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Un editorial
de Nicu N. Tomoniu
membru al LSR

INAUGURĂM:

Prima carte tipărită sub
Editura Semănătorul!
www.tomoniu.ro
Ne face onoare şi plăcere să începem seria cărţilor tipărite la editura „Semănătorul” Tismana
cu acest minunat volum al domnului Doru V. Fometescu. Să fie cu noroc aidoma editurii online
„Semănătorul” care, demarând sub fondatorul Artur Silvestri în anul 2007, a publicat online
peste 120 de scriitori din toată lumea, cumulând circa 550 de volume de proză, poezie, teatru,
reportaj, critică literară, eseuri şi studii de factură monografică sau spirituală.
Distinsul doctor Doru Fometescu, deşi profesează în Târgu Jiu este un apreciat promotor
cultural în satele noastre aşa cum - acum un secol - era George Coşbuc la Tismana. Nu întâmplător
a devenit cetăţean de onoare al comunei Ciuperceni şi a primit “Diploma de Onoare” în satul
apropiat Teleşti, pentru înalta ţinută a manifestărilor spirituale şi cultural-artistice reunite în
proiectul cultural „Logodna vinului cu ulcica». Aţi mai auzit vreo sintagmă mai potrivită pentru
promovarea tradiţiilor strămoşeşti în satele noastre uitate de lume? Acolo, în lumea aceea mirifică
de ţărani care se împotrivesc imboldurilor unor politicieni îmbuibaţi de a pleca din ţară dacă nu
le convine traiul de iad gândit de ei, doctorul Fometescu vede “Focuri peste zăpezi”. Speranţă
pentru o vălvătaie de românism şi patriotism care nu mai are de unde veni decât din focurile
aprinse de ţărani, aidoma focurilor răscoalei din anul 1907!
Ce metaforă frumoasă, ca atâtea altele din poezia doctorului Doru Dumitru Fometescu, o
poezie de “factură filosofică şi de inspiraţie fenomenologică”, cum îi plăcea lui Artur Silvestri să
eticheteze talentul nativ al poeţilor de excepţie şi care l-a făcut pe Ioan Popescu-Chebacea să
dedice “celor ce se vor întâmpla la Văianu-Ciuperceni”, versurile de profundă emoţie: „Lumea
asta infinită/O priveşti, o simţi, o crezi.../Puţini ştiu că o sărută/Focuri mari peste zăpezi/Care
sunt aceste focuri/Ce ţin viaţa pe pământ?/OAMENII acestor locuri/Şi CREDINŢA lor de sfânt!
(continuare în pag. 3)

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

CEZARINA ADAMESCU - Galaţi
Redactor de critică literară, folclor, culte, minorităţi
IULIU-MARIUS MORARIU - Salva, Bistrita-Năsăud
Redactor privind recenzii ale debutanţilor la “Semănătorul”
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Focuri, focuri ce topesc/Nămeţii pân-la pârleaz,/Cu-al lor har dumnezeiesc,/Ard prin veacuri
până azi…”
N-a murit semătorismul aşa cum mulţi iau cântat prohodul şi nici nu va muri niciodată,
aprinzându-se mereu dintr-un tăciune mocnit de
foc viu care arde necontenit în poporul nostru. Se
înşeală curtezanii literari care-l clamează ca pe un
curent perimat. Aceştia nu văd şi nu-şi vor da
seama niciodată că vâlvătaia semănătoristă se
aprinde spontan, tocmai prin lipsa varietăţii temelor
şi a folosirii unor mijloace de creaţie literară care
astăzi sunt restricţionate de partizanatul politic şi
economic. „Semănătorul”, spunea Artur Silvestri,
„nu este un program de «ripostă» ci de «recucerire», de completare de informaţie şi de
alternativă, spărgând «nucleul dominant» ce
impune teme, idei şi nume într-un canon restrictiv care - dincolo de aspectul simplificator - ucide
prin omisiune, «etichetism» stupid şi întrerupere de continuitate acolo unde trebuie să existe echilibru şi
fruct în evoluţiile noastre.”
Vâlvătaia semănătoristă e văzută prin talentul de factură vizionară şi fenomenologică al poetului
Doru V. Fometescu în poezia „Nişte rostogoliri”: „Mai caut încă sferei partea lipsă în/ cicluri de rostogoliri
barbare, departe/ de nelinişti cu apocalipsă printre/ cristale ce ador mişcare! / Nimeni nu ştie care-i
partea dreaptă – / aproape toţi îs duşi pe val;/ însă, miraculoase spirite aşteaptă/ febrile uniuni în regnul
mineral!/ Am semănat şi eu cuvinte/ în brazdele neantului năuc, ca/ peste vremuri reci, s-alinte/ singurătăţi
cu freamăt de izbuc!»
Poetului Doru V. Fometescu, promotor al unor manifestări culturale foarte apreciate - oriunde
s-ar desfăşura ele dar mai ales în mediul rural - i se poate imputa prin aceste minunate versuri că a pus
în pământul literaturii de azi un gen de creaţie literară „perimată” ? Poate fi acuzat Artur Silvestri că
proiectul său literar, demarat în anul 2007, e „învechit” când acesta continuă şi astăzi, la 5 ani de când
s-a ridicat ca un sfânt la ceruri?
Iată! Din pământul acestei naţii, unde se spune că românul se naşte poet, a mai răsărit o frunză
din sămânţă sănătoasă: ţăranul Doru V. Fometescu care a plecat din Ciupercenii gorjului să se facă
doctor la oraş şi poet pe inima „României tainice şi tăcute”.
Să fie cu fericire poetului! Să fie cu noroc editurii noastre care iese şi ea în lume odată cu
mugurii primăverii. Să fie cu rod şi cu seminţe bune la arat, în anii care vor veni!
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 (www.semanatorul.ro) 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, actualul proiect “Revista Sămănătorul” este 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 fructifica activitatea autorilor de la Editura online
Semănătorul şi nici nu le putea promova concret activitatea lor literară. Pe de altă parte, în
Buletinul Analize şi Fapte al ARP referirile la noile apariţii de volume publicate erau inexistente.
De altfel nici Revista Sămănătorul n-a fost amintită de ARP niciodată ci acceptată şi tolerată
tacit, ea apărând exact la împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii online “Semănătorul”.
Revista “Sămănătorul” va apare de acum încolo la adresele:

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
ATENŢIE! Revista în format pdf se trimite prin e-mail numai
membrilor, colaboratorilor şi revistelor prietene.
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ALEXANDRU MELIAN - (n. 1939, Luizi-Calugara,
Bacau). Critic literar, eminescolog, dizident anticeausist.

RUBRICĂ PERMANENTĂ:«În numele speranţei»

INTERVIU CU MINE INSUMI
Argument : Dialogul cu sine nu este, în mod
obligatoriu, un monolog, aşa după cum dialogul surzilor
este întotdeuna o defilare de monologuri. Despre cei care
vorbesc singuri şi cu voce tare se spune că sunt nebuni.
Îmi asum riscul etichetării nu doar fiindcă ştiu că nu sunt
ne-bun, ci în primul rând pentru că, - stând de vorbă cu
mine însumi – nădăjduiesc să mă aflu în dialog dăruitor
cu ceilalţi...
Autorul
1
EF - Deşi mai toate interviurile încep cu un fel
de medalion biografic, cel de faţă ar trebui s-o
pornească altfel...
EM - Adică ?
EF - Adică ?!?! Cine eşti tu şi cine sunt eu ?...
Cine chestionează şi cine răspunde ? Cui te
adresezi si pentru ce ?
Noi suntem două ipostaze ale aceluiaşi eu, două
registre ale aceleiaşi voci, două căutari ale
aceleiaşi aspiraţii de a găsi
EM - Noi suntem două ipostaze ale aceluiaşi eu,
două registre ale aceleiaşi voci, două căutari ale
aceleiaşi aspiraţii de a găsi.
2
EF - Nu e puţin în ceea ce spui, dar nici mult.
Acest mariaj între două entităţi...
EM - Nu, nu.... Nu e nici un mariaj. Ar fi trebuit să
fie o nuntă şi n-a fost.
EF – Nuntă ?!...auzi colo !...Poate ai fi vrut şi
lăutari....
EM - Vezi, tocmai verbul folosit de tine, a vrea,
este mărturia ne-nuntirii noastre.
EF - Nu înţeleg.
EM - Nu mă miră, deşi proastă nu eşti.
EF - Mersi, eşti foarte gentil, aş spune chiar
generos, de nu mi-aş da seama că eşti mai curând
îngâmfat. Ceea ce mă surprinde însă este că miai pus fustiţă şi sutien...
EM - N-ar trebui să te surprindă...Tu eşti partea
feminină din mine.
EF - Bravo!... Nu ştiam că eşti hermafrodit.
EM - In plan spiritual şi afectiv, da.
3
EF - Cam ciudat...Eu ştiam că dicotomia
personalităţii umane, - ca să folosesc o sintagmă

mai erudită – se concretizează într-un soi de
împerechere între trup şi suflet, înger şi demon,
lumină şi umbră, sus şi jos.
EM - Ştiai bine. Este o constatare veche de când
omul a început să gândească asupra sa. Numai că
eu încerc să te identific altcumva.
EF - Încep să mă simt deja măgulită...Îmi dau seama
că în erarhia preţuirilor tale, eu voi reprezenta trupul,
demonul, umbra, josul s.a.m.d.
EM - Nu-ţi dai de loc bine seama. Fiecare dintre noi
poartă pe umeri hlamida antitezei. Tu, ca reporter
ad-hoc, îmi pari o întrupare a principiului feminin din
mine. Eşti guralivă şi seducatoare (dar şi uşor de
sedus, adesea), caustică până la cârtire şi plină de
curtuoazie până la linguşire, eşti curioasă
până la indiscreţie şi concesivă până la iertare, eşti
ca o soră de caritate ieşita din mănăstire şi ca o
femeie setoasă de voluptăţi gata să intre, la nevoie,
şi-ntr-un bordel.
4
EF – Măi frăţioare, măi partea ailaltă a antitezei ! Nu
vrei să te opreşti ? Nu-mi mai fă portretul că-mi
ajunge !...Fă-ţi-l mai bine pe al tău !...
EM - Al meu va reieşi, probabil, din interviul pe care
te încumeţi să mi-l iei.
EF - Bine... Să ne întoarcem la povestea cu nunta !
EM - Şi la verbul a vrea.
EF - Da, numai că nu-i prea clar ce-i cu verbul ăsta...
EM - Verbul ăsta se conjugă perfect cu nunta dar
rămâne invariabil la persoana a III-a când se referă
la noi doi.
EF – Adică ?! Nu prea înţeleg.
EM - Nunta este încununarea verbului a vrea, la
persoana I-a şi a II-a singular, câteodată şi a
persoanei a III-a singular sau plural, în timp ce noi
suntem ansamblaţi, - nu ştiu dacă împotriva,- dar
oricum, dincolo de voinţa noastră.
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5
EF - Cu alte cuvinte, noi n-avem nici o vina şi
nici un merit că ne aflăm împreună.
EM - Nu că ne aflăm,ci că ne-am trezit
împreună...
EF – Păi, care-i diferenţa ?!
EM – Dacă ne-am adăposti sub umbrela lui ne
aflăm,atunci toate realizarile şi eşecurile noastre
ar fi puse pe seama fatalităţii ( „Ce ţi-e scris, în
frunte ţi-e pus”), noi nefiind decât nişte biete
păpuşi ale destinului.
EF - Şi nu-i aşa ?!
EM - Nu tocmai... Pentru că noi nu suntem, noi
devenim. Iar în acest proces, dacă destinul este
marele scenarist, actorii suntem noi.
EF – Lipseşte din ecuaţia ta regizorul.
EM - Regizorul ,- care îşi asumă întotdeauna şi un
rol de co-scenarist – este Dumnezeu.
EF - Daca aşa stau lucrurile – şi cred că aşa stau –
iniţiativa omului este minimă, dacă nu cumva nulă.
El interpretează un rol scris de altul, aplică indicaţiile
regizorale care vin din necunoscut, pe căi la fel de
tainice, şi sfârşeşte prin a fi un fel de releu.
6
EM - Aceasta este valabil pentru actorii mediocri, şi
ei formeaza majoritatea lumii.. Dar actorii veritabili,şi mai ales marii actori – fac din scenariu aripi şi din
indicaţiile regizorale busolă de zbor.
EF - Ca metaforă e frumos spus... Nu ştiu însă cât
adevar există în ea.
EM - Atâta cât e în stare fiecare să descopere.
Întelepciunea populară a sesizat foarte bine
complementaritatea între ceea ce ne este dat şi ceea
ce se cuvine să dăm fiecare dintre noi..Unui leneş,
care se plânge de sărăcie, ( „Dacă Dumnezeu nu
mi-a dat şi mie o leacă de noroc !...”) ţăranul îi
răspunde, ridicând puţin capul înspre cer: „Dumnezeu
îşi dă ,dar în traistă nu-ţi bagă”.
EF - Toate bune si frumoase, dar de ce ne-am trezit
împreună şi de ce nu ne aflăm împreună tot n-am
înţeles.... Mi-ajunge însă constatarea că tu fără mine
eşti un infirm iar eu fără tine un non-sens.
7
EM - Începi să dai semne de isteţime analitică, chiar
dacă uneori te faci a nu înţelege,...mai ales ceea ce
nu-ţi convine. Deci, fiind de acord cu „suficienţa”
constatării tale şi încheind cumva această discuţie
auto-identificatoare, vreau să-ţi ofer o posibilă cheie
de pătrundere în paradoxul pe care te prefaci a nu-l
pricepe. De trezit se trezeste fiinţa,verbul a afla,
echivalentul lui a fi, este predicatul universului.
EF - Nu numai...
EM - Nu, bineînţeles. Numai că toate celelalte
predicate sunt copii (proiecţii,oglidiri) imperfecte şi
efemere ale celui dintâi.
EF - Bine. Rămâne să meditez la cheia ta ( care nu
este totuşi un şpiraclu ) şi să-ţi ofer pe parcursul
discuţiei noastre probe c-am priceput.Acum,

