproductii
literare au fost publicate de mine în cotidianul
«Prahova» din Ploieşti, în publicaţiile «Concordia»,
«Realitatea UPETROM - «1 Mai» Ploieşti şi-n
cotidianul «Ploieştii», imediat după Revoluţie, până
prin... 1994.

grafo-clipuri 1-10
Constatare
Să lupţi, să lupţi fără încetare şi să constaţi că

nu e nevoie de atâta luptă pentru că nimeni nu trage cu
puşca în Parlament - s-a surprins, vorbindu-şi în faţa
oglinzii, politicianul.

Sfârşit
Un câine morocănos dormita toată ziua între

liniile tramvaiului. Simţindu-i apropierea se ridica cu
greutate şi se aşeza alături, între liniile celuilalt sens. Şi
tot aşa, mereu. Ieri, cineva îl trăsese lângă gard.
Spectacolul din staţia «Halele Centrale» Ploieşti, care
intriga pe toată lumea, luase sfârşit. Ca, de altfel, toate
evenimentele din lumea noastră.

Pasăre
— Fiecare avion a fost mai înainte o pasăre,

îmi spuse Ada, fiica vecinilor.
— De unde ştii asta? am întrebat-o.
— Păi eu am în casă un avion împăiat.

Acum
Una-două, imediat după Revoluţie, pleca în

Turcia. În toţi aceşti ani, când se înapoia, striga de la
poartă: ‘Trăiască democraţia!».

— Ei, şi-acum?
— Acum? Alaltăieri l-am auzit strigând: «Jos

poliţia!»
Răspundere
Între «Bună dimineaţa!» şi «Noapte bună!»

există, aşa cum constatăm cu toţii, un fâlfâit de lumină
şi câteva bătăi de inimă. Da, dar câte bătăi de cap
sunt, pe parcursul zilei, ca oamenii să-şi spună unii
altora, zâmbindu-şi, «Bună dimineaţa!», şi-n fine
«Noapte bună!»

Week-end
Ziarele şi revistele se întorc sâmbăta şi

duminica în pădure, să devină copaci.
Bună-creştere
«Mişcă, boule!» i se adresă unui semen

pedestru grăbitul posesor al Daciei bleumarin nr. PH
06 TAC, a cărui bună-creştere se înfăşurase pe roţile
autoturismului său, în plină viteză pe culoarea încă
verde, pentru pietoni...

Totul
«E tot ce-mi doresc, iubitule!»
Un singur lucru n-a cerut: iertare pentru tot ce-

şi dorise
 Sens
Oamenii vin unii din alţii. Dar ăia, alţii, de unde

vin? Din alţii mai de dinaintea lor!
grafo-clipuri 11-20
Prudenţă
Era atât de prudent încât nu-şi călca niciodată

umbra: dacă-l trăgea la răspundere?
Eficienţă
— Ştiai că oamenii sunt f ie de tipul

«ciocârlie», fie de tipul «bufniţă», după cum perferă
să-şi organizeze programul - ziua sau noaptea?

— Am auzit chestia asta. Ai mei sunt toţi
«bufniţe» pentru că de când cu digitalul nu închid
televizorul toată noaptea. Iar ziua dorm.

Geneză
— Tată, la ora de religie ni s-a spus că la

început a fost cuvântul. Asa a fost?
— Întocmai, băiete. Uite, tu ai venit pe lume

pentru că eu i-am spus mamei tale: «Vreau un fiu!».
Şi ea te-a făcut.

GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

 500 - GRAFO - CLIPURI
Un serial cu «poze de viaţă» la minut
- primele patruzeci secvenţe flash -
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Torsion
Originalul: «Dacă vrei, poţi». Prelungirea: «Dacă

poţi, vreau».
Filosoful
«Eu sunt calul şi călăreţul, eu sunt drumul şi

drumeţul!» „Cine-a vorbit?» a întrebat pustiul.
Evoluţie
Orice câine a fost înainte căţel.
Ipostază
«Trebuie pedepsit!» spunem pentru că, iată, îl

vedem în faţa completului de judecată. Nu ne întrebăm,
însă: «E vinovat?».

Curgere
Vieţuim între două două necunoscute: nu ştim

de unde venim şi nu ştim unde ajungem.
Indiscreţie
Cuvintele sunt valuri, ajunse la mal. Când se

întorc înapoi în mare spun tot ce-au văzut.
Spaţiu
Între adevăr şi minciună îşi bagă, adesea, dracul

coada.
grafo-clipuri 21-30
Caracter
La serviciu - leu, cu prietenii - viţel, acasă -

şoricel.
 Vanitate
Şi-a pus în jurul frunţii o ramură de laur după

ce-i mâncase toate fructele.
Dialectică
La început a fost cuvântul. Abia după aceea s-

a iscat cearta.
Fricosul
A intrat prin urechile acului, a ieşit dincolo şi s-a

pitit în sine, încuindu-se pe dinăuntru.
Atitudine
Fruntea sus, prietene! S-a dus vremea când

trebuia s-o pleci în fata monumentului prostiei.
Discurs
O luase pe arătură şi doar vorbea unor

intelectuali.
 Tendinţă
Orice flux are şi reflux, după cum explozia aduce

şi implozie. Tot aşa şi cu presa scrisă: au apărut foarte
multe publicaţii, lumea cumpără mult, dar citeşte din ce
în ce mai puţin. Vremea când nu se vor cumpăra deloc
nu-i prea departe pentru că s-au împuţinat foarte mult
cititorii.

Prietenie
«Bună dimineaţa, vecine!»
Zâmbea, de dincolo de gard, strângând cuţitul.
Constatare
S-au certat din cauza câinelui. Păcat. Un câine

e un câine, dar un om e o lume.

Obraz
Cer cuvântul, zise. Dar cuvântul se făcu că nu-l

aude, şi-l ocoli.
Grafo-clipuri 31-40
Lozincă
«Democraţie! Vrem democraţie!» Strigau pentru

că-n pădure apăruse un leu.
Paradox
Omul e măsura tuturor lucrurilor. Da, dar lucrurile

nu sunt pe măsura omului.
Elocinţă
Nu-şi mai aparţinea. Era atât de absorbit de ceea

ce spunea încât plecase dintre noi, iar mâinile sale se
căutau în zadar, una pe cealaltă.

