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Veşnicia mitologiei româneşti:

ÎNTOARCEREA LA
BLAGOVEŞTENI
AIDOMA MARILOR NAŢII, ROMÂNII AU
PROPRIA MITOLOGIE!
Cuvântul “blagoveştenie” nu ne vine cum s-ar putea
crede din limba slavă de origine rusă ci din limba bulgară deşi
aceste limbi slave se aseamănă: “blago”=bună/ “vesti”=vestire.
Ilustrul istoric P. P. Panaitescu explică destul de clar că sub
dinastia valahă a asăneştilor limba noastră “s-a format pe o
temelie rasială străveche comună aceia a Tracilor, cari din
veacul al XII-lea înainte de Hristos ocupau cu triburile lor ambele
maluri ale Dunării. Ca structură socială există de asemenea o
mare asemănare între cele doua popoare sunt amândouă
neamuri de ţărani, plugari. Agricultura este ocupaţia marii
majorităţi a populaţiei pe amândouă părţile Dunării de Jos şi
viaţa sătească este caracteristică pentru economia şi cultura
celor doi vecini.”
Buna Vestire din creştinism leagă fenomenul de
vedenia Mariei (Luca 1:26-38) în care i s-a “anunţat” zămislirea
Fiului-Mesia şi în care este descris în imagini poetice caracterul
uman (Luca 1:32) şi divin (Luca 1:34 ş.urm.) al lui Mesia, cât
şi natura veşnică a Împărăţiei Sale (Luca 1:33).
“Blagoveştenia” preistorică vorbeşte însă, de veacuri
nenumărate, despre activitatea “Blagoveştenilor”, a acelor eroi
mitici care aduc vestea bună a sosirii primăverii iar poporul
purcede la învierea naturii prin activităţile agricole.
Ea încheie ciclul care are ca start prima zi de Mărţişor.
Atunci se împleteşte roşul (focul, soarele) cu albul (iarna, gerul)
şi apar ghioceii.
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La Schela Cladovei, lucrările hidroenergetice de la
Porţile de Fier au dus şi la descoperirea celor mai vechi
mărţişoare din spaţiul trac! Estimate la o vechime de peste
8000 de ani, ele reprezintă încă o dovadă că în spaţiile marilor
civilizaţii ale lumii, obiceiurile legate de anotimpurile anului,
erau pentru strămoşii noştri un mijloc de educaţie şi cultură în
lipsa altor mijloace de perpetuare a experienţelor legate de
mediul înconjurător!
Mărţişorul, ca obiect cercetare pentru arheologi, era
un şireag de pietre de râu vopsite roşu şi alb, trecute printr-un
fir, care se înnoda formând un colier în jurul gâtului. Culoarea
roşului era legată de soare, foc, sânge, femeie, viaţă, iar a
albului, de apa limpede, nori, aer, bărbat şi cuminţenie.
Împletirea roşului cu albul semnifica tot atâtea
coeziuni inseparabile, pornite mai de timpuriu sau mai recent.
Soarele şi apa, un ax în jurul căruia se mişcă permanent viaţa,
ca luptă periodică între două forţe vitale. Focul şi norii, eterna
împletire între cauză şi efect în natură. Sângele şi aerul,
motorul vieţii, femeia şi bărbatul, perpetuarea acestei vieţi
iar cuminţenia, împlinirea menirii vieţii pe pământ.
La începutul incidenţelor dintre planul cosmic şi cel
uman, când se emanau forme sacralizate pentru explicarea
fenomenelor şi evenimentelor, din perspectiva semnificaţiilor
amintite, este de înţeles de ce începutul anului se presupune
că era considerat primăvara când se declanşau toate.
Dar ceea ce la traci şi implicit deci la geto-daci, este
o supoziţie, la romani este certitudine, rămânându-ne ca
relicve ale vechiului calendar roman, numele lunilor Quintilis,
Sextilis, September iar astăzi numele acestor luni are sens
doar dacă numărul unu este Martie, Mars fiind noua denumire
a acestei luni în anul civil şi bisericesc.
Mars, provenea la romani dintr-o fuziune a mai multor
divinităţi arhaice, agrare şi războinice. Marsyas era satirul
frigian din mitologia greacă! Dar şi păstorul care cântă
admirabil din fluierul pierdut de zeiţa Atena.
La noi, cum bine se ştie e Mărţişor, care face să răsară
prin zăpadă ghioceii care-i fac de hac Babei Dochia cea rea.
Baba Dochia reprezentând o semidiv initate
„responsabilă cu vremea”, este anihilată în mitologia
românească tradiţională în tot atâtea moduri câte insule de
triburi tracice vor fi existat în spaţiul mioritic românesc.
Să rememorăm şi noi, după ce trecură „Zilele
Babelor”, trei poveşti!

„Cică Baba Dochia cu gerul ei ăl mare, înfofolea fetile în tri cojoace, de nu mai pote să facă nimica….
Una care era mai mititică, să pusă a plânge dar Dumnezău o văzu… Şi cum scăpa o lacrimă pe
zăpadă, Dumnezău o făce ghiocel! Şi de atuncea să şcie că dacă să fac ghioceii vine şi primăvara!” Pagina
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Eva şi primul ghiocel.
„După ce Dumnezău făcu pe Adam şi Eva, aceştia
priviră împrejur şi era tare urât. Erau numai nori, zăpadă şi
ceaţă şi era frig de-ţi îngheţa inima. Eva începu să plângă. Dar
Mărţişor, zbură câţiva fulgi de nea direct în mâna plină de lacrimi
a Evei. Şi cum de cădea un fulg pe o lacrimă, de îndată se şi
prefăcea în ghiocel! Până se făcu un buchet mare şi frumos!
Iar Eva începu a râde pentru că era un semn de la Dumnezău
care-i spunea că venea primăvara.” (Povestită de Doda Bălaşa,
Vălcele, Tismana, 1975)

Baba Dochia îşi leapădă cojoacele.
„Cică era odată o babă tare rea căreia-i plăcea doar
iarna când umbla cu nouă cojoace. Şi ave o noră tare cuminte
dar căreia mereu îi căta pricină ca s-o umilească şi să-şi bată
joc de ea. Şi ce gândi zgripţuroaica? Luă un cojoc cu lână neagră
şi trimise nora la râu să-l spele ca să-l facă alb ca laptele. Spălă
nora o zi, dar lâna tot neagră rămânea! Spălă şi a doua zi dar
degeaba. A treia zi cum spăla ea plângând, i s-arătă Dumnezău
cu Sfântul Pătru. Sfântul Pătru luă toiagul atinsă cojocul cel
negru şi pe loc se înălbi.
Baba Dochia, când văzu ca nora se întoarce cu cojocul
alb ca spuma laptelui, în loc să se minuneze de vrednicia fetii,
se mânie şi mai tare. Luă cojoacele albe şi o trimisă pe noră să
le înnegrească. Dar Dumnezău şi Sfântul Pătru nu mai făcură
minunea cu cojoacele ci-i dădură fetii un buchet de ghiocei săl ducă babii. Când văzu baba ghioceii, pe loc pusă merinde-n
traistă şi plecă cu oile să caute iarbă bună pentru păscut.
Şi merse ea o zi. Cum se cam încălzise mergând,
lepădă un cojoc de pe ea. Mai merse şi a doua zi şi mai lepădă
unul! A treia zi la fel. În a noua zi, aruncă ultimul cojoc de cum
porni la drum cu oile. Dar când ajunsese în vârful muntelui ce
să vezi? Baba era doar în cămeşoi iar acolo, numai zăpadă. Şi
unde mai şi porni Dumnezău o fioare de crivăţ rece peste munţi,
de se făcu baba sloi mare de gheaţă iar oile sloiuri mai mici, de
se văd şi acum din depărtare pe crestele de munte!
De aia se zice că a noua babă este a mai rea de frig!
Cine-şi alege în martie o babă şi nimereşte pe baba
Dochia o să tremure de frig tot anul!” (Culeasă de la Alexandrina
Manoniu, Vălcele, Tismana, 1975)

Cum s-o făcut lumea.
„După ce i-o fugărit Dumnezău pe Adam şi pe Eva din
rai, le-o dat o palmă de pământ s-o lucre, să poată trăi.
Vine diavolul şi zîce:
- Da' voi ce vreţ să faceţi cu palma asta de pământ?
Eu v-aş da palma asta de pământ dacă mi-oţi da ce aveţi mai
sfânt pe lume: copiii, o zîs diavolul!
N-o avut ce face şi i-o dat copiii. Diavolul i-o luat şi i-o
dus în împărăţia lui. Dumnezău s-o supărat când o auzât!
L-o trimes pe Sf Vasile să slujască pentru copiii la diavol
şi să-i dea copiii înapoi.
Sf. Vasile o luat sapa şi o slujit un an. Pe atunci un an
ave tri zâle! O mai slujit şi pe al doilea, diavolul nu l-o întrebat
pentru ce slujeaşce, când o împlinit al treilea an, l-o întrebat şi
i-o spus!
Doavolul când o auzât, i-o tras o mamă de bătaie lu' Sf
Vasile, dar n-o avut ce face! O trăbuit să dee copiii!
Sf. Vasile i-o luat şi i-o adus pe pământ şi de la copiii
ăia s-o înmulţât lumea!” (Povestită de Grigore Leşe)

Dacă în mitologia românească lumea de pe planetă
începe de la nişte copiii atât de curaţi sufleteşte, dacă există
întotdeauna un Mărţişor plin de iubire de oameni, dacă există
un Dumnezeu care veghează mereu asupra poporului nostru,
cum de s-a instalat atâta dezbinare şi ură prin aceste mijloace
drăceşti care se cheamă astăzi Realitatea TV a lui Vântu, sau
alte „irealităţi”, a lui Voiculescu, a lui Prigoană, sau a mai ştiu
eu cui, secondate de tone de jurnale anti cultură şi bun simţ?
Cum se face că astăzi, în loc de poveştile neamului
nostru, în ziare şi televiziuni spurcate, privim uluiţi cum se
perindă pe ecrane, cucoane vopsite slinos dezvelindu-şi
silicoanele prin bluze crăpate până la buric?
Până când fac moda poporului român vip-urile şi
progeniturile lor cu belciuge-n nas şi sprâncene?
Până când ne mai trimit aceşti noi ciocoi, la braţ cu
Dochiile lor inculte şi rele, ca să le spălăm cojoacele pentru a
le face din negre, albe?
Va mai reveni vreodată primăvara şi în ghiveciul
României plin de gunoaie străine de adevăratul neam
românesc?

ROMÂNII ŞI VECHILE BÂLCIURI!
Mi-am adus aminte de rândurile dinainte, ele fiind
publicate de mine cu ani în urmă în revista online “Epoca” a lui
Artur Silvestri. Nimic nu s-a schimbat în filosofia ţăranului
român de atunci! Am remarcat aceasta cu ocazia recentului
bâlci al Blagoveştenilor unde lumea nu s-a îmbulzit nici la
spectacolul în aer liber dat de “Doina Gorjului”, nici la expoziţiile
de păstrăvi şi nici la standul de carte al Editurii “Semănătorul”.
Mi-aduc aminte că nici la bâlciul Sântămăriei Mari, când pe
aceiaşi scenă, minunata noastră solistă de muzică populară,
Polina Manoilă, dând un spectacol de rară frumuseţe şi
virtuozitate, lumea n-a stat să privească decât din mers. Aşa
şi cu televiziunile: de la ditirambele colonelului Turcescu sau
limbariţa “moderatoarelor” care pun întrebări şi tot ele răspund
în locul celui întrebat şi până la recentul linşaj al lui Gâdea
aplicat lui Antonescu, toate te fac să nu mai vezi nici măcar
TVR-ul, ajuns în faliment. Iar radioul difuzează şi el pretinse
discursuri al lui Băse la NATO, ele fiind ţinute de fapt, la B1.
De aceea lumea îşi vede de treburile ei. Bâlciurile le
oferă seminţele, puieţii pentru livezi, ulcelele şi străchinile
pentru dat de pomană, uneltele de care au nevoie după arat,
pentru curăţit pomii, pentru tăierea viei. Eterna viaţă de la ţară!
Românul e obligat la propria filosofie. Trăind în veşnica
sa sărăcie, nu poate ieşi la liman decât prin muncă zi lumină!

Pagina 3
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ALEXANDRU MELIAN - (n. 1939, Luizi-Calugara,
Bacau). Critic literar, eminescolog, dizident anticeausist.

RUBRICĂ PERMANENTĂ:«În numele speranţei»

MEMORIE SCURTĂ SAU
CONŞTIINŢE MURDARE ?
Alexandru Melian
doctor în filologie

Motto : Când memoria colectivă e atinsă de scleroză ori
devine senilă, viaţa e primejduită să suporte din nou
suferinţe evitabile ; când voinţa politică e măcinată de
orgolii, drogată de amnezii şi legănată de iluzii egoiste,
societăţile umane se prăbuşesc în rătăcirile auto-distrugerii.

In mai 2012, după ce UDMR a trecut în
opoziţie, împreună cu toată trupa subordonată
căpitanului prezidenţial de la Cotroceni, Marko Bela,
- acest joly joker politic, bine dotat pentru vânzări
şi cumpărări fără scrupule – declara cu un glas
ameninţător şi gata să reînfiinţeze, el şi ai lui,
Regiunea Autonomă Maghiară ( 1) : « In ultima
vreme se zice că e rău pentru că nu suntem iubiti,
nu ne iubeşte Victor Ponta, nu ne iubeşte PSD, nu
ne iubeşte Crin Antonescu, nu ne iubeşte PNL, nu
ne iubesc politicienii români. »
Tot pe vremea aceea, Victor Ponta şi cei
apropiaţi lui nu mai încetau cu criticile la adresa
acestui partid etnic de colaboraţionişti, mereu gata
de tranzacţii şi de pretenţii obraznice, a acestor
negustori de servicii reciproce rămaşi de pomină
pentru « principialitatea » indecentă cu care au
mobilizat comunitatea maghiară să nu se prezinte
la referendum, în vederea salvării de la demiterea
populară a celui care i-a pus mereu în pâine. Nu
pentru că i-ar fi iubit sau apreciat, ci pentru că avea
nevoie de ei în manipulările lui oculte,la care se
pricepe atât de bine.
De altfel, UDMR nu şi-a făcut niciodată iluzii
cu privire le motivele care i-au permis să ajungă la
putere. Politicienii udemerişti au ştiut şi ştiu că,
slujind sforăriilor româneşti, ei îşi tranzacţionau
propriile sforării. In 2009, de pildă, atunci când T.
Băsescu, şi-a asigurat majoritatea parlamentară
ispitind uniunea lui M. Bela şi formaţia lui
D.Voiculescu să-şi trădeze aliatul (fără de care ar
fi rămas în afara Parlamentului), cu tupeul său care
nu cunoaşte ruşinea, preşedintele eticheta
tranzacţia politicianistă a momentului drept o soluţie
imorală. Ca şi cum nu el ar fi fost autorul
matrapazlâcului. Te-ai fi aşteptat, de la nişte
politicieni cu demnitate, cu onoare, - aşa cum se
prezintă făloşii atleţi ai celor 2 echipe – să

reacţioneze în vreun fel la o asemenea declaraţie
insultătoare. Ti-ai găsit !!??... Pentru negustorii
politici, moral sau imoral sunt doar nişte cuvinte
goale, care pot folosi eventual ca zorzoane de discurs
electoral. Moral - imoral, nu contează. Ca să-l
parafrazăm pe Pristanda – pupă-i în bot şi papă-le
tot !
Si iată că după ruperea previzibilă a USL, pe care preşedintele PSD o avea în calcul încă din
prima zi a nunţii politice (2) – M. Bela şi ai lui n-au
de ce să se mai plângă că nu sunt iubiţi de V. Ponta
şi de politicienii români (cel puţin, de cei 346 care
au validat guvernul). E drept, te poţi întreba dacă
sunt chiar iubiţi, dar pentru a te coaliza întru fără de
lege, nu de iubire e nevoie, ci de tartuffisme politic.
Ceea ce nu lipseşte nici uneia dintre părţi. Aşa încât
încruntările declarative au devenit zâmbete de
complicitate iar deciziile inconvenabile pentru UDMR
dar legitime pentru România, în ianuarie 2013, îşi
schimbă semnul matematic şi devin la începutul lui
2014 convenabile pentru UDMR şi ilegitime pentru
România.
Cine câştigă din această tranzacţie ? De toată
evidenţa, partidul etnic al tuturor guvernărilor, adică
acest grup de şmecheri politici care-şi fac interesele,
profitând de fripturismul , incompetenţa şi
iresponsabilitatea politicienilor români. Intr-un anume
fel, profitând chiar de slăbiciunile şi rătăcirile
alegătorilor sau ale celor care, refuzând să voteze,
înlesnesc şi încurajează perpetuarea unor asemenea
anomalii. Ce a câştigat V. Ponta din această nouă
coalizare ? Aproape nimic !... Oricum mult mai puţin
decât a pierdut. El, dar, mai ales, România. Pentru
că, privind atent majoritatea cu care a fost validat
noul guvern, îţi dai seama că voturile UDMR nu erau
indispensabile.
Ce a câştigat, în schimbul
acestui nimic, « stimabila » UDMR ? Pagina 4
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Dacă citeşti Acordul politic încheiat de aceasta cu
V.Ponta, ai senzaţia că te afli în faţa unui act de
capitulare a Guvernului român, ca urmare a unei
înfrângeri fără drept de negociere. În plus, la
chiolhanul guvernării, sunt dăruite un post de
viceprim-ministru, 3 ministere (printre care
Ministerul Culturii), 14 secretari de stat, 3 funcţii
de prefect dintre care 2 unde românii supportă
persecuţii maghiare iar manifestările antinaţionale
şi autonomiste sunt la ordinea zilei (Brasov,
Harghita, Mureş), 5 funcţii de subprefect ,- şi
acestea selecţionate pe sprinceană - şi probabil
alte sinecuri pe care nu le cunoaştem încă. Când
vezi ce negustorie a fost în stare să semneze
Primul-ministru al României, te întrebi, nu dacă are
conştiinţă, - răspunsul e ştiut de multă vreme - ci
dacă are minte. Sau te întrebi dacă nu cumva
consilierul său personal, - ştiţi dv. cine !... - are
puteri magice sau vreun as de treflă ascuns în
mânecă pentru jocul lui preferat la cacealma.