presupunând că identitatea noastra şi implicit rolul
jucat de fiecare dintre noi în acest dialog suigeneris, sunt oarecum clarificate...
EM - Poate, mai curând, dez-obscurizate puţin...
EF - Fie si aşa ! Ar mai rămaâne să răspunzi cui
te adresezi şi de ce ?
8
EM - Mai întâi, mă adresez ţie, fiindcă tu eşti cea
care pune întrebări. Deci, în esenţă, îmi răspund
mie însumi, încercând a înţelege, a mă înţelege
şi a mă face înţeles.
EF - Pentru a te adresa mie n-aveai nevoie de
hârtie şi pix...sau de ordinator. Pe de altă parte,
noi dialogăm adesea şi de foarte multă vreme.
EM - Poate prea des şi poate prea dedemult.
EF - Ce va să însemne această apogiatură de
reproş şi de tristeţe ?
EM - Nu e vorba de o apogiatură. Este vorba de
cheia pe care o descopăr din ce în ce mai
conturată pe portativul vieţii mele şi care a generat
coloratura gravă, adeseori dramatică, a partiturii
pe care mi-a fost dat s-o interpretez. Pentru că a
dialoga cu tine insuţi peste masură fragilizează
dialogul cu ceilalţi si înceţoşează orizonturile vieţii
cu negura întrebărilor fără de răspuns. Ferice de
cei care nu dialoghează decât cu alţii !...
EF - Cam seamănă exclamativa ta cu „Ferice de
cei săraci cu duhul”.
9
EM – Seamănă, dar se şi deosebeşte. Între cei ce
nu dialoghează decât cu alţii se vor fi aflând şi
destui săraci cu duhul, adică puţintei la minte, dar
majoritatea o formeaza cei saraci cu sufletul, adică
puţintei la caracter.
EF - Şi de ce crezi că ei sunt fericiţi ?
EM - La drept vorbind, nu cred de loc că ei sunt
fericiţi. Probabil că aceştia nici nu înţeleg realitatea
aproape intangibilă a fericirii. Rostirea mea a vrut
mai curând să proiecteze în antiteză conştiinţa
propriei trăiri. Mai corect e, poate, : nefericţi cei
ce dialoghează prea mult cu ei înşişi.
EF - Spunând că eu sunt cea căreia i te adresezi
mai întâi, înseamnă că există şi un în al doilea
rand.
EM - Da, mă adresez celorlalţi, indiferent de
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spaţiu şi de timp. Şi o fac, crezând încă în ideea
învăţăturii de minte, ca inţelepciune câştigată
nu doar din propria experienţă, ci şi din
experienţa celorlalţi.
EF - Fiecare om e unic şi irepetabil, deci singura
învăţătură de minte, integral validă, este aceea
pe care şi-o procură propria experienţă.
10
EM - Aceasta poate fi opţiunea ne-inteligenţei
şi a fuduliei. Sigur că fiinţa umană este un joc
perpetuu de variabile, niciodată identic în două
exemplare. Dar fiinţa umană este în acelaşi timp
şi purtătoarea unor invariante, detectabile în
toate întruchipările normale. În virtutea acestor

invariante, s-a născut cultura şi civilizaţia în general.
Din fructificarea lor se hrăneşte inteligenţa individuală
pentru a deveni înţeleaptă şi creatoare. Ce-ar fi
devenit Einstein fără experienţa asimilată a lui
Newton, Eminescu fără toţi poeţii ce l-au precedat,
inclusiv marele anonim colectiv, Henri Coandă şi
atâţia constructori de aeronave fără fulguraţiile
geniale, întemeiate pe studiu, ale lui Leonadro Da
Vinci ?
EF - Tu imi furnizezi excepţii şi exemple celebre, în
timp ce imensa majoritate a lumii este formată din
muritori de rând.
(va urma)

Alexandru Melian

Mărturisirea
minunii… : "A trăi în
România e ca şi cum ai
înota într-o piscină cu
acid sulfuric şi uneori îmi
doresc să pot ieşi"
Mircea Cărtărescu

MAGICIANUL ALCHIMIST

din partea lui.

Plângăcioşii şi greaţa anti-românească
pe la curţile şi canalele de tot felul nu mai sunt de
mult o noutate. Nici prin raportare la unii politicieni,
nici prin trimitere la auto-proclamatele elite, - atât
de scârbite de vulgul ăsta carpato-dunărean, lipsit
de istorie şi rătăcit în geografie.
Noutatea ne-o oferă însă, recent,
taumaturgia mereu candidatului la premiul Nobel.
Citindu-i mărturisirea făcută într-un ziar spaniol,
descoperi , - bineînţeles în încifrare metaforică –
puterile miraculoase ale acestui sărman
persecutat de soartă şi de oameni !!!...Pentru că,
lovit de perplexitate, te întrebi : cine poate înota
într-o piscină de acid sulf uric f ără să se
descompună ?!..Doar un vrăjitor . Un vrăjitor a
cărui putere de ispitire, iscodire şi iscusire a putut
transforma teribila substanţă chimică în lapte şi
miere, atunci când n-a metamorfozat-o chiar în
aur curat. Biografia lui Mircea Cărtărescu nu este
decât o ilustrare a înotului perpetuu prin undele
de acid sulfuric, alchimizat într-un soi de lichid
amniotic. Adică acea apă vie a uterului matern
care asigură fătului toate condiţiile de a se
dezvolta bine, frumos şi fără nici un efort deosebit

Incă de pe când era la Facultatea de filologie,
acidul sulfuric începe să-şi arate binecuvântările. Luat
sub aripa protectoare a lui N. Manolescu, - universitar
preţuit şi critic literar de referinţă,de influenţă şi de
putere - Mircea Cartărescu, graţie talentului cu care
l-a înzestrat Dumnezeu ( cum a grădinărit el această
dăruire e o altă poveste), devine repede copilul alintat,
nu doar al mentorului său, ci şi al cenaclurilor,
revistelor şi editurilor unde eminenţa vieţii literare
româneşti avea un cuvânt greu aproape întotdeuna.
Ba, deşi nu dovedea el o reală vocaţie didactică, la
absolvirea facultăţii, tânărul înotător prin acid sulfuric
devine universitar. Cu acest titlu de nobleţe şi cu
patronajul maestrului său care-l integrează în grupul
profitorilor de elită ai Revoluţiei din decembrie,
scriitorul Mircea Cărtărescu e curtat, - evident contra
cost, şi nu oricum – de reviste literare şi neliterare,
de edituri, de asociaţii, uniuni şi societăti, este
proclamat cel mai mare scriitor posbtelic (fiindcă
Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Marin Preda,
Zaharia Stancu, şi numele ar putea continua, nu se
pot compara cu genialul înotător prin acid sulfuric),
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Florian Văideianu despre volumul de poezii tipărit la Editura
Semănătorul

DEZMĂRGINIRI
Pe blogul de poezii, am publicat în "avanpremieră" câteva cicluri de poezii
din volumul în curs de apariţie la editura noastră "DEZMĂRGINIRI - IEŞIREA DIN
PARADIS" . Eseistul nostru Florian Văideianu, după ce a citit cartea, a ţinut să
scrie o postfaţă, vizavi de acest adevărat eveniment literar la Tismana.

„Ce greu e să te dărui celuilalt”
Personaj universal cu vibraţii puternice spre interior şi spre
lume, medicul Doru V. Fometescu, poetul, se poziţionează în toate
trăirile date omului, naturii, gândurilor – pe care le dăruieşte cu
generozitate: „să fi căzut de undeva din stea / înrourând mireasma
unui neam?/ cu stropul meu rotund să pot vedea / cum binele şi
răul trag la ham.” / (poezia Cădere din exterior).
Noul volum de poezie DEZMĂRGINIRI – IEŞIREA DIN
PARADIS revine spre cititor cu aceeaşi vocaţie, îndemn spre
îndreptare şi luare aminte: „încerc ceva, contur precum un basm /
cu forţa binelui molcom / ca o resursă vie de entuziasm, / fără ambiţie
eu prind contur de OM…” / (poezia Proiect de anotimp).
Îndemnul său perpetuu spre iubire, cultură şi religios scoate
în evidenţă antiteza, viciul şi pericolul derapajului spre prăpastie a
(continuare în pag. 31)
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ION C. GOCIU - (n. 1934, Ciuperceni - Gorj)
- prozator.

Din Văianu la
Toronto
PRECUVÂNTARE

- Bildungsroman (romanul vieţii) -

la
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ă
S

Nu e niciodată prea târziu să iei
condeiul în mână!
Pe domnul colonel Ion Gociu l-am cunoscut cu
ani în urma, în Canada, la Toronto, o metropolă
pe care nu o poţi ocoli dacă vrei să mergi la celebra
cascadă Niagara. Am poposit pentru o noapte în
casa fiicei şi ginerelui său şi din prima clipă seniorii
celor două familii s-au retras separat de cei tineri,
ingineri de calculatoare, şi de copiii lor, pentru că
fiecare vârstă are preocupările şi subiectele sale.
Din prima clipă ne-am simţit foarte apropiaţi,
nu numai pentru că vorbeam în limba de acasă,
dar şi pentru că soţia mea este olteancă, deci cu
origini comune cu gazdele noastre. Eu sunt
timişorean, dar o veche vorbă românească spune
că de unde este soţia, acelei zone geografice îi
aparţine şi bărbatul. Dar lăsând gluma la o parte,
altul a fost motivul apropierii dintre noi. Am întâlnit
atunci un om deosebit,prietenos şi foarte volubil –
ca toţi oltenii – şi în timpul unei plimbări, seara,
după cină, într-un parc de pe malul unui lac, a
început a se înfiripa o prietenie durabilă şi discretă,
chiar dacă, după aceea, întorşi pe meleagurile
noastre, ne-am întâlnit doar prin telefon sau prin
mesaje trimise prin internet, Târgu-Jiu şi Timişoara
fiind despărţite de vreo 300 de kilometri.
Surpriza cea mai mare a fost atunci când am
primit pe această cale „ultramodernă” textul unui
volum pe care l-aş numi „de memorii”, deşi
termenul „amintiri” mi se pare la fel de potrivit.
Sunt adunate evocări din lumea unui sat gorjean,
cu obiceiuri ancestrale şi cu oameni dintr-o bucată,
dar şi traiectoria unui tânăr care s-a îndreptat spre
cariera militară, încât o bună parte a acestei cărţi
poate fi încadrată în ceea ce se numeşte un
„Bildungsroman”. Ca orice bărbat, în tinereţe, am
îmbrăcat şi eu - pentru scurt timp şi… în două
reprize, ca toţi viitorii profesori, ingineri sau medici
- haina militară şi „am gustat” o parte din…
privaţiunile vieţii de cazarmă. „Tânărul” autor
reuşeşte să creeze, pentru cei rămaşi în afara

acestei lumi, o „monografie” a Şcolii Militare de
Artilerie din Sibiu, unde s-au pregătit în condiţii
aspre, dar fireşti, atunci când alegi această carieră,
ofiţeri de excepţie, în mâinile cărora s-a aflat şi se
află siguranţa noastră. „Civilul” află cum „se fabrică”
un ofiţer adevărat, în timp ce militarul de carieră
îşi poate rememora tinereţea, căci autorul este un
foarte talentat narator, care reuşeşte să dozeze cu
măiestrie, ca un scriitor adevărat, datele „tehnice”
prin descrieri lirico-epice ale unor momente din
viaţa sa.
Cartea colonelului Ion Gociu se citeşte cu
sufletul la gură, pentru că autorul, înzestrat cu un
talent literar pe care nu i l-am bănuit, îşi
„mărturiseşte” în pagini memorabile - cu multă
sensibilitate – nostalgia satului în care a văzut
lumina zilei şi pe care îl păstrează în amintire,
iubirile şi atracţia eternului feminin („femeiafloare”), idealurile din tinereţe, bucuria împlinirilor,
dar şi greutăţile care i-au stat în drumul său spre
vârf.
Prof. univ. dr. Alexandru Metea
Timişoara,
5 mai 2010
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Lasă-l încolo cu opincile lui cu tot. N-avem noi bani.
Cât vrea pe ele ?
- Opt lei.
- A...n-am mumă. Dacă aş avea un franc, m-aş
mărita.
Ţiganul care auzi discuţia intră în curte se aşeză
pe grămada de lemne şi zise:
- Lasă dodă, că ne – nţelem noi cu plata. Dacă nai bani, poate ai bucate. Ceva făsui, cartofi, ceapă.
Poate şi niscaiva mălai, sare. Poate ai şi un chil de
gaz, că n-am mai aprins lampa de trei săptămâni.
Ne culcăm odată cu găinile.
Bunica se uită la mine cu drag, văzu şi opincile
din cauciuc din cameră de maşină. Erau noi şi luceau.
Cred că erau date cu untură.
- Bine mă, dar vezi să mă asculţi şi să te duci
unde te trimit, auzi ?
- Fac orice ai nevoie, dar mi le ei ?
O lăsai să se tocmească cu ţiganul şi intrai repede
în grajd la vacă, să râ

Romanul “Maia” şi alte două cărţi, au fost donate de autor redacţiei (v. pg. 35)