Nuanţe
«Da!» a spus ea. «Da!» a spus el. Pe «Nu!» l-au

inventat în prima noapte. A doua zi s-au despărţit pentru
că nu le spusese nimeni că între DA şi NU există o
infinitate de nuanţe...

Cutie
Dormim în cutie, plecăm din cutie şi ne întoarcem

în cutie. Rareori ne uităm unii la alţii pentru că avem
altceva, mai bun, de făcut: privim la cutie. Şi tot de cutie
avem parte. Cu capac.

Cauză
Oamenii ştiu ce vor, dar nu spun ceea ce ştiu.

De-aici începe răul.
Concluzie
A trăit mulţi ani. Asta nu înseamnă că i-a şi meritat.
Falsitate
Zâmbea atât de frumos încât după plecare

zâmbetul mi-a inundat apartamentul. Iată-l în apa din
cadă! Noroc că voi scoate dopul.

Respect
Copii! Cât mai sunt, lăsaţi părinţii în pace: mai

vor şi ei să fie, din când în când, copii!
Îndemn
„Ia, ia din viaţă, ia!»... Ia dacă mai ai ce, după ce-

au prădat totul „pricopsiţii Revoluţiei»!
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Va continua...

Citiţi alte Grafo-clipuri online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2011/GEORGE_ENE_-_500_grafo-clipuri.pdf
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Tovarăşul
Andrei
Pleşu

Sala marelui CONSTANTIN
din Muzeul Vaticanului

Gerard Julien / AFP - Getty Images

Marele pod peste Bosfor  care uneşte două continente
Din activităţile redactorilor

revistei “Sămănătorul”

GEORGE ANCA  (n. 1944,

Vâlcea) Poet, eseist, specializat
în indianistică.

Operă vastă, de combinaţii pline de
virtuozitate între originismul

universal şi modernismul arhaizant.
Studii şi titluri academice: Doctor în

filologie (Univ. Bucureşti, 1975).
Director general al Bibliotecii
Pedagogice Naţionale „I.C.
Petrescu”; Visiting Lecturer

University of Delhi (1977-1984;
2002-2003); scriitor - membru al
Uniunii Scriitorilor din România;

traducător. Preşedinte al Asociaţiei
Culturale Româno-Indiene şi al

Academiei Internaţionale „Mihai
Eminescu”; vicepreşedinte al

Societăţii de Etnologie din România;
membru al Romanian Group for

Pugwash.
Blog personal:

http://georgeanca.blogspot.ro/

Centrul
socio-

cultural
„Jean
Louis

Calderon”
Str. J.L.

Calderon
nr.39, tel.

0213156670

In luna februarie a.c. la Centrul socio-cultural „Jean Louis
Calderon”, a avut loc evenimentul cultural Colocviile de Marţi
- Lingvistică, literatură şi arte. Este a 53-a manifestare
culturală lunară de acest gen, pe parcursul întâlnirilor
colaborând parteneri ca: Asociaţia Culturală Româno-Indiană,
Academia Internaţională Mihai Eminescu, Societatea de
Etnologie din România, Fundaţia Dumitru Drăghicescu,
Asociaţia Română de Istorie a Presei. Printre acţiuni: adrese,
intervenţii, teatru de poezie, (re)lansări de cărţi şi publicaţii,
proiecte, portrete, ateliere creative. Aniversări în februarie:
Galileo Galilei 450 (15 feb), Eugen Barbu 90 (20 feb)

 Lansări în luna februarie:

Emil Giurgiuca (in memoriam): Colocvii
Lucia Ţenovici: Jurnal de dragoste şi de război, Lucman
Domniţa Neaga: Muntele din vis, Observatorul, Toronto, 2014
Fl. Smarandache: Cum îţi aşterni, cum vine altul şi se culcă în locul tău. Gullup-Oradea, 2014
Constantin Poenaru:  “Buletin de Istoria Presei”
Nicolae N. Tomoniu: “Ultimii soldaţi ai neamului românesc”, Semănătorul, Tismana, 2014
Nicolae Tomoniu: Revista “Sămănătorul”

Revista „Sămănătorul” şi cartea editurii noastre
la lansările din Bucureşti
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Să nu-ţi vină să crezi că există aşa ceva !
Totuşi, E ADEVARAT !

Din intervenţiile Colocviilor de Marţi:
 - DIMITRIE GRAMA despre parlamentarii suedezi -

În prezent, parlamentarii suedezi au la
dispoziţie garsoniere deţinute de stat, cu o suprafaţă
de circa 40 de metri pătraţi. Singura cameră este
folosită atât ca living, cât şi ca dormitor. Spălătoria
este comună, iar demnitarii  trebuie să se
programeze din timp dacă vor să îşi spele
aşternuturile.

Sunt şi parlamentari care trăiesc într-un spaţiu
chiar mai mic, de doar 18 metri pătraţi. În aceste
cazuri, inclusiv bucătăria este împărţită în comun.
Nu există personal de serviciu, iar regulile sunt
stricte: "Păstraţi curăţenia".

Biroul unui parlamentar are circa 18 metri
pătraţi.

 Demnitarii nu au secretare sau consilieri, nici
maşini de serviciu cu şofer.

"Eu îi plătesc pe politicieni. Nu văd niciun motiv
pentru care banii plătitorilor de taxe să fie folosiţi
pentru a le oferi politicienilor o viaţă de lux", explică
un suedez în reportajul televiziunii braziliene.

Reşedinţa oficială a premierului suedez nu
depăşeşte circa 300 de metri pătraţi. Nici acesta nu
beneficiază de personal de serviciu. Mai mult,
purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat că
premierul îşi calcă singur cămăşile şi îşi spală singur
rufele, la fel ca orice simplu cetăţean.