Constatând toate acestea, remarcând cu
scârbă surzenia Parlamentului şi a acestui guvern
rătăcit la apelul aproape disperat al Forumului Civic
al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş,
propape că nu poţi să te mai miri când îl vezi pe
Marko Bela, cu degetul ridicat ameninţător,
proclamând, cu aroganţa şi obrăznicia-i
cunoscute :
« Fără noi pe plan internaţional integrarea nu
s-ar fi produs, iar la nivel de guvern nu s-ar fi
făcut reforme importante. (…) Fără noi nu e
reformă în ţară, fără noi nu există
progres » !?!?...
Rămâi cu gura căscată la atâta fudulie…Cât
de relevant ar fi, însă, dacă acest Caţavencu
contemporan ar rememora, nu ce nu s-ar fi făcut
fără ei, ci ce s-a făcut cu ei, mai mereu
Pagina 5 la guvernare. Si mai ales ce-au făcut

ei, profitând de incompetenţa, iresponsabilitatea şi
mentalitatea precupeaţă a politicienilor români. Si
nu o dată, valorificând orbirea lăcomiei lor
bolnăvicioase pentru putere.De la tragedia din 1990
la TG. Mure? şi până la devalizarea bogăţiilor
naţionale, sărăcirea ţării, degringolada
învăţământului, culturii şi sănătăţii, de la propaganda
anti-românească în străinătate şi până la acţiunile
anti-româneşti în ţară, - şi inventarul ar putea fi
detaliat, mult şi bine – contribuţia domnului cu
degetul ridicat şi a formaţiei sale de contrabandă
este pe măsura celor cu care s-au coalizat.
Nu, ei n-au memoria scurtă, au doar
conştiinţa murdară.
Chiar mai grav. Când Valer Marian, într-un
articol din Cotidianul, scrie despre trădarea
Transilvaniei de către V. Ponta, el are perfectă
dreptate. Numai că V. Ponta n-a trădat doar
Transilvania, el a trădat întreaga Românie. Pe de
altă parte, el n-a acţionat singur, ci cu sprijinul a
346 de parlamentari. Si câţi dintre aceştia au fost
trimişi în Parlament de alegătorii transilvăneni ?
Tot aşa, este perfect îndreptăţită revolta
domnului Dumitru Pelican, liderul senatorilor
Partidului Conservator, împotriva şantajului
udemerist, a atitudinii agresive a lui Kelemen Hunor,
« cel mai iredentist lider maghiar ». El are dreptate
să califice tranzacţia încheiată de formaţia politică
din care face parte, « un şantaj ordinar », aşa după
cum este perfect îndreptăţit să-i adreseze acestuia
disperata « Ruşine să vă fie, dle. Hunor ! ». Numai
că acest SA VA FIE RUSINE ! se cuvine să fie
adresat, în primul rând şi mai ales Primului-ministru
al României. Pentru că, aşa cum spune o vorbă
românească, « prost nu e cel care cere, prost e cel
care dă ». Prost sau ticălos. Depinde cine, ce şi
cui dă. Si mai există un numai că…. Cum au votat
senatorii Partidului Conservator al cărui lider este
tocmai Dumitru Pelican?!?!..
Atâta timp cât, în erarhia valorilor, partidul şi
şeful vor fi mai importanţi decât ţara şi poporul,
speranţa va sta în genunchi şi abuzul în fotolii de
catifea.
Alexandru MELIAN
1.Vezi articolul meu « Impertinenţa neruşinată a
unui nostalgic », publicat în
http://www.samanatorul.blogspot.ro , 18 mai 2012
2. Vezi articolul « Un nou prim-ministru filomaghiar
», http://cleptocratia.blogspot.com , 15 ian 2013 ,
în care prevedeam comportamentul premierului din
aceste zile şi calculul politicianist vizând eşecul
mariajului USL .
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VLAD MIHAI POPOVICI - (n. 1990)
student UBB-Cluj-Napoca, eseist, teolog.
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ă
S
Celui Sfânt” (Pild. 9, 10)
(analiză exegetică)
Astăzi trăim într-o lume puţin mai libertină din punct de
vedere moral, adică morala în adevăratul sens al cuvântului nu
prea mai există adânc înfiptă în conştiinţa omului contemporan.
Sau dacă există, există metamorfozată sau relativizată, adusă
la moda de astăzi Nu vreau să par un critic, sau un pesimist,
dar trebuie totuşi să acceptăm că realitatea este una deloc
promiţătoare. Lumea astăzi tinde spre un globalism cu o viteză
ameţitoare, înghiţind cultura şi tradiţia unui popor, amestecândo cu a altui popor şi tot aşa, totul spre a fi uniformizat şi
secularizat. Pentru că cultura şi tradiţia unui popor reprezintă
fundaţia de bază pe care stă şi se dezvoltă civilizaţia lui, dacă
acestea două sunt atacate şi distruse sistematic, atunci totul
ţine doar de o chestiune de timp până acel popor să dispară.
Aşadar, acest lucru se întâmplă şi cu omul. Dacă în
conştiinţa sa nu lucrează harul divin, atunci totul se năruie şi
şansele să îşi piardă propria mântuirea sunt foarte mari. Iar în
cazul de faţă, oare cine este cel mai dator să dea un semnal de
alarmă, un dangăt de clopot, în a semnala problemele grave în
care omul se învârte, decât doar Biserica. Ea prin preoţii ei,
prin Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, reface şi direcţionează
mereu umanitatea înspre Dumnezeu. Şi pentru că am pomenit
de Sfânta Scriptură, într-adevăr, că aici găsim metode nesfârşite
de a intra în legătura cu divinitatea. Sfânta Scriptură sau Biblia
conţine tot adevărul revelat în legătura cu planul lui Dumnezeu
de mântuire a omului, şi ce trebuie să facă omul pentru a-şi
câştiga mântuirea. Aşa de exemplu, avem pildele lui Solomon,
cel mai înţelept împărat care a trăit vreodată printre oameni, şi
care spune următorul lucru fundamental, anume că ,,Începutul
înţelepciunii este frica de Dumnezeu şi priceperea este ştiinţa
Celui Sfânt” (Pild. 9, 10) , foarte convingător acest lucru. De
aceea aş dori aici să redau cuvintele părintelui Dumitru
Stăniloaie care afirmă următoarele: ,,Înţelepciunea lui Dumnezeu
descoperită în Revelaţie, iar în mod culminant în Hristos care a
înviat, deschizându-ne şi nouă perspective învierii, nu contrazice
deci esenţa ordinii lumii, ci o reface şi o completează, o înalţă
pe alt plan. Dar întrucât îndreptează starea în care am căzut,
ea apare de multe ori drept contrară acesteia”1 .
Poate că este absurd să afirmăm că există frică de
Dumnezeu, dar într-adevăr există aceasta pentru că cea mai
de jos măsură, de la care începe frica de Dumnezeu, este
măsura robilor. Robii împlineau voia stăpânului de frica
pedepsei, de frica biciului. Nu era vorba de sentimente deosebite
în relaţia dintre sclav şi stăpân şi nici de conştiinţa unei datorii
pe care trebuie să o îndeplinească. Este vorba, pur si simplu,
de fiorul ce ţi-l dă eventuala pedeapsă pe care ţi-o poate
administra stăpânul daca nu-ţi faci datoria. La
această măsură sunt creştinii care fac voia lui
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Dumnezeu gândindu-se la pedepsele vremelnice, pe care li
le-ar putea da Dumnezeu, sau la chinurile iadului din viaţa
de apoi. Şi totuşi e bine dacă, măcar aşa, de frica pedepsei,
oamenii duc o viaţă plăcută lui Dumnezeu. Totuşi Sfântul
Apostol Pavel le scrie romanilor: «este nevoie să vă supuneţi,
nu numai pentru mânie, ci şi pentru conştiinţă» (Rom. 13,
5).
Vedem aşadar că atunci când omul se raportează
la Dumnezeu, nu poate decât să se conformeze regulilor,
poruncilor divine, iar când se abate de la acest lucru, intervine
frica, sentimentul că Dumnezeu pedepseşte, în fond cel care
care dă pedeapsa este păcatul, ,,Pentru că plata păcatului
este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţă veşnică, în Hristos
Iisus, Domnul nostrum” (Rom. 6, 23). Ne este clară problema
în această privinţă, deşi observăm foarte bine îndemnul
apostolului care voieşte supunerea din propria iniţiativă, din
străfundul conştiinţei noastre să lucrăm ascultarea faţă de
autoritatea divină, autoritate care nu este impusă.
Apoi să vedem în continuare ce se întâmplă cu frica
de Dumnezeu, şi până unde mai poate ea ajunge, asta pentru
că avem o a doua treaptă, a doua măsura la care ajunge
frica de Dumnezeu şi anume măsura simbriaşilor. Simbriaşii
lucrează bine şi cu râvnă nu de frica pedepsei, ci gândinduse la răsplata muncii lor. La aceasta măsură sunt creştinii
care fac voia lui Dumnezeu pentru a le merge bine pe pământ
şi a moştenii raiul după moarte. Ei sunt nişte buni negustori.
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Ştiu să câştige raiul prin faptele lor. Cu siguranţă aici ne
regăsim marea majoritate dintre noi oamenii, unii mai mult
alţii mai puţin sau deloc, însă în general aici este palierul,
sau dacă vreţi modul în care ne ducem viaţa foarte mulţi
dintre noi.
Şi în final, avem o a treia categorie sau măsură la
care ajunge frica de Dumnezeu şi anume cea a fiilor. Fiii
cuminţi şi ascultători fac voia tatălui nici de frică, nici
gândindu-se la avantaje, ci pentru că îşi iubesc părintele.
Sfântul Ioan ne spune, în acest sens, că «în iubire nu este
frică, ca iubirea desăvârşită alungă frica» (1 Ioan 4, 18). Iar
Sfântul Antonie cel Mare face o afirmaţie îndrăzneaţă: «eu
nu mă mai tem de Dumnezeu, ci Il iubesc pe El. Că dragostea
scoate afară frica».2 Şi cu toate că, pentru cei ce au ajuns
pe o treaptă înaltă de spiritualitate, frica este înlocuită de
iubire, chiar şi pentru aceştia este o virtute frica de
Dumnezeu. Proorocul David zice: «Temeţi-vă de Domnul toţi
Sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El» (Psalmul 33, 9).
Aşadar si sfinţii au frica de Dumnezeu, însă o frică încadrată
de o bucurie deplină. Ştiut este faptul că atunci când omul
înaintează pe calea desăvârşirii, harul divin nu îl lasă pe om
să îşi vadă nivelul său la care a ajuns pentru că aceasta ar
înseamnă, mai devreme sau mai târziu să cadă în mândrie
şi aceasta ar constitui anularea tuturor nevoinţelor până atunci
făcute.
Un lucru important pe care aş vrea să îl evidenţiez
aici este faptul că este nevoie în primul rând de credinţă,
adică de certitudinea faptului că Acel ceva în care crezi este
Dumnezeu şi că poţi într-adevăr să intri în legătură cu El.
Credinţa sinceră ne duce inevitabil la frica de Dumnezeu.
Credinţa sinceră ne ajută să ne punem serios problema vieţii
duhovniceşti. De aceea este numită începutul înţelepciunii,
atunci când ne este frică de Dumnezeu, deoarece atunci
omul se gândeşte automat la prescripţiile creştine, la legile
morale care obligă omul să aibă o intenţie în a-şi schimba
viaţa. Or acest lucru este cel mai important, pentru că
degeaba ar ştii omul toată ştiinţa pământească, cum de altfel
spune Sfântul Apostol Pavel ,,şi de aş avea darul prorociei şi
tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea
atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am,
nimic nu sunt (1 Cor. 13, 2) iar dragostea ce reprezintă,
decât cea mai mare poruncă care cuprinde toate legea şi
prorocii, aşa precum Însuşi Mântuitorul spune aceasta. De
aici reiese clar faptul că adevărata înţelepciune este frica de
Dumnezeu.
Totuşi îndemnul acesta cuprinzător, a te teme de
Domnul, include mai multe aspecte diferite ale relaţiei omului
cu Dumnezeu. Esenţialul f ricii de Dumnezeu este
recunoaşterea sfinţeniei, dreptăţii şi neprihănirii Sale ca o
întregire a iubirii şi îndurării Sale, cunoscându-L şi înţelegând
în mod deplin cine este El3 . A te teme de Domnul înseamnă
a privi la El cu teamă sfântă şi a-L onora pe Dumnezeu ca
Dumnezeu datorită marii Lui slave, a sfinţeniei, majestăţii şi
puterii Sale4 . De exemplu, când Israeliţii la Muntele Sinai Lau văzut pe Dumnezeu că Se manifestă prin „tunete, fulgere
şi un nor gros pe munte; trâmbiţa răsuna cu putere», ei toţi
„tremurau» de teamă (Ex. 19:16) şi i-au cerut lui Moise să le
vorbească el, decât Dumnezeu Însuşi 5 . De asemenea,
psalmistul, în meditaţiile sale asupra lui Dumnezeu ca şi
Creator, afirmă în mod explicit: „Tot pământul să se teamă
de Domnul! Toţi locuitorii pământului să tremure înaintea Lui!
Căci El zice şi se face; porunceşte şi ce
porunceşte ia fiinţă» (Ps. 33:8-9).(3) Adevărata
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teamă de Domnul îi determină pe credincioşi ca pentru
mântuire să-şi pună credinţa şi nădejdea lor numai în El.
De exemplu, după ce Israeliţii au traversat Marea
Roşie ca pe uscat şi au văzut marea nimicire a oştirii egiptene,
ei „s-au temut de Domnul şi au crezut în Domnul» 6 , în mod
asemănător, psalmistul cheamă pe toţi cei care se tem de
Domnul să se încreadă în Domnul, ,,El este ajutorul şi scutul
lor» (Ps. 115:11). Cu alte cuvinte, teama de Domnul produce
în poporul lui Dumnezeu o nădejde sigură şi încredere în El.
Nu este de mirare deci, că asemenea oameni sunt mântuiţi7
şi primesc iubirea şi îndurarea Sa iertătoare8 .(4) În sfârşit,
frica de Dumnezeu implică recunoaşterea că El este un
Dumnezeu care priveşte cu mânie păcatul şi are putere să
pedepsească pe cei care încalcă legile Lui neprihănite, atât în
timpul vieţii de aici cât şi în veşnicie.
Un exemplu elocvent sunt protopărinţii noştri, întrucât
Adam şi Eva au păcătuit în Grădina Edenului, le-a fost teamă
şi au încercat să se ascundă de faţa lui Dumnezeu9 . Moise a
trăit acest sentiment al fricii de Dumnezeu când a petrecut
patruzeci de zile şi nopţi în rugăciune pentru Israeliţii păcătoşi:
„Căci mă îngrozisem la vederea mâniei şi urgiei de care era
cuprins Domnul împotriva voastră, până acolo încât voia să
vă nimicească» (Deut. 9, 19). În mod asemănător, în Noul
Testament, imediat după ce aminteşte de viitoarea răzbunare
şi judecată pe care le va aduce Dumnezeu, autorul epistolei
către Evrei a scris: „Grozav lucru este să cazi în mâinile
Dumnezeului Celui viu» (Evr. 10, 31).
În încheiere aş dori să fiu un pic mai direct dacă se
poate, deşi poate risc să fiu prea tranşant, dar în fond si la
urma urmei aceasta este realitatea. Astăzi de pildă, auzi pe
unul că are două doctorate, două licenţe. Dar auzi că-i
preacurvar, un ateu, un om necredincios, un om fără judecată,
fără milă de săraci, fără dragoste de aproapele lui, care dă cu
piciorul în toată fapta bună şi în credinţa cea dreaptă. La ce-i
foloseşte lui ştiinţa cea din afară, dacă n-are frica lui Dumnezeu
? Mai bine nu se năştea unul ca acesta, care nu cunoaşte pe
Ziditorul său şi nu se teme de el în toată vremea, ca să se
ferească de rău şi să facă binele.
Este foarte adevărat că omului îi şede bine să înveţe
carte multă, să fie şi inginer, să fie si doctor, să fie şi profesor
şi profesor universitar; să fie şi militar, sa fie şi general, ce-a
rânduit Dumnezeu pentru fiecare. Dar tot pe-atât de adevărat
este că în toate treptele lui, omul are datoria să nu uite frica
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de Dumnezeu. Că, dacă a uitat de Dumnezeu, mai bine nu
mai venea în lumea aceasta şi mai bine nu se năştea să vadă
atâta bunătate a lui Dumnezeu. Cum ne-a dat El nouă viaţa,
mintea, aerul, lumina, căldura, ploile la vreme, hrana, belşug,
sănătate, vedere, auz, înţelepciune şi, după atâtea binefaceri
ale lui Dumnezeu, să închidă ochii ca păsările cele de noapte,
care nu văd decât numai la întuneric şi să nu vadă pe
Dumnezeu, Care este lumina cea neapropiată şi locuieşte în
lumina cea neapropiată. De aceea, fericit va fi de omul care
se teme de Dumnezeu, că acela este adevărat om înţelept şi
acela va avea fericire şi în veacul de acum şi in veacul cel
viitor, deoarece omul încă de aici îl trăieşte pe Dumnezeu.
Aş finaliza cu următoarele lucruri, anume că dacă
omul nu va căuta adevărata înţelepciunea, cea de la
Dumnezeu venită, şi nu va încerca să se dezică de duhul
acestei lumii, atunci este clar unde va ajunge, şi aici daţi-mi
voie să evidenţiez un lucru important la Paul Evdokimov care
îl citează pe Aldouis Huxley. Acest Huxley spune aşa:
,,Colectivismul pe care îl impune civilizaţia tehnică şi industrial
din ce în ce mai invadatoare, diferitele ,,revoluţii culturale”
ameninţă cu o ,, uniformitate cretinizată” 10 . Evdokimov
completează ,,Confuzia care domneşte în această privinţă
nu face decât să ascundă volatilizarea celei mai preţioase
valori a existenţei umane, justificând astfel eforturile de
precizare”11 . Cu alte cuvinte, atunci când omul îl înlocuieşte
pe Dumnezeu cu surogate, mai exact îşi pune nădejdea în
tehnică şi în puterea lui, calea spre pierzanie este sigură. De
aceea cea mai mare înţelepciune este să te temi de
Dumnezeu, căci numai în această ecuaţie, omul
conştientizează necesitatea ascultării de Dumnezeu, care nu

poate aduce decât numai binele tuturor şi restaurarea legăturii
omului cu divinitatea şi implicit mântuirea, fără de care viaţa
nu ar mai avea nici un rost.
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GEORGE ANCA (n. 1944, Vâlcea) Poet,
eseist, specializat în indianistică.
EXERCIŢII DE RELIGIOLOGIE
- Cu cinci scrisori de la Mircea Eliade
- 2009