VIAŢA ÎNTR-UN SAT DE ODINIOARĂ
Iarna dintre anii 1933 şi 1934 se anunţa grea, gheme pentru ţesut. Montarea războiului de ţesut şi
pentru că a început destul de devreme şi putea lucrul la acesta presupuneau multă îndemânare şi
ţine până către Paşti. La sfârşitul lunii noiembrie, migală şi ocupau tot timpul femeilor tinere, care prin
satul era troienit de-a binelea, spre bucuria copiilor munca lor asigurau ţesătura de dimie pentru haine,
cu mintea dusă la săniuş şi îngrijorarea păturile şi cergile pentru aşternut, macaturile pentru
gospodarilor, care se gândeau la suficienţa odaia bună, pânza pentru cămăşi şi, din când în
furajelor pentru animale, principala lor sursă în când, ţesăturile pentru scoarţe şi alte obiecte mai
asigurarea traiului de zi cu zi. În vremurile acelea, „pretenţioase”, trebuincioase fetelor ca zestre.
În preocuparea fetelor de măritat intra croiala
fiecare gospodar avea cel puţin două vite mari de
muncă, juninci pentru prăsilă, un tăuraş pentru pânzei şi coaserea râurilor pentru cămaşa cu care
vânzare, la bâlciul de la Sân Petru, şi mai multe să se îmbrace la Paşti.
Aceasta se făcea numai din pânză fină de
capre pentru lapte, păr şi carne, după cât îi era de
marchizet, topit sau şifon, care se cumpăra de la
numeroasă familia.
Pentru furajarea acestora, era nevoie de multă oraş, şi presupunea multă buchiseală şi consuma
agoniseală, se strângeau fiecare fir de cocean, destul timp. Fetele lucrau în mare secret faţă de
vrejii şi tecile uscate, rămase după spargerea vecine, şi produsul muncii lor constituia surpriză la
tecilor de f asole şi adunarea boabelor şi, marea sărbătoare pascală.
Era o adevărată întrecere în frumuseţe şi în
suplimentar, pentru vitele mărunte, caprine şi
ovine, pregăteau din timp frunzare de stejar şi migala cu care se lucra. Cămaşa de Paşti dădea
salcie. Toată vara oamenii munceau intens pentru nota de hărnicie şi pricepere a viitoarei neveste
realizarea unor recolte cât mai mari, de pe pentru un băiat de vârsta şi pe măsura ei.
În acel început de iarnă, căzuse atât de multă
pământul puţin şi slab roditor.
Iarna constituia şi ea o binefacere pentru odihna zăpadă, de credeau oamenii că se vor prăbuşi
oamenilor de la sate, dar de aceasta profitau mai acoperişurile caselor şi binalelor mai vechi, care,
mult bărbaţii rămaşi acasă, deoarece femeile nu din când în când, trosneau din toate încheieturile
aveau nici acum un pic de răgaz. Cânepa, inul şi sub greutatea stratului gros de nea, stârnind vise
lâna trebuiau scărmănate, pieptănate şi pregătite urâte şi coşmaruri celor care locuiau în ele.
Citiţi întregul volum pe site-ul http://www.samanatorul.ro/editura-online/
pentru tors, iar firele erau vopsite şi adunate în Curţile erau troienite, drumul comunal la fel,

http://www.pestisani1969.ro/pdf/Din_cenusa_vremii.pdf
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iar pârtia până la bunar se desfunda în fiecare zi
cu efort zadarnic. Nici animalele nu mai voiau să
iasă la adăpat din bătătura ocoalelor, preferând
să lingă zăpada, în locul apei scoase cu ciutura.
Când toamnele erau lungi şi în iernile cu
zăpadă puţină, hrănirea caprelor şi a oilor se uşura,
acestea fiind scoase la pădure unde repede
adunau de prin poiene şi de pe tufele rămase încă
verzi frunze de rug, fire de drog, muguri de tot
felul, pe care le rodeau spre îndestularea burţilor
în care se dezvolta puiul mamei . Acum, toate
mâncau din podul cu nutreţuri, spre grijile
justificate ale gospodarilor.
De Crăciun, bărbaţii se întorceau de „la
stăpân”, termen folosit pentru cei ce lucrau la oraş.
Majoritatea lor erau angajaţi ca remizieri sau
lucrători în brutării, cof etării, restaurante,
îndeplinind munci, fiecare după puterea şi
priceperea sa. Cei mai isteţi ajungeau să fie
chelneri în bodegi şi restaurante, vânzători în
magazine, iar cei mai puţin dotaţi intelectual erau
hamali prin gări şi prin porturi fluviale.
Mai aveau la dispoziţie şi alte activităţi şi,
pentru munca prestată, fiecare era plătit după
rezultatele şi hărnicia de care merita.
…Întoarcerea taţilor era un moment de mare
bucurie pentru copiii ce aşteptau „cu sufletul la
gură” darurile de Moş Crăciun. În paporniţele
burduhănoase, cu care se întorceau gorjenii noştri,
se găseau de toate: mirodenii aduse de peste mări
şi ţări cu care dădeau gust plăcut bucatelor de
sărbători, măsline, peşte , făină de grâu trei nule,
zahăr candel, figurine din zahăr pentru copii,
bumbac în suluri şi pânză fină pentru cămăşile
soţiei şi fetelor, haine noi cumpărate din prăvălii
sau de la „Taica Lazăr”, ba chiar şi-un fier de plug,
o coasă, un cleşte, un ciocan, toate de trebuinţă
prin gospodărie.
Sosirea era aproape simultană. De regulă,
plecau şi soseau în grupuri alcătuite după oraşele
unde lucrau. De la gară până în sat, călătoreau
cu câte o „ocazie”, fie o căruţă, o sanie, sau vreo
trăsură, tocmite după vreme şi pungă.
Sosirea bărbaţilor era înainte de Ignat. Intrase
în tradiţie acest lucru. Erau convinşi că numai ei,
„musafirii casei”, ştiu cum să pregătească mai bine

carnea porcului tăiat, pentru a rezista şi peste vară
şi, în multe cazuri, era adevărat, dacă porcul nu era
prea mic şi-l terminau până în primăvară. Ieşiţi din
perimetrul satului, văzuseră şi auziseră că dintr-un
porc se pot scoate mai multe preparate, sau aceleaşi
preparate pot fi mai gustos pregătite, lucru de care
erau convinşi. În felul acesta, se materializa şi
„aportul” lor la hrana soţiei şi a copiilor, lăsaţi acasă
cu toate „treburile pe cap”, care munciseră ovară
pentru a creşte şi îngrăşa un porc, din care se
consuma cu destulă cruţare în anul următor, ca să
ajungă până la recolta viitoare.
*
După Anul nou, vremea s-a mai înmoinat, au mai
suflat nişte vânturi călduţe, a mai şi plouat cu zloată,
de s-a umflat matca Văianului, intrând şi-n bătăturile
sătenilor. Din cauza zăpezii mari, viitura nu se mai
scurgea normal pe albia pârâului şi, staţionând, s-a
revărsat, acoperind şi o parte din drumul comunal în
zona Mătcărenilor. Circulaţia săniilor devenise
anevoioasă. dar nu şi necesară. Gospodarii
prevăzători îşi asiguraseră de toate: lemne de foc,
nutreţuri pentru vite, legume şi varză murată, „de la
moară”, făină de mălai pentru turtă şi de grâu pentru
piţărăi şi colaci, aşa că puteau rezista fără a ieşi din
sat… mult şi bine. Experienţa de secole îi învăţase
de a avea grijă să aibă de toate pentru iarnă, „că nu
se ştie cum va fi vremea!” şi se transmisese din
generaţie în generaţie.
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DRUMUL LÂNII
Încă dinainte de a se realiza Unirea cea
Mare din 1918 şi cu multă vreme înainte,
românii din Regat şi cei de dincolo de munţi
ţineau legături strânse, prin schimburi de
mărfuri. Aveau potecile prin pădurile cunoscute
numai de ei, pe care le foloseau cu succes, ca
să nu fie dovediţi de potera imperială. În
deceniile 7 – 10 ale secolului XIX, comunităţi
întregi din Ardeal, prigonite de administraţia
austro-ungară, au trecut Carpaţii şi au creat noi
aşezări prin nordul Olteniei, cu o populaţie ce
aducea cu ea graiul şi portul transilvan.
Legăturile comerciale în acea perioadă se
concretizau prin schimbul direct de mărfuri între
cetăţeni şi se realizau spontan sau în zilele
anume stabilite, pentru târguri şi bâlciuri. Trocul,
schimb în natură de produse, procedeu
străvechi de realizare a comerţului, era mijlocul
cel mai folosit, fiind la îndemâna tuturor. Pentru
ei, banul nu era măsură a valorii. La ce foloseau
banii imperiali în Regat, sau invers, dacă nu
erau ducaţi din aur?! Fiecare din părţile
contractante îşi evalua marfa şi comercianţii
se tocmeau privind schimbul, până ajungeau
la soluţia cea mai convenabilă fiecăruia. Legea

cererii şi ofertei asigura echilibrul.
Prin aceste legături permanente se explică
apropierea vorbirii şi a portului populaţiei din nordul
Mehedinţiului şi vestul Gorjului, cu multe elemente
lingvistice ?i etnice de dincolo de munţi, din zona
Banatului. La noi în sat, nu se pronunţau silabele “ce”
şi “ci”, cum se aud în Ţara Româneasca, preluânduse pronunţia bănăţeană, greu de scris în limba română,
neavând litere corespunzătoare sunetelor ce provin
de la sârbi, dar aproximativ ele ar fi: pentru “ci” (şi) iar
pentru “ce” (şe) ; ceapă = şeapă, ciorbă= şiorbă, un ?
u?or prelungit, pronunţat cu limba puţin strânsă ?i
apropiată de cerul gurii.

Într-o vară de la începutul deceniului al treilea
al secolului XX, aşa cum se întâmpla anual până atunci
şi după aceea, a plecat după lână peste munţi un grup
de bărbaţi şi femei din satul Văianu, înspre Cornereva.
În zona noastră subcarpatică şi implicit a Ciupercenilor,
creşterea oilor nu intrase în obiceiul locului, oile fiind
neadaptate la căldurile verilor din zonele de podi? sau
şes. Se îmbolnăveau şi se putea decima întrega turmă,
cu grave consecin?e, prin pierderi mari pentru
gospodari. Mai exista şi pericolul gălbezei, un parazit
contractat din iarbă, care provenea din bălegarul de
la bovine, animale rezistente parazitului. Fiindcă nu
păşteau şi mâncau numai frunză şi lăstari de arbori,
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caprele nu se îmbolnăveau de acest parazit şi
înlocuiau masiv absen?a oilor, asigurând laptele
şi carnea. Părul caprei nu avea calitatea lânii atât
de trebuincioase într-o gospodărie şi n-o înlocuia.
În zonă, nu erau nici suprafeţe suficiente de
păşunat şi bărbaţii care trebuiau să se ocupe de
păstorit aveau înclinaţii pentru alte îndeletniciri,
spre profesii mai „elevate”: meseriaşi la oraşe,
comercianţi, chelneri şi chiar profesii intelectuale
pentru cei cu înclinaţii spre carte. Altă zonă, alte
concepţii, alte preocupări pentru asigurarea
existenţei...
Calea de străbătut din Văianu, până la
Cornereva, acest drum al lânii, cum am denumito eu după zeci de ani, era foarte lungă, drum greu,
ce presupunea eforturi fizice mari ?i numai pe jos,
cu greutate în spate şi la dus, şi la întors, cu mul?i
zeci de kilometri parcurşi în timp de o săptămână
sau două. La plecare din sat, drume?ii mergeau
spre vest, de-a lungul pârâului , treceau prin
comunele Câlceşti, Celei, Baia de Aramă, întrau
pe valea comunei Mărăşeşti, spre satul Godeanu,
după care, în urcare, pe potecă sau drum de care,
traversau lanţul Munţilor Mehedinţi, pe lângă
Vârful lui Stan, coborau până la nivelul râului
Cerna, în comuna Cerna Sat, care era trecut prin
vad sau pe punte , după noroc, apoi se încumetau
pe panta abruptă a Masivului Godeanu, ajungând
până la cote de peste 1300 m, de unde începea
coborârea „ce nu se mai sfârşea” pentru obositele

picioare, spre comuna Cornereva, ascunsă prin văile
de la poalele vestice ale muntelui.
Atunci, în acest grup se găsea şi Chiva
Dobrescu, sora cea mai mică a Stătienii lui Dumitru
Boştină, fată frumoasă, şi la faţă, şi la corp, singura
nemăritată din rândul femeilor şi dornică să-şi
rostuiască cu vrednicie zestrea pentru măritiş, de
macaturi, pături şi, de ce nu, şi câte o scoarţă mai
acătării, cu care avea să se mândrească, atunci când
va deveni noră.
Fiecare ins purta în spate un bagaj greu,
constituit dintr-o povară, un rucsac imens, în care
se duceau mărf uri trebuincioase gugulanilor,
destinate pentru a fi schimbte cu lâna de oaie. În
aceşti saci voluminoşi, se aşezau cu grijă oale şi
străchini din ceramică de Găleşoaia, frumos lucrate
şi de calitate, tutun, chibrituri, pânzeturi pentru o
anumită întrebuinţare, ace, aţă de cusut, mărgele,
paiete şi câte altele, de parcă locul de schimb,
această zonă a Cornerevei, era desprinsă de lume.
Probabil că această parte de la periferia Imperiului
rămânsese neglijată de autorităţile timpului. La
destinaţie, grupul se împărţea în echipe de câte 3-4
persoane, conduse de un bărbat care mai avea şi
grija să nu se întâmple ceva femeilor din echipă, care
întotdeauna erau cel puţin dublu ca număr faţă de
bărbaţi. Şi aşa, răzleţiţi pe mici grupuri, ca să nu se
concureze între ei, umblau din casă în casă să-şi
vândă marfa prin schimb pe lână, mâncare şi
eventual un loc de dormit peste noapte, măcar

Izvoarele Cernei
Foto Fãnicã Argintaru
site http://www.obirsia-closani.net
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prin vreun şopru cu fân, că prin odăi nu erau primiţi
şi timpul era prielnic, mai ales că veneau doar vara.
În curtea gospodarului, aveai şi siguranţa că nu vei
fi atacat de vreun răufăcător ce ar fi fost tentat de
marfa de schimb, sau să se lege de vreo femeie
mai frumoasă. Cum se zice: „Paza bună trece
primejdia rea!”
Într-un grupuleţ de trei persoane, era şi
Chiva când, spre seară, au bătut la poarta unui
gospodar „mai acătării”, să vândă marfă şi să ceară
găzduire peste noapte în ograda sa. Casa era mai
răsărită şi, după gardul înalt de la drum, se bănuia
că are o curte imensă, dar privirea de afară nu putea
răzbate în interiorul „redutei”, ca să vezi ce se
ascunde în interior. După părerea lor, „aici trebuie
să fie casa unui bogătan” şi sperau să-l înduplece
să-i primească peste noapte, pe ei, două femei şi
un bărbat, vădit nepericuloşi, care, rămaşi în curtea
zăvorâtă şi păzită de un câine „cât viţelul”, nici n-ar
mai fi ştiut cum să mai poată ie?i.
De la oprirea în faţa casei, n-au aşteptat
mult şi poarta de la intrare a fost întredeschisă de
un „munte de om”, bine făcut ?i curat îmbrăcat în
straiele lui specific bănă?ene, având pe cap o
pălăriuţă pe cât de mică, pe atât de şic purtată.
Gospodarul, tăcând, a „cântărit” din priviri firavul
grup. Atenţia i-a fost atrasă de tânăra noastră şi,
oprindu-se cu privirea mai mult asupra ei, a
descoperit o fiinţă cu o faţă albă, din care licăreau
doi ochi negri, sub frumoase sprâncene arcuite.
Buzele roşii, cărnoase şi senzuale ale fetei i se
uscaseră de atâta efort şi, printr-un gest firesc şi
necontrolat, erau umezite cu vârful limbii, gest carei atesta inocenţa, dar îi ?i mărea atracţia. Poarta a
fost larg deschisă, chiar mai mult decât era necesar,
să intre cele trei persoane pe care le-a poftit înăuntru,
confirmând, dacă mai era necesar, că sunt bine
primite. Curtea era mare şi laturile erau închise de
acareturi, dând senzaţia că te afli într-o cetăţuie.
Liniştea ar fi fost desăvârşită, dacă n-ar fi fost „spartă”
de lătratul ciobănescului care n-a contenit, până a
primit de la stăpânul său mustrarea „Taci în dată,
boală!”
Călătorii erau obosiţi, aveau feţele
îmbujorate, dar mai purpurii erau ai Chivii, fată cu
trupul mlădios ca firul trestiei, supus de timpuriu la
un efort ce depăşea puterile unei fiin?e plăpânde.
Rămasă în picioare, f ăcea ef ort să se
descotorosească de bagajul ce-l purta de două zile
în spate, îar gospodarul n-a întârziat s-o ajute să-şi
dea jos croşna grea de marfă şi de drum, moment
în care, fără voie, i-a atins la subţiori cămaşa udă
de sudoare.
Repede a venit seara, focul s-a aprins, s-a
pus de mămăligă iar oltenii, după ce-şi „trăseseră