Suedia este împărţită în 21 de comitate
conduse de câte un birou administrativ numit de
guvern împreună cu un consiliu ales de cetăţeni.
Pe teritoriul Suediei sunt 290 de localităţi.

Nici primarii şi guvernatorii nu au dreptul la
reşedinţe oficiale gratuite, iar consilierii nici măcar
nu au salariu lunar sau un birou propriu, aşa că
lucrează de acasă. "Suntem aleşi să reprezentăm
cetăţenii şi, la fel ca ei, avem propriile noastre
slujbe", a explicat o consilieră.

Doar parlamentarii, care lucrează la
elaborarea legilor, se consideră că exercită un
serviciu public pentru care trebuie să fie remuneraţi
cu salarii lunare. Un parlamentar suedez câştigă

aproape dublul venitului net al unui
profesor.

Fără indemnizaţii speciale

Parlamentarii care nu domiciliază în capitală nu primesc bani
în plus pentru costurile suplimentare, cum ar fi plata unei eventuale
chirii sau pentru a avea asistenţi la cabinetele parlamentare din
localităţile de origine. Acolo, mulţi dintre ei lucrează de acasă şi
utilizează sediile partidelor sau bibliotecile publice pentru a se întâlni
cu alegătorii.

Toate călătoriile cu avionul ale parlamentărilor trebuie să fie
aprobate şi rezervate la agenţia de turism din cadrul Parlamentului,
nefiind alocate îndemnizaţii speciale.

                 Fără imunitate

Politicienii suedezi nu sunt privilegiaţi în faţa legii şi nu se
bucură de niciun fel de imunitate.

Mona Sahlin a cumpărat o ciocolată şi alte câteva obiecte
personale cu credit cardul  guvernamental şi a plătit scump - şi-a
pierdut postul de vicepremier. Scandalul a fost celebru în anii '90,
f iind cunoscut sub numele de "cazul Toblerone". Sahlin şi-a
compromis cariera politică, fiind nevoită să demisioneze din funcţia
de lider al Partidului Social Democrat.

               Transparenţa şi control cetăţenesc

Cetăţenii sunt foarte atenţi la modul în care Parlamentul îşi
foloseşte puterea. Transparenţa activităţii parlamentare are rădăcini
în Constituţie. Fiecare cetăţean are dreptul să verifice cheltuielile
politicienilor, actele contabile emise de guvern şi declaraţia de impozit
pe venit a premierului.

Mai mult, funcţionarii trebuie să pună la dispoziţia doritorilor
corespondenţa zilnică şi emailurile oficiale ale prim-ministrului, orice
cetăţean având acces la aceste informaţii.

În sala calculatoarelor este posibil chiar să studiezi traseul
unor documente, cum ar fi cheltuielile guvernamentale sau detaliile
unei licitaţii publică. De exemplu, unul din rapoartele cu cheltuielile
premierului a inclus şi prânzul luat împreună cu preşedintele Băncii
Centrale, precizându-se chiar şi ce au mâncat şi au băut cei doi.

Administraţia Parlamentului suedez ţine socoteala
cheltuielilor în rapoarte ale membrilor, depozitate într-o singură
încăpere. Există dosare individuale pentru fiecare dintre cei 349 de
demnitari, precum şi pentru Purtătorul de cuvânt al Parlamentului.

Orice suedez poate veni să studieze dosarele sau poate cere
informaţiile prin intermediul Internetului.

Principiul transparenţei este inclus în Constituţia suedeză
de mai bine de 200 de ani. El face că excesele de putere sau cazurile
de corupţie să fie extrem de rare în această ţară.
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   Pentru cei mai mulţi spectatori a celei de a 22-a ediţii a
Jocurilor Olimpice de iarnă, 2014, oraşul Soci este destul de
puţin cunoscut, sau dacă se ştie ceva despre el, este considerat ca
o staţiune de odihnă şi un punct turistic de pe harta Federaţiei
Ruse.

   Având prilejul discutării despre Olimpiada de iarnă cu un
grup mai mare de colegi şi studenţi am avut surpriza să văd că
foarte puţini dintre ei aveau informaţii ceva mai bogate despre
acest oraş.

  Trăind ani de zile într-una din ţările din spatele Cortinei
de fier ştiam mult mai multe despre oraşul mult visat chiar de
către omul obişnuit din Rusia fără să mai vorbim despre ceilalţi
oameni din alte ţări şi fără prea multe relaţii ”înalte” la
conducerile politice ale acestor ţări, care ar fi fost bucuroşi să-şi
petreacă o vacanţă în această staţiune.

  Profitând de prilejul conversaţiei amintite, am început să
le explic şi să dau unele exemple mai detaliate.

  Oraşul Soci, a fost creat şi a început dezvoltarea sa încă
din 1838, deci de circa 180 de ani.

  Situat în partea de vest a fostei Rusii, a fostei Uniuni
Sovietice şi actualmente a Federaţiei Ruse (în regiunea
Krasnodor), aşa după cum a evoluat istoria Rusiei, pe partea de
Est a Mării Negre, este aproape de actuala Republică Georgia şi
aproximativ vis-a-vis pe Marea Neagră de unele dintre aşezările
din Bulgaria (Varna şi Burgas).

   Din punct de vedere geografic acest oraş cu o suprafaţă de
circa 170 Km.p. este încadrat între coasta Mării Negre şi lanţul
munţilor Caucaz ceea ce îi conferă o imagine încântătoare,
însoţită de o climă subtropicală, cu veri în care temperaturile
ajung în timpul zilei la circa 30 de grade Celsius şi ierni în care
în timpul zilei temperatura ajunge la circa 18-20 grade Celsius
iar în timpul nopţii la circa 11 grade Celsius.

 Condiţiile atmosferice plăcute şi lipsa unor precipitaţii
permanente au fost unele dintre motivele atragerii unui număr
din ce mai mare de locuitori în această zonă şi în special în acest
oraş.

  Datele statistice demografice confirmă evoluţia numerică
a populaţiei din ultimii 200 de ani şi care se
prezintă ca în tabelul de mai jos.