-

-

Mircea Eliade - George Anca

- Prolog Prezentele “exerciţii de religiologie”, stimulate şi
de scrisori primite, în Bucureşti, Roma, Delhi, de la
Mircea Eliade, se plasează, in spe, între autosocilogia
gustiană şi dorinţa mimetică a lui Rene Girard, precum
şi, la faţa locului, în continuitate cu publicaţiile şi cursurile
profesorului Constantin Cuciuc. Dincolo de oralitatea
lor bibliografică, notele de curs şi programele analitice
pentru masterat presupun parteneriatul studenţilor şi
masteranzilor – sanscritul sahridaya, cititorul/audientul
cunoscător - în predarea şi evaluarea t emelor
religiologice.
“Aplicaţiile” şi “implicaţiile”, incluzând contribuţii
de religiologie eminescologică, orfică, nonviolentă etc.,
exemplifică, prin rostirea multilogică, de la clasă, şi
“pastişa în grup”, până la eventuale socio-dodii (dodism).
Astfel, exerciţiile se vor reprocesa/rezolva cu fiecare
sensibilitate receptoare.
15 Aprilie 1973
Stimate Domnule Anca,
SCRISORI DE LA MIRCEA ELIADE
26 Aprilie 1970
Domnule Gheorghe Anca,
Mulţumiri pentru scrisoarea din 4 Aprilie. Am
scris chiar acum editorului Payot să vă trimită un
exemplar din De Zalmoxis ŕ Gengis-Khan. Nu ştiu în ce
măsură v-aş putea fi de ajutor. Numai Dstră puteţi judeca
dacă “Zalmoxis” merită să inspire o tragedie. Cunoaşteţi
studiul lui Eugen Todoran “Mitul lui Zalmoxis în teatrul
lui Lucian Blaga” (Folclor Literar, Timişoara, 1969, pp.
25-38)?
Cu cele mai bune urări de bine,
al Dstră
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Îmi cer iertare că răspund cu întârziere la
scrisoarea Dtale din 28 Martie, dar am avut mai multe
„dead-lines” care mi-au blocat corespondenţa cam două
săptămâni. Îmi pare rău că tocmai anul acesta nu ne
vom opri la Roma – în orice caz nu înainte de Septembrie
(când s-ar putea, dar încă nu sunt sigur). După
întoarcerea din Finlanda, vom fi la Paris toată luna
Septembrie. Poate te repezi Dta . Dacă reuşeşti să-ţi
prelungeşti şederea...
Din păcate, n-am primit cele două cărţi. (Uneori,
pachetele întârzie 2-3 luni, alteori se rătăcesc. Acelaşi
lucru se întâmplă şi cu multe din cărţile pe care le trimit
personal, de aici. Foarte puţine ajung în ţară. M-am
resemnat să le repatriez anonim, prin edituri sau librării.
Dar câtă bătaie de cap. Inutilă şi umilitoare!...).
De la C.(onstantin) Noica n-am mai avut veşti
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12 Jan. 1978
Stimate Dle Anca,
Răspund cu întârziere la cele trei scrisori ale Dtale,
şi te rog să mă ierţi că răspund în grabă. Am avut un an
greu: sora soţiei mele s-a stins, de cancer, la Paris, după
multe luni de inutile chinuri. Am venit târziu, şi obosiţi,
la Chicago – unde mă aşteptau cursuri, seminarii, etc.
Îţi voi trimite mai multe cărţi de-ale mele, în ….
…… pentru biblioteca Universităţii. Dar nu dispun de o
bibliografie completă a scrierilor mele indianistice. Se
găseşte la Biblioteca Myts & Symbols. Studies in Honor
of Mircea Eliade (Chicago, University Presse 1969):
conţine o bibliografie sumară, dar totuşi utilă.
Îţi urez succes în proiectele Dtale. Nu conta, totuşi,
pe numele meu. Sunt din nou persona non grata în
România – şi nu vreau să încurajez confuziile.
Îţi voi trimite, îndată ce vor apare (în Martie): 1)
Cahier: …..: Mircea Eliade (aproape 400 de pagini, cu
bibliografía tuturor traducerilor din cărţile mele; 2)
L’epreuve de labirinthe: Entretiens avec Mircea Eliade.
S-au publicat încă două cărţi despre Mircea Eliade în
toamna aceasta şi altele (trei) sunt sub tipar. Dar nu toate
sunt interesante!...
Îţi urez, Dale şi familiei, un An Nou fericit şi spornic.
Al Dtale

din Ianuarie. În direct, am aflat că astă iarnă ar fi suferitdar nu ştiu de ce. Sper că e, acum, restabilit. I-am scris
din nou.
În speranţa că ne-am putea totuşi întâlni la Paris,
şi cu urări de bine (şi noroc!)
Pagina 11
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Paris, 19 Sept. ’980
Stimată Doamnă,
Stimate Dle Anca,
Din scrisoarea către Becescu veţi afla de ce nu
pot scrie decât câteva rânduri. Sper că biletul de avion
va uşura obţinerea titlului de voing dela Ambasada
Franţei.
Vom fi la Chicago la 5 Oct. Nu vă supăraţi dacă
voi răspunde ........ la eventuala scrisoare pe care o voi
primi. Sper că într-o zi voi putea scrie cu mai puţine
eforturi.
Cu cele mai bune sentimente, al Dtale sincer
P.S. Mulţumesc fetiţei pentru scrisoare şi pentru desen!

11 Jan. 1979
Dragă Domnule Anca,
Mulţumiri pentru scrisoare şi pentru 10 Indian
Poems. Mă bucur că ţi-a ajuns cu bine Le Cahier Mircea
Eliade. Înţeleg, însă, că n-ai primit celelalte cărţi, trimise
de aici, cu multe luni în urmă (cred, în Mai-Iunie 1978!).
mai fac o încercare: expediex mîine prin poşta aeriană
Myths, Rites, Symbol: a Mircea Eliade Reader (2 vol.).
Privitor la proiectul Dtale – un număr “indian” al
revistei Zamolxis – ai uitat că Zamolxis şi-a încetat
apariţia în… 1943!
Ar fi minunat dacă ai ……….. versiunile sanscrită
şi vernacular ale Scrisorii I. Poate găseşti vreo subvenţie,
în India sau… România.
Din păcate, criza Universităţilor americane a
redus considerabil posibilităţile de o “teaching position
in Humanities”.
Urez, soţiei şi Dtale, mult noroc şi sănătate – şi
succes!
Cu cele mai bune sentimente
al Dtale

Pagina 12

Sămănătorul - Anul IV.
3(4)
- martie 2014
III. Nr. 11
- noiembrie
2013- SCRISORI
- LANSAREDOCUMENT
DE CARTE
RELIGIOLOGIE
Reliogiologia – denumită în cultura anglosaxonă
“Religious studies”, în franceză «Sciences de la réligion»
, în germană «Religionwissenschaft», în spaniolă «Ciencia
de la Religión» etc. - se referă la studiul ştiinţific, neutru
şi pluridisciplinar al religiilor. Înglobează şi sistematizează
concluziile diferitelor ştiinţe precum antroplogia,
sociologia, psihologia, neurobiologia. Germanul Friedrich
Max Müller şi olandezul Cornelius P. Tiele se numără
printre primii reprezentanţi ai mişcării începute în secolul
al XIX-lea, odată cu înflorirea studiilor biblice şi traducerea
în limbi europene a unor texte hinduse şi budhiste. Studiile
de religie comparată şi tradiţiile metodologice trasate de
Universitatea din Chicago, în general, şi în particular de
Mircea Eliade au fixat domeniul.
Spre deosebire de teologie, religiologia studiază
fenomenul religios “din afară”, invest ighează şi
sistematizează aspectele observabile la toate religiile, în
context istoric. Teologul este un credincios, nu (neapărat)
şi religiologul.
Antici de referinţă în studiul religiilor: Hecateus
din Milet, Herodot, Cicero (De natura deorum). Prima
istorie a religiilor: Tratatul asupra religiilor şi sectelor
filosofice (1127) de Muhammad al-Shahrastani. Prima
catedră (religie comparată): Oxford.
Ştiinţe ale religiologiei: istoria religiilor
(istoricitatea personajelor, evenimentelor, şi doctrinelor
religioase), sociologia religiei (aspectele sociale ale
fenomenului religios), antropologia religiei (rituri, credinţe,
arte religioase), studiul scripturilor (inclusiv ca obiect
literar), psihologia religiei (principiile interacţiunilor dintre
comunităţi şi practicanţi), neurobiologia etc. Metodologic
(fenomenologic), Gerardus van der Leew propune în
Religion in Essence and Manifestation, 1933, şase etape
de analiză: 1) scindarea fenomenului în categorii distincte,
de exemplu, sacrificiu, spaţiu sacru, timp sacru, cuvinte
sacre, festivităţi şi mituri; 2) interpretarea fenomenului
pornind de la propria experienţă; 3) aplicarea principiului
reducţiei fenomenologice - “epoche” -, suspendarea
judecăţii de valoare şi adoptarea unei poziţii neutre; 4)
clarificarea relaţiilor structurale şi înţelegerea holistică a
fenomenului religios; 5) “înţelegerea genuină” (Verstehen),
transformarea realităţii haotice în “revelaţie” (viziune
eidetică); 6) verificarea concluziilor prin rezultatele altor
discipline, precum arheologia, istoria, filologia. (cf. De
Wikipedia, la enciclopedia libre).
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Citiţi întregul articol EXERCIŢII DE RELIGIOLOGIE online:
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ION C. GOCIU - (n. 1934, Ciuperceni - Gorj)
prozator.

CIREŞE AMARE
Fragment din nuvela «Coarba»

u
membr
Scriitor -Gorj
al LSR

(continuare din «Sămănătorul»
nr. 1 online, nr. 2 tipărit )
Romancierul
Ion. C. Gociu

(Paginile 30-35 din volum)

Vasile se opri din povestit, mai trase cu
nădejde în piept fumul prin filtrul ţigării, scutură
scrumul în scrumieră şi, privind în gol, rămăsese
pentru o clipă cu privirea pironită aiurea. Il priveam
şi simţeam că se aproprie de momentul culminant
al întâmplării. Şi continuă:
…Deodată, pe culmea dealului cu o pădure
rară, într-o poieniţă aproape de marginea drumului,
se mişcă ceva. Din reflex, mă opresc şi observ că
în faţa mea, la circa 60 de metri, stăteau în picioare,
în ciopor, nişte căprioare, toate îndreptate cu
capetele spre mine. După reacţia lor, mă suspectau
a fi un duşman, ceea ce şi eram. La un moment
dat, au început să-şi rotească privirea în mai toate
direcţiile, alegând parcă una pe care să fugă.
Instinctiv, am acţionat, adică am sprijinit patul de
umăr cu ţevile îndreptate spre nevinovatele fiinţe
din inima codrului. Eu le deranjasem din mediul lor,
din vetrele lor pentru care scrijeliseră pământul cu
copitele, înainte de a se odihni şi a-şi rumega hrana
adunată în burduhane, în ziua aceea. Situaţie de
cumpănă! Nu mai gândeam la altceva, decât la
momentul când să slobod focul armei. Timpul se
măsura în secunde. Închisesem ochiul drept si,
privind de-a lungul ţevilor, încadrasem ciutele pe
linia de ochire. Degetul arătător al mâinii stângi se
sprijinea pe trăgaciul ţevii şocate. Una din căprioare
o zbugheşte şi face un salt peste drumul pe care
mergeam. Fără nici o ezitare, apăs pe trăgaci şi
slobod arma în grupul rămas nemişcat. Un pocnet
puternic, amplificat de ecoul văilor, sparge liniştea
serii. În faţa ochilor nu mai era nimic. Ciutele
pieriseră care încotro, iar un ciuf din văgăună ţipa
şi el speriat. Hu u u, hu-u u!...
Reuşise să mă introducă în atmosfera cu
atâta încărcătură emoţională şi empatic participam
alături de el şi-i urmăream figura emoţionată şi
acum, după scurgerea atâtor ani.
…- Descarc arma şi sunt cu privirea aţintită
spre locul unde fuseseră căprioarele. Da, nu mă
înşelam. Una era căzută. Orice ar fi
fost, nu mai trăgeam şi al doilea cartuş.
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Acest gând mi-a venit după ce, aproape fără să
gândesc!?... trăsesem la întâmplare, în tot grupul de
căprioare.
Devenisem braconier fără să judec situaţia. Cu
un an înainte, împuşcasem un ţap, dar pentru acela
aveam autorizaţie şi la eveniment am fost însoţit de un
paznic de vânătoare şi alţi doi vânători. Atunci bravam,
acum mă fâstâcisem de propria-mi ispravă.
Am ajuns lângă vânat. Era o ciută tânără, care
stătea pe burtă ca pentru culcare. La aproprierea mea,
n-am observat nici o intenţie la ea, că ar vrea să fugă.
Chiar mă privea, întinzând capul spre mine şi mişcând
botişorul a prietenie. Nările i se umflau ritmic, inspirând
aerul. Oare, îmi cerea îndurare!? Nu-mi dădeam seama
şi eram în situaţia de a nu găsi o rezolvare rapidă. Îmi
lipsea raţionamentul. Eram convins că este puternic rănită
şi nu are scăpare să mai trăiască. O ating cu piciorul. Nici
o mişcare, în afară de a capului care mă privea cu ochii
mari, deschişi şi umezi. Parcă plângeau…
Duc mâna la centură şi scot pumnalul din teacă.
O prind cu mâna dreaptă de bot. În palmă simt căldura şi
umezeala răsuflării. Ochii animalului mă scrutau, cerând
îngăduinţă. Nu mai gândesc. Procedez mecanic ca omul
primitiv de odinioară, care astfel trăia din vânat. Înfig cuţitul
în zona jugulară şi animalul scoate doar un icnet. Mâinile
mi se murdăresc de sângele care ţâşneste şi-l simt că
arde pe unde mă atinge. Prin artera secţionată, ca dintro arteziană, sângele îmi pătează cizmele, mâneca
salopetei şi o porţiune de pe pantalon.
…Mai rapid decât mă aşteptam, totul fusese
încheiat. La picioarele mele aveam o căprioară ucisă prin
înjunghiere. Eu eram autorul fărădelegii şi eram buimac.
Eu, acela care nu tăiam acasă nici o pasăre iar, când era
nevoie, soţia ruga pe câte un străin s-o taie. Eu, care, în
copilărie, am dormit cu iezii caprelor noastre în pat, numai
de dragul lor. Eu, care, copil fiind, am „salvat de la moarte”
un cocoş pe care tata vrea să-l taie la o zi de praznic. Era
cocoşul meu, îl iubeam şi-mi era prieten. Eu, fără prea
multă gândire, acum violasem natura. Şi o făcusem barbar
şi fără judecată!...
Încercam o justificare a gestului. Dacă trăsesem
cu arma şi nu murise, a face iar încă o dată uz de armă,
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pentru lovitura capitală, era pentru mine mai periculos
din punct de vedere moral, că se auzea şi se ştia de
prezenţa mea în sat, atrăgând bănuieli că sunt
braconier, ceea ce mă dezonora. Soluţia? Am recurs
la pumnal. „Scopul scuză mijloacele!”, dar acum, în
faţa propriei mele conştiinţe, pentru gestul făcut, nu
mai aveam argumente care să reziste. Dar… o
făcusem!
Faţa lui Vasile luase o formă alungită, ochii
îi sticleau iar eu îl ascultam cu înţelegere, neîndrăznind
a-l întrerupe cu vreo întrebare.
…De pe creasta dealului, cu prada apucată
de un picior şi târând-o, am coborât alunecând pe
covorul umed de frunze moarte, în întunecimea Văii
Puturoasei. La tulpina unui gorun de pe firul apei, cel ştiam din copilărie, pe când poposeam la umbra lui
să mă feresc de razele aride ale soarelui, am aşezato sub o tufă crescută parcă anume să acopere cu
verdeaţă locul unde vrei să ascunzi ceva. Am mai pus,
dacă mai era cazul, câteva frunze moarte peste ea şi
am plecat spre casă.
- Unde-i?... mă întreabă mama, când ajuns în
bătătura casei, m-a privit la lumina becului cu neon ce
dădea lumină ca ziua, văzând că sunt cu „mâna goală”.
- Ce!?... îi răspund eu.
- Cum ce!?... Ce împuşcaşi? Că eşti plin tot de
sânge…
…Seara s-a încheiat cu bucurie pentru mama
şi mohorâtă pentru mine. Cu un felinar şi o lanternă,
ca să ne putem descurca în hăţişurile din întunecata
vale, împreună cu tata, am adus într-un sac căprioara
înjunghiată. Tatei i-am povestit totul, cum s-a întâmplat.
Tăcut, mă asculta resemnat şi apoi prin vorbe domoale,
încerca să-mi găsească scuze. El s-a ocupat de jupuire
şi de spintecarea vânatului şi, la terminare, mi-a spus
ceva curios: „Ştii că nu avea nici o alică în corp”. Atunci,
de ce stătea culcată şi care a fost motivul de n-a fugit
după celelalte? Dacă eu n-o înjunghiam, mai târziu se
putea scula şi pleca după suratele ei. Era ceva misterios
în întâmplarea aceasta care mă rodea. Eu, care
practicam vânătoarea ca sport, soţia şi copiii mei nu
mâncau carne de vânat şi care eram pătruns de multele
principii morale, înjunghiasem cu cruzime un animal
perfect sănătos, şi nu unul oarecare. Un noaten de
căprioară, care mai era şi iadă, fiind protejată prin lege.

…În tingirea mare de tuci cu trei picioare, la
focul cazanului, împreună cu felii groase de slănină
afumată încă din iarnă, forfoteau bucăţile de ficat,
splină, inimă şi ceva muşchi fragezi, din frumoasa
pădurii. Din acele preparate care proveneau din carnea
căprioarei, pentru care mama mereu mă gratula, n-am
gustat, poate şi pentru că obsesiv îmi veneau în minte
imagini de la locul unde săvârşisem cumplita faptă. Mă
obseda imaginea căprioarei doborâtă de o cauză
necunoscută, acei ochi mari şi umezi, care, privindumă, cereau îndurare, în timp ce eu, nemilos, cu un şuriu,
îi retezam beregata şi arterele jugulare. La masă, am
fost abătut, am băut ţuică din cea mai tare, ca să mă
îmbăt şi vinul l-am sorbit dintr-o ulcea nouă de lut,
care încă mai fierbea, ca şi sufletul meu neliniştit de
nelegiuirea ce o făcusem. Din tigaie, am gustat doar
din slănina făcută jumări şi din gogonelele galbene,
alese din murăturii de amestec, făcuţi în saramură cu
livej, scoase din hârdăul pregătit pentru iarnă.
A doua zi, la lumina soarelui, când mama
încerca să-i scoată creierii din ţeastă, a observat că în
fruntea animalului osul era scrijelit. Aceasta a fost
singura lovitură a unei alice de 8 mm, care doar a ameţito temporar, dar care nu-i fusese şi mortală.
Cum mă simţeam? Greu de apreciat…
Eram ca după un viol săvârşit sub o puternică
stare de demenţă euforică, pe care îl regreţi profund
la trezirea din extaz şi apoi cât trăieşti, chiar dacă
victima nu mai are cum să-ţi mai reproşeze ceva!
…Când credeam că povestea tristă a vânătorului
braconier luase sfârşit, s-a aşternut o mică pauză, ca
liniştea ce prevestea o furtună. Ospătarul ne-a mai
adus, la comanda noastră, şi câte o cupă cu îngheţată,
asortată, o combinaţie de vanilie, cacao şi fructe
acrişoare. Crepusculul prevestea lăsarea serii, iar
povestea lui Vasile devenea tot mai captivantă

Simţind că deznodământul este aproape,
intervin spunându-i încurajator că n-ar fi trebuit să se
învinovăţească atât de mult pentru acest lucru firesc.
Ce, trebuia s-o lase să se chinuie? Ş-apoi animalele
sunt de două feluri: unele să mănânce şi altele să fie
mâncate . Nu mi-a răspuns la remarcile mele şi a
continuat povestind trăirile care au urmat.
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Citiţi întreg volumul Cireşe amare online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Ion_Gociu-Cirese_amare.pdf
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Câmpofeni-Arcani, Gorj - prozator.