sufletul”, se liniştiseră. Femeile se spălaseră la
adăpostul şurii, să nu fie văzute dezbrăcate de cei
doi bărbaţi şi acum to?i sporovăiau voioşi, stăpâniţi
de bucuria norocului pe care-l găsiseră, să
înnopteze în această casă mare şi aproape pustie,
dacă n-ar fi fost acest „paznic” ascet, ce trebăluia
de unul singur în pregătirea cinei ce dorea s-o ofere
trudiţilor săi oaspeţi călători.
În tinda spaţioasă a casei, pe o masă mare, sau adus cele trebuincioase: un sănic ca faţă de
masă, scos din ladă dintr-o odaie, un fund de lemn
pentru mămăligă, străchini şi linguri de tablă pentru
fiecare. În castroane mari din lemn, alături de
mămăligă, şi-au găsit locul telemeaua burdu?ită şi
laptele covăsit, care îmbiau la o cină mai mult decât
binevenită. S-a adus şi un urcior de provenienţă
oltenească, plin cu ţuică „trăsnet”, cum nu se face
prin Regat, dezlegând repede limbile oaspeţilor, mai
puţin a Chivii, prea tânără şi ruşinoasă să se întindă
mai mult la vorbe, decât dacă erau de nasul ei.
Bărbatul şi femeia din echipă povesteau vrute şi
nevrute, încercând să-l descoase pe bărbatul gazdă
dacă are nevoie de marfa lor, „care-i de cea mai
bună calitate şi trebuincioasă în orice gospodărie”!
Ca niciodată, avură parte să doarmă nu
în şură pe fân, ca altădată, ci în odăi cu de toate
cele necesare. Paturile erau acoperite cu cergi
frumos lucrate şi colorate, făcute din lână de oaie
ţurcană. Aveau perne umplute cu puf din pene de
gâscă şi, la nevoie, în caz că le era frig, aveau la
dispoziţie dune, plapume umplute cu puf, ca şi
pernele. Neam de neamul lor nu pomeniseră aşa
ceva la casele lor din Ţară. Chiva privea cu luareaminte cum arată o casă ce se deosebea de cea în
care se născuse şi trăise până la vârsta de 18 ani
şi se gândea „cum va arăta casa în care se va
căpătui, ea cu bărbatul şi copiii ei”! Blândă, blândă,
dar ambiţioasă să iasă din starea în care s-a născut
şi în care, din mila lui Dumnezeu, a ajuns până
acum...

Citiţi mai departe romanul “Din Văianu la Toronto” aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Ion_C_Gociu-Din_Vaianu_la_Toronto.pdf
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ALEX BERCA - (locuieşte în USA) - (n. 1937,
Bucureşti) Jurnalist, redactor si analist în domeniul
economic la nivel global, dramaturg)

Europa de ieri, de azi şi
viitorul ei
- Un punct de vedere Preambul
Autorul face o incursiune în viaţa
economică a ţărilor ce se desfăşoară sub umbrela
Uniunii Europe. După o scurtă prezentare a
evoluţiei UE analizează efectele crizei mondiale
asupra statutului economic al membrilor UE şi a
multiplelor implicaţii la niveluri guvernamentale şi
pentru masa largă (peste 450 milioane), a
populaţiilor ţărilor membre.
Sunt prezentate unele aspectele care
diferenţiază condiţiile specifice ale UE faţă de alte
ţări dezvoltate din lume, şi implicaţiile acestea
pentru viitorul UE.
Bazat pe o bogată informaţie autorul
prezintă multiple puncte de vedere ale diferiţilor
conducători şi a opozanţilor acestora în privinţa
stadiului actual şi al eforturilor de ieşire din criza
financiară.
Cu toate că există o multitudine de aspect
încă neclare în privinţa unui drum comun pe care
îl are de urmat UE ca bloc, nota finală a articolului
are un caracter optimist bazat pe trecutul ţărilor
membre ale UE şi a evoluţiei acestui bloc în
ansamblu, din punct de vedere al concepţiei
filozofice, a concepţiei democraţiei şi a succeselor
din diversele domenii ale ştiinţei, tehnicii şi culturii.

Scurtă privire istorică
Bătrânul continent European, trece
în continuare prin mari frământări. Probabil că
soarta acestui continent a fost hărăzită de ursitoare
ca periodic să fie zguduită de evenimente mai mult
decât «spectaculare », ne imaginabile.
N-au fost de ajuns evenimente dramatice
printre care: războiul de 30 de ani, războiul francogerman, două războaie mondiale, tot felul de
conflicte politice, revoluţii, tot felul de crize
economice şi politice, holocaust, ocupaţia
rusească, ruptura în două sisteme conflictuale prin
războiul rece condus de la distanţă de forţele care
împărţiseră lumea după cel de al doilea război
mondial.

Fiecare din aceste lumi reprezenta un bloc
cu o ideologie proprie (capitalist sau comunistă), iar
logica de constituire în blocuri - economice, politice
şi cu caracter de apărare a securităţii - au marcat
viaţa popoarelor din întregul continent European şi
a întregii lumi până în momentul final al prăbuşirii
regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est,
adică până la sfârşitul decadei anilor 1980.
Abia după prăbuşirea acestor regimuri
comuniste din ţările ce au stat zeci de ani sub
ocupaţie rusească şi odată cu auto-destrămarea
Uniunii Sovietice, a fost posibilă şi necesară
dizolvarea tuturor structurilor din Europa Răsăriteană
şi crearea unor noi organisme de tip pan-europene,
care cuprindeau opţiuni reale ale unităţii popoarelor
"bătrânului"continent.
Din toate aceste frământări şi modificări
Europa a ieşit de fiecare dată, cam şifonată, dar a
supravieţuit şi s-a refăcut ca Pasărea Phoenix, din
propria cenuşă.
Ceea ce a fost deosebit de remarcabil a fost
viteza de refacere a Europei.
În 1960, economia americană producea
aproape de 2 ori mai multe bunuri şi servicii pe oră
decât Franţa şi Marea Britanie.
În 2002, Europa ajunsese să aibă o
productivitate orară ce ajunsese la 97% faţă de
nivelul american.
Între 1950 şi 1973 productivitatea muncii în
Europa a crescut cu 4.44% faţă de cea din America
care crescuse cu 2.68%, iar ulterior, între 1973 şi
2000 productivitatea muncii în Europa crescuse cu
2.4% în timp ce în America creşterea era numai de
1.37%.
Opinia unor istorici şi a unor economişti este
aceea după care imediat după al Doilea Război
Mondial, pentru aş reface osatura distrusă au apărut
noi idei de consolidare şi de unire în acest scop.
Personal, cred că aproape cu 500 de ani
înainte, Europa inventase una dintre cele mai
relevante şi efective forme de organizare politică din
istorie: statele naţionale.
Prin războaiele prin care a trecut şi pentru a
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face faţă unor invazii nedorite şi de cele mai multe
ori neaşteptate, această formă a unei politici
organizaţionale a devenit ca un virus care s-a
răspândit cu mare iuţeală şi a cuprins întregul
teritoriu European.
Aşa s-a întâmplat că în secolul 20 aceasta
a ajuns să fie singura formă de supravieţuire şi de
organizare politică, eliminându-se riscurile recreării în Europa a unor imperii şi tot odată
înlăturarea definitive a sistemului feudal.
Aceste state independente au permis
fiecăreia să discute şi să se alieze în confruntările
care erau în continuare de aşteptat. Noua formă a
permis diferitelor state să vină la masa tratativelor
cu un alt aplomb decât ca state dominante sau
supuse. Ele erau state egale în drepturi şi cu
elemente clare de existenţă şi dezvoltare (teritoriu,
populaţie, limbă şi cu constituţii proprii)
Europa are experienţa unirii şi participării
în comun la bătălia împotriva unor situaţii opresive
de natură politică, economică sau socială.
După cel de al Doilea Război mondial a
apărut din nou necesitatea unei uniri şi acest fapt
şi-a găsit expresia în încercările unei uniri
economice care s-o ajute în direcţia refacerii ei
cât mai rapidă. În jurul anului 1950 această nouă
intenţie a prins viaţă prin crearea unor comunităţi
printre care era şi cea a Cărbunelui şi Oţelului
(CECO) fondată prin Tratatul de la Paris, de către
Franţa, Germania de Vest, Italia, Belgia,
Luxemburg şi Olanda având drept scop partajarea
resurselor de oţel şi cărbune ale statelor membre,
prevenind astfel un nou război european în
vederea asigurării materiilor prime destinate
refacerii şi dezvoltării economice.
Astfel s-a format aşa numitul „Grup al celor
şase". Planul acestei comunităţi internaţionale a
fost creat şi dezvoltat de către economistul francez
Jean Monnet, şi anunţat în mod public întregii lumi
de către ministru de externe francez Robert
Schuman; act care a rămas ca document istoric
purtându-i numele (Declaraţia Schuman). Acesta
a fost unul din momentele în care, Statele Unite
şi-au manifestat interesul în asigurarea consolidării

zonei occidentale a Europei faţă de cealaltă parte a
Europei de Răsărit care intrase sub controlul Uniunii
Sovietice şi care făcea toate eforturile de a se
consolida într-o evoluţie pe drumul socialismului prin
creerea unei comunităţi comuniste - CAER.
CECO a dev enit baza Comunităţii
Economice Europene (CEE) – omologul occidental
al blocului comunist CAER. Comunitatea Economică
Europeană, re-denumită ulterior Comunitatea
Europeană, a devenit în final Uniunea Europeană
prin tratatul semnat (la 7 februarie 1992) de către
reprezentanţii ţărilor participante la conferinţa ţinută
în localitatea Maastricht din Olanda.
Invenţia - să-i spunem aşa – de constituire
a Uniunii Europene din multe naţiuni mici şi într-un
sistem care împiedeca crearea unei singure supraputeri în faţa celorlalte (pentru a nu se crea un
imperiu) a fost o formulă binevenită care a ajutat la
dezvoltarea fiecărei ţări în parte şi printr-o formă
competiţională a ajutat la dezvoltarea unei tehnologii
care tot datorită competiţiei (cu blocul ţărilor din
răsărit) şi a inteligenţei lăsată să se dezvolte în mod
liber (nu sub controlul organelor de partid, de stat şi
de securitate) devenise la un anumit moment dat,
cea mai avansată tehnologie din lume.
Pentru aşi reface statutul de prima-donă
în lume, nu numai din punctul de vedere tehnic, al
culturii, artei şi al modei, dar mai ales din punct de
vedere economic, s-a hotărât să se unească într-o
variantă care să-i dea putere de competiţie în faţa
altora ce se profilau la orizonturile economice ale
sfârşitului de secol 20 şi în perspectiva noului secol
21. Mulţi considerau că pe această cale va fi creată
o nouă forţă şi o nouă piaţă larg deschisă aşa cum
era China şi India.
Crearea Uniunii Europene, dorită de mulţi
şi tot odată deosebit de controversată de alţii, nu a
fost un act anti-american, aşa cum au apreciat-o
unele mijloace ale mass-mediei internaţionale, din
contra a fost susţinută de americani şi poate, fără a
exagera, a fost chiar încă una din creaţiile
americane.
Fără ajutorul primit prin Planul Marshal, fără
a fi ani de zile sub controlul şi protecţia forţei nucleare
americane şi a unui suport financiar american dat
la un anumit moment dat, nu cred că s-ar fi înfăptuit
o asemenea uniune.
E foarte greu de spus dacă ideea ca atare
şi realizarea ei poate fi considerată ca o reuşită
deosebită politico-economică şi socială, sau nu.
Opozanţii din trecut sunt şi mai aprigi în
argumentările lor în momentul de faţă susţinânduşi punctul de vedere din care rezultă că membrii
acestei uniuni sunt forţe destul de mari, cu implicaţii
puternice naţionaliste, cu un mod dif erit de
manifestare al unor culturi diferite şi a unor concepţii
diferite de viaţă, cu economii ajunse la diferite grade
de dezvoltare şi ca atare "locomotiva" care avea
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să tragă după ea acest gigant tren, cu vagoane
diferite ca dimensiuni, forme şi puteri, va trebui
să fie de foarte mare putere şi cu un program
foarte clar de mişcare.
Eforturile şi timpul acordat creării
acestei uniuni, nu au fost nici uşoare şi poate
nici suficiente pentru a pune toate ţările membre
(cu enormele lor diferenţe, din toate punctele
de vedere), pe aceeaşi linie şi toate să participe
după măsura şi posibilităţile fiecăreia la planul
comun de dezvoltare.
La 25 martie 1957, Grupul celor şase a
semnat Tratatul de la Roma prin care a luat fiinţă
Comunitatea Economica Europeana (CEE ) si
Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică
( EURATOM).
La numai doi ani de la constituirea CEE,
în speranţa unor suporturi financiare şi militare,
Grecia (la 8 iunie 1959), şi-a depus cererea de
candidatură pentru aderarea la CEE.
După circa doi ani, în perioada 31 iulie
- 10 august 1961, Danemarca, Irlanda, şi Marea
Britanie şi-au depus şi ele cererile pentru
candidatura de aderare la CEE.
La 14 ianuarie 1962, s-a hotărât stabilirea
politicii agricole comunitare în scopul crearii
pieţei comune şi a solidarităţii agricole şi
financiare prin intermediul Fondului European
pentru Orientare şi Garanţie Agricolă (FEOGA).
Patru luni mai târziu, la 30 aprilie
Norvegia şi-a depus şi ea candidatura pentru
aderarea la Comunităţile Europene.
Unele vechi animozităţi între Franţa şi
Anglia şi unele informaţii secrete pe care le-a
obţinut de Gaulle, au fost confirmate la 14
ianuarie 1963 când preşedintele de Gaulle
afirma că Franţa are „unele îndoieli" în legătura
cu intenţia Marii Britanii de a adera la