Anul     Nr. locuitori
1887          98
1897     1.352
1904     8.163
1916   13.254
1939   72.597
1959 127.000
1989 385.851
1994 378.300
2002 397.103
2010 420.000
  Sursa: Population Census, 1980
   Spre sfârşitul secolului al 18-lea devenise o adevărată modă

pentru nobilimea şi aristocraţia rusă de a petrece parte din vacanţe în
această localitate fapt pentru care treptat s-au construit multe locuinţe
elegante, cu o arhitectură specifică perioadei respective, sanatorii
pentru tratamentul diverselor boli şi folosirea apelor termale.

   Familia imperială şi majoritatea tinerei generaţii de nobili ruşi
se bucurau în zilele de vară de plajele acestui oraş, care deveniseră
cunoscute pentru că aveau nisipuri fine şi curate şi priveliştile
încântătoare ale munţilor Caucaz.

    După evenimentele din 1917, în special în epoca stalinistă la
Soci se construiseră vile ultra elegante pentru demnitarii sovietici.
Lui Stalin i s-a construit o vilă splendidă unde îşi petrecea vacanţele
şi diversele sărbători.

   Nichita Hruşciov, după ce dovedise la Congresul al XX-lea al
PCUS crimele săvârşite de Stalin şi viaţa de lux pe care acesta o
ducea, a cerut să i se amenajeze şi lui la Soci, o locuinţă elegantă.
Hruşciov se simţea atât de bine în acest oraş încât la un anumit moment
dat la transformat în capitala de vară a ţării.  Aici prefera să invite
diverse personalităţi oficiale străine şi tot aici se semnau diverse
acorduri politice şi economice.

Mai recent preşedintelui Putin i s-au construit în acest oraş două
vile (dacia –în limba rusă-n.n.), iar Soci, ca atare a devenit ”capitala
neoficială” a Rivierei caucaziene şi o staţiune turistică deosebit de
atrăgătoare pentru populaţia rusă care beneficia de banii necesari
construcţiei unor locuinţe sau închirierii unor locuinţe pentru vacanţe.

Aşa se explică creşterea exorbitantă actuală a numărului de
locuinţe ale noii oligarhii ruse.

Marele pod peste Bosfor  care uneşte două continenteALEX BERCA - (locuieşte în USA) - (n. 1937,
Bucureşti)  Jurnalist, redactor si analist în domeniul

economic la nivel global, dramaturg)

SOCI -  Trecutul, prezentul şi
speranţa sa de viitor

Dr. Alex Berca - Annapolis, SUA

Autorul face prezentarea evoluţiei pregătirii Olimpiadei de iarnă 2014. de la Soci precum şi condiţiile evoluţiei
acestui oraş, de la trecutul său la rolul de gazdă a acestui eveniment sportiv şi la perspectiva sa viitoare în condiţiile
construcţiei diverselor obiective sportive.

Sunt prezentate unele dintre cheltuielile destinate şi efectuate pentru această Olimpiadă precum şi multiplele
dificultăţi cu care se confruntă toţi participanţii la acest eveniment sportiv, începând cu atleţii, presa, vizitatorii şi chiar
localnicii acestui oraş precum şi diversele măsuri de securitate destinate protejării tuturor celor prezenţi la această Olimpiadă
de Iarnă.



Pagina 35

Sămănătorul - Anul IV.  Nr. 2(3) - februarie 2014 - Olimpiade costisitoare
  De ce Soci – gazda Olimpiadei de Iarnă 2014?
  Din diferite considerente, mai mult sau mai puţin cunoscute în

prezent, conducerea Federaţiei Ruse a acţionat pe diverse căi politice
şi economice pentru a ”convinge” Comitetul Internaţional Olimpic
(CIO) de avantajele organizării Olimpiadei de iarnă 2014 în această
staţiune.

  Ceea ce ce rămâne pentru moment ca un mare semn de întrebare,
este dacă o asemenea staţiune cu o climă subtropicală, putea fi
considerată ca cea mai perfectă alegere pentru competiţiile de iarnă.
Poate alte oraşe sau staţiuni cu clime favorabile sporturilor de iarnă
ar fi fost mult mai adecvate stabilirii gazdei unui asemenea eveniment
sportiv.

  Nu se poate contesta frumuseţea acestei zone în general şi
amplasarea acestui oraş pe malul Mării Negre, care a fost un punct
de mare atracţie pentru nobilimea rusă, pentru conducătorii statului
socialist, pentru noua oligarhie rusă formată din mogulii petrolului
şi al altor domenii economice, mulţi milionarii în dolari.

   Ideea oficială de alegere a acestui oraş era aprecierea lui de
către cei ce aveau puterea de influenţă la Moscova, precum şi de
către preşedintele Putin în dialogurile cu conducerea CIO.

  Preşedintele Putin susţinea ideea dezvoltării unei largi baze
sportive destinată sporturilor de iarnă, pentru competiţii şi pentru
antrenamentele sportivilor în prezent şi în special în viitor.

  Eforturile de convingere a CIO pentru alegerea acestui oraş,
mai mult ca sigur, nu au fost deloc uşoare întrucât în momentul
stabilirii deciziei finale, Soci nu dispunea decât de 10% din
infrastructura necesară unui asemenea eveniment complex.  Au existat
şi alte propuneri iniţiale cum au fost:     Almati (Kazahstan), Borjomi
(Georgia), Jaka (Spania), Sofia (Bulgaria) şi altele.

Iar în final au rămăsese de ales: Salzburg (Austria), Pheongchang
(Coreea de Sud) şi Soci (Federaţia Rusă).

Iar în finalul, finalului s-a decis pentru Soci.
  Nimeni nu poate explica şi nici să dovedească în prezent, care

au fost criteriile ”reale” ale alegerii oraşului Soci. Poate cu timpul,
se vor putea afla motivele şi ”suporturile” reale care au fost aduse în
discuţii precum şi toate subterfugiile acestor ”negocieri”.