COMOARA DIN LEGENDĂ
- Fragmente din volum -
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ERAU ÎN VIAŢĂ, DAR... DISPĂRUŢI...
„Dispăruţii” de război au constituit întotdeauna
o categorie dificilă, inclusiv pentru organele administraţiei
militare. Dar la Câmpofeni, în afară de ciudatul caz al
lui Dumitru Coiculescu („al lui Ceaucă”), nu au existat
alte dificultăţi în domeniu. În mod real căci, temporar,
au mai fost câţiva. Asta, întrucât era greu să ţii o evidenţă
la zi a mişcării fiecărui militar (aflaţi prin diverse fronturi
pe distanţe mari şi cu o ameţitoare dinamică: ofensive,
retrageri, cantonamente, concedii, permisii, morţi,
dezertaţi, refuzul de revenire pe front, recurgeri la diverse
trucuri pentru modificarea identităţii, prizonieratul
ş.a.m.d.). Un singur exemplu doar:
„Pierderile româneşti, între 19-24 august 1944
se cifrau la: 8305 morţi şi 24.989 de răniţi (din 431.800
militari angajaţi din Armatele 3 şi 4...). Cifra celor dispăruţi
nu poate fi evaluată pentru această perioadă, deoarece
trupele sovietice, neţinând seama de încetarea focului
declarată de români, au continuat să ia prizonieri până
în primele zile ale lui septembrie 1944. Aşa încât,
majoritatea prizonierilor – peste 110.000 – au fost
capturaţi după 23 august 1944, cifra totală ridicându-se
la 153.883 de DISPĂRUŢI” (Cornel Scafei – Luptele
pentru apărarea Moldovei, dos. Ist. Nr. 7/ 35...)
Câtă vreme, de pildă, nu se deţineau date exacte
privind situaţia reală a combatantului Ion Popescu („Nelu
lui Trifon”), el era considerat, deocamdată, dispărut...
- I s-a făcut slujbă, i s-a făcut şi pomană!, mi-a
spus doda Leonora, viitoarea sa soţie... Că aşa se
obişnuia...
Sau, cum să nu fi fost dat dispărut un combatant
(cu domiciliul în Capitală) care, venit într-o permisie
acasă, nu s-a mai întors la unitatea lui de pionieri,
dislocată pe un aliniament în Crimeea? Oricâte intervenţii
s-au făcut de către rude, pe parcursul a 40 de ani nu sa putut da decât un singur răspuns: „DISPĂRUT”.
„Surpriza” am cunoscut-o în anul 1979, în timpul
serviciului pe minister când, răsfoind un buletin al
organelor judiciare, am citit uluit următoarele: „Cu prilejul
demolărilor de pe strada M.V., din aproprierea fostei
Operete, în zidul unei case a fost descoperit cadavrul
unui ostaş român, datând, potrivit documentelor
existente asupra sa, din anul 1942. Era aproape întreg:
cu raniţă, puşcă, veston, chipiu, cizme, moletiere... Se
afla într-o extraordinară stare de conservare, fapt ce i-a
uimit şi pe criminalişti”...
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fostei soţii a victimei, au rezultat date stupefiante: sosind
acasă, în permisie, de pe front, ostaşul a găsit-o pe cea
care-i jurase credinţă, în patul conjugal, făcând amor cu
un „inapt combatant”. Ca să nu iasă scandal - mărturisea
ea - a fost pur şi simplu omorât. Cu lovituri zdravene, ca
să nu se mai scoale pe veci! După care l-au zidit, ca să
i se piardă urma. Şi a ostaşului, şi a crimei... Şi, în acest
fel, a mai „dispărut” un ostaş de pe câmpul de luptă...
„Dispăruţi” au fost şi cei care, în virtutea unor
calităţi informative deosebite, au fost utilizaţi – pentru
interesele operative ale armatei – în acţiuni pe frontul
invizibil. Pe timpul războiului sau după. Serviciile secrete
militare au exploatat cu multă eficienţă această
posibilitate. Recrutaţi erau cei care dezertaseră, fuseseră
luaţi prizonieri etc. Au procedat astfel, pe scară largă,
N.K.V.D.-ul (serviciul de informaţii militar sovietic),
ABWEHR-ul (serviciul de informaţii militar german), SSI
(serviciul de informaţii român), precum şi serviciile
speciale ale ţărilor implicate în război... Un caz elocvent:
Djonat!
Tudor Djonat – aşa cum îl prezintă reputatul
cercetător istoric Cristian Troncotă (Dos. Ist. 9/ 49)comandant legionar, fusese şi el trimis pe frontul de Est.
Era sublocotenent „dispărut” în luptele de la Don. În
realitate, fiind luat prizonier de ruşi, a fost internat întrun lagăr, cercetat informativ şi selecţionat de către
N.K.V.D. pentru misiuni teroriste, respectiv, pentru
asasinarea lui Ion Antonescu. În vederea executării
acţiunilor planificate, a fost instruit într-o şcoală specială
(cursuri de informaţii, aparate radio-recepţie,
paraşutism...).
„În noaptea de 28 spre 29 iunie 1944, a fost
lansată o echipă de şase legionari (trei ofiţeri, doi
subofiţeri, doi radio-telegrafişti) în apropiere de staţiunea
Olăneşti - Vâlcea, într-o zonă muntoasă, prielnică unor
operaţii de acest tip. După lansare, membrii grupului au
reuşit să-şi ascundă toate materialele din dotare şi
anume: armament, explozivi, mai multe rânduri de acte
false, bani... Din echipă făcea parte şi acest Djonat.
Îmbrăcat în uniformă a armatei române, s-a deplasat în
oraşul Olăneşti să-şi contacteze legătura (un curier
legionar, soţia unui preot din Râmnicu-Vâlcea). Ca să-şi
facă mai mult curaj, a tras pe gât o cantitate apreciabilă
de alcool. Aflat în stare de ebrietate a fost reţinut şi dus
la postul de jandarmi. Un ofiţer l-a recunoscut.
Recunoaşterea a fost destul de dificilă, întrucât cel
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paraşutat fusese supus de către N.K.V.D. unor operaţii
estetice. Vocea însă – una dintre importantele
„amprente” ale unei persoane – l-a dat de gol. Fiind
„deştept” şi cooperând, Djonat a contribuit la arestarea
şi a celorlalţi membri ai echipei. Din grup făceau parte:
I.Al. Miron, în uniformă de locotenent, fost conducător
al legionarilor, teroristul Cristu Costache Gheracostea
(în uniformă de sublocotenent), fost comandant legionar,
organizator al grupelor teroriste macedonene.
Din alte documente ale SSI-ului - menţionează
autorul - rezultă că, după 23 august 1944, Djonat şi
Gheracostea au fost eliberaţi de către armata sovietică
şi luaţi ca oameni de încredere ai N.KV.D. Şi:
1) „... la începutul lui septembrie 1944, Djonat a
fost semnalat purtând uniformă de căpitan de geniu,
apărând în postura de delegat N.K.V.D. pentru
organizarea, din punct de vedere comunist, a regiunii
Oltenia...”;
2) „... Gheracostea cultiva relaţii cu Lidia Popp,
infirmieră de spital, una dintre principalele agente de
legătură ale lui Horia Sima”.
Aşadar, un caz tipic: legionari fanatici,
metamorfozaţi în agenţi N.K.V.D. sub acoperire de ofiţeri
ai armatei române, ce fuseseră daţi „dispăruţi”.
Similar cazului Djonat a fost, la Riga, în anul
1944, „dispărutul” Vetrov, pregătit de serviciile secrete
ale Reich-ului să-l asasineze pe Stalin. „Povestea” neo prezintă, în „Misterele Kremlinului (atentate şi înscenări
de la Lenin la Elţîn)”, scriitorul Nikolai Zencovici,
afirmând, la început că „... până astăzi, această acţiune
este considerată cea mai serioasă din toate încercările
de atentat împotriva lui Stalin”. Atentatorul: Piotr
Ivanovici Tavrin, fost „comandant al unui pluton de
mitraliere de pe frontul din Kalinin”, în realitate Piotr
Ivanovici Silo, „fost condamnat pentru delapidarea
fondurilor statului sovietic, evadat din închisoare (de
două ori)”. În 1939 devine, pe bază de date fictive,
Tavrin. Identificat, în 1942, pe front, a trecut la inamic
(la germani), în zonele ocupate de aceştia. Gestapo-ul
în anchetează şi-l „depune” într-un lagăr din Germania,
după care intră în armata lui Vlasov, ca mulţi alţi prizonieri
sovietici, în comandouri destinate operaţiilor de spionaj
şi diversiunea împotriva URSS. Misiune specială:
anihilarea lui Stalin, potrivit principiului: „Piere Stalin,
piere şi puterea sovietică”.
Ca să nu acţioneze de unul singur, S.D. ul i-a
dat şi o „soţie”. Sub acte false, Tavrin urma să fie maior,
„adjunct al şefului contraspionajului” (SMERS de la
Armata a 39-a Sovietică şi, desigur, „erou al Uniunii
Sovietice”). Cu documente în regulă, el şi „soţia” urmau
să ajungă la Moscova, în preajma lui Iosif Visarionovici
Stalin, mare amator de spectacole le Balşoi Teatr.
Instruiţi în detaliu, pentru realizarea actului terorist, de
celebrul profesionist în materie Otto Skorzeny, cel care
îl răpise pe Musolini şi a desfăşurat acţiuni specifice în
Balcani. Armă: un Panzerknacke (spărgător de blindaje),
ascuns în mâneca unui palton special
Pagina 17 croit în acest sens în laboratoarele

spionajului german. Numai că – şi nu din întâmplare –
croitorul paltonului era agent sovietic. Aşa s-a întâmplat
că, plecat să-şi execute misiunea, Tavrin a fost reţinut
de contraspionajul sovietic şi folosit, în anii 1944-1945,
în acţiuni de dezinformare a serviciilor speciale naziste.
Spre deosebire de Djonat şi alţi colegionari recrutaţi de
N.K.V.D., Tavrin şi „soţia” au fost executaţi de sovietici
în anul 1952 după ce serviciile acestora nu mai erau de
folos, ei fiind daţi „dispăruţi” pe vecie...
„Dispăruţi” pentru organele sau persoanele
interesate erau, de exemplu, mulţi polonezi, sârbi,
francezi, belgieni, „arestaţi” pentru spionaj şi care
trebuiau să sufere pedeapsa capitală, prinşi lucrând în
timpul războiului pe teritoriul românesc. „I-am ţinut
ascunşi până la Armistiţiu, când au fost eliberaţi”, declara
Eugen Cristescu, şeful SSI (Eugen Cristescu, asul
serviciilor secrete româneşti - Cristian Troncotă).
Aceştia, am aflat mai târziu, erau „ascunşi”
inclusiv în lagărul de la Târgu-Jiu, unde li se asigura paza.
Unul dintre „paznicii” concentraţi în acest scop era şi
învăţătorul meu, domnul Grigore Lăscăteu, din Stolojani
- Gorj.

Churchill şi Truman mândri de Stalin, noul lor prieten.
Aprilie 1945

Armata română la Odesa: ce l-aştepta pe Stalin dacă
nu l-ar fi salvat “generalul Iarnă 1942”
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FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti Gorj) - prozator, poet.

APLICAŢIA
Ploaia deasă, slobozită cu sârg, se zdrobea de
pământul rece, producând zgomote înfricoşătoare de parcă
se rupsese cerul. Început de noiembrie, vreme în care nici
câinele nu trebuie ţinut afară.
Comandamentul regimentului aflat în aplicaţie pe
dealul Zorzâlei desfăşura pe parcursul întregii zile operaţiuni
militare specifice, iar acum, în toiul serii, se pregătea de
întâmpinarea nopţii.
- Tovarăşe căpitan, vă caută doi civili !
La intrarea în cortul de campanie, soldatul santinelă,
în poziţie corespunzătoare, raportă această informaţie
căpitanului Ion Pădureanu care stătea aplecat peste câteva
documente aflate pe masa de lucru. Mai întârzie cu privirea
pe o hartă militară, după care se întoarse spre cel ce, nemişcat,
în poziţie de drepţi, aştepta mirat.
- Cine sunt şi ce vor ?
- Nu ştiu, zic că vă cunosc şi aşteaptă afară în
ploaie… să trăiţi !
Comandantul se ridică, luă pelerina de ploaie, o
îmbrăcă atent, îşi aranjă gluga peste caschetă şi ieşi din cortul
militar în întâmpinarea civililor. Se tot gândea cine să îl caute
pe el acum, aici, la o oră aşa de târzie şi pe o asemenea vreme.
Locurile în care se desfăşura aplicaţia îi erau cunoscute, acolo
copilărise. Îşi amintea foarte bine când, desculţ, îmbrăcat întro cămaşă de cânepă, lungă până la pământ, venea cu caprele
la păscut şi se juca ghiula cu alţi copii de vârsta lui. Doamne
cum mai trec anii !
La nici cincizeci de metri distanţă de cortul militar,
aşteptau în ploaie doi bătrânei – bărbat şi femeie – să vină
ofiţerul despre a cărui prezenţă acolo aflaseră încă de la
amiază. Le spusese o nepoată care îl văzuse sigur pe nea
Ionel, atunci când se întorcea de la şcoală. O întrebase cum o
cheamă, a cui este şi de unde îl cunoaşte. Fetiţa dăduse
„alarma”.
- Mamă, tată… doamne, ce-i cu voi aici pe o vreme
ca asta?
- Ce să fie mumă… - rupse femeia tăcerea – auzirăm
că eşti pe aici şi venirăm să te vedem că ne speriarăm de ce
nu vii acasă să dormi şi tu ca oamenii în patul tău. Aduserăm
şi ceva de ale gurii, că n-ai avea nici ce mânca prin coclaurile
astea, băiatul mamii…
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- Ai aici şi două sticle de vin, din via din Dos, zise vesel
şi tatăl.
- Dar nu trebuie să vă îngrijoraţi, am tot ce-mi trebuie:
cort militar, unde sunt toate condiţiile pentru odihnă; bucătărie
de campanie la care soldatul bucătar găteşte mai bine decât orice
femeie de pe la noi. Aici este armată mamă, avem program bine
stabilit care trebuie respectat, e aplicaţie…
- O fi dragul mamii… dă-i dracului de bani, pune demisia
şi vino acasă !
Constantin şi Elisaveta, oameni simpli, care îşi iubeau
băiatul, nu înţelegeau mare lucru din ceea ce le spunea el. Se
bucurau că ajunsese om mare, dar tot copilul lor era şi nu puteau
să rămână indiferenţi.
Timpul nu aşteaptă, anii au trecut repede. Astăzi
colonelul (r) Ion C. Gociu (numele său adevărat) priveşte cu
nostalgie trecutul, acel „ieri”, atât de aproape, şi totuşi…
Florian Vădeianu
jurist
Duminică, 23.03.2014, înainte de Buna Vestire

Sursa imaginilor: http://www.traditia-militara.ro/ro

Citiţi articolul Aplicaţia, online:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/03/florian-vaideianu-aplicatia.html
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ION POPESCU - BRĂDICENI - profesor,
doctor în filologie, ziarist, scriitor,
membru USR.
Localismul creator:

Cele trei cărţi ale lui Florian Văideianu:
„un boier printre tovarăşi”
1. Sunt unul din promotorii transmodernismului
în România, în virtutea căruia încurajez localismul
creator care premerge glocalismul culturalinterlingvistic.
În „A doua carte” tismăneanul Florian
Văideianu, jurist de profesie, îşi asumă simultanul
risc de poet şi de prozator dar nu din pricina
obişnuitului narcisism ci pentru a nu fi uitaţi, cei care
au fost. Îl contrazic pe scriitor, trimiţându-l la Gaston
Bachelard: când se consumă materia (viaţa fizică şi
cea metafizică), focul se stinge, rămân ca o cenuşă
amintirile. Cele dintâi se cheamă arhetipuri şi ele se
numesc mituri /motive/ toposuri recurente.
În cântecul său aletheic (adică cel împotriva
uitării) poetul refuză a-i recunoaşte literaturii sintagma
de „dicţionar neînţeles” trecând ca atare peste
obscuritatea heraclitică şi izbuteşte prin strădanie aşi identifica noul destin, convocat să i se alăture în
demersurile sale lirico-narative întreprinse „spre
lămurirea credinţei curate în timp ce „lumina”
(aletheia) transformată în zări îl poartă mereu prin
nopţi înstelate”.
Florian Văideianu pare (poate chiar este) un
om blând dar exact invers foarte ferm. Dar dacă îşi
face prieteni li se dăruie cu un altruism care-ţi impune
să-l preţuieşti ca întreg. Doru V. Fometescu, Ion C.
Gociu, Grigore Haidău îi sunt tovarăşi de vis, de
condei, de cafenea hermeneutică (la care din când
în când mă înfiinţez şi eu, I.P.B.).
2. Dar, cum începusem, „A doua carte”
(apărută la editura „Măiastra”, în 2010), excelează
prin prozele sale scurte. În Gorj, povestitorii pe spaţiu
scurt, în stil concis, postpercutant , (deci postmodern)
sunt puţini (dar buni!): Dumitru Dănău, Antonie
Dijmărescu, Grigore Haidău, Ion Gociu, care le
urmează în paradigmă unor Sabin Velican, Nicolae
Al Lupului, Ion Căpruciu, Titu Rădoi, V. Cărăbiş.
Povestirile lui Florian Văideianu sunt
memorialistice, autobiografice, topofilice, nostalgice.
Sunt debitoare „hiperrealismului”, întrucât ridică de
pe fapte şi lucruri, subiecte şi aspecte vălul ascunderii
proiectându-le pe axa stării de neascundere, de
reintrare în, prezentul continuu.
Personajele (bunica, nepotul, şcolarul,
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colegul (Milu Popescu, conferenţiarul de astăzi de la
U.„C.B.”), părintele Alexandru Cornoiu (exclamaţia sa „ Şi eu sunt o troiţă!” e antologică), Tudor Gheorghe,)) par
efigii ale unui trecut bogat în…transversalii, (a se citi:
interferări dintre sacru şi profan, interstiţii ale universului
de resemnificat, repotenţat, resituat în desinea sa divinoumană).
Accente de pozitivă melancolie, de autentică
reculegere sunt deseori complementarizate cu altele de
duioşie, ironie şi umor benign, căci Florian Văideianu asta
şi face: evocări «in memoriam» recuperând acel «in illo
tempore» în care satul e încă etnografic şi antropologic,
tradiţiile continuă să persiste în imaginarul popular, în
mentalitarul opoziţiei dintre ce a fost şi unde s-a ajuns,
tributară romantismului, ori clasicismului conservator, când
„toate erau la locul lor”, profesiile se ţineau identice cu
cele dintru începuturi (pescuit, păstorit, vânătoare,
cultivarea pământului).
3. „Din cenuşa vremii” îmi confirmă, iată,
dedesubtul simulatului meu reproş din deschiderea
însemnărilor de faţă. De data aceasta, Florian Văideianu
ne trimite „din start” la Aristotel. Citez: „Povestirile sunt
adevărate”. Ei, aş, nu sunt dar par verosimile, căci (şi aici
autoanaliza prozatorului funcţionează ireproşabil), „toate
proiectează lumea satului arhaic din copilăria” sa edenică.