Comunitate.
După câteva zile, negocierile cu ţările care îşi
depuseseră cererile de aderare au fost suspendate.
Efectul imediat al acestei situaţii a fost acela că la 1
iulie 1963, Franţa a părăsit negocierile referitoare la
finanţarea politicii agricole comune. Guvernul francez
şi-a rechemat reprezentanţii săi permanenţi şi delegaţia
franceză nu a luat parte la întâlnirile Consiliului
Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi. După cum
se vede, acest „act de căsătorie", internaţională, nu a
decurs deosebit de lin; din contra a avut multiple hopuri
pe parcurs.
Multiple influenţe şi negocieri duse în spatele
uşilor închise l-au influenţat şi l-au convins pe de Gaulle
să accepte la 28-29 ianuarie 1966 ajungerea la aşa
numitul "Compromis de la Luxemburg " şi Franţa şi-a
reluat locul în Consiliu cu condiţia de menţinere a votului
unanim atunci când urmau să fie în joc interese
importante pentru toţi membrii comunităţii.
La 22 Martie 1971, Consiliul a adoptat Planul
Werner în scopul coordonării politicii economice a CEE.
Concluziile acestui plan erau ca ţările membre urmau
să-şi „armonizeze" politicile bugetare şi să reducă
marjele de fluctuaţii ale monedelor naţionale. Cu alte
cuvinte trebuia să nu mai existe diferenţe între valoarea
diferitelor monede naţionale în tranzacţiile ce urmau să
se desfăşoare între membrii comunităţii. După doi ani,
la 1ianuarie 1973, Danemarca, Irlanda şi Marea Brirtanie
au aderat şi ele la Comunităţile Europene care au ajuns
astfel să aibă 9 membri.
Anul 1975, a fost un an cu multiple evenimente
şi îndelungi dezbateri pentru U.E.
- La 18 martie, Consiliul CEE a creat Fondul
European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi un
Comitet pentru politica regională.
- La 22 iulie s-a semnat tratatului prin care i
s-au delegat Parlamentului European puteri depline în
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GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

George Ene - Poeziile lunii
martie
Elegie după toate elegiile cuiva
Erau acolo în mărăciniş nişte pietre
umblătoare şi cântăreţe de broaşte
care mai de care fălindu-se cu altceva
unele către altele la căscatul zorilor
când toată suflarea îşi lua adio de la stele
pitindu-se în nepăsarea dulce a zilei.
Erau pripăşite şi nişte păsări acolo
care făceau schimb de sentimente
unele ofereau sentimente depărtate
altele cântăreau sentimente apropiate
pentru ochii neadormiţilor vulturi
să-i tragă în piept cum bine se spune
când se jucau în albia albastră a cerului
cu inimile păsărilor mult prea nevinovate.
Erau acolo şi nişte ochi-de-ochi
care făceau schimb de gene
eu îţi dau ţie o geană albastră
tu îmi dai mie ambigenele gri
împărţindu-şi între ei atenţia
alunecării fulgerelor adormite
trimise către păsările bătrâne
agăţate pe spinările unor copaci
cumsecade care nu le făceau
vânt în gol fiindu-le milă de ele.

şi urma precis duminica orbului
care nu se deosebeşte de ziua de luni,
şi de asemănarea ei cu ziua de marţi
când sunt trei ceasuri rele peste care
e bine să se sară că te pot nenoroci
când nici cu gândul nu te gândeşti
datorită prea strâmtei înghesuieli.
Fiind toate grămadă aici ca şi acolo
într-un echilibru precar pe-un tăiş
de cuţit în mâinile tremurânde
ale unui nepriceput în d-alde d-astea
că de unde nu e nici Domnul-Drăguţul
nu dă, că n-are de unde şi nici nu vrea…

Jurământ
Eşti zbor, Doamna mea!
…Când Luna n-are ce face
ia înfăţişarea Ta şi-mi bate în geam:
“Nu dormi! îmi porunceşte.
Te aştept la marginea cuvintelor,
să ne ascultăm inimile.
A ta bate pentru mine, o ştiu.
A mea, întâmplător, e dăruită, şti-o!
Luptă cu norii-balauri,
câştig-o,
şi a ta să fie!”
Aşa voi face, îţi jur, Doamna mea!
.

Erau şi neclintirile copacilor acolo
pline ochi de păsări şi de ochi
oglindindu-se în apa sâmbetei
în aşteptarea timpului prezent
care întârzia cu fiecare foşnet
de târziu strecurând frica
în ciripiturile şi-n neciripiturile
lipite strâns unele de altele
cu o foame greu de crezut stelelor
care clipeau deasupra ca nişte ochi
înfricoşaţi de atâta cădere.
Era acolo şi căderea peste cădere
pentru că de-acum se făcuse noapte
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Să bem, prieteni!

Poem pentru clarificarea Victoriei

Avem pahare.
Suntem plini de pahare.
În unele turnăm vin, şi bem.
În altele turnăm otravă, şi bem.
În ficat avem câteva pahare.
În rinichi altele, câteva.
În genunchiul stâng, trei.
În genunchiul drept, două.
Stâng, dreptul! – ne sună paharele.
În cap avem numai pahare de cristal,
când goale, când pline.
Dacă ai prieteni eşti invitat, sau inviţi.
Când gândim ca ei,
bem din paharele lor de cristal.
Când gândesc ca noi,
bem din paharele noastre de cristal.
“Da’ de unde atâta cristal?”
întrebă un curios.
“Păi, n-or fi toate de cristal…
Mai sunt şi din sticlă ordinară.
Doar n-om fi proşti, s-o recunoaştem!”
îi răspunse prietenul său de şpriţ.
Vine moartea!
Nici vorbă:
vin e destul!

Biblică
Vorbind cu Nimicul
Dumnezeu a zis:
"Să-l facem pe Om
după chipul şi asemănarea noastră,
oglindă nouă înşine,
să ia aminte şi să ne recunoască"...
...Va fi zis, nu contestăm,
pentru că-n vremurile acelea
Universul purta un singur nume:
Se numea Dumnezeu.

Un vultur imperial clocea şapte dealuri
să scotă pui pentru Roma bătută de îndoială.
Era o nedumerire că îngheţase limbile cailor.
Îngerii coborâseră norii pe schiuri printre soldaţi
să le întindă o pană de ajutor din aripile lor moi.
– Alea iacta est!1) tună Cezar
năpustindu-se cu capul berbece
în mâinile senatorilor săi, hotărât să treacă
Rubiconul pe un fir de păinajen,
că de atâta tensiune pocniseră dealurile,
se rupseseră digurile sacrosante
şi se porni o ploaie de poeţi
care se şi înfăţişară împăratului ca ciupercile rumene,
bune de ciulama imperială.
– Acta, non verba!2) fulgeră Cezar,
la care p o e ţ i i s-au şi repezit la îngeri
să-i devasteze de pene,
încât incendiind aerul nopţii,
într-o învălmăşeală de nedescris,
înstelaţii comandanţi
ca şi neînstelaţii trăpăduşi,
care pe unde apucau
au scris cele mai reuşite poeme
pentru ROMA v i c t o r i o a s ă.
Un cercetător trăsnit, mai dinspre noi,
vroind să clarifice toată povestea,
a-ncurcat preţioasele file
şi citind invers numele celebrei capitale
a găsit, în fine,
cheia misteriosului A M O R.
-------------------------------------------------------1) Maxima aparţine lui Cezar şi e prilejuită de
trecerea Rubiconului (49 î.Cr.). Potrivit legilor Republicii,
nici unui comandant roman, aflat în fruntea armatei, nu-i
era admisă trecerea acestui râu, care despărţea provincia
Galia Cisalpină de Italia. Expresia indică o decizie
îndrăzneaţă, hotărâtoare, care ar trebui să se ia după
îndelungi ezitări. Numai că, o dată luată, hotărârea trage
totul după ea, ca o avalanşă…
2) (latină): "Fapte, nu vorbe!"

Citiţi alte poezii ale domnului
George Ene pe blogul nostru de
poezii:
http://poeziisamanatorul.blogspot.ro/
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IONUT HENS - (n. 1989, Cluj-Napoca)
- Eseist, teolog

Omul raţional şi
manifestările sale în
lumina lucrării
“Învăţături despre viaţa morală”
Printre scrierile ce alcătuiesc cuprinsul
primei Filocalii se numără şi cea a Sfântului
Antonie cel Mare ce deschide primul volum al
Filocaliei. Filocalia, după cum arată în prefaţa
lucrării, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, îi
oferă omului drumul prin care acesta poate ajunge
la cunoaşterea şi dobândirea vieţii în Hristos. Acest
drum este unul progresiv al vieţii duhovniceşti şi
începe prin curăţirea omului de patimile care îl
închid în egoismul satisfacţiilor trecătoare. Acest
drum reprezintă calea înfăţişată de Mântuitorul
Iisus Hristos şi în care poate înainta cel ce crede
în El.
Sfântul Antonie cel Mare, s-a născut
într-un sat din Egipt iar după moartea părinţilor
săi s-a hotărât să vândă toată moştenirea primită,
să o împartă săracilor şi să-şi închine viaţa lui
Dumnezeu. Sfântul Antonie este primul monah
care s-a retras în pustie. Pentru început acesta
nu s-a îndepărtat prea mult de locurile natale,
slujindu-i ca adăpost un mormânt gol. Mai apoi, ia crescut dorinţa după singurătate şi s-a retras în
munţii nisipoşi de pe malul Nilului. În jurul său sau strâns mulţi ucenici, iar el a părăsit şi acest loc
şi pe ucenici şi s-a retras în pustia din preajma
Mării Roşii. Sfântul Antonie a murit în anul 356
fiind înmormântat într-un loc necunoscuţ având
lângă el doar doi oameni de încredere cărora le-a
poruncit să nu spună nimănui locul în care este
înmormântat.
Sfântul Antonie cel Mare, oferă
învăţături despre viaţa morală a oamenilor şi
despre buna purtare cuprinse în 170 de capete.
Din aceste însemnări ale Sfântului Antonie reies
idei ca : “om raţional” şi accentul care îl pune pe
deosebirea dintre bine şi rău, pe caracterizarea
lui Dumnezeu ca medic.
Din perspectiva Sfântului Antonie
cel Mare, omul raţional este acela care are sufletul

raţional, adică, acela care poate deosebi binele de
rău. Acest tip de om raţional este omul care îşi dedică
întreaga viaţă lui Dumnezeu şi Îl cunoaşte pe Acesta.
Oamenii lumeşti, care se consideră pe sine raţionali
nu au această însuşire în modul real şi adevărat ci
doar în propria conştiinţă şi în propria mândrie. Omul
raţional are o singură grijă în lumea aceasta : să
asculte de Dumnezeu şi să-L placă pe El, gândinduse tot timpul cum să facă acest lucru şi să nu-l supere
pe Dumnezeu. Pe parcursul scrierii sale, Sfântul
Antonie cel Mare arată ceea ce îi stă omului în faţă
pentru a deveni un om raţional, ce trebuie să facă
pentru a ajunge la această stare şi îndrumări pentru
a deveni un om raţional.
Omul raţional pe parcursul vieţii este
războit de simţurile trupului care sunt în număr de
cinci : auzul, văzul, gustul, mirosul, pipăitul, iar sufletul
omului prin aceste simţuri cade în cele patru patimi
dătătoare de moarte : slava deşartă, bucuria, mânia
şi frica. Pentru a birui în faţa acestor patimi, omul
este nevoit să ducă o luptă aspră în întreaga sa viaţă
pământească.
Omul raţional caracterizat printr-un
suflet sănătos nu este fricos nu are voie să se sperie
de patimile şi încercările ce se abat asupra sa, pentru
că, cu ajutorul lui Dumnezeu acesta va birui, iar în
caz contrar va ajunge batjocură pentru diavoli.
Omul a fost creat de Dumnezeu cu trup
şi sufleţ trupul este stricăcios şi vremelnic, iar sufletul
este nestricăcioş nemuritor şi veşnic. Sufletul
pătimeşte împreună cu trupul, dar trupul nu pătimeşte
împreună cu sufletul. Sufletul omului este în trup, iar
în suflet este mintea şi în minte este cuvântul, acestea
fiind elementele prin care Dumnezeu face sufletul
nemuritor, dându-i nestricăciunea şi fericirea veşnică.
Prin trup, omul este muritor, iar prin
minte şi cuvânt este nemuritor, în tăcere mintea naşte
cuvântul. Trupul vede prin ochi, iar sufletul prin minte,
atât trupul cât şi sufletul au organul văzului, unul le
v ede pe cele pământeşti, celălalt pe cele
duhovniceşti. După cum amai spuş mintea se găseşte
în sufleţ prin urmare aceasta nu este suflet. Este un
dar al lui Dumnezeu care mântuieşte sufletul, îl
călăuzeşte şi-l sfătuieşte la ceea ce este plăcut
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lui Dumnezeu. Pentru a fi plăcut lui Dumnezeu,
omul trebuie să dispreţuiască cele pământeşti şi
să râvnească la cele duhovniceşti, veşnice şi
nestricăcioase. Mintea, învaţă pe om să umble în
trup, dar să înţeleagă prin minte cele cereşti.
Elementul esenţial al minţii este şi
sluga acestuia este cuvântul care are înţeles şi
este folositor sufletului şi este dar al lui Dumnezeu.
Prin urmare, ceea ce leagă toate aceste elemente
constitutive ale fiinţei omeneşti : trupul, sufletul,
mintea şi cuvântul constituie viaţa omului. Pe
lângă aceste elemente, omul a primit de la
Dumnezeu un dar suprem, libertatea. Omul nu
este constrâns de Dumnezeu, ci are posibilitatea
de a alege între bine şi rău, între moarte şi viaţă.
Deci, omul este compus din partea raţională, cu
puterea aceea negrăită şi dumnezeiască, Sfântul
Antonie spunând că sunt puţini oameni aparţinând
acestei categorii şi cea trupească, acestea două
având legătură între ele.
Pentru omul raţional, care crede în
Dumnezeu, moartea trupească trebuie să fie în
permanenţă în mintea sa, pentru că pentru acest
tip de om, moartea este nemurire, iar dacă nu se
află în minte este moarte, se instalează starea fricii
de moarte. Un om care-L iubeşte pe Dumnezeu
nu trebuie să se teamă de moarte, ci de pierderea
sufletului care înseamnă necunoaşterea lui
Dumnezeu.
Ceea ce stă împotriva fericirii
veşnice a omului şi care a contribuit şi la căderea
în păcatul strămoşesc a protopărinţilor noştri Adam