Olimpiada Soci 2014 – cea mai scumpă olimpiadă.
    La 4 iulie 2007 când s-a decis în mod final ca oraşul Soci să

devină gazda Olimpiadei de iarnă, preşedintele Putin a afirmat că
pentru toate amenajările necesare acestui eveniment sportiv, se vor
cheltui circa 8.5 miliarde dolari care vor fi suportaţi în proporţie de
60% din surse guvernamentale şi 40% din surse private.

   Până la urmă s-a ajuns la 51 miliarde dolari. O asemenea
sumă depăşeşte cu mult ceea ce s-a cheltuit pentru organizarea şi
desfăşurarea până în prezent a oricăror jocuri olimpice.

   Cum se va acoperi această sumă şi care va fi proporţia sursele
guvernamentale şi a celor private, rămâne de văzut, fiind o problemă
de viitor şi nu una prezentă.

  Drumul pe munte până la zona de ski Krasnaya Polyana a
costat 9.4 miliarde dolari sau circa 200 milioane per Kilometru,
ceea ce după opinia lui Boris Nemtsov, un opozant al preşedintelui
Putin, este ”cel mai scump drum din lume”.

   După opinia lui Nemtsov, circa 30 miliarde dolari, au fost
pierdute din cauza marii corupţii care există în Rusia şi de aceea el
a numit această olimpiadă ”Corupţiada”.

   Despre modul în care s-au cheltuit aceşti bani precum şi  despre
marile fraude financiare, nu se discută în prezent dar probabil nu va
mai trece mult timp şi se va afla despre diverse procese economice,
despre căderea unor capete din conducerile la diverse niveluri precum
şi despre condamnările celor implicaţi în aceste enorme delapidări.

  Preşedintele Putin îşi va crea astfel o bază de informaţii pe
care o va folosi împotriva unor oponenţi ai filozofiei lui politice, la
momentul respectiv, după o veche metodă folosită de către KGB.

  Fără nici o discuţie că multiplele construcţii ale stadioanelor,
pistelor pentru diverse probe în aer liber, trenul ce trebuia într-un
interval de mai puţin de o oră să ducă sportivii şi vizitatorii la o
distanţă de 130 Km. între Soci şi Sanki Sliding Center, modernizarea
mijloacelor de telecomandă1 , 367 Km. de drumuri, 77 poduri, 201
Km. noi de cale ferată, au fost costisitoare, dar sunt convins tot
odată că economiştii finanţişti vor cere spre verificarea în
amănunţime situaţia bugetului destinat pentru aceste construcţii şi
cheltuielile reale efectuate. Iată cum se prezintă complexul Olimpic
din Soci.

De asemeni pe baza unei statistici internaţionale care se
referă la numărul de atleţi participanţi la diverse olimpiade în
perioada 1990-2014 şi costurile medii per atlet, rezultă
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următoarea situaţie:
Olimpiadele de vară
Anul Localitatea ?ara Nr de  atleţi Suma
cheltuită Per atlet în $ SUA
1992 Barcelona Spania 10000 1.2 mil.
1996 Atlanta SUA 10000 0,38 mil.
2000 Sidnei Australia cca.10500 0,42 mil.
2004 Atena Grecia cca. 11000 0,30 mil
2008 Beijing China cca. 11500 0,53 mil.
2012 London Anglia cca.12000 1,47 mil
Olimpiadele de iarnă
Anul Localitatea     ?ara Număr de  atleţi Suma
cheltuită Per atlet în $ SUA
1990 Albertville Franţa 2000 1 mil.
1994 Lillehammer Norvegia 2000 1.15 mil.
1998 Nagano Japonia cca. 2300 1.1 mil
2002 Salt Lake City SUA cca. 2300 1 mil.
2006 Torino Italia cca. 3500 1.74 mil
2010 Vancouver Canada cca. 3500 0,95 mil
2014 Soci Fed. Rusă cca. 2500 2.5 mil
         Sursa: Bent Flyberg and Allison Stewart of Said Business School, University
of Oxford, England;Inflation.eu; The Anti-Coruption Foundation (Moscow)

   Totul ar fi avut parte de o oarecare înţelegere din partea CIO, a organizatorilor,
a sportivilor şi a vizitatorilor, dacă tot ceea ce era de făcut ar fi fost gata la timp şi nu
ar fi exista nici un fel de dificultăţi.

Din păcate însă asemenea probleme, despre care vom vorbi în continuare încă
mai există şi chiar dacă mulţi oameni cu un bun sens al umorului şi-au exprimat în
diverse forme opinia, mulţi dintre cei prezenţi, după ce au cheltuit foarte mulţi bani
să ajungă la Soci, au fost şi încă sunt consternaţi şi nemulţumiţi de tot de ceea ce au
găsit aici, sau mai bine zis de ceea ce ar fi trebuit să găsească.

Securitatea întregii zone şi a oraşului Soci
  Asigurarea securităţii sportivilor, membrilor diverse mijloace ale mass-mediei

şi a vizitatorilor a constituit una din marile preocupări ale tuturor organizatorilor
Comitetului Olimpic al federaţiei Ruse sub directul control al preşedintelui Putin.

  Realizarea unei asemenea acţiuni deosebit de largi se referă la controlul
bagajelor, verificarea diverselor recipiente de apă şi a altora de cosmetică, patrularea
timp de 24 de ore a întregului traseu a trenului rapid între cele două centre unde se
desfăşoară diversele competiţii (în interior şi exterior), verificările la intrarea pe
calea aerului, prin trenuri sau auto.

 Toţi cei care şi-au cumpărat bilete pentru a asista la diferitele competiţii, trebuie
să se identifice cu paşapoartele pe care le au şi cu alte mijloace de identificare cu
fotografii.

  O asemenea acţiune, de asemenea proporţii oferă tuturor celor prezenţi imaginea
unei zone militarizate, cu toate că unul dintre oficialii Serviciului Federal de Securitate,
Alexei Lavrishchev spunea că toată armata de securitate va fi astfel desfăşurată încât
să nu se observe dar să fie deosebit de eficientă.