Imagine “La fini”, din cartea lui “Florian
Văideianu - Din cenuşa vremii”
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În acest „paradis” la loc de frunte erau: bunătatea,
milostenia şi credinţa în Dumnezeu. Şi măsurarea
timpului era alta căci ea aparţinea aprecierii oamenilor.
Naratorul însetat de autenticitate îşi lasă
emoţiile să-i inunde textele lapidare, secvenţiale,
transversalice (repet termenul ca să-l fixez în orizontul
de receptare şi evaluare al contemporanilor mei, - n.m.,
I.P.B.), mustind ontologic, captivând fenomenologic,
interesând axiologic.
Aşadar micrononficţiunile sunt reinaugurale,
aurorale, ele scot din cenuşa vremii bucuria copilului
care se minuna de tot ceea ce vedea în jurul său (deci
ca şi Lucian Blaga, F. Văideianu se con-centrează pe
«mirabilis»), care este un însemn de recunoaştere a
sacrului (calea apucată de-acum încolo e, con brio‚
transmodernistă – n.m.I.P.B.). Desigur – cum altfel? –
şi, „ personajele sunt reale”, iar întâmplările auzite şi
transcrise „au modelat caracterul omului matur de mai
târziu”- deci au un garantat caracter pedagogicodidactic şi instructiv-educativ. Fireşte personajele sunt
reinventate, fiecare protagonist devenind „persona”.
Doru V. Fometescu avansează în comentariui propulsator şi vibratoriu, formula identificatoare de
„renaştere prin mărturisire” pe care o salut ca fericită,
iar criticul de circumstanţă îşi argumentează credibil
afirmaţia referindu-se la „memoria vie, logodită cu acel
simţ natural de pătrundere la esenţă, concreteţe şi
detalii” al lui Florian Văideianu. Scrisul acestuia – citez
din prefaţa aceluiaşi D.V.F.- este „frenetic şi răsfiră un
aer proaspăt şi cald de înţelepciune şi mirare, de
retrăire a unor climate tradiţionale”. Dar este mai presus
de orice, anamnetic, spiritual, altruist, atipic ( deşi
cumva într-o intertextualitate neprovocată cu Marin
Preda, Marin Sorescu, Lazăr Popescu, Ion Căpruciu,
Nicolae Al Lupului, Sabin Velican, Mihail Sadoveanu).
Cum postfaţa teologului Iulius Marius Morariu
e plină de substanţă, ilustrând cu acribie ştiinţificoestetică scriitura lui Florian Văideianu, mă opresc
deocamdată, căci mai trebuie să mă ocup şi de
„metabiografia” „Boier printre tovarăşi”.
4. Cartea „Boier printre tovarăşi” nu este un
roman propriu – zis, căci se vrea o biografie şi ea
nonficţională a vieţii reale şi a operei sociale a unui
legendar fiu al Tismanei de sub comunism „TRAIAN
BURTEA”. Iarăşi indiciile presărate în primele 13 pagini
îmi vin în ajutor cu promptitudine. Nicolae N. Tomoniu,
directorul Editurii Semănătorul Tismana, e de părere
că figura celebră în epocă a lui Traian Burtea ar fi deja
mitologică, model moral şi de succes al iniţiativei
personale având la bază piedestalul principiilor
sănătoase.
Ba, Doru V. Fometescu plusează generos
precum că acelaşi Traian Burtea ar fi fost „o
personalitate de indiscutabil prestigiu” (1950-1981),
fost director al Cooperativei Arta Casnică Tismana, iar
despre romancierul de ocazie şi din necesitate (chiar
şi lăuntrică) afirmă că „prin inspiraţie şi
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meşteşugul artei literare ne încântă, prin cuvinte simple,
jucăuşe şi sensibile”.
Cartea este redactată pe două niveluri: cel de jos
documentar, cel de sus „ficţional” şi se vrea un elogiu
adus pentru „un simbol care uimeşte semenii, chiar peste
decenii, dăruind curaj, discreţie şi demnitate umană”
(D.V.F.). Prin urmare, Florian Văideianu „creează un
personaj viu, nonficţional, care a gândit frumos; într-o
unitate cu vorba credincioasă şi faptă înţeleaptă” şi care
a priceput „din vreme, intuitiv, că tot ce faci pentru tine se
pierde odată cu trecerea ta, însă tot ceea ce faci pentru
ceilalţi rămâne taina atingerii unui Absolut ce rezonează
binefăcător, uneori ceva inefabil, pogorând în cotidian în
chip de spirit nemuritor”. (D.V.F.).
„Cartea lui Vaideianu – se pronunţă şi Ion Mocioi
– este nu numai un portret literar al unui personaj cunoscut
în realitatea vieţii lui, ci şi un portret literar al unei
colectivităţi, din care se disting câteva figuri literare alese
şi prezentate cu măiestrie. Căldura cu care sunt
prezentate aceste personaje reale devenite personaje
artistice, create cu mijloacele prozei artistice, reflectă
capacitatea scriitorului de a surprinde trăsăturile sufleteşti
ale oamenilor surprinşi în activitatea lor, pe care îi admiră
deopotrivă cu cititorul”.
„Florian Văideianu – îl las pe Doru V. Fometescu
să tragă concluziile în locul meu – ne sugerează că lumile
evoluează prin prospeţime de limbaj şi loialitate, prin stări
creative şi limpeziri de tensiuni lăuntrice, contradictorii,
cu contextul social, regăsind acea cunoaştere metaforică,
să fii când nu mai eşti, fiind leacul tulburătoarei stări
umane, un flux de suflet ce înfierează veacul”. Iar Traian
Burtea va fi de neuitat ca „Boier natural”, iniţiat în „taina
valorilor creştine – credinţa că nădejdea, iertarea
bunăvoirea – care se leagă de străbaterea unui drum
apostolic, străbun, de rezistenţă, înţelegere şi
cunoaşterea prin suferinţă şi realizare”. (D.V.F.).

Imagine “Uliţa”, din cartea lui “Florian
Văideianu - Din cenuşa vremii”
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DORU V. FOMETESCU - (n. 1949,
Ciuperceni - Gorj) - poet, eseist.
Din volumul

DEZMĂRGINIRI –
IEŞIREA DIN PARADIS
Nevoia de a visa
Motto: „Nu eşti învins atunci când
sângeri şi nici când ochii-n lacrimi
ţi-s; adevăratele înfrângeri
sunt renunţările la vis!”
Radu Gyr
Ceva ori cineva subtil încătuşează
tâmple cu hei-rup şi oacheşă minciună,
surpă Adevăr vlăguind o bază dar promite încă „să fim împreună!”
Poate vorbesc „prostii” tot omul alege
şi caută iluzii, un sens, chiar transcendenţă,
nevoia de-a visa, vai, o străveche lege,
e printre noi şi azi,de lupţi pentru prezenţă…
Aşa, rostogolind viclene lumi betege!

Cale îndărăt

16.12.2010
celor cu harul poeziei

Fără să ştim şi chiar fără să vrem ne
depărtăm de viu, străini spre hăt,
nişte dezmărginiri ca un blestem ne
poartă grea osândă prin omăt – în
timp ce se răşchiră fuior-ghem,
doar cei cu har mai prind cale-ndărăt…
Să fii când nu mai eşti e leacul
tulburătoarei stări umane,
un flux de suflet ce-nfioară veacul,
altfel, averile ni-s vane…
22.02.2013

Citiţi alte POEZII online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Doru_Fometescu-Focuri_peste_zapezi.pdf
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LUCIA SILVIA PODEANU - (n. 1942, Focşani)
poet, folclorist (din Novaci-Gorj).
u
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Scriitor -Gorj
al LSR

Poezii de primăvară
Din volumul, “Grădina de sub cer”

Primăvara, ca o
minune
Mugurii cruzi
Ademenesc lumina.
Iar pomilor
golaşe crengi
le rotunjesc făptură.
Din foşnetul pierdut
în fâlfâit de
păsări călătoare
Se-ntorc la tine
Cântecele, care
Atâta iarnă
nu s-au auzit.
Şi nicăieri nu-i
dătătoare de
speranţă
Decât aici în
acest colţ de lume.
Privirea ta
ca o minune
Ce-n ram uscat
aduce iarăşi
viaţă.
Ca vulturii
întineriţi
de vreme
Zboară spre
cer albastru
gândurile mele
în flori înmiresmate
din mai o să-nflorească.
Si iarăşi o să îmi
amân
Plecarea
mea de-acasă.
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Ramul înflorit să
mângâie
S-a peticit zăpada
de pe creste
Şi primăvara ne
trimite veste
Că în curând
va încălzi lumina.
Dimineaţa poiana n-o
va mai albi
bruma.
Va pune suflet
în tot ce mort a fost
Şi fiecăruia în lume
îi va face
un nou rost.
Va dezlega
culorile din
chingile uitării
Şi va lăsa tot
ramul înflorit
să mângâie
iubirile.

Moment
Seva ţâşneşte-n
crengile golaşe
Mugurii încep
uşor să se îngraşe.
în micile făpturi
puterea vieţii urcă,
în fiecare dimineaţă
soarele-i sărută,
în spaţiu-n
care pân" acum
Umbră n-a fost
Lumina e oprită
cu un rost.
Horbotele de umbră
şi lumină
Cuprind tot
teritoriul
Din a mea grădină.
Mireasma de
pământ trezit
Din somn de iarnă
Creşte un colţ
de verde iarbă
Şi mohorâtul
început al primăverii
se schimbă acum!
începe miracolul
Culorii!

Sămănătorul - Anul IV. Nr. 3(4) - martie 2014 - POEZIE

Lioară,
Lioară

Zăpada mieilor

Lioară, Lioară,
Fată bălăioară.
Dragă surioară.
Noi ne-am sfătuit
Ca să te primim
în hora de fete
Şi surori să fim.
De mergi pe ogor.
Venim şi noi stol.
Grâul secerăm,
Ş-apoi treierăm.
De te-ai mărita
Noi, la nunta ta.
Facem toată
treaba.
Casa împodobim
şi dereticăm
Curtea măturăm.
Şi gătesc bucate
Mândrele surate
Pentru toţi nuntaşii
Şi-ţi cinstim şi naşii
Cu găina coaptă
Să ai viaţa toată
Numai bucurii.
Şi cu noi să fii
Lioară, Lioară,
Fată bălăioară.
Dragă surioară.
Şi cu jurământ
Să n-avem surori
Pe acest pământ.
Lioară, Lioară,
Fată bălăioară.
Dragă surioară.
Din cea mai
"mândră şi
Binecuvântată
ţară pe
pământ"

Din veşnicul
cer
Fărâme de stele
Se cem
Şi cad pe
pământu'
-ngheţat.
Se zbenguie
miei-n obor.
Pe margini
câini ocrotesc
joaca lor.
Din iama ce-a
Fost.
Mai vine un
dram
Pentru mieii
ce n-o vor
cunoaşte-n
alt an.

N. Bălcescu

Citiţi volumul Grădina de sub cer online, aici:
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http://www.samanatorul.ro/editura/2014/Lucia-Silvia_Podeanu-Gradina_de_sub_cer.pdf
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VASILE MIC - poet şi grafician
(15 aug. 1947) în comuna Călinesti-Oaş, satul Coca,
judetul Satu Mare.

Poeziile lunii
martie
Înaintea vremii

Poţi s-o iubeşti

Suntem
Înaintea vremii
Viitoare,
Printre nămeţi
Cât casa,
Printre cascade
Şi flori
Crescute în pustiu,
Printre stele
Suntem…
Nu departe
De zbor.

Poţi
S-o iubeşti
Privind-o,
Ascultând-o…
Şi s-o priveşti
Din nou.

Du-te şi uită
Du-te
Şi uită
Tot ce s-a-ntâmplat
În ţinutul acesta.
Vei fi
Mai în siguranţă
Trecând
Pe lângă crocodili,
Prin preajma hienelor.
Nici săgeţile
Otrăvite
Ce te-ar putea atinge
Nu-ţi vor ieşi în cale.
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Se roagă
Până şi Carul Mare
Se roagă
Pentru biserica de gheaţă.
Vântul a pictat-o
Şi a dăruit-o popilor.
Este un întreg oraş
De gheaţă,
Cu pieţe,
Bulevarde,
Un palat administrativ,
Păsări,
Chiar un orologiu
De gheaţă…
Doar oamenii
Nu sunt încă
Integral
De gheaţă.

Alţi oameni
A crescut
Zăpada
Ca un zid,
Ca un acoperiş
Peste crucile din cimitir.
Nişte morţi,
Tineri şi bătrâni,
Se dau cu săniuţa.
Ceilalţi
Construiesc
Alţi oameni
De zăpadă.
Şi multă lumină
În casă, în grădină,
Apoi s-a mutatu
Din casă-n palatu
Cum chiar aţi aflatu…
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Zăpada începutului de
lume
Zăpada începutului de lume
Tocmai s-a înfăţişat
Secolului.
Anotimpurile,
Brusc,
Au devenit
Făuritoare de cercuri.

Nu departe
Ca şi cum
Turnurile
Ar fi fost
Nu departe
De lumină.
Luna,
Ducându-se
După nestemate…

Şi aşa
Vor rămâne.

Cerbii şi noi –
Ca şi cum
Ar fi fost
Nu departe
De departe.
Aproape
Scena –
Aproape.
O femeie,
Singură,
Sus.
Lumea,
Alături.

Poezii şi grafică: Vasile Mic

Citiţi celelalte Poezii ale lunii martie online, aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2014/03/vasile-mic-poeziile-lunii-martie.html
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IULIU-MARIUS MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

Anaforaua euharistică în perioada
apostolică şi post-apostolică
- o incursiune istorico-liturgică Din volumul cu acelaşi nume

Introducere
Prezentarea epicentrului vieţii duhovniceşti a tuturor
veacurilor în perioada atât de încărcată din punct de vedere
liturgic prin care trecem, respectiv a Euharistiei şi implicit, a
ritalului sacramental pe care-l circumscrie, are, pe lângă
statutul de incursiune în istoriografia şi liturgica paleocreştină,
o multiplă valenţă. Pe de-o parte, dat fiind faptul că ne aflăm
în Postul Mare, ea reprezintă un îndemn la cunoaşterea
credinţei şi la primenirea duhovnicească, iar pe de altă parte,
este un mijloc de a face cunoscută publicului larg istoria
Liturghiei, demers ce va avea, sperăm un impact mobilizator,
atât în cunoaşterea, cât şi în practicarea Tainelor credinţei în
viaţa de zi cu zi.
N-am dorit ca prezentarea noastră să se constituie
într-o cercetare aridă, al cărei scop este prezentarea
comparativă a mai multor versiuni ale anaforalei din perioada
început a creştinismului în vederea observării felului cum s-a
produs evoluţia din punct de vedere filologic sau din
perspectiva conţinutului. N-am dorit nici o analiză în care să
prezentăm părţile care au supravieţuit până astăzi în cele trei
ritualuri de acest fel, consacrate în Biserica Răsăritului,
aparţinând Sfinţilor Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, sau
Grigore Dialogul. De altfel, cititorul interesat va putea observa
şi singur aceste elemente, în urma unei cercetări atente.
Ne-am dorit însă ca cercetarea noastră să ofere
cititorului o viziune asupra felului în care se desfăşura ritualul
liturgic în Biserica primară şi asupra rugăciunilor care-l
compuneau (care, lecturate cu atenţie, sunt adevărate
monumente ale teologiei răsăritene, atât din perspectiva
conţinutului, cât şi din pesrpectiva elementelor de teologie pe
care le cuprind). În vederea atingerii acestui ţel, am pus la
dispoziţia lui un mic comentariu liturgic, în cadrul căruia am
utilizat textele mai-sus pomenite, aşa cum le-am găsit traduse
în cadrul coleciei Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, dar şi diferite
opinii avizate privitoare la conţinutul, structura şi semnificaţia
lor, aparţinând unor teologi români avizaţi, precum regretatul
părinte liturgist Petre Vintilescu, sau părintelui profesor Ioan
Ică jr.
Nădăjduim ca această modestă prezentare să
deschidă cititorilor apetitul înspre cunoaşterea istoriei teologiei
şi asupra cercetării operelor patristice, care sunt, alături de
Sfânta Scriptură, izvoarele Ortodoxiei. Totodată, sperăm că
ea va contribui la zidirea lor în credinţă şi că va fi un stimulent
în trăirea cu maximă responsabilitate şi fervoare a adevărurilor
de credinţă.
De asemenea, sperăm că acest studiu va constitui
începutul unei serii în care vom aduce în faţa
Pagina 26 cititorilor cele mai importante pasaje patristice

cu rol liturgic, şi vom prezenta o scurtă istorie a cultului şi a
evoluţiei lui de-a lungul timpului.
Autorul