şi Eva este păcatul, care aduce după sine moartea.
Păcatul, este văzut ca o patimă a materiei, sufletul
raţional se scutură de greutatea materiei în care zace
păcatul, uşurându-se de această materie, Îl cunoaşte
pe Dumnezeu, iar la trup priveşte atent ca la un
vrăjmaş şi nu mai crede ale lui. Printre păcatele care
stau împotriva mântuirii omului şi reprezintă piedici
pentru mântuire sunt negrija şi lenea.
Durerile trupeşti sunt proprii trupului, ca unul
ce e pământesc şi stricăcioş iar înaintea patimilor stau
următoarele : lăcomia pântecelui şi poftirea celor
lumeşti. Boala cea mai mare a sufletului este ruina şi
pierzarea lui şi să nu-L cunoşti pe Dumnezeu.
Dumnezeu nu poate fi văzut ci numai
înţeles cu mintea, iar trupul nu poate trăi fără sufleţ
prin urmare, toate cele ce se văd şi există nu pot
fiinţa fără Dumnezeu. Dumnezeu i-a oferit omului
libertatea de a alege între bine şi rău, de a deosebi
cele folositoare sufletului.
Cei care-L iubesc pe Dumnezeu
dispreţuiesc cele pământeşti, iar roadele omului plăcut
lui Dumnezeu sunt recunoştinţa faţă de Cel care l-a
creat şi vieţuirea cea bună, Dumnezeu creându-l pe
om cu voinţă liberă, omul fiind liber să aleagă patimile
sau să fie liber.
După ce au fost prezentate elementele
componente ale omului şi patimile care rup legătura
dintre el şi Dumnezeu, vor fi prezentate elementele
care îl fac pe omul raţional plăcut lui Dumnezeu.
Armele omului raţional cu care stă
împotriva răului şi a păcatului sunt următoarele
: înfrânarea, suferirea răului, neprihănirea,
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stăruinţa, răbdarea. Dacă le vom avea toate
acestea, putem să biruim toate ispitele şi
patimile diavolului. Omul raţional trebuie să se
lepede de grija de multe care îl duce pe om
spre moarte, spre rătăcirea în întunericul unei
vieţi cu păcate.
Sfântul Antonie cel Mare îl
defineşte pe om ca pe cel ce a înţeles ce este
trupul, definit ca stricăcios şi vremelnic şi
sufletul, definit ca dumnezeiesc şi nemuritor
şi suflare a lui Dumnezeu, fiind creat spre
cercare şi îndumnezeire. Cine a înţeles
sufletul, vieţuieşte drept şi plăcut înaintea lui
Dumnezeu, nemaisupunându-se trupului.
Vede pe Dumnezeu cu mintea sa şi contemplă
bunurile veşnice dăruite sufletului de
Dumnezeu. Omul este înzestrat cu cunoştinţă
şi libertate, de a alege între bine şi rău. Înaintea
tuturor vituţilor se află smerenia.
De viaţa virtuoasă se
împărtăşesc cei cuvioşi şi cei cu mintea
iubitoare de Dumnezeu. Este numiţ părinte,
cel ce poate îmblânzi pe cei neînvăţaţi pentru
a iubi învăţătura şi îndreptarea.
Este definit ca om, cel raţional sau cel
ce îngăduie să fie îndreptaţ iar de cei care nu
se împărtăşesc de acestea, trebuie să ne
ferim. Un om raţional poate ajunge prin
deprinderea între viaţa virtuoasă şi plăcută lui
Dumnezeu, nu numai prin forma trupului.
Pricepe toate ale vieţii şi ăi urmează lui
Dumnezeu deplin. Este asemănat cu corăbierii
a celor ce se silesc spre viaţa duhovnicească.
Pe oamenii liberi îi
caracterizează libertatea şi fericirea şi starea
sufletului lor fără prihană şi izbăvit de cele
vremelnice.
Semnele prin care se cunoaşte
un suflet raţional şi virtuos sunt următoarele :
privirea, mersul, glasul, râsul, ocupaţiile şi
întâlnirile cu oamenii. Sufletul raţional se
fereşte de : mândrie, înşelăciune, pizmă, răpire
care sunt fapte ale diavolilor. Omul raţional
pentru a-şi păstra curat sufletul trebuie să se
ferească de : înalta părere de sine, slava cea
deşrtă, să se silească spre buna îndreptare a
vieţii şi a socotinţei. Pricinile sau cauzele care
stau la baza suferinţelor noastre suntem noi
înşine prin păcatele noastre.
Omul bun care-L cunoaşte pe
Dumnezeu, ştie calea cunoştinţei lui

Dumnezeu
descoperită prin
bunătatea Sa.
Acesta
nu
mustră
pe
oameni pentru
rele când sunt
de faţă, iar pe la
spate
nu-i
bârfeşte.
Pentru
omul raţional,
v i r t u t e a
sufletului este
singura avere
sigură, care nu
e furată după moarte şi mântuieşte pe cei ce
au dobândit-o. Bărbat înţelept este bărbatul
ce place lui Dumnezeu, care vorbeşte puţine
şi cele de trebuinţă şi plăcute Lui. ” Mâncarea
scumpă hrăneşte numai trupul, dar cunoţtinţă
de Dumnezeu : înfrânarea, blândeţea,
bunătatea, facerea de bine, buna cinstire şi
blândeţea îndumnezeiesc sufletul.
Rânduială a lui Dumnezeu este
considerată următoarea : pe măsură ce creşte
trupul, sufletul să se unple de minte, ca omul
să poată alege dintre bine şi rău ceea ce îi
este de folos. Toate trupurile au trup, nu însă
toate sufletele au minte. Trupul fără suflet este
morţ aşa şi sufletul fără puterea minţii este
nelucrător şi nu poate moşteni pe Dumnezeu.
Sfânt este considerat omul care este curăţit
de patimi şi păcate.
Peste toate acestea se află
Pronia lui Dumnezeu, care ţine lumea, în
această lume nu se găseşte loc fără Pronia
lui Dumnezeu. Pronia lui Dumnezeu este
definită prin cuvântul desăvârşit al lui
Dumnezeu. Prin credinţă, omul cunoaşte
toate cele nevăzute şi gândite. Începutul
păcatului este pofta, iar începutul mântuirii şi
al împărăţiei Cerurilor este dragostea.
Această lucrare a Sfântului
Antonie cel Mare ne oferă exemplul de urmat
pentru fiecare dintre noi, de a urma lui
Dumnezeu, de a ne identifica în omul raţional
creionat de Sfântul Antonie în aceste rânduri,
pentru a ne face plăcuţi lui Dumnezeu şi de a
dobândi fericirea veşnică. .

Articolul original se poate citi AICI:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/03/ionut-hens-omul-rational-si.html
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IULIU-MARIUS MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

Valenţe didactice şi pedagogice
ale rugăciunii în contextul actual
În contextul în care învăţământul
contemporan caută mijloace şi metode noi de
învăţare, pentru a-şi îmbunătăţi sistemul şi pentru
a oferi elevilor o platoformă informaţională şi
didactică atractivă şi accesibilă, se impune ca şi
în cadrul religiei, o disciplină aflată într-un proces
de afirmare şi redescoperire a propriilor valenţe,
să utilizeze tehnici alternative spre îmbunătăţirea
metodelor de predare.
Dincolo de metodele moderne, utilizate
adesea atât în şcoli cât şi în învăţământul
universitar (proiecţiile Power Point, platforma AEL,
care, ce-i drept, la această materie, nu este
suficient de bine pusă la punct, sau alte metode),
este necesară şi utilizarea unor elemente auxiliare
învăţării, prezente, din punct de vedere al utilităţii,
în viaţa de zi cu zi a elevilor şi profesorilor.
Între ele, rugăciunea, care, pe lângă rolul
de comunicare cu divinitatea, are, conform
spuselor Sfântului Ioan Gură de Aur şi unul
taumaturgic[1], delimitând relaţiile duhovniceşti şi
cele interumane[2], stabilind egalitatea între voinţa
lui Dumnezeu şi cea a rugătorului,[3] şi ajutându-l
pe cel din urmă să realizeze şi să sporească
credinţa ca ,,necesitate ontologică”[4]. Din păcate,
ea este insuficient reliefată şi valorificată astăzi.
Importanţa ei rezidă, din punct de vedere didactic
în multiplele şi variatele informaţii pe care le oferă,
ele putând fi valorificate în cadrul procesului
didactic.
Astfel, din punct de vedere moral, orice
rugăciune cuprinde cel puţin un concept cu
aplicabilitate practică, de mare folos vieţii creştine
şi, dacă ne raportăm şi la dimensiunea socială a
moralei,[5] şi celei civile. Dacă ne raportăm la
rugăciunile cele mai uzuale, ca de exemplu, la
rugăciunea domnească (Matei 6, 9-13), vedem că
Mântuitorul le arată oamenilor să ceară în
rugăciunea lor câştigarea pâniii prin munca cinstită,
ferirea de ispite şi iertarea, care, aici, este
condiţionată de cea pe care noi o oferim aproapelui
care ne-a greşit.[6] Avem aşadar de-a face cu o
pleiadă de învăţături morale exprimate în cuvinte
simple şi pe înţelesul tuturor, uşor de pus în practică

şi al căror exemplu îl constituie însuşi instituitorul.
La fel şi psalmul 50, acel imn al pocăinţei în
care autorul, împăratul David imploră iertarea lui
Dumnezeu[7] pentru greşeala de a se fi încurcat
cu soţia lui Urie Heteul şi de a fi contribuit la
dispariţia lui dintre cei vii, cuprinde o mulţime de
învăţături de mare valoare şi profunzime, izvorâte
şi ele dintr-o profundă trăire şi dintr-o tresăltare
sinceră a inimii ce regreta greşelile comise. Aceeaşi
carte cuprinde însă şi un corpus format din 5 psalmi
didactici, respectiv 78, 105, 106, 137, care descriu
istoria lui Israel şi împlinirea făgăduinţelor mântuirii
cu el ca popor ales.[8]
Aceştia ar putea fi folosiţi pentru a arăta că
Noul Testament reprezintă împlinirea făgăduinţelor
celui Vechi şi că în acesta Dumnezeu a călăuzit pe
poporul ales. Ei ar mai putea de asemenea fi utilizaţi
şi în cadrul orelor de istorie, atunci când profesorul
ar vorbi despre Israel în perioada antică, spre a
argumenta anumite afirmaţii, având valoare de
izvor istoric, la fel ca şi celelalte cărţi cu conţinut
mai mult sau mai puţin istoric din cadrul Sfintei
Scripturi (ar exista şi o altă modalitate: profesorul
de religie ar putea realiza în perioada în care
această lecţie este predată de profesorul de istorie,
în acord cu el, să prezinte istoria mântuirii din
perspectivă biblică) .
Pe lângă psami, şi alte rugăciuni au un bogat
conţinut istoric. De obicei troparele, condacele sau
acatistele diferiţilor Sfinţi care au murit martiri, dar
nu în mod exclusiv, au în componenţa lor informaţii
cu v aloare istorică, ele descriind anumite
evenimente deosebit de importante. De exemplu,
din Acatistul Sfântului Nicolae (care nu a murit
martir), aflăm informaţii despre tulburarea pe care
a provocat-o ereticul Arie, condamnat la primul
sinod ecumenic (Niceea, 325), şi despre eroismul
cu care a fost el combătut de Sfânt[9] , iar din
troparul Sf ântului Spiridon (prăznuit la 12
Decembrie), aflăm de asemenea informaţii
privitoare la combaterea arianismului.[10]
De asemenea, în slujba unui cvartet de Sfinţi
martirizaţi patrusprezece secole mai târziu,
respectiv Martirii Năsăudeni,[11] sunt prezentate
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o mulţime de elemente privitoare la situaţia
confesională a Transilvaniei la acea vreme,
lucrarea abundând în enunţuri cu conţinut istoric
bine fundamentate şi reliefate, aproape de
fiecare dată în mod clar şi concis (excepţie fac
câteva pasaje în care avem de-a face cu un
discurs confesional angajat, după părerea mea
corect, dar căruia i s-ar putea obiecta anumite
lucruri cu privire la precizia informaţiei istorice).
Informaţii despre istoria bisericească se regăsesc
de altfel în toate lucrările închinate Sfinţilor
autohtoni[12], însă din dorinţa de a ne păstra
brevilocvenţa, nu vom realiza acum o analiză
amănunţită asupra lor. Cert este însă, că din
punct de v edere al materialului istoric,
rugăciunea poate constitui fără îndoială un izvor
foarte valoros şi un mijloc didactic preţios de care
s-ar putea uza în cadrul procesului de predare şi
învăţare.
Din punct de v edere cosmologic şi
cosmogonic, rugăciunile au şi aici adesea un
conţinut bogat în informaţii, reliefând adesea
adevăruri incontestabile din punct de vedere
ştiinţific şi având, în plus faţă de ştiinţa care le
prezintă, certitudinea cunoaşterii Creatorului lor
prin excelenţă. Dacă referatul biblic al Creaţiei
(Facere 1, 1-27), prezentat şi explicat foarte
frumos în opera Sfântului Vasile cel Mare[13],
dar şi în alte opere patristice[14] nu reprezintă o
rugăciune, fiind însă totuşi foarte cunoscut şi
întrebuinţat în mediile ştiinţif ice, ,,Cartea
Psalmilor”, pe care am pomenit-o mai sus,
reprezintă totuşi o antologie cultică în care avem
de-a face cu informaţii cu conţinut cosmologic
sau de astronomie (,,Cerurile spun slava lui
Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte
tăria”; Ps. 18, 1 – o perspectivă creştină şi
revelată), la fel ca şi cea a lui Iov, în care îi
prezintă acestuia referatul cosmologic (Iov, cap.
38).
Mai regăsim în rugăciune şi elemente
preţioase de ordin liturgic, adev ăruri
dogmatice[15], adevăruri cu privire la perspectiva
creştină a antropologiei, dar şi elemente de
demografie[16], cu rol de izvor istoric şi ele, de
genealogie[17], de onomastică[18] şi toponimie
şi multe altele.
Având în vedere multiplele elemente de
ordin moral, dogmatic, istoric şi liturgic pe care
le regăsim în conţinuturile rugăciunii, dar şi
mulţimea altor elemente aparţinând disciplinelor
laice, cu preponderenţă celor umaniste, vom
conchide afirmând că rugăciunea reprezintă,
apodictic, un mijloc didactic indispensabil religiei
şi deosebit de util celorlalte materii, care este
însă insuficient folosit şi reliefat în învăţământul
contemporan.
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FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti Gorj) - prozator, poet.

Binele şi răul
- Reportaj la Schitul Cioclovina de Jos Tismana -

Drumul Schitului Cioclovina de Jos era
anevoios. Două urcuşuri grele pe care trebuia
să le parcurgem încărcaţi cu merinde: orez,
zahăr, ulei, mălai, făină şi douăzeci de pâini
proaspete. Soţia mea, Lucica, mai ducea o
plasă cu peşte prăjit. Cumpărasem un crap
proaspăt – de zece kg din Bucureşti, de la
Hala Obor pe care îl pregătise acasă.
Mergeam la măicuţele de la schit. Erau patru:
maica Paraschiva, maica Maximilia, maica
Nicolaida şi cea mică, Gabriela, care mai târziu
va deveni maica Melania.
Fiind „Floriile”, duminica înaintea Sf.
Paşti, pădurea de fagi şi stejari începuse să
se trezească din lungul somn al iernii. Soarele
încălzea binişor, făcând păsările să se simtă
vioaie printre ramurile copacilor. Numai un
ciripit, cred că am auzit şi cucul.

creat o lume în care era numai binele, îngrădea
libertatea. Orice lucru trebuie să aibă o dualitate,
să îţi dea posibilitatea să alegi. Trupul nu poate
opta, doar spiritul. Existenţa demonilor dau
omului libertatea de a alege binele. Ştiam că
răul este un efect al îndepărtării de Dumnezeu.