  O altă parte a sistemului de securitate are la bază aparatura de observaţii. Andrei
Soldatov, care este unul dintre conducătorii acestui sistem şi tot odată editorul website-
ului: Agentura.ru, afirma la un interviu, că supravegherea întregii zone unde se
desfăşoară Olimpiada include folosirea diferitelor mijloace de interceptare şi
comunicare, drone, semnalizatoare sonore de interceptare a submarinelor şi un foarte
mare număr de camere de luat vederi instalate  în cele mai multe colţuri ale ariei
olimpice.

   De asemeni, serviciile de securitate au acces la toate convorbirile telefonice şi
la toate mesajele transmise prin Internet.

  Asemenea măsuri de precauţie sunt deosebit de importante întrucât Caucazul
este considerat de către toţi experţii în probleme de terorism ca o zonă fierbinte a
conflictelor dintre diversele popoare venite din diverse colţuri cum ar fi: cecenii,
osetii, abhazii cerchizii şi alţii.

  Aici se vorbesc peste 40 de limbi şi dialecte şi există o
permanentă atmosferă de confruntări interne şi de nemulţumiri la
adresa administraţiei de la Moscova.

  Pentru rezolvarea acestei probleme pentru toată
perioada cât ţine Olimpiada (între 8 şi 23 Februarie
2014) au fost aduşi în această zonă circa 40.000 de
poliţişti revenind aproximativ un poliţist la circa 10
locuitori.

  Măsurile de securitate sunt deosebit de serioase.
Sunt zone unde nu se poate circula cu automobilul
decât dacă există permise speciale de circulaţie şi
sunt alte zone unde este total interzisă circulaţia
pentru oricine, chiar şi pentru cei cu permise speciale.

   Specialiştii în probleme de terorism, consideră
Caucazul o arie deosebit de periculoasă împărţită în
două zone distincte:

       -zona de Sud: în care este inclusă Georgia,
ţară care a pierdut 20% din teritoriul propriu în urma
războiului din 2008  împotriva Rusiei. Regiunile
separatiste: Osetia de Sud şi Abhazia şi-au proclamat
independenţa şi au fost recunoscute pînă la urmă de
către Moscova, dar nu au fost recunoscute  de către
comunitatea internaţională.

         Văzând o hartă a acestei regiuni se poate
remarca cât de aproape este Soci de frontiera cu
Abhazia.

        - zona de Nord: include Cecenia care s-a
autoproclamat independentă în 1991. În 1994 şi
1999, Moscova a purtat două războaie sângeroase
împotriva acestei ţări independente care a dus la
moartea şi rănirea a  peste 100.000 de ceceni.
Războiul încă nu s-a încheiat şi a dat naştere la noi
conflicte şi ameninţări din partea grupurilor islamiste
radicale care din ce în ce mai puternice şi care comit
atacuri din ce în ce mai numeroase

     Numai cu o lună înainte de începerea JO au
avut loc două atacuri teroriste asupra oraşului
Volgograd (situat la circa 650 Km) făcute de grupări
jihadiste din Daghestan.

 Faptul că la deschiderea JO nu au avut loc
atentate teroriste, poate fi socotit ca un mare succes
dar numai dintr-un anumit punct de vedere şi anume:
nu s-a creat panică în rândul populaţiei şi al
sportivilor, nu au fost victime, dar  nu trebuie uitat
că asemenea acţiuni criminale nu se vor opri şi vor
putea avea loc oricând şi oriunde.

   Tot ca o măsură de precauţie, în special după
atacul terorist din Bengazi (Libia), împotriva
ambasadei americane, şi unde au murit 4 membri ai
ambasadei printre care şi Ambasadorul SUA în Libia,
Statele Unite au trimis la Soci un batalion de poliţişti
şi două nave militare, care sunt staţionate în apele
maritime ale Federaţiei Ruse din portul Soci şi care
numai l-a solicitarea Federaţiei Ruse vor intra în
acţiune şi tot odată vor ajuta la evacuarea sportivilor
şi vizitatorilor americani veniţi la Soci.

   Securitatea acestei zone şi a oraşului Soci
include cele două locuri unde se desfăşoară
competiţiile sportive (Soci şi Sanki Sliding Center)
precum şi tot traseul cu trenul rapid ce face legătura
între aceste două puncte ce sunt la distanţă de circa
130Km. şi care, după cum am mai spus, se efectuează
în mai puţin de o oră.

  Organizatorii Olimpiadei 2014, au de asigurat
securitatea împotriva unor reacţii din afara Federaţiei
Ruse cât şi din interiorul ei.
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   În ajunul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice, zeci
de activişti sociali, au protestat la Moscova până au fost arestaţi de
poliţia moscovită, cerând eliberarea protestatarilor ce au fost arestaţi
încă din  2012 pentru că şi-au exprimat nemulţumirea alegerii
noului/vechiului lider de la Moscova.

   De asemeni fostul campion la şah, Garry Kasparov, (n:1963),
care este un cunoscut oponent al preşedintelui Putin, afirma că
Jocurile Olimpice de la Soci nu fac decât să promoveze dictatura
politică din Rusia şi menţinerea preşedintelui Putin în atenţia
publică mondială. El a cerut sportivilor să boicoteze această
competiţie.

  Cât de serioasă şi luată în consideraţie de către sportivi a fost
solicitarea lui Kasparov, rămâne de văzut, dar mai mult ca sigur o
asemenea afirmaţie nu a constituit un moment plăcut pentru
conducerea administraţiei de la Moscova şi pentru Comitetul
Olimpic naţional şi cel internaţional.

  Activiştii sociali susţin şi unele puncte de vedere referitoare
la acordarea unor drepturi privind libertatea de exprimare şi drepturi
egale pentru homosexuali şi pedofili.

  Presa internaţională a dat publicităţii unele informaţii înainte
de începerea JO referitoare la acţiunea a peste 200 de scriitori din
toată lumea, printre care se numără Gunter Grass2 , Salman
Rushdie3 , Margaret Atwood4  si Jonathan Franzen5 , care printr-o
scrisoare deschisă adresată preşedintelui Putin au denunţat
«strangularea drepturilor omului» în Federaţia Rusă, legile
împotriva libertăţii de exprimare si legislaţia împotriva
homosexualilor.