Anaforaua euharistică în epoca
apostolică şi post-apostolică
Încă de la întemeierea Bisericii, în centrul cultului s-a aflat
Euharistia şi deci, slujba în cadrul căreia ea avea loc, Liturghia.
După cum ştim, ea a fost instituită de către Mântuitorul Hristos
la cina cea de Taină, când el a frânt pâinea şi a dat-o apostolilor,
apoi le-a dat paharul cu vin, spunând celebrele cuvinte:
Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu, care
se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor... Beţi
dintru acesta toţi, acesta este sângele Meu, care
pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea
păcatelor. Apoi le-a spus, faceţi aceasta întru
pomenirea Mea (Lc. 22, 19).
Frângerea pâinii a devenit apoi centrul cultului creştin,
creştinii primelor veacuri adunându-se, iniţial în case particulare
şi mai târziu în Biserici, spre a împlini porunca pe care
Mântuitorul al dat-o la cina cea de Taină.
Euharistia a fost aşadar, pentru Biserica primară, centrul
cultului. Cum arăta ea şi care au fost elementele care o
constituiau şi care compuneau ritualul în care ea avea loc, care
erau elementele cele mai importante din punct de vedere textual
şi gestual nu ştim întru totul. În mod cert, la început, a avut o
structură cu mult mai simplificată decât cea de astăzi, fiind
formată dintr-o serie de rugăciuni scurte şi împărtăşanie. Cultul
iudaic a constituit apodictic o un element care a influenat
structura Liturghiei primelor veacuri1 , şi pe cel viitor, dacă ne
raportăm la faptul că lecturile din psalmi şi din alte texte veterotestamentare precum proorociile sau cările istorice erau şi sunt
prezente în structura cultului creştin din abundenă.
Una dintre cele mai vechi şi mai importante lucrări
aparţinând perioadei post-apostolice este cea intitulată Didahia
celor doisprezece apostoli, care are în compoziţia ei o cateheză
liturgică2 cuprinde şi câteva elemente legate de cultul euharistic
din vremea în care a fost scrisă. Este vorba despre descrierea
unei Liturghii în formă primară, constând din câteva rugăciuni
şi împărtăşania propriu-zisă, precum şi de câteva indicaiţi
tipiconale privitoare la acest subiect. Textul ei este deosebit de
interesant atât ca vestigiu liturgic, cât şi din punct de vedere al
conţinutului şi al profunzimii semnificaţiilor. Rezumăm în
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rândurile următoare partea cea mai importantă a conţinutului
său:
După ce v-ai împă împărtăşit, mulumiţi aşa:
Îi mulţumim Ţie, Părinte Sfinte, pentru sfânt numele
Tău, pe care l-ai sălăşluit în inimile noastre şi pentru
cunoştinţa, credinţa şi nemurirea, pe care ne-ai
făcut-o cunoscută prin Iisus Hristos, Fiul Tău. ţie
slava în veci. Tu, Stăpâne atotputernice, ai zidit
toate pentru numele Tău. Mâncare şi băutură ai
dat oamenilor spre desfătare, ca să-ţi mulţumească
ţie, iar nouă ne-ai dăruit, prin Fiul Tău, mâncare şi
băutură duhovnicească şi viaţă veşnică. Înainte de
toate, Îţi mulţumim, că eşti puternic. Ţie slava în
veci. Adu-ţi aminte, Doamne de Biserica Ta, ca so izbăveşti de tot răul şi s-o desăvârşeşti în
dragostea Ta şi ,adună din cele patru vânturi
această biserică sfinţită întru împărăţia Ta, pe care
ai pregătit-o. Că ţie este puterea şi slava în veci.
Să vină harul şi să treacă lumea aceasta! Osana
Dumnezeului lui David! Dacă este cineva sfânt, să
vină! Dacă nu este, să se pocăiască! Maran atha!
Amin. profeţilor îngădui-ţi-le să mulţumească cât
vor3 .
Observăm atât bogăţia conţinutului, cât şi abundenţa
textelor biblice, cu precădere a celor doxologice. Mai observăm
din analiza acestei descrieri, sau, mai precis a rugăciunii din
cadrul ei, iminenţa eshatologiei. Altfel spus, creştinii aşteptau a
doua venire a Domnului şi considerau că sosirea ei este un
lucru foarte apropiat, îl aşteptau ca pe un deznodământ iminent.
Mai observăm de asemenea, prezenţa ierarhiei bisericeşti şi
prezenţa unei clase militante ce nu ţinea în mod absolut de
preoţie, aceea a laicatului.
Analizând Liturghia din primele veacuri şi oprinddu-se
asupra felului în care se reflectă ea în rugăciunile din lucrarea
la care ne referim, părintele profesor Petre Vintilescu, un mare
teolog român al secolului trecut spunea:
Alegeţi-vă episcopi şi diaconi vrednici de
Domnul, bărbaţi blânzi şi neiubitori de argina,
adevăraţi şi încercaţi, căci ei vă îndeplinesc serviciul
profeţilor şi al învăţătorilor. Nu-i dispreţuiţi, căci ei
trebuie cinstiţi de voi deopotrivă cu profeţii şi
învăţătorii”4 .
Precum se vede, persoanele din ierarhia
bisericească prin hirotonie par a se deosebi de
preoţi şi de învăţători, dar toţi laolaltă au o atribuţie
comună, şi anume: oficierea liturghiei. Cine erau
aceşti profeţi şi învăţători şi ce loc ocupau ei între
persoanele de conducere? E greu de spus. Sfântul
Apostol Pavel îi aşează imediat după apostoli în
următoarea enumerare:
,,Pe unii i-a pus Dumnezeu în biserică întâi
apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători, apoi
pe cei cu darul puterilor minunate, apoi pe cei cu
darul tămăduirilor, milosteniilor, cârmuirii, felurimii
limbilor (1 Cor. 12, 28)”.
Între slujitorii bisericeşti se vorbeşte deci,
de apostoli, de profeţi şi învăţători, care, în ordinea
autorităţii şi consideraţiei în comunitatea creştină
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primitivă, trebuiau să conteze înaintea celorlalţi
slujitori, care îndeplineau unele servicii interioare.
Învăţătura celor doisprezece Apostoli, ca de altfel
ca şi epistolele pastorale ale Sfântului Apostol
Pavel – un exclude totuşi existenţa ierarhiei
simultan cu funcţionarea acelor slujitori enumeraţi
mai-înainte. ştiindu-se însă ca apostolii, profeţii
şi învăţătorii nu mai sunt menţionaţi între slujitorii
bisericeşti de la jumătatea veacului al doilea
înainte, am putea presupune că aceştia nu erau
decât misionarii plini de zel şi de inspiraţie –
sfinţiţi, desigur prin punerea mâinilor5 .
Diac. Ioan Ică jr., De la Dionisie Areopagitul la Simeon al
Tesalonicului – integrala comentariilor liturgice bizantine – studii
ºi texte, Editura Deisis, Sibiu, 2011, p. 11.
2
Pr. prof. Ioan G. Coman, Patrologie, Sfânta Mănăstire Dervent,
Dervent, 1999, p. 12.
3
***, ,,Învăţătură a celor doisprezece apostoli”, traducere pr.
prof. Dumitru Fecioru, în vol. Scrierile Părinţilor Apostolici,
colecţia ,,Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, vol. 1, Editura
Institutului Biblic ºi de Misiune, Bucureºti, 1979, pp. 29-30.
4
Ibidem, p. 26.
5
Pr. prof. Petre Vintilescu, Istoria Liturghiei în primele trei veacuri,
Editura Nemira, Bucureºti, 2001, p. 59. Cf. Teodor M. Popescu,
Biserica ºi cultura, Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti, 1995, pp. 24-39.
1

Imagine din vol. I
“Monografia Tismanei în imagini”
apărută luna aceasta la Editura
“Semănătorul” Tismana

Citiţi mai departe online despre Anaforaua euharistică aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2014/Iuliu-Marius_Morariu-Anaforaua_euharistica.pdf
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SILVIU-AURELIAN JIMBOREAN
- (n. 1991, Topliţa-Harghita) - Eseist, teolog

Predică la Sfântul Apostol Andrei, cel
Întâi chemat, Ocrotitorul României
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Amin. Doamne Miluieşte, Doamne Miluieşte, Doamne
Miluieşte, Părinte binecuvintează ca să predic.
“Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan şi
veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon-Petru”(
Ioan 1, 40)
Iubiţi credincioşi,
Dăm slavă lui Dumnezeu, că am ajuns în această
zi minunată, în care prăznuim pe Sfântul Apostol Andrei
cel Întâi chemat la Apostolie, la rândul său chemând şi el
pe foarte mulţi la dreapta credinţă şi desfăşurând o bogată
activitate misionară, purtată până la ţinuturile Dunării de
Jos. Apostolul Andrei, este întâlnit pentru prima dată în
cuprinsul Sfintelor Evanghelii, fiind iudeu de neam, frate al
Sfântului Apostol Petru şi fiu al pescarului Iona din
Betsaida.1
Fiind pescar de meserie, Andrei a fost prins de către
Ioan Botezătorul în mrejele povăţuirii, fiindu-i ucenic până
la chemarea la apostolat de către Iisus Hristos. Andrei
Apostolul, răspunde cu mare bucurie la chemarea
Mântuitorul în a deveni “pescar de oameni”, participând la
întreaga istorie pe care Sfinţii Evanghelişti o prezintă.
Anumiţi teologi şi istorici din primele veacuri creştine, susţin
că Sfântul Apostol Andrei a fost cel dintâi propovăduitor al
Evangheliei la geto-daci. Potrivit acestor afirmaţii, un
sinaxar constantinopolitan, aminteşte pătimirea Apostolului
la 30 Noiembrie.2 Despre această propovăduire a Sfântului
pe târâmul românesc, vorbeşte şi Sfântul Ipolit Romanul,
în lucrarea sa Despre apostoli, fiind martirizat în timpul
persecuţiei împăratului Deciu (249-251). Eusebiu de
Cezareea, în Istoria Bisericească, din secolul al IV lea,
spune: “ Sfinţii Apostoli ai Mântuitorului, precum şi ucenicii
lor, s-au împrăştiat în toată lumea locuită pe atunci. După
Tradiţie, lui Toma i-au căzut sorţii să meargă în Partia, lui
Andrei în Sciţiea, lui Ioan în Asia...”3 Origen scrie: “ Când
Sfinţii Apostoli ai Mântuitorului s-au răspândit în toată lumea,
Toma după cum spune Tradiţiea a primit prin tragere la sorţi
Parţia, iar Andrei Scytia”
Sfintele Evanghelii ne mai vorbesc despre Apostolul
Andrei, aducându-ne în vedere înmulţirea pâinilor, atunci
când el a dat de ştire Mântuitorului Iisus Hristos că în
mulţime este un copil care are cinci pâini şi doi peşti: “ Şi a
zis Lui unul dintre ucenici, Andrei, fratele lui Simon-Petru:
Este aici un băiat care are cinci pâini de orz şi doi peşti. Dar
ce sunt acestea la atâţia” ( Ioan 6, 8-9). Andrei a însoţit pe
Filip la Domnul, ca să-i vestească dorinţa grecilor de a-L
vedea şi împreună cu cei trei apostoli, a
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însoţit pe Domnul pe Muntele Măslinilor, marţi în Săptămâna
Patimilor.4 După ce a predicat în cetăţile locuite de greci, getodaci şi romani, Andrei s-a îndreptat spre Sud, unde a ajuns până
în ţinuturile greceşti, realizând acte de înaltă îndreptare a
păgânilor şi închinători la idoli la dreapta şi adevărata credinţă,
având cale de a-L cunoaşte pe Hristos, Cel ce S-a răstignit pentru
mântuirea noastră, unde a ajuns apoi în oraşul Patras, murind
ca martir răstignit pe o cruce în formă de X : “ Bucuria lui de a
muri răstignit pe ea, ca Domnul, dar pe una pe care nevrednicia
lui o dorea să nu fie la fel cu a Domnului, căci a cerut să fie
răstignit pe o cruce în formă de X, căci Sfântul Apsostol Andrei
ne spune: Mă închin înaintea ta, cruce sfântă, care ai fost sfinţită
de trupul Domnului, şi cu mădularele Lui, ca şi cum cu nişte
pietre de preţ ai fost împodobită.”5
Iubiţi credincioşi,
Potrivit acestor mărturii, totuşi nu avem informaţii certe
în privinţa perioadei anului în care Sfântul Apostol Andrei a ajuns
pentru prima dată pe teritoriile de la Dunăre, dar o tradiţie în
acest sens, ne spune că apostolul ar fi fost însoţit şi călăuzit de
un lup. Dacă ne raportăm la Calendarul Creştin Ortodox,
observăm că numele său, a fost înscris în ultima zi din luna
Noiembrie, având denumirea de “Undrea”, provenind de la
numele său, a intrat în Scythia Minor într-un început aspru de
iarnă. În sudul Moldovei, se mai vorbeşte despre Andrei, că el
se lupta cu vânturile reci, cu fiarele sălbatice şi în special cu
lupii6
În zilele noastre, lupul a devenit simbolul libertăţii şi a
nesupunerii totale a Ceceniei. În ceea ce priveşte teritoriile
noastre, despre Sfântul Apostol Andrei se zice că lega „gura
lupilor”, în această sintagmă fiind ascunse, cele mai tulburătoare
adevăruri legate de începutul predicilor sale în teritoriul „lupilor”.
Mircea Eliade, spunea că: “dacii se numeau înşişi mai de mult
lupi, sau cei care sunt asemenea lupilor, cei care seamănă cu
lupii”, considerând că dacii şi-ar fi luat acest nume de la un grup
de fugari. În obiceiurile şi tradiţiile lăsate de strămoşii noştri,
numele Apostolului Andrei, apare întotdeauna legat de cel al
lupilor, povestindu-se astfel că spiritul Lupului Alb, fiind un
personaj mitic care simbolizaează lumina solară şi bunăstarea
la slavi, l-ar fi vegheat pe Andrei prin pustia Scytiei, spre peştera
care avea să-I ofere adăpost.7
Totodată, în noaptea de 29 spre 30 Noiembrie, era
începutul iernii şi punerea în mişcare a haitelor de lupi, noaptea
aceasta a Sfântului Andrei sau Noaptea Strigoilor, era o noapte
de spaimă, îmtrucât se credea că spiritele morţilor ies din
morminte şi împreună cu strigoii se iau la băatie prin hotare. Tot
în această zi de 30 Noiembrie, lupul îşi poate îndoi gâtul ţeapăn,
devenind mai sprinten, iar prada acestuia nemaiavând nici un
fel de scăpare. Epifanie Tomitanul spune că Andrei este
cunoscut dobrogenilor ca un propovăduitor al principiilor
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morale şi conduitei oamenilor care trebuie să conformeze cu
învăţătura creştină propovăduită de Mântuitorul Iisus Hristos şi
adusă de el peste meleaguri.8
Misiunea şi predicile Sfântului Apostol Andrei în părţile
Dobrogei, sunt păstrate la noi prin diferite povestiri, colinde şi
alte creaţii folclorice. Potrivit mărturiilor unor preoţi locali,
oamenii în vârstă vorbesc şi în ziua de astăzi despre trecerea
lui Andrei cu toiagul în mână prin Dobrogea. În Tradiţia
dobrogeană, regăsim foarte multe denumiri legate de Apostolul
Andrei, dar cele mai speciale din această zonă sunt două
toponimii: peştera şi pârâiaşul Sfântului Andrei, de fapt ele fiind
două peşteri: una mică în care va fi sălăşluit Andrei, iar a doua,
cea mai mare fiind s-a făcut mai tîrziu după înmulţirea numărului
de creştini.9 Folclorul dobrogean, conţine foarte multe elemente
interesante care amintesc de Apostolul Andrei: ramurile de măr,
vişin sau cireş, puse fiind într-un vas cu apă, ţinute până la
Anul Nou, considerate aducătoare de noroc. Interesantă este
şi poezia lui Vasile Alecsandri “ Noaptea Sfântului Andrei”, fiind
inspirată din povestirile ce îl recunosc pe Andrei ca şi protector
al oamenilor împotriva lupilor şi duhurilor rele: “Zgomot trist în
câmp răsună/Vin strigoii, se adună/Părăsind a lor sicrii/Voi,
creştinelor popoare/Noaptea Sfântului Andrei...”10
Iubiţi fraţi,
Fie ca această zi a întâlnirii noastre cu Domnul şi
Mântuitorul Nostru Iisus Hristos, aici în Biserica Sa cea Sfântă
să ne lumineze sufletele şi împreună, să aducem cântări de
laudă şi rugăciuni de mulţumire Sfântului Apostol Andrei,
ocrotitorul nostru, deoarece prin el, am invăţat şi noi dreapta
credinţă pe care a cules-o de la Iisus Hristos, zicând din adâncul
sufletului : Părinte Andree, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
păcătoşii. Amin. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântul Duh Amin.
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Citiţi online despre Predica la Sf. Ap. AndreiL aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/03/silviu-aurelian-jimborean-predica-la.html
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GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

500 - GRAFO - CLIPURI
Un serial cu «poze de viaţă» la minut
- următoarele patruzeci secvenţe flash -

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 41-50
Importanţă
Şi când te gândeşti că unii semeni de-ai noştri erau
încadraţi pe statele de plată la Departamentul Muşchiului de
Copac, ca responsabili cu. şoaptele frunzelor.
Învăţătură
Dacă furnica ar vorbi, probabil că ne-am înţelege cu
ea vorbindu-i despre muncă. Dar n-ar înţelege o iotă dacă iam explica ce-i aceea democraţie. Pentru că e, cu adevărat,
de neînţeles!
Aşteptare
Toată lumea aşteaptă o minune: palestinienii să aibă o
patrie, irakienii si afganii să plece americanii, românii
schimbarea calităţii traiului, iar măicuţa îşi aşteaptă fiica
plecată de patru ani în depărtări.
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Imaginaţie
Avea o problemă de rezolvat. Era atât de grea încât
plecând cu pluta s-a scufundat în ea.
Propunere
Pentru ce ziua, distanta dintre noi e aşa de mare, iar
noaptea suntem atât de aproape? Eu zic să facem numai
schimbul trei.
Vârstă
Şi tăcerea e un răspuns. Atunci când te părăsesc
puterile.
. Realitate
Cuvântul care zideşte? Ha! Câte asemenea zidiri nu
ne-au înstrăinat definitiv - părintii de copii, fratele de frate,
gândul de faptă. Tocmai de aceea s-a-nceput cu demolarea
zidurilor.
Redistribuire
Domnul i-ar fi spus Satanei: «Ştii doar că Eu sunt drept:
nu-i opresc la Mine pe toţi!»
Curgere
Şi mâine e o zi. Da, dar nu pentru toţi.
Aparenţă
Sunt unii care nu gândesc, numai că mimează atât de
bine c-o fac încât alţii îi socotesc genii.
grafo-clipuri 51-60
Ideologie
«Omul - iată ţelul nostru suprem!» spunea. Numai
că din cauza pădurii nu vedea copacii.
Consens
Lăsaţi ochii să vorbească! Dar ca ei s-o facă, priviţivă din când în când drept în ochi. Veţi vedea răsărind soarele.
Constatare
«Tăcerea e ca mierea» se spunea. Mai nou se spune:
«Mierea e ca tăcerea». În fine, şi ceea ce nu mai miră pe
nimeni: «Sarea e ca mierea».
Actuală
Se afirmă că nimic nu se pierde. Păi, dacă-i aşa,
atunci devine limpede că nimic nu se găseşte.
Întrebare
Dacă democraţia s-ar vinde la kilogram, s-ar face
coadă la ea, ca la pâine?
Constatare
În tramvai, un mucalit: «Dacă vrei să vezi ce e pe
lumea asta - ia-ţi televizor, iar dacă vrei să vezi ce e pe lumea
ailaltă - ia-ţi maşină!»
Anatemă
Să ai noroc de concediu în rate!
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Râcă
«Aseară ţi-am luat basma / Si-acum te văd fără ea!»
...Hehehe! Las’că ştiu eu unde-a uitat-o!
Parşivii
Le-am zis: «Poftiţi!»
... Ei au poftit în casă, au poftit la masă, iar acum
poftesc la tot ce avem.
Sinteză
«Îmi dai - îţi dau!» iată, în sinteză, toată experienţa
omenirii.
grafo-clipuri 61-70
Modă
«Bătuta pe loc» - joc naţional la modă.
Rezultat
Spune-mi cu cine te aduni, ca să-ţi spun rezultatul
adunării.
Dixit
Să nu bagi mâna-n foc pentru alţii, dar nici pentru
tine.
Gingăşie
Dimineaţa, înainte de ora 5: ţac, ţac, ţac - pleacă la
muncă prima femeie de pe scara blocului. După zece minute
pleacă a doua: ţac, ţac, ţac. Şi apoi altele: ţac, ţac, ţac. Bietele
noastre femei! Cât de nesuferit le va fi fiind zgomotul tocurilor
cu flecuri de metal inventate de noi, bărbaţii, din motive de.
economie.
Stimabililor, nicăieri în lume nu veţi găsi femei cu
clopoţei la picioare, ca la noi!
Avertisment
Primul bărbat - prima femeie şi s-a scris Biblia.
Ultimul şi ultima ar trăi-o cu adevărat, dac-ar mai
avea vreun rost.
Echilibru
Tot cântecul ăla: «Ia, ia, din viaţă, ia!» Dar mai şi
puneţi la loc! Auziră-ţi, măi, îmbogăţiţilor!
Remember
Eu, tu, el - şi s-a născut iniţiativa si ambiţia, adică
perseverenţa lui „care pe care». Noi, voi, ei - şi-a-nceput lenea,
delăsarea şi haosul devălmăsiei absurde.
Flux
E greu să accepţi că şi monumentele pot intra la apă.
Idol
E vremea lui, spunem.
Dar vom spune: a fost şi vremea lui.
Adică: bine că s-a dus!
Celibatar
Decât «Vai de noi!», mai bine «Vai de mine!» zise
convins cavalerul tomnatic.