Urcam agale, în tăcere, având în gând
numai bucuria întâlnirii cu maicile izolate în
munte. Nu erau singure, erau cu Dumnezeu.
Ştiam că ne aşteaptă, o făceau în fiecare an.
Binele ne însoţea mereu în călătoria
noastră. Ştiam că răul pătrunde prin spaţiul
dintre noi şi Dumnezeu, aşa că eliminam
mereu acest „spaţiu”. Dacă Dumnezeu ar fi

Multitudinea gândurilor ne-au ajutat să nu
mai simţim oboseala drumului. Parcurgeam
ultima „alee”, care se apropia de mica bisericuţă
a schitului. În dreapta micului pârâiaş, care îşi
rostogolea apa limpede şi rece ca gheaţa se
vedea grădina de legume, unde măicuţele
semănau bucatele cu greu. Fiind în pantă,
aşezau lemne şi scânduri de-a curmezişul
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să nu o ia pământul la vale. Munceau cu osârdie, aude voci omeneşti, afară.
- Ia vezi soro, cred că sunt drumeţi
dar şi cu drag, rugându-se Domnului să le
care merg la Schitul de Sus. Pune repede
înmulţească roadele.
Am ajuns. Maicile ne întâmpinau în poartă câteva bucăţi de peşte, de pomană.
După ce umple un castron mare de lut
bucuroase.
cu peşte şi o bucată de mămăligă, iese afară
grăbită să prindă drumeţii din urmă. S-a
reîntors mulţumită de milostenie.
Eu… mă gândeam că adusesem
peştele pentru ele, să aibă ce mânca, în vârful
muntelui, dar nu am scos o vorbă despre
acest lucru. Recunosc, aveam aşa ceva, o
răutate în mine.
După masa de prânz am intrat în
biserică, ne-am rugat, ne-am luat rămas bun
şi am coborât spre casă.
Remuşcările gândului rău m-au
determinat ca, după vreo două luni, venind
iarăşi la schit să îi spun maicii Paraschiva
- Doamne ajută şi bine aţi venit sănătoşi! despre păcatul pe care îl înfăptuisem cu
Maica Paraschiva – „administratora”, cum o gândul. Îl purtam în suflet. Spre uimirea mea,
numeam eu, ne-a poftit în bucătărie. Pe plita maica îmi zice cu glas scăzut:
- Ştiu maică, am ştiut de-atunci ! Dar
încălzită cu lemne, trona ceaunul în care fierbea
o mămăligă mare şi galbenă ca soarele. După din dar a făcut Dumnezeu Raiul.
Dumnezeu să o odihnească în pace !
rugăciune, ne-am aşezat la masă. Peşte prăjit
A trecut la Domnul, căruia i s-a rugat toată
cu mămăliguţă caldă.
La un moment dat, maica Paraschiva viaţa.

Maica Paraschiva - Stareţa Schitului
Articolul original se poate citi AICI:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/03/florian-vaideianu-binele-si-raul.html
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BICIUL DE FOC AL PAPEI !
Predică uluitoare a noului Suveran Pontif.
Aşa ceva nu s-a mai auzit la Vatican!
La 24 de ore după ce a fost ales, în
aceeaşi Capelă Sixtină, noul Papă a
condus o slujbă în faţa cardinalilor, în care
a trasat liniile de forţă ale potificatului.
Momentul-cheie a fost predica, rostită
într-o italiana foarte simplă şi accesibilă.
Un document cu atât mai important, cu
cât Papa a transmis un semnal puternic,
refuzând să citească textul pregătit de
secretarul de Stat.
Este prima predică rostită în calitate
de Suveran Pontif şi de aceea trebuie
considerată ca fiind piatra de temelie pe
care Papa Francisc îşi va construi
pontificatul.
Cu atât mai mult cu cât ea a fost una
spontană.
Evident, apreciază observatorii de la
Vatican, va trebui să aşteptăm, pentru
confirmarea primelor impresii, predica de
la marea mesă a întronizării sale, care va
avea loc marţi, în Piaţa San Pietro. Sunt
însă câteva impresii puternice lăsate de
prima predică.
Noul Papă a impus un stil nou şi direct.

Ca un simplu preot
Primul element - FORMA:
Papa nu a rostit predica din scaunul
de Episcop al Romei, un loc care
simbolizează puterea sa, aflat chiar în
centrul Capelei Sixtine, ci din amvon, ca
un simplu preot.
Pe FOND, mesajul său a fost unul
drastic, notează observatorii.
Prima temă a fost cea a "mişcării" care
caracterizează Biserica.
Noul Papă vede trei direcţii: "a călători"
(caminare), "a zidi" şi "a mărturisi".
"Viaţa noastră este un drum", a spus
el. "Dacă ne oprim, ceva nu e în regulă.

Trebuie deci să mergem mereu, alături
de Dumnezeu şi în lumina Lui".
Apoi, e nevoie de "a edifica" Biserica.
Dar "cu pietre vii, cu pietre unse cu
Duhul Sfânt".
Şi nu oriunde, ci "pe piatra din capul
unghiului, care este Hristos".
Vine etapa de "a mărturisi credinţa".
Şi aici a fost momentul cel mai încărcat
al predicii:
"Putem să străbatem câte drumuri
dorim, putem să construim mii de lucruri,
dacă nu-L mărturisim pe Iisus Hristos,
ceva nu merge". În italiană, "qualcosa non
va", argentinianul apăsând, cu vocea sa
gravă, pe "non va".
"Vom deveni un ONG religios (ONG
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Hristos", a decretat Papa, continuând:
"Ce se va întâmpla dacă nu
construim pe piatră? Ni se va întâmpla
ce li se întâmplă copiilor pe plajă, când
ridică castele de nisip: totul se surpă,
fără consistenţă".

Liniştea grea a cardinalilor
Papa, foarte calm, stăpân pe sine,
ciudat de odihnit şi senin după aceste
alegeri-surpriză, a rostit apoi aceste vorbe
teribile al unui mare scriitor francez:
"Când nu-L mărturisim pe Iisus
Hristos, îmi vine în minte fraza lui Leon
Bloy: cel care nu se roagă lui Dumnezeu,
se roagă Diavolului. Şi când nu-l
mărturisim pe Iisus Hristos, mărturisim
mundanitatea, lumescu Diavolului!"
O linişte grea s-a lăsat în Capela
Sixtină.
Mulţi cardinali păreau că-i sorb aceste
vorbe, atât de obişnuite în bisericile
ortodoxe româneşti, dar atât de puţin
diplomatice, pentru urechile occidentale,

HABEMUS PAPAM !

obişuite cu prudenţa oratorică a textelor
care i se dau Papei să le citească.
Iar Francisc a continuat:
"Asta nu este uşor".
Când trebuie construit ceva se produc
"cutremure, mişcări, care încearcă să ne
întoarcă din drum. Pentru că nu aparţin
Crucii".
Pentru noul Papă, fiecare drum trebuie
ducă spre Cruce:
"Când călătorim fără Cruce, când
zidim fără Cruce, când mărturisim cu
Hristos, dar fără Cruce, nu suntem
oamenii lui Dumnezeu.
Suntem lumeşti.
Suntem episcopi, preoţi, cardinali,
papi, totul, dar nu suntem oamenii lui
Dumnezeu".
Uluitor!
O critică tăioasă a anumitor
comportamente bisericeşti, care viza pe
toţi, de la preoţii simpli la Papa însuşi!
Aşa ceva nu s-a mai văzut niciodată,
nu s-a auzit niciodată din gura unui
Suveran Pontif, în faţa întregului cortegiu
al cardinalilor!

Text trimis pentru revista noastră de pr. dr. Alexandru Stănciulescu -Bârda
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(continuare din pag. 7)

individului
împins
de
societate: „ne-aţi făcut cifre,
ce mai vreţi? / să umpleţi o
lume cu orbeţi… / prea mulţi
hrăpăreţi – cozi de topor” /
(poezia Cod roşu).
Lupta
împotriva
mediocrului – intuitiv chiar,
căruia nu îi permite
dezvoltarea: „nu mai vrem să
ne plimbăm, / s-au tot defrişat zăvoaie, / somnul
nu mai prinde vise, / verticalul se îndoaie…” /
(poezia N-avem timp), se contopeşte cu
îndemnul exemplificator spre astral: „eu am
căzut de undeva din stea / un strop de viaţă e
minunea mea”, plămadă divină spre ceilalţi. „Ce
greu e să te dărui celuilalt, / dar şi mai greu să
te aduni în sine” / (poezia Cât mă răsfrâng).
Expresie a unei vitalităţi îmblânzitoare,
autorul excelează prin analize, „sfarmă zăboviri,
cucerind prezenţă” (poezia Nişte pogorâri), se
roagă Domnului: „fereşte-mă, Doamne / de
imagini şocante, prea şiret convingătoare, /
fiindcă de „raţiune” / mă voi apăra singur”
(poezia Pentru liniştea clipei), pentru înălţarea
individului: „urcuşul spre altă ordine, regală / e

poate regăsirea unui mit / de-a fi bogaţi, oneşti
şi fără fală / într-un posibil joc nemărginit!”/
(poezia Urcuş).
Lecturarea preţiosului volum de
poezie, înnobilat cu desenele cunoscutului
grafician Florin Gheorghiu este tranzitată de
maturitatea poetică a autorului, ajunsă la
apogeul deplinătăţii, care se vrea dăruită
omului spre îmblânzire.
„Sunt un fluid / apoi o frunză pentru
fruct, / contemplativ, voievodal… / torent
abrupt / cu şansă vibratilă / şi neîntrerupt?”.
(poezia Crez fluid).
Tabloul său poetic-comportamental
îndeamnă spre puritate înălţătoare.

Florian Văideianu jurist.

Vizitaţi Capela Sixtină, tur virtual interactiv High-resolution:
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
(continuare din pag. 30)

Încheierea a fost la fel de biciuitoare:
"Aş vrea ca noi toţi, după aceste zile de graţie, să avem curajul, da!, curajul,
de a călători împreună cu Dumnezeu, purtând Crucea lui Dumnezeu, şi să zidim
Biserica pe sângele lui Hristos vărsat pe Cruce, şi să mărturisim slava unică a
lui Hristos răstignit!.
Numai aşa Biserica poate avansa!"
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este propus mereu pentru premiul Nobel ( e
adevărat, inculţii şi manipulatorii de la Stockholm
nu prea iau în seamă odele de la Bucureşti),
călătoreşte prin toată lumea,( se înţelege, nu pe
bani proprii, deşi conturile personale nu-i sunt chiar
goale), este tradus copios în străinătate, în bună
măsură graţie publicităţii agresive, a relaţiilor de
toate felurile şi, o bună periodă de timp, graţie
Institutului Cultural Român pe când acesta era
administrat de fizicianului rătăcit în lumea literelor,
cel cu beşica udului bolnavă şi mereu obsedat de
cadavrele culturii române (începând din 2007, 18
cărţi i-au fost publicate în diverse limbi, prin
intermediul Institutului Cultural Român).
Acidul sulfuric în care e nevoit să înoate
condamnatul la suferinţă românească e atât de
distrugător, încât îl desfigurează direct în braţele
preşedintelui Tr. Băsescu, purtând în dreapta
constituţia României şi în stânga ( sau invers) una
din cărţile scriitorului care-i înnobilează nopţile de
lectură. Pentru că zilele îi sunt luminate de articolele
lui partizane, scrise cu talent şi devoţiune.
În esenţă, nu popularitatea lui M.
Cărtărescu - e adev ărat,în bună măsură
conf ecţionată arbitrar - nu promovarea şi
traducerea cărţilor lui, - e adevărat, disproporţionate
faţă de alţi scriitori - nu privilegiile de toate felurile
de care s-a bucurat, fără ca acestea să reprezinte
motive de mândrie pentru el, nu viaţa lui beneficiind
de ceea ce foarte puţini dintre compatrioţii noştri
au norocul sau posibilitatea să cunoască, nu toate
acestea ulcerează bunul simţ şi decenţa, ci
echivalarea metaforică a tuturor acestora cu o viaţă
tragică de înotător într-un bazin de acid sulfuric.
Există apoi în mărturisirea din subtitlu o
parte finală ambiguă, aproape misterioasă. Mircea
Cărtărescu îşi doreşte uneori, nu să iasă din acest
bazin românesc cu acid sulfuric, ci să poată ieşi. În
mod legitim, se iscă întrebarea : de ce nu poate
ieşi şi mai ales de ce, în loc de a vrea să iasă, el
vrea doar să poată. La această întrebare s-ar putea

da cel puţin două răspunsuri. Unul ar exprima
nobleţea unui fiu care înţelege că, oricâte i-ar putea
reproşa mamei sale, ea nu încetează de a-i fi mamă
şi de a se bucura din partea lui de respect şi iubire,
chiar dacă aceasta ar cere sacrificiul bazinului cu
acid sulfuric. Al doilea răspuns, propriu celor « fără
mamă, fără tată », în faţa beneficiului personal, ar
exprima opţiunea pentru minunea unui bazin cu
acid sulfuric care nu are decât atribute de lichid
amniotic. Unde ar mai găsi el un bazin atât de
miraculos ?!.. Până la urmă, singurul răspuns valid
la această dilemă nu-l poate da decât scriitorul
însuşi. Nu celorlalţi în primul rând, ci lui însuşi. Iar
validitatea vorbei nu poate fi probată decât de fapte.
Abandonând ironia amară care însoţesc
aceste rânduri, mă întreb, cu tristeţe şi nedumerire,
cum poate un om de cultura şi de talentul lui Mircea
Cărtărescu, să nu sesizeze ridicolul şi imoralitatea
unei asemenea declaraţii, cum poate să se
înregimenteze şi el la domnia neruşinării care ne
cancerizează viaţa de peste 23 de ani ?!
Alexandru MELIAN..