  Asemenea legi «îi afectează în special pe scriitori», spun
autorii scrisorii, şi ei «nu pot sta tăcuţi», în timp ce «vedem cum
colegii scriitori şi jurnalişti sunt reduşi la tăcere sau riscă
condamnarea şi alte pedepse drastice pentru simplul fapt că îşi
exprimă opiniile».

  Scriitorul german Gunther Grass este pe lista alături de alţi
trei câştigători ai premiilor Nobel, Wole Soyinka, Elfriede Jelinek
si Orhan Pamuk, dar şi de scriitori cunoscuţi din peste 30 de ţări,
ca Ariel Dorfman, Carol Ann Duffy, Edward Albee, Julian Barnes,
Ian McEwan sau Neil Gaiman. Cea mai cunoscută scriitoare
contemporană din Rusia, Liudmila Ulitskaia, a semnat şi ea
scrisoarea deschisă.

  Scriitorii, autori ai scrisorii deschise, afirmau că în urmă cu
o săptămână singura sursă independentă de ştiri din Rusia,
televiziunea pe cablu Dojd, a fost deconectată, după ce toţi marii
operatori au renunţat să o mai difuzeze».

  Răspunzând unora dintre aspectele legate de drepturile
omului, preşedintele Putin afirma că ”legea nu este discriminatorie,
ci este menită să îi protejeze pe copii de informaţii periculoase
privind homosexualitatea şi pedofilia”. Mai mult decât atâta, el i-
a invitat pe homosexuali să viziteze Soci, unde sunt bineveniţi dar
«să îi lase pe copii în pace».

  Alte acţiuni ale Serviciul de securitate al Federaţiei Ruse
(fostul KGB), au fost (şi continuă) cele referitoare la verificarea
tuturor spectatorilor care au venit la Soci, tocmai pentru a opri
orice surpriză de exprimare a nemulţumirii populaţiei şi care ar
putea să fie prinse în imaginile transmise prin canalele televiziunilor
internaţionale.

  Efectul modului de manifestare a politicii actuale ruseşti, prin
neluarea în considerare sau chiar sancţionarea aspră a oricăror
manifestări în sprijinul respectării drepturilor omului, au avut ca o

primă reacţie refuzul unora dintre conducătorii ţărilor libere, de a
participa la ceremonia deschiderii Jocurilor Olimpice. Mă refer în
mod special la preşedintele Statelor Unite, Barak Obama, la premierul
britanic David Cameron, la preşedintele franţei Francois Holland,
Cancelarul Germaniei Dna. Angela Markel sau preşedintele Germaniei
Joachim Gauck, la Stephen Harper, Primul Ministru al Canadei şi
alţii.

   Desigur, din anumite interese mai mult economice şi din raţiuni
politice, mai mult decât din spiritul de respectarea a drepturilor
oamenilor, la ceremonia de deschidere a JO au fost prezenţi printre
alţii premierul Chinei - Xi Jinping, ca răspuns la faptul că în 2008
Putin a participat la Olimpiada de la Beijing, şi Primul Ministru al
Japoniei Shinzo Abe.

   În ce măsură l-a deranjat pe preşedintele Putin acest fapt se va
vedea poate mai târziu când va apare din nou la masa tratativelor
economice diversele aspecte ale exportului de petrol rusesc spre
Europa.

  Este foarte adevărat ceea ce au remarcat în mod deosebit diversele
mijloace ale mass-mediei internaţionale după care intervenţia
perseverentă a preşedintelui Putin pentru alegerea oraşului Soci drept
gazdă a JO, nu a fost decât o formă de re-manifestare a politicii ruseşti
de prezentare a Rusiei ca o mare putere în lume (chiar dacă din punctul
de vedere al numărului populaţiei şi al suprafeţei ţării se remarcă o
diminuare masivă, prin independenţa pe care şi-au ales-o diversele
ţări, vrând să iasă din închisoarea naţiunilor în care au trăit zeci de
ani) şi tot odată de prestigiu personal al preşedintelui Putin, în
momentul în care popularitatea sa este în continuă scădere în ultimii
ani.

   De fapt acest aspect a fost afirmat la un anumit moment dat, de
către preşedintele Putin care a spus:

        ”...lichidarea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare greşeală
a secolului XX”

şi ca atare el caută în prezent,  prin orice mijloace politico-
economice să atragă sub umbrela Federaţiei Ruse fostele ţări membre
ale U.R.S.S.

  În acelaşi cor continuă să cânte şi Ministrul sporturilor din
Rusia,Vitali Mutko, care la un interviu pe care la dat presei spunea:

     ”... jocurile olimpice sunt despre sportivi; asupra lor trebuie
să ne concentrăm”.

şi a refuzat să dea explicaţii mai detaliate despre neparticiparea
unora dintre personalităţile lumii libere.

   Cât de mult sau ceea ce a înţeles Ministrul sporturilor despre
”concentrarea asupra sportivilor”, este sub un mare semn de întrebare,
atâta timp cât sportivii şi suporterii lor (presa şi vizitatorii) se confruntă
cu multiple dificultăţi de natură organizatorică, de acomodare şi chiar
de sănătate.

(Cap. Dificultăţile organizatorice, de acomodare şi de sănătate,
se află doar pe site. Vedeţi legătura de jos.)
1 Principala companie care s-a preocupat de dezvoltarea
structurilor de telecomandă în Soci şi împrejurimi, a fost compania
americană AVAYA care a investit în acest proiect circa 580
milioane dolari. (ro.wikipedia.org)
2 Gunter Grass (n:1927) – nuvelist, poet, sculptor german. Premiul
Nobel pentru literatură  în 1999
3 Salman Rushdie (n:1947) – novelist englez-indian.
4 Margaret Eleanor Atwood (n:1939) – poetă, nuvelistă, critică
literară, activistă socială în domeniul mediului
5 Jonathan Earl Franzen (n:1959) – eseist american

Citiţi continuarea articolului despre Olimpiada de la Soci online, aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/02/dr-alex-berca-soci-trecutul-prezentul.html
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CONTURILE BANCARE ALE ASOCIAŢIEI “SEMĂNĂTORUL TISMANA”:
DENUMIRE: Asociatia  ”Semanatorul Tismana”,  Cont  RO45RNCB0149125641110001 RON

Pentru străinătate: Cont  RO18RNCB0149125641110002 EUR, Cont   RO88RNCB0149125641110003 USD
BCR - Banca Comerciala Româna S.A.