Mnemotehnică
În faţa blocului în care locuiesc au fost abandonate
două autoturisme Dacia, vechi. Amândouă de Giurgiu: GR 09
MPJ şi GR 09 EMS. Ca să le reţin numerele - căci am hotărât
să comunic să fie ridicate - m-am gândit ce m-am gândit şi-am
compus următoarele două versuri, din 9 silabe: «Mersul Pe
Jos / E Mai Sănătos, măi GR 09 păcătos!».
Poezii
Avem publicaţii, ce-şi zic literare şi sunt îndreptăţite
că ne servească poezii, care, din păcate, nu sunt poezii,
dimpotrivă sunt mai degrabă antipoezii, căci n-au nimic cu
frumosul, nici chiar cu logica. De ce-o fac? Pentru că ţin unii
să fie recunoscuţi ca mari, foarte mari... poeţi.
Prieten
Când doi se ceartă, al treilea bate toba.
Funcţie
Cât eşti în treabă toţi te-ntreabă, dar mult prea puţini
pun şi umărul...
Completare
«Rudele ni le dă Dumnezeu, prietenii ni-i alegem
singuri!» Păi dacă-i aşa, atunci hai să fim ca fraţii!
Exemplu
Când sună a gol, speri degeaba.
Retro
Cât mai departe ţigara de buze, şi, mai bine, deloc!
mă sfătuiesc medicii fumători. Le urmez sfatul: m-am întors la
pipă.
Cenzură
Putem să spunem orice, despre oricine. Dacă ne
îngăduie bunul-simţ.
Pete
Unele mâini nu se mai curăţă. Au pete pe conştiinţă.

grafo-clipuri 71-80
Consternare
Avem şi noi faliţii noştri, domnule Caragiale! Unii
dintre ei au trecut direct de la încărcat- descărcat gunoiul la
comerţul pe picior mare, cu firme şi societăţi comerciale-n
toată regula. Şi ce vedem? Gunoiul şi mizeria pe toate
drumurile!
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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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27 martie 1918 - Unirea Basarabiei
cu România
Tovarăşul
Sala marelui CONSTANTIN
= Un grupaj de Nicu
N.pod
Tomoniu
= care uneşte două continente
Marele
peste Bosfor
Andrei
din Muzeul Vaticanului
Pleşu
Până la şedinţa din 27 martie 1918 a
Gerard Julien / AFP - Getty Images

Sfatului Ţării, comitetele ţinuturilor din Bălţi,
Soroca şi Orhei au fost consultate în privinţa
Unirii cu Regatul României. Pe 27 martie, Sfatul
Ţării a votat în favoarea Unirii cu România cu
următoarele condiţii:
Sfatul Ţării urma să ducă la bun sfârşit
o reformă agrară, care trebuia să fie acceptată
fără obiecţiuni de guvernul român;
Basarabia avea să rămână autonomă,
având să aibă propriul său organ legislativ,
Sfatul Ţării, ales prin vot democratic;
Sfatul Ţării avea să voteze bugetul local,
urma să controleze consiliile zemstvelor şi
oraşelor şi avea să numească funcţionarii
administraţiei locale;
Recrutările aveau să fie făcute pe baze
teritoriale;
Legile locale şi forma de administrare
puteau f i schimbate numai cu acordul
reprezentanţilor locali;
Drepturile minorităţilor urmau să fie
garantate prin lege şi respectate în statul român;
Doi reprezentanţi ai Basarabiei aveau să
facă parte din guvernul central român;
Basarabia urma să trimită în
Parlameantul României un număr de deputaţi
proporţional cu populaţia regiunii;
Toate alegerile aveau să fie organizate
pe baze democratice, urmând să se bazeze pe
votul direct, egal, secret şi universal;
Noua Constituţie urma să garanteze
libertatea cuvântului şi a religiei;
Urma să fie proclamată o amnistie pentru
toate persoanele care comiseseră infracţiuni
politice în timpul revoluţiei.
Din cei 135 de deputaţi prezenţi, 86 au votat
în favoarea Unirii, 3 au votat împotrivă, iar 36
s-au abţinut, 13 deputaţi fiind absenţi ( lista şi
opţiunile la votare). Citirea rezultatului a fost
însoţită de aplauze furtunoase şi strigăte
entuziaste „Trăiască Unirea cu România!”.
După ce la data de 2 aprilie 1918, Ion
Inculeţ şi-a dat demisia din conducerea Sfatului
Ţării, fiind numit ca ministru fără portofoliu
pentru Basarabia, a fost numit ca preşedinte al
Sfatului Ţării omul politic Constantin Stere (2
aprilie 1918 - 25 noiembrie 1918) şi apoi
Pantelimon Halippa (25-27 noiembrie 1918).
Cea de-a doua sesiune a Sfatului Ţării şi-a ţinut
lucrările între 25-27 noiembrie 1918. După
aprobarea reformei agrare pentru Basarabia în
noiembrie 1918, Sfatul Ţării a votat o moţiune
prin care aproba unirea fără condiţii cu
România, exprimându-şi încrederea în viitorul
democratic al noului stat, în care nu mai era
nevoie de o protecţie specială pentru Basarabia.
La data de 27 noiembrie 1918, Sfatul Ţării s-a
autodizolvat..
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Basarabia (aşa cum fusese definită în cadrul administraţiei ţariste
în 1812 la Tratatul de la Bucureşti) s-a constituit ca Republică Democrată
Moldovenească în primăvara anului 1917 proclamându-şi întâi autonomia,
apoi independenţa faţă de Rusia, şi după câteva luni unirea cu Regatul
României, în cadrul căruia a constituit o provincie. Această stare a durat
timp de 22 de ani până la 28 iunie 1940 când un ultimatum al guvernului
sovietic, conform pactului Hitler-Stalin, a fost adresat României privind
cedarea Basarabiei către Uniunea Sovietică. România a cedat şi după 48
de ore Basarabia a fost ocupată de Armata roşie, administraţia şi Armata
Română retrăgându-se, într-un haos dramatic, la est de râul Prut.

Unirea Basarabiei cu România a fost rodul multor fapte
de vitejie ale românilor în primul război mondial. Printre
eroii care au primit brevetul şi medalia “Virtutea Militară
de război”, clasa a II-a, acordată de regele Ferdinand I al
României fiind şi Ecaterina Teodoroiu
Surse: wikipedia, “I. Mălăescu-D. Brozbă - Cătălina, eroina
de la Jii”, Ed. Media, 2010, ISBN 978-973-87990-5-9
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NUMELE ECATERINEI TEODOROIU, UN
DRAG SIMBOL AL NEAMULUI ROMÂNESC
Puţină lume ştie că numele din acte al Cătălinei, Toderoiu,
s-a transformat în celebrul... Teodoroiu dintr-o nevinovată joacă
a purtătoarei sale, care, probabil, influenţată şi de numele lui
Eminescu, poetul ei preferat, fost Eminovici, a găsit de cuviinţă,
în anul 1916, să-l adauge unor poezii de dragoste, creaţie
proprie.
De atunci, citindu-le cu plăcere şi mult interes, prietenii şi
apropiaţii, colegii de pe front şi superiorii din armată i-au folosit
permanent noul nume, găsit înscris de altfel şi pe ordinele şi
brevetele militare acordate pentru faptele ei de vitejie.
Căderea ei vitejească în prima linie de luptă a frontului a
impresionat o lume întreagă, iar în perioada imediat următoare
a încheierii războiului, când România revenise la hotarele
stabilite de Mihai Viteazul înainte cu 300 de ani, politicienii,
oamenii de cultură, istoricii, sculptorii, pictorii, scriitorii şi
cineaştii au trecut imediat la fapte, pentru a-i cinsti memoria
aşa cum se cuvine.
în 1921, când se aniversa un secol de la Revoluţia lui Tudor
Vladimirescu, osemintele Cătălinei au fost aduse din Moldova
şi înmormântate cu mult fast în faţa Primăriei Târgu-Jiu, unde
a asistat impresionat şi marele poet Octavian Goga, venit
special de la Bucureşti. Tot în acel an, regizorul Nicolae
Barbelian realizează la Braşov un scurt metraj „Ecaterina
Teodoroiu». în care tânăra pe-atunci actriţă Marieta Rareş
interpretează rolul Eroinei.
La puţină vreme, sunt ridicate două statui in cinstea
Cătălinei. Prima, in anul 1925, la Slatina, operă a sculptorului
Dumitru Mâţăoanu (1898-1929), iar cea de-a doua, Tn anul
1928, la Brăila, creaţie a sculptorului Vasile-lonescu Varo,
dezvelită cu prilejul împlinirii a 10 ani de la Marea Unire din
1918.
Deşi evenimentele politice dinţară si din Europa sunt destul
de agitate, totuşi, la 6 septembrie 1936, ca urmare a iniţiativei
doamnei Arethia Tătârcscu, preşedintele Ligii femeilor gorjene,
care o cunoscuse bine şi pe brava eroină, pc timpul stagiului
de cercetaş, se inaugurează Mausoleul „Ecaterina Teodoroiu»,
construit chiar deasupra mormântului acesteia do sculptorul
Milita Petraşcu (1892-1976), eveniment festiv !a care participa
însuşi regele Carol al 11-lea ˇţi primul ministru Gheorghe
Tătărescu, gorjean de obârşie.
In anul 1933, când Elena Toderoiu, mama Cătălinei, era
încă în viaţă, autorităţile târgujiene primesc acceptul să
transforme casa natală a copilei viteze în Casa memorială
„Ecaterina Teodoroiu», devenită de atunci si până în zilele
noastre un adevărat loc de pelerinaj, pentru toţi oamenii însetaţi
de adevăr si de istoric adevărată.
Cel de-al doilea război mondial si perioada regimului
comunist nu au avut ca efect posibilitatea de a ignora marea
personalitate a celebrei gorjence, continuându-se perpetuarea
memoriei sale prin editarea de cârti, piese de teatru, filme,
construirea de monumente sau prin folosirea numelui acesteia
pentru instituţii de învăţământ, pentru denumirea unor străzi,
la unităţi militare sau la instituţii de cultură.
Spre exemplu, numai Ia Târgu-Jiu există Colegiul Naţional
„Ecaterina Teodoroiu», una dintre cele mai renumite instituţii
de acest fel din Gorj. Şcoala generală „Ecaterina Teodoroiu»,
aflată exact pe bulevardul cu aceeaşi denumire, la doar câţiva
paşi de statuia eroinei, operă a sculptorului lulia Oniţă (19231992), dezvelită în anul 1978. Acelaşi respect
pentru gorjeanca vitează l-au avut şi brăilenii
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care, pe lângă binecunoscuta Statuie in frumosul municipiu
de pe malul Dunării, au şi o scoală ce-i poartă cu mândrie
numele său nemuritor.
Revenind la operele dedicate Cătălinei, nu putem omite
cărţile scrise de prof. dr. Ion Mocioi, piesa de teatru şi cărţile
binecunoscutului colonel Nicolae Tăutu şi nici filmul „Ecaterina
Teodoroiu», creaţie a regizorului Dinu Cocea, care a avut
inspiraţia să folosească în rolul titular pe o tânără necunoscută,
Stela Furcovici (1953-2000), devenită de atunci chipul de
neuitat al ilustrei înaintaşe. Din păcate, după emigrarea lui
Dinu Cocea în Franţa, în anul 1985, filmele sale au fost interzise
de regimul comunist, printre care şi cel dedicat eroinei.
Cu toată bunăvoinţa creatorilor amintiţi mai înainte, atât
cărţile, cât şi filmele nu au respectat întru-totul adevărul istoric
ce-a însoţit activitatea de luptătoare a Ecaterinei Teodoroiu,
omiţându-se cu desăvârşire rolul important asumat de către
dinastia regală în câştigarea bătăliilor din timpul Primului
Război Mondial, precum şi la făurirea României Mari, din
decembrie 1918.
Tocmai de aceea, acum la mai bine de 90 de ani de la
acele înălţătoare şi, probabil, irepetabile evenimente din
tumultoasa noastră existenţă pe aceste meleaguri, cartea de
faţă şi-a propus să vină în sprijinul românilor, pentru a repara
o mare nedreptate istorică, dar şi pentru a-i educa pe urmaşii
noştri să adore cultul marilor personalităţi naţionale.
Ecaterina Teodoroiu a şi dovedit-o: de multă vreme,
numele său este un simbol drag întregului neam românesc!
NOTĂ. Autorii acestui articol readuc în actualitate
cartea dlui Ion Mălăescu, “interzisă între anii 1940-1990”,
aşa după cum declară pe copertă. Mai includ şi unele
documente locale. Totuşi, documentul nostru de pe ultima
copertă dezvăluie faptul că strângerea de fonduri în scopul
construirii monumentului în memoria Ecaterinei Teodoroiu,
s-a făcut sub inaltul patronaj al Majestatii Sale Regina
Maria la 25 mai 1919. Din acesta reiese că o primă sumă de
224 lei este virată prin BNR, la 31.03.1921. Gândind că suma
era insuficientă pentru a construi un monument “în satul
său natal”, e probabil ca banii să fi fost folosiţi pentru
aducerea osemintelor Cătălinei la Tg-Jiu în data de 8 iunie
1921 şi la montarea pietrei funerare înainte de a construi şi
sfinţi Mausoleul - existent şi azi - la data de 8 sept. 1936.
In imagine: Mausoleul din centrul oraşului Târgu-Jiu
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O nouă stea în galaxia
monedelor internaţionale
Dr. Alex Berca - Annapolis, SUA

Sumar: Autorul face o prezentare referitoare la o anumită monedă digitală, virtuală denumită BITCOIN, care a
stârnit interesul prin anumite avantaje prezumtive, explicând ce este această monedă, cine a creat-o, care sunt avantajele
şi dezavantajele folosirii ei precum şi reacţia diferitelor administraţii guvernamentale cu privire la modului de folosire,
taxare şi riscurile operaţiunilor efectuate cu această monedă.
De mii de ani oamenii s-au obişnuit să mânuie banii
ca mijloc de schimb, nu în virtutea unei anumite convenţii, a
unui anumit contract social, ci datorită multiplelor avantaje
pe care i-au reprezentat banii pentru oameni, în activitatea
schimburilor comerciale şi a obţinerii anumitor servicii.
Despre multiplele greutăţi pe care le-au întâmpinat oamenii
pe parcursul istoriei în activitatea schimburilor până a apărut
echivalentul general - banii, s-au scris zeci, dacă nu chiar
sute de cărţi, şi-au expus sute sau chiar mii de oameni
punctele de vedere aşa că nimic nu mai este ”nou sub soare”
în această privinţă.
Orice adaugare, nu ar fi decât o reluare a unora sau altora
dintre punctele de vedere şi care nu ar putea aduce decât o
nesemnificativă contribuţie la cunoaşterea acestui fapt; şi
totuşi la orizont a apărut în urmă cu circa 5 ani, o nouă stea
în constelaţia diverselor monede naţionale şi internaţionale.
Noua ”stea” poartă numele de BITCOIN !
1. Ce este această monedă şi cum a apărut ea?
Iată primele întrebări pe care şi le poate pune oricine
interesat de această nouă apariţie în lumea prea binelor
cunoscute monede ce sunt utile oricui pe plan naţional sau
internaţional şi care poate nu a urmărit până în prezent
evoluţia acestei noi monede ”digitale”.
Mass-media cu caracter economic, prezintă această nouă
monedă care a fost botezată BITCOIN, de către creatorul ei
Satoshi Nakamoto.
Nu se ştie precis dacă numele acesta este anagramarea
numelui unei persoane sau este numele unui grup sau al
unei instituţii japoneze care a lansat această idee a noii
monede, a creat un software corespunzător, a creat primele
unităţi ale acestei monede şi a lansat-o pe piaţa internaţională.
Aceasta este o monedă ”electronică”, care nu existat iniţial
într-o formă fizică şi a fost generată or implementată printrun sistem computerizat bazat pe un proces matematic
complicat.
Aşa cum a fost prezentată prin diverse mijloace ale massmediei în anii 2009 şi în anii următori ideea unei asemenea
monede digitale (electronice), a fost îmbrăţişată de unele
spirite libertariene şi de către cei pasionaţi de ideea tehnologiei
moderne, cărora le-a surâs concepţia
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graniţe naţionale, într-un mod rapid şi ieftin comparativ cu
monedele naţionale sau a banilor care şi-au asigurat de zeci
sau sute de ani rolul de valută internaţională de schimb sau a
operaţiunilor bazate pe cărţile de credit.
Numele de BITCOIN ales de către Nakamoto, se referă –
după opinia autorilor, la programul cu ”sursă deschisă” pentru
folosirea acestei monede, cât şi la reţeaua, numită ”peer-topeer” adică, ”de la egal la egal”, pe care se bazează acest sistem
creat.
În ultimii cinci ani Nakamoto şi-a dezvoltat contribuţia privind
documentaţia despre Bitcoin, şi-a extins colaborarea cu alţii
parteneri interesaţi în dezvoltarea şi extinderea utilizării acestei
monede şi primii paşi ai acesteia au dus la dezvoltarea şi
extinderea ei până la mijlocul anului 2010. Din acest an Satoshi
Nakamoto a predat toată documentaţia privind funcţiile - cheie
de utilizare ale software-ului special destinat acestei monede,
unui antrepenor cu numele de Gavin Andresen1 care a creat
”Fundaţia Bitcoin” şi a continuat dezvoltarea acestei monede
împreună cu un prieten al său Mark Karpelčs, care avea
experienţă în domeniul programării şi al creării de software. El
a devenit Directorul executiv al fundaţiei.
În 2013 bitcon a fost comercializat iniţial (în Ianuarie 2013),
la valoarea de $13 şi a ajuns în 10 luni (în luna Noiembrie
2013), la $1,100, atrăgând atenţia unor investitori, a unor firme
de investiţii de capital, a unor comercianţi şi la un număr destul
de mare de cetăţeni care vroiau să cumpere diverse produse
plătindu-le cu această nouă monedă bitcoin.
Fundaţia creată de Gavin Andresen a angajat un număr de
specialişti2 , iar iniţiatorii ei şi-au păstrat o importantă sumă de
monede bitcoin, ceea ce în 2013 reprezenta echivalentul a 1.1
miliarde dolari.
Ca şi alte monede, această nouă monedă (bitcoin)are şi
subdiviziuni3 .
Noua monedă virtuală a fost concepută în aşa fel încât nu se
bazează pe încrederea şi siguranţa pe care o poate da (celui
ce deţine această monedă sau o utilizează în scopuri comerciale
sau de investiţii), un emiţător central (stat sau bancă centrală).
Bitcoin foloseşte o bază de date distribuită prin diferite reţele
între diferiţii utilizatori (peer-to-pear), în scopul de a inventaria
diversele tranzacţii, folosindu-se de o metodă criptografică4
(similară cu barcodurile, folosite în prezent în recunoaşterea
preţului de vânzare al diferitelor produse), menită cel puţin în
mod virtual să asigure securitatea celor care fac plăţi folosind
bitcoins.
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După opinia unora dintre utilizatorii actuali ai acestei monede,
bitcoin, are avantajul folosirii ei într-un mod anonim (fără a se
cunoaşte cine este cel ce şi-a procurat produsele sau serviciilor
respective şi a folosit bitcoin pentru plată)5 , spre deosebire de
plata prin intermediul cărţilor de credit care îl înregistrează pe
deţinătorul cardului, cu: numărul cardului, numele şi prenumele
posesorului , adresa,precum şi codul de siguranţă (indicat prin
cele 4 numere de pe spatele cardului de credit) şi tot odată îi
asigură certitudinea corectitudinii operaţiunilor efectuate.
Cu toate că există şi opinia după care acest nou sistem în
condiţiile peer-to-peer,
deci de la egal la egal, precum şi prin lipsa unei administraţii
centrale care să dirijeze şi să urmărească diversele tranzacţii,
ar putea să manipuleze valoarea bitcoinurilor sau să se
folosească acest sistem ca instrument de manipulare a inflaţiei
prin multiplicarea numărului de bitcoin, creatorii acestei noi
monede digitale, consideră că inflaţia este limitată şi controlată;
ea fiind programată de la bun început (prin programul electronic
al acestei monede) şi în acelaşi timp se consideră că inflaţia
fiind predictibilă nu poate crea nici o surpriză, ea fiind cunoscută
părţilor participante la tranzacţie, încă de la începutul acestor
operaţiuni.

bitcoin sau cel ce operează cu această monedă, îşi poate ţine
singur evidenţa sumelor disponibile prin înregistrarea în
computerul personal, prin folosirea unui algoritm şi creându-şi
un cod digital. Acest cod poate fi folosit şi pentru efectuarea
diverselor tranzacţii cu bitcoin online.
Cu toate că o asemenea activitate solicită un spaţiu destul de
mare în memoria computerului, un consum anumit de
electricitate destinat utilizării un timp îndelungat (al
computerului- n.n.) şi bine înţeles un sistem corect de
înregistrare a criptografiei, el şi-a găsit cel puţin pentru moment,
o anumită arie de funcţionare .
Posesorul de bitcoin care le-a cumpărat în vederea stocării
pentru un anumit timp îşi poate asigura securitatea lor
depozitându-le într-o cutie care asigură protecţia obiectelor de
valoarea la o bancă. În felul acesta posesorul acestor monezi
sau utilizatorii lor - aşa după cum remarcă unele mijloace ale
mass-mediei, devine ”propria bancă şi propriul contabil”.
Fără existenţa unor reglementări oficiale, care să ridice
credibilitatea unor operaţiuni corecte cum ar fi şi în cazul folosirii
metodei PayPal6 , cele mai multe tranzacţii prin sistemul bitcoin
poate crea multiple riscuri.
Mai mult ca sigur că în momentul în care operaţiunile pe
bază de bitcoin vor evolua luând proporţii la nivel naţional sau
2. Taxarea tranzacţiilor efectuate cu ajutorul monedei internaţional, vor apare şi o mulţime de persoane care îşi vor
bitcoin
face din această activitate un rol de ”mijlocitor” mai mult sau
mai puţin dorit şi care vor solicita plata unor comisioane pentru
Omri Marian, profesor de legislaţie la Universitatea din serviciile pe care le vor oferi.
Florida afirmă:
”cei ce investesc cumpărând asemenea monede sau le
3.Condiţiile pentru funcţionarea corectă a sistemului
folosesc pentru operaţiuni de vânzare/cumpărare de bunuri BITCOIN
sau servicii şi care pot avea câştiguri sau pierderi, nu trebuie
să raporteze nimănui aceste câştiguri sau pierderi şi ca atare
Specialiştii în domeniul monedelor, consideră că pentru a
nu plătesc taxe”.
ajunge să fie o monedă cu o largă ”circulaţie”, bitcoin trebuie
În paralel cu opinia profesorului Omri Marian, există şi alte să îndeplinească anumite condiţii printre care:
puncte de vedere care comparând bitcoin cu o marfă, cu o
să fie acceptat ca mijloc de plată pentru o cât mai largă
monedă în funcţiune, cu o valoare activă sau cu o investiţie
arie de bunuri şi servicii, adică să ajute la procurarea/
într-un capital depus într-o bancă şi care aduce o dobândă,
vânzarea normală şi regulată a diverselor bunuri şi
acesta trebuie taxată.
serv icii, deci să f ie recunoscut de majoritatea
Bitcoin fiind consideraţi ca şi monedele în circulaţie (cum ar fi
producătorilor/vânzătorilor şi a consumatorilor,
dolarul, rubla, yenul, euro ş.a.) putând produce venituri
să devină cât mai sigur, să nu apară riscuri de furturi,
suplimentare prin tranzacţiile de vânzare/cumpărare în urma
pierderi sau omisiuni ale operaţiunilor efectuate, deci să
jocurilor de bursă, (sau prin tranzacţiile de bursă a unor stocuri
aibă acoperire împotriva oricăror riscuri de acest gen,
ale unor companii), ar trebuii taxaţi ca oricare sursă de venit
să fie transportabil, în special în condiţiile unor tranzacţii
legal, iar în cazul unor pierderi (prin scăderea valorii lor), ar
de mari proporţii.
trebuii scăzute aceste pierderi din suma totală a veniturilor?.
Fiind la începutul vieţii, această monedă digitală încă nu
În aceste condiţii se pune întrebarea: cum ar trebuii să
are toate aceste cerinţe rezolvate şi de aceea încă nu se
procedeze organele f inanciare oficiale ale unui stat,
poate vorbi de o largă utilizare a acestui sistem.
(considerând această monedă care există şi funcţionează întrNumai când se vor îndeplinii condiţiile menţionate, poate se
un mod ”anonim”, şi care prin ne luarea ei în consideraţie ar
va putea vorbi de o monedă alternativă a actualilor bani cash
putea deschide o poartă largă spre evaziuni fiscale sau ”spălări
sau a sistemului plăţilor prin cărţile de credit.
de bani” ilegali), pentru a opri asemenea fapte şi pentru a
Compania SecondMarket Holdings, Inc. care a creat o piaţă
asigura o garanţie a utilizatorilor acestor bani, fie că ei sunt pentru operaţiunile de schimb a stocurilor particulare, a anunţat
cumpărători, vânzători sau investitori?.
Până în prezent instituţiile financiare din diversele ţări unde
funcţionează sistemul tranzacţiilor prin intermediul bitcoin, nu
posedă reglementări care să justifice aplicarea de taxe şi ca
atare aceasta este considerată ca una din problemele financiare
spinoase ale diferitelor ţări.
Administraţiile guvernamentale – după opinia unor specialişti
în domeniul finanţelor, ar trebuii implicate în urmărirea
tranzacţiilor, pentru a împiedica eventualele pierderi din
tranzacţii oneroase sau schimburi incorecte.
Conform programului actual pe baza căruia
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la 10 Februarie a.c. că îşi va crea un program de testare prin
care va stabili relaţiile dintre cumpărătorii şi vânzătorii de bitcoin
pentru un minimum de 25 de bitcoin cu informaţii privind cursul
monedei la zi.
În Statele Unite există legea prin care cetăţenii americani
care fac tranzacţii pe plan naţional sau internaţional în valoare
de peste 10.000 dolari au obligaţia să raporteze sumele câştigate
(sau pierdute); în alte condiţii ei riscă să primească penalizări
deosebit de severe. Acelaşi lucru apreciază specialiştii finanţişti,
ar trebui să se întâmple şi în cazul tranzacţiilor cu ajutorul
monedei bitcoin.
4.Care este şi cum funcţionează actuala piaţă a bitcoinurilor?
Datele statistice înregistrate de către proprietarii Fundaţiei
BITCOIN, confirmă că la sfârşitul anului 2013, existau în
funcţiune peste 10.800.000 bitcoin, care stabilit la valoarea
preţurilor curente reprezenta circa 370 milioane dolari SUA.
Din acest punct de vedere se poate considera că utilizarea
sistemului de tranzacţii prin intermediul bitcoin este destul de
mic, ceea ce reflectă:
pe de o parte necunoaşterea şi neîncrederea generală
în acest sistem, iar
pe de altă parte încă mai sunt unele aspecte referitoare
la programul de funcţionare care nu este complet pus la
punct şi ca atare creatorii acestui sistem, dacă vor ca
sistemul să funcţioneze în bune condiţiuni, trebuie să
lucreze la acest capitol.
Opinia unor specialişti din domeniul financiar, prevede că
asemenea tranzacţii ar putea duce la existenţa pe piaţă a unui
număr de peste 21 milioane de bitcoin, întrucât masa monetară
creşte într-o proporţie geometrică după fiecare 21.000 de bitconi,
(ce se presupune în momentul de faţă, că este o operaţiune ce
se desfăşoară) la un interval de circa 4 ani.
Asemenea creşteri rapide se presupune că vor ajunge până în
2017, ceea ce va face ca valoarea monedei bitcoin să fie
marcată de fenomenul deflaţiei preţurilor (ceea ce se va reflecta
într-o creştere a valorii monedei bitcoin-n.n.).
Unii dintre potenţialii utilizatori ai sistemului bitcoin au ridicat
încă de la început întrebarea dacă în momentul de faţă sau în
perspectivă ar putea exista vreo represiune din partea vreunui
guvern naţional sau al vreunei uniuni economice împotriva
acestui sistem?
Răspunsul la o asemenea întrebare este:
Desigur, vor apare opoziţii !
În prezent există tot felul de scenarii pe care şi le-au creat cei
ce susţin un asemenea sistem al bitcoin; în ipoteza în care s-ar
manifesta o devalorizare a vreunei monede naţionale, sau chiar
o devalorizare a bitcoin, sau scăderea numărului de utilizatori
sau aşa după cum se exprimă unii interesaţi de acest sistem,
de ”represiune” din partea vreunui guvern, atunci va apare un
mare risc al vieţii acestui nou sistem.
Despre acest aspect vom vorbi ceva mai departe.
De asemeni poate apare şi succesiunea unui alt sistem de
monedă ”criptologică” care va putea fi considerată pe plan
naţional sau internaţional ca fiind mai legitimă (fiind susţinută
de vre-o mare companie sau de către un guvern cu multiple
ramificaţii în diverse activităţi naţionale şi internaţionale), tot
atât de bine cum s-ar putea ca monezile ”criptologice” (cum ar
fi bitcoin sau altele) să fie interzise.
Din acest punct de vedere fenomenul
descentralizării şi anonimitatea întruchipată de
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sistemul monetar bitcoin a apărut şi există în prezent ca o
reacþie la aşa zisa ”persecuţie” a guvernului Statelor Unite şi
a altor guverne împotriva monedelor digitale cum ar fi de
exemplu în Statele Unite, e-goldul7 sau Liberty Dollar8 .
Pentru moment se poate considera că folosirea monedei
bitcoin şi-a găsit utilizarea în special în unele dintre tranzacţiile
de cumpărării de maşini uzate şi a unor contracte de
dezvoltare de software între diferite instituţii sau companii
mici independente; cu alte cuvinte se poate considera că
bitcoin ar fi ”deja” acceptat atât pentru realizarea unor tranzacţii
de servicii online cât şi pentru tranzacţionarea unor bunuri
tangibile de o anumită valoare, sau pur şi simplu ca investiţii
de o anumită valoare.
În prezent circa 3.000 de activităţi economice pe plan
mondial acceptă tranzacţii pe bază de bitcoin. Lista lor se
poate regăsi de cei interesaţi în sit-ul: ”Coinmap.org”.
Sunt unii întreprinzători care schimbă diverse valute cum
ar fi dolari SUA, ruble ruseşti, yeni japonezi şi alte valute, pe
bitcoin şi invers.
Transferurile efectuate cu ajutorul monedelor bitcoin sunt
facilitate direct fără nici un ajutor al vreunei instituţii de plăţi
între utilizatori şi ca atare devine imposibilă anularea unor
asemenea tranzacţii. O asemenea situaţie poate fi considerată
ca un inconvenient, dar utilizatorii iau cunoştinţă înainte de
efectuarea tranzacţiei de acest fapt şi dacă sunt de acord cu
această obligaţie, înseamnă că îşi asumă acest risc.
Unele tranzacţii care nu sunt considerate ca fiind valide
sau sunt corupte din anumite motive, sunt respinse de la bun
început de cei ce urmăresc în mod deosebit de onest, aceste
tranzacţii, iar alteori operaţiunile de stabilire a cursurilor
valutare sunt făcute cu întârziere 9 .
Majoritatea tranzacţiilor sunt efectuate în mod gratuit dar o
anumită taxă poate fi plătită celor ce urmăresc efectuarea
tranzacţiilor, în ipoteza în care se solicită efectuarea cu
prioritate a unei tranzacţii.
Asemenea tranzacţii desfăşurate prin intermediul unor siteuri de schimb ce pot fi cunoscute prin verificarea blogurilor
specifice, poate facilita verificarea în timp real a acestor
tranzacţii de către utilizatorii respectivi10 .
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Gavin Andresen - conducător al Fundaţiei Bitcoin. El are acces
la aşa numita ”cheia de alertă”, care îi permite să difuzeze
mesaje despre probleme critice ale reţelei sistemului monetar
bitcoin pentru toţi clienţii.
După ce a absolvit Universitatea Princeton (Princeton, New
Jersey) , Gavin şi-a început cariera lucrând pe programe de
softwaruri grafice 3D la compania Silicon Graphics Computer
Systems (California).
În 1996 plecând din Silicon Valley, a abordat o mare varietate de
companii tot din domeniul software , creându-şi propria
companie care crea jocuri online pentru nevăzători sau pentru cei
cu deficienţe de vedere.
În luna aprilie 2011 , Revista Forbes referindu-se la sistemul de
monede bitcoin, l-a citat pe Andresen spunând,
”Bitcoin este conceput pentru a ne aduce la o monedă
descentralizată a poporului “, iar “ acest lucru este mai valoros
decât aurul”. Recent, Gavin a dezvoltat proiectul de monedă
digitală Bitcoin, creând un sistem de bani “cash pentru Internet”.
ničr
2
Micky Malka, cu experienţă în activitatea de venture capital şi
în industria de servicii financiare la nivel global,
Jon Matonis, cercetător în domeniul financiar (în probleme de
monedă) de la George Washington University
Elizabeth T. Ploshay, ?efa departamentului de Comunicaţii şi cu
experienţă în Public Policy şi Legislaţie
Peter Vessenes, cu experienţă în crearea de companii şi analist
în domeniul economic
Patrick Murck, cu experienţă în extinderea expertizelor şi a
reglementărilor bazate pe legislaţia guvernamentală.
3
Fiecare Bitcoin este divizat în 100 milioane de unităţi mai mici
numite satoshis, (definite prin opt zecimale).
4
criptografie – scriere secretă cu ajutorul unui cod de semne
convenţionale
5
Dacă cineva oferă bitcoin drept plată pentru un produs sau un
serviciu, cel ce primeşte bitcoin îşi poate
deschide online un aşa numit ”portofel de Coinbase” fără a
include prea multe informaţii personale.
6
PayPal este un serviciu care permite să se plătească, transfer de
bani, şi acceptă plăţi fără a dezvălui detaliile financiare. Acest
sistem utilizează cea mai recentă tehnologie de criptare a datelor
şi anti-fraudă pentru a păstra informaţiile personale în siguranţă,
reducând riscul de fraudă online. Sistemul PayPal este deosebit
de simplu atunci când se selectează o opţiune
de plată online, şi se poate deschide rapid un cont PayPal,
adăugându-se metoda de plată pentru a finaliza o tranzacţie de
cumpărare. Sistemul PayPal este simplu şi mai sigur cu milioane
de comercianţi şi vânzători din întreaga lume, în oricare loc unde
este afişat logo-ul PayPal care indică posibilitatea acestor
operaţiuni. În fiecare zi, 100 de milioane de oameni folosesc
PayPal în 190 de ţări şi cu 21 de monede diferite.
Pentru informaţii suplimentare vezi şi informaţiile online pe
acest subiect.
7 E-gold - sistem monetar on-line în cadrul căruia tranzacţiile şi
conturile sunt bazate pe aur (şi alte metale) şi nu pe o anumită
monedă cum este cazul celorlalte sisteme de plată. Bineînţeles,
valoarea aurului poate creşte sau scădea în funcţie de piaţa

internaţională (cerere si oferta) şi în funcţie de aceasta şi suma de
bani prezentă în contul fiecăruia riscă să se mărească sau să se
micşoreze (însă cei ce deţin acest e-gold vor fi întotdeauna
posesorii aceleiaşi cantităţi de aur) .E-gold reprezintă o instituţie
monetară şi funcţionează după aceleaşi principii ca orice cont
bancar, singura diferinţă venind din faptul că nu este vorba de o
monedă transformată în valoare digitală ? deci nu va fi supusă
inflaţiei guvernamentale. În momentul în care cineva a cumpărat
nişte aur şi la depus într-un cont e-gold, poate fi folosit pe internet
ca bani electronici. Un cont e-gold nu este un cont bancar şi nu va
primi nici o dobândă pentru aurul pe care îl deţine posesorul în
cont. Din contra, va trebui să se plătească mici taxe pentru fiecare
tranzacţie efectuată (comisioane ce nu depăşesc 1% din valoarea
tranzacţiei sau 0.5$). Deschiderea unui cont E-Gold este însa
gratuită şi nu se solicită vreun depozit iniţial.
Ce se poatea face cu e-gold?
* Se poate transfera bani în contul altor utilizatori E-Gold;
* Se pot cumpăra articole on-line de la site-urile e-commerce
care acceptă E-Gold;
* Se pot efectua tranzacţii care nu sunt limitate ca valoare ;
* Se pot efectua tranzacţii în echivalentul oricărei monede
curente sau în funcţie de greutate pentru cele 4 metale suportate;
* Printr-un proces numit OutExchange, se pot plăti
diversele facturi sau se pot efectua plăţi dinainte programate.
Avantajul unui cont e-gold în comparaţie cu sistemele clasice de
plată on-line (cărţi de credit) atât pentru cumpărător dar şi pentru
vânzător sunt comisioanele mici percepute (maxim 50 de cenţi
pentru fiecare tranzacţie). Nu se mai percep costuri de procesare
sau de exchange dintr-o monedă în alta.
Sursa: http://www.web-bani.narod.ru/e-gold.html
8
Liberty Dollar - monedă particulară produsă în Statele Unite
ale Americii. Moneda a fost emisă în serii imprimate în metale
certificate de aur şi argint. Potrivit documentelor judiciare au
existat aproximativ 250.000 i imprimate în metale certificate de
aur şi argint. Potrivit documentelor judiciare au existat
aproximativ 250.000 de deţinători de asemenea monede certificate:
Liberty Dollar . Metalul a fost depozitat la Sunshine Baterea în
Coeur d’Alene, statul Idaho, şi a fost descoperit în urma unui raid
în noiembrie 2007 organizat de către Biroul Federal de Investigaţii
(FBI) şi Serviciul Secret (CIA) . Până în iulie 2009, dolarul Liberty
a fost distribuit de către « Organizaţia Naţională pentru abrogarea
instituţiei Rezervelor Federale şi a Codului Internal Revenue»
(NORFED ), cu sediul în Evansville, Indiana . El a fost creat de
Bernard von NotHaus , co-fondator al Royal Hawaiian Mint
Company. În mai 2009, von NotHaus şi alţii au fost acuzaţi de
crime federale în legătură cu dolarul Liberty şi la 31 iulie 2009 ,
von NotHaus a anunţat că a închis operaţiunea Liberty Dollar,
până la soluţionarea acuzaţiilor penale. La 18 martie 2011, lui von
NotHaus I s-a pronunţat sentinţa ”vinovat” de «fabricarea şi
vânzarea unei monede proprii”.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_Dollar
9
Din opinia unui utilizator de bitcoin rezultă că în urma unei
tranzacţii de schimb a bitconilor în yeni, datorită întârzierii
stabilirii cursului celor două monede, utilizatorul a avut pierderi
din partea ambelor monede
10
vezi diversele informaţii în: CoinMap, Bitcoin.org., GitHub şi
altele prezentate online.

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

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 transf er bancar Asociaţia Semanatorul Tismana, Cod fiscal C.I.F. 29532170 Cont Iban
RO45RNCB0149125641110001 BCR filiala Gorj, Cod SWIFT - RNCBROBUXXX
E-mail-uri f olosite 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

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

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
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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).

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

Domeniile de
critică literară ale
redactorilor sunt
orientative

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”
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După procesele verbale ale comitetului - la 10 mai şi 14 mai 1919 - Majestatea Sa Regina Maria
primeşte patronajul la 25 mai 1919. A lua aminte cei care semnează proiectele înaintate azi autorităţilor!