Pentru cei care nu deţin carduri bancare pot trimite cotizaţia  Asociaţiei "Semănătorul Tismana" prin mandat
postal:  Asociatia Semanatorul Tismana,  presedinte Nicolae Tomoniu Str. Tismana, nr. 153, Cod postal 217495 Tismana,
Jud. Gorj sau prin transfer bancar Asociaţia Semanatorul Tismana, Cod fiscal C.I.F. 29532170 Cont Iban
RO45RNCB0149125641110001  BCR filiala Gorj, Cod SWIFT - RNCBROBUXXX

E-mail-uri folosite de Asociaţia "Semănătorul Tismana": posta@samanatorul.ro (pentru articole) şi
redactie@samanatorul.ro (pentru texte manuscrise) atenţie,  posta si redactie fără diacritice

Revista online în format pdf se trimite prin e-mail numai membrilor, colaboratorilor, unor reviste prietene, Primăriei
oraşului Tismana  şi Consiliului Local. Gratuit, amatorii o pot citi, în format flash  ARHIVA ONLINE FLASH, COMPLETA:

http://www.samanatorul.ro/revista/arhiva.htm

 1. Volumul 1 epuizat. Disponibile la preţ redus, 12 lei:  2– Florian Văideianu – “Boier printre tovarăşi”, 3– Aurora
Cristea – “Povestea Danei”, 4– Stoian Adrian Ştefan – “Fraţii diavolului”, 5– Alexandru Melian – “Semnele

apocalipsului”, 15 lei, 6– Nicolae N. Tomoniu – “Ultimii soldaţi ai neamului românesc”, 10 lei.

Cărţi “Editura Semănătorul” de vânzare la sediu,  la standurile ocazionale ale muzeului din
centru şi la salonul de coafură al doamnei Gabi Tâlvescu (Văcaru):

Sămănătorul - Anul IV.  Nr. 2(3) - februarie 2014 - ABONAMENTE
AVENTAJELE ABONĂRII LA REVISTA TIPĂRITĂ «Sămănătorul»

REVISTA APARE ONLINE ŞI ÎN FORMAT TIPĂRIT! Valoarea ei în sine există şi numai citind-o online, dar cea tipărită
are şi o valoare practică. Ea poate fi purtată în geantă, se poate face cadou, se poate folosi în cenacluri, nu depinde
de mijloacele electronice. În plus, e tipărită pe hârtie groasă, de calitate, va face o bună împresie în biblioteca dvs.!

UNA ESTE, CA AUTOR SAU CITITOR, SĂ FOLOSIŢI REVISTA ONLINE ŞI ALTA ESTE SĂ O AVEŢI TIPĂRITĂ ÎN
BIBLIOTECĂ ŞI SĂ O CITIŢI COMOD ÎN FOTOLIU !

LA FEL SE POATE SPUNE DESPRE CĂRŢILE ONLINE PE CARE VI LE PUTEM TIPĂRI. CONDIŢIILE DE TIPĂRIRE:
http://www.samanatorul.ro/portal/tiparire.htm

Costul unui abonament pe şase luni este de 120 lei, dar se pot comanda şi reviste separate, 15 lei revista + 5 lei
trimiterea acasă prin poştă = 20 lei

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

Conceptual si 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 buletinul lunar nu putea promova activitatea autorilor de la Editura online
Semănătorul. Revista Sămănătorul a apărut la împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii online “Semănătorul”. Adrese:

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

http://www.scribd.com/semanatorul Format document simplu scribd Pagina 38
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Colectivul redactorilor permanenţi din diverse centre de sprijin ale revistei online
“SĂMĂNĂTORUL”

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

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

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

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

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

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

Domeniile de
critică literară ale
redactorilor sunt

orientative

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

Gh- Funar - Valorificarea resurselor naturale pentru îmbogăţirea poporului român:
http://cleptocratia.blogspot.ro/2014/02/gh-funar-valorificarea-resurselor.html

Pumnul dat de Putin SUA şi lumii civilizate la JO de la Soci
 online, aici:

http://samanatorul.blogspot.ro/2014/02/pumnul-dat-de-putin-americilor-si-lumii.html

online, aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/02/p-p-panaitescu-romani-si-bulgari.html

D. DRAGHICESCO: NOUA CETATE A LUI DUMNEZEU online, aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/02/d-draghicesco-noua-cetate-lui-dumnezeu.html

 P. P. Panaitescu - Români şi bulgari
în timpul dinastiei Asan

Valori româneşti

Albert Thomas: Prefaţă la NOUA CETATE A LUI DUMNEZEU online, aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/02/george-anca-traducere-albert-thomas.html

Dezastre şi oportunităţi româneşti

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

Sursa: DEX '09 (2009).
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 Dialog:
(la fotografierea

statuetei din
ceramică din

stânga)

 Nicu Tomoniu:

- N-ar str ica
pentru a semăna leit
cu ţăranul, să-ţi laşi
barbă, să-ţi cumperi
opinci, iţari negri de
dimie, cămaşă şi
vestă de lână, un
tiutiuc de stejar şi o
lulea. Carte de
poveşti ai.

F l o r i a n
Văideianu:

- Bine, bine,
dar cu luleaua ce să
fac? Pentru că eu nu
fumez!

Nicu Tomoniu:

- Ha, ha, ha!
Ce glumă bună! Stai
cuminte, păi nu te-
nvăţ eu?

(Ase vedea
articolul:

h t t p : / /
samanatorul.blogspot.ro/
2 0 1 4 / 0 2 / f l o r i a n -
vaideianu-universul-
satului.html)

Florian Văideianu văzut de
meşterul popular în lut

Nicolae Diaconu