Acest articol al domnului prof. univ. dr. Alexandru Melian, îl puteţi citi şi aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/03/alexandru-melian-magicianul-alchimist.html
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(continuare din pag. 16)
legătură cu adoptarea bugetului şi
stabilirea Curţii de Control Financiar.
- În zilele de 1-2 decembrie
Consiliul Europei a stabilit condiţiile
în legătură cu alegerea forumului de
conducere: Parlamentului Europen
prin vot universal pînă în 1978, şi în
legătură cu creerea şi emiterea pentru
toţi membrii CEE a paşaportul
european..
Au fost necesari 5 ani pentru
ca în 1976 (la 9 Februarie) Consiliul
să decidă.
în favoarea aderării Greciei la
Comunitate, iar la 1 ianuarie 1981,
Grecia a devenit al zecelea membru
al Comunităţii Europene. De fapt ţările
mai mari, dezvoltate şi mai puternice
din punct de vedere economic şi-au creat de la
început un piedestal sau o lojă de unde urmăreau
şi aprobau pe baza anumitor interese admiterea la
anumite dăţi, în anumite condiţii şi pe baza anumitor
criterii strategice şi economice, a altor membrii
dintre ţările mai mici, mai puţin bogate.
În 1977, la 28 martie Portugalia şi-a depus
cererea de candidatură pentru aderarea la
Comunitate iar 4 luni mai târziu, la 28 iulie, Spania
a aplicat şi ea în acelaşi scop.
Un an mai târziu, în zilele de 4-5 decembrie
1978, în cadrul şedinţei Consiliului European ce a
avut loc la Bruxelles s-a înfiinţat Sistemul Monetar
European (SME).
În ianuarie 1986, Portugalia şi Spania au
devenit membre ale CEE.
Între 17-28 f ebruarie s-a semnat la
Luxemburg şi la Haga, Actul Unic European şi la
29 mai 1986 a fost ridicat Steagul Uniunii Europene,
pentru prima data în faţa clădirii Berlaymont şi s-a
intonat imnul Uniunii Europene (Oda bucuriei –
Beethoven).
Sfârşitul decadei anilor 1980 şi începutul noii
decade 1990 au fost însoţite de cererea mai multor
ţări pentru a devenii membre ale UE printre care:
Austria, Cipru, Malta, Finlanda, Elveţia, Ungaria şi
Polonia.
La 31 mai 1995, Comisia a adoptat actul
numit „Carta Verde" referitoare la introducerea unei
monede unice - Euro. În acelaşi an, la 22 iunie 1995,
România şi-a depus şi ea cererea de aderare la
UE.
La 26-27 iunie Consiliul european confirma
trecerea la folosirea monedei unice de la 1ianuarie
1999.
În luna mai un Consiliu Special cu profil
financiar economic, a decis ca numai 11 state
membre ale U.E. care întruneau condiţiile necesare
să adopte folosirea monedei unice (euro).

La 2 ianuarie 2001, Grecia a devenit cel de
al 12-lea membru al zonei euro.
După cum se va putea vedea ceva mai târziu,
această dată probabil nu a fost de bun-augur pentru
ea şi nici pentru alte ţări din cadrul U.E.
Anul 2001 a însemnat nu numai pentru
Statele Unite dar şi pentru membrii Uniunii Europene
un an de decizii deosebit de importante.
În şedinţa din 15-16 iunie: Consiliul European
de la Goteborg (Suedia), a decis, extinderea UE şi
procesul de aderare, printre altele, cu unele "eforturi
speciale" dedicate asistenţei acordate Bulgariei şi
României. 1)
La 21 septembrie: Consiliul European în
cadrul unei şedinţe extraordinare ţinută la Bruxelles,
a analizat situaţia internaţională ca urmare a
atacurilor teroriste care au avut loc la 11 septembrie
2001 în New York şi Washington D.C. şi a stabilit
planuri speciale pentru sprijinul şi riposta UE.
Decizia Statelor Unite de a invada Irakul
cerând suportul ţărilor Europe şi de a forma o
puternică coaliţie, nu şi-a primit răspunsul total şi
cel mai favorabil pentru S.U.A din partea membrilor
U.E.
Mai mult decât atâta, aşa cum apăruse întrun articol din Financial Times din 12 martie 2003,
în paralel cu pregătirea trupelor pentru invadarea
Irakului, s-a considerat că „Europa a fost prima
victimă a acestui război".
Realmente războiul din Irak a venit peste
Europa ca un val total nedorit şi cu multiple efecte
negative, de care nu avea nevoie la momentul
respectiv.
Acesta a fost şi motivul pentru care unele
ţări europene au refuzat să participe la acest război.
Altele şi-au găsit diverse formule de a se
eschiva sau au fost de acord cu participarea dar
sub forma unor cadre tehnice care să supervizeze
sau să se ocupe de probleme de logistică.
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Poloniei (în 1991) Jan Krzystof Bielecki spunea:
”Noi polonezii suntem poate în acest moment
mai pragmatic decât am fost înainte, cu toate că din
punct de vedere istoric suntem foarte romantici”

Alte ţări au trimis un număr extrem de
mic de combatanţi, pentru a nu se spune că nu
au participat la solicitarea Statelor Unite. Alte
ţări, cum a fost Franţa şi Germania au refuzat
să trimită trupe şi să participe la cheltuielile
destinate refacerii Irakului după terminarea
războiului. În 2002, la 1 ianuarie, monedele şi
bancnotele euro au intrat în circulaţie în cele 12
state participante la zona euro: Austria, Belgia,
Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia si Spania.
Nici folosirea monedei unice „euro" în
ţările membre ale U.E. nu şi-a găsit asentimentul
total dela început. La 14 septembrie 2002, în
Suedia de exemplu a avut loc un referendum
prin care s-a respins introducerea monedei euro
în Suedia. Marea Britanie a refuzat să renunţe
la pound-ul englez şi să utilizeze euro drept
monedă în circulaţia curentă. Polonia a fost şi
ea în aceeaşi situaţie şi nu s-a grăbit să introducă
euro în locul zloţilor după ce a devenit membră
a UE.
După ce a fost numit Prim Ministru al

Cu o populaţie de circa 38 milioane locuitori,
Polonia este cea mai largă ţară membră a UE după
Marea Britanie, şi care a preferat să nu folosească
euro.
În alte ţări încă în 2011, se folosesc drept
monede în circulaţie ambele monede: cea naţională
şi euro. 2)
Anul 2003, a fost anul în care s-a semnat (la
16 aprilie), la Atena, Tratatul de Aderare la Uniune a
10 noi membrii: Republica Cehă, Cipru, Estonia,
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia
şi Ungaria. În 2005, la data de 13 aprilie, Parlamentul
European a acceptat aderarea României şi Bulgariei
la Uniunea Europeana. (cu 497 voturi pentru, 93
împotriva şi 71 de abţineri); în baza acestor voturi a
fost adoptată rezoluţia referitoare la aderarea României
la Uniunea Europeana în 2007; iar la 25 aprilie, în
cadrul unei ceremonii oficiale, (desfăşurată la Abatia
de Neumunster din Luxemburg), s-a semnat Tratatul
de Aderare la Uniunea Europeana al României şi
Bulgariei, alături de reprezentanţii celor 25 de state
membre ale U.E.
Procesul final de aderare al României şi
Bulgariei la Uniunea Europeană s-a finalizat de abia
la 1 ianuarie 2007. Toţi membrii U.E. şi partenerii
acestora la schimburile internaţionale nu numai că au
fost şi continuă să fie părtaşi şi au suferit de pe urma
crizei declanşată peste Oceanul Atlantic, dar astăzi
UE este cea care îşi trage sufletul din greu şi acest
lucru are un efect direct asupra întregului sistem
financiar propriu şi al celui mondial.

1) La 1 mai 2004, Uniunea Europeană avea 25 de state member:Austria, Belgia,
Cipru,Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica
Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Ungaria, care formau împreună un spaţiu
de aproximativ 4 milioane km.p. şi cu o populaţie totală de peste 450 milioane de
locuitori..
2) Ţările din cadrul UE care folosesc moneda euro (€) (17 din cele 27 de state)
alcătuiesc împreună zona euro:
Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburg, Malta,
Ţările de Jos, Portugalia, Slovacia, Slovenia şi Spania,
Peste 175 de milioane de oameni din întreaga lume folosesc monede raportate la
euro.

Citiţi mai departe întregul volum aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Alex_Berca-Viitorul_Europei.pdf
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CĂRŢI DONATE ASOCIAŢIEI
SEMĂNĂTORUL TISMANA
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DESCHIDEREA MAGAZINULUI
«SEMANATORUL» SE AMÂNĂ DIN NOU!
Din păcate, mai amânăm încă o
dată deschiderea magazinului nostru
online datorită dificultăţilor de a găsi o
bancă cu comisioane convenabile şi
nenumăratelor dificulăţi în configurarea
trimiterilor prin poştă în funcţie de
greutatea coletului.Site-ul acceptă pentru
transport poştal doar procente generale,
va trebui să lucrăm pe moment manual.
Cum vom face, va fi explicat pe siteul de mai jos:
http://dornatismana.ro/magazin/ro/
Există acolo adresa asociaţiei, email-ul magazin@samanatorul.ro şi nr.
de telefon, iar amatorii de cărţi pot trimite
mail sau suna la telefon pentru comenzi.
Deja s-au primit unele comenzi şi
le-am onorat prin prelucrare manuală
după ce am corespondat sau vorbit la

telefon cu clienţii care sunt
nerăbdători să aibă sigur în mână
cărţile dorite.
Vom lucra manual cel puţin o
lună pentru că toată luna aprilie va
fi ocupată cu proiectul editorial ce
trebuie înaintat la AFCN şi nu
putem renunţa la el atât timp cât
ei ne-ar finanţa cu 500 milioane lei
vechi, având asgurată de primărie
şi cota de cofinanţare!
Primăria Tismana, prin
Consiliul Local, este interesată de
retipărirea Monografiei oraşului
Tismana, deoarece mai avem în
stoc doar 5 exemplare iar cererile
sunt foarte mari. Proiectul prevede
şi tipărirea altor monografii încluse
în planul editorial al asociaţiei

Semănătorul. Pe lângă aceste
urgenţe, cererile de tipărire de carte
prin Editura Semănătorul, contracost,
sunt şi ele foarte mari deoarece
avem o înţelegere cu o tipografie care
poate scoate un volum de 100 pagini
alb-negru, cu copertă color laminată,
la doar 3,60 lei exemplarul. Cu un
TVA de 8%, un tiraj de 100 exemplare
costă sub 400 lei.
Perspectivele dezvoltării sunt
deci foarte optimiste şi mai bine să
amânăm lucrul la magazinul
Semanătorul pentru a ieşi si acolo un
magazin cu preţuri convenabile. Vom
negocia cu băncile şi găzduirea pe
site până când totul va fi cum dorim
noi şi autorii, adică ieftin şi rapid!
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DISCUL ANUAL NUMĂRUL 2 - DVD-AST-2
AL ASOCIAŢIEI “SEMĂNĂTORUL TISMANA”
Cititorii noştri care vor să devină membri şi achitată cotizaţia
integral pe anul în curs li se vor trimite gratuit DVD-ul prin poştă.
Restul cititorilor “SĂMĂNĂTORUL” primesc DVD-AST-2S trimiţând
20 lei (+5 lei poşta)

Cuprins

eţi? CARTE DE BANCURI
C av ul
P
e
C
VDD
ă
c
FILME ARTISTICE ŞI DOCUMENTARE
- Revistele apărute in 2011 Da
poate
- Revistele din anul 2012
nu se rimitem DACII –seria I, DACII –seria II
ăt
Brancusi-Filmed_1923-1939
(12 reviste din anul 2012
citi v ltul
Codul_lui_Brancusi
şi 8 reviste din anul 2011)
a
Fractionarea-hidraulica
Fractionarea-hidraulica (engl.)
Miracle_Planet-Asteroid-Impact-Simulation

PLIANTUL SEMĂNĂTORUL
RECITAL VIDEO-POEZIE

MARI CONCERTE - André Rieu –
Autoarea versurilor : Ecaterina Chifu,
professoară, scriitoare, traducătoare lb. fr., Amsterdam Arena - 2011
CONCERT INTEGRAL în format flv
montaj artistic : Alice Untea
Soft necesar pentru filmele flv: REAL PLAYER
CONCERT PARŢIAL în format wmv
110 de diaporame Power Point
Soft necesar pentru filmele wmv: WINDOWS
MEDIA
PLAYER!
DOCUMENTAR:
Albumul istoriei românilor
Ghid explicativ al principalelor ANALIZE
MEDICALE
HARCOV
Modificari DOOM
ROMANIA_1938
Rudolf -Breuss-Tratamentul total al
cancerului
Sarmizegetusa
Tablete de stil de viaţă Sănătatea
Tehnologiile mileniului
Top 9 cele mai sănătoase ceaiuri si multe
alte sfaturi bune

Principalele reviste primite din
ţară pe adresa redacţiei
Banat - Lugoj
Luminătorul - Chişinău
Vatra veche – Târgu Mureş
Climate literare - Târgovişte
Constelaţii diamantine - Craiova
Scrisoare pastorală- Parohia Malovăţ
Asiguraţi-vă că PC-ul dvs. are o unitate de citire DVD şi nu una CD-ROM. Pe capacul unităţii în
care introduceţi DVD-ul trebuie să scrie DVD şi o cifră care arată viteza citirii, spre ex. 8x sau 16x sau 32x
In funcţie de viteza de citire, DVD-ul va porni, deci e nevoie să aşteptaţi auto-startul care poate
dura de la câteva secunde până la zeci de secunde pentru unităţile cu viteză de citire mică. Unităţile 2x sar putea să nu declanşeze autostart deşi viteza de înregistrare a fost de la 2x până la 4x.
In acest caz, vedeţi conţinutul DVD cu Windows Explorer, la fel cum citiţi hardiscul C:/ de regulă.
Identificaţi DVD-ul cu iconiţa Semănătorul şi titlu. Trebuie să fie atribuit literei D:/ sau E:/ sau F:/
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REORGANIZARE SEMANATORUL
Devenind membru ne
Autorul poate alege orice combinaţie
puteti trimite spre publicare pentru cartea sa online: gratuit sau/şi
online:
vânzare.
Autorul îşi mai poate vinde prin
1. Volume intregi, scrieri magazin o parte din cărţile sale
noi, inedite, de proză, poezie, netrebuincioase din bibliotecă în vederea
teatru, critica literara, reportaj şi acumulării unei sume care să permită
studii la:
tipărirea pe suport de hârtie a cărţii sale
"Sămănătorul - Editura online prin Editura „Semănătorul”
online" http://www.samanatorul.ro/editura-online
Volumele online se publică gratuit pentru
membrii cotizanţi. Se acceptă o carte lunar, adică
12 cărţi pe an.
Fiecărui autor i se creează o pagină
proprie de prezentare cu un scurt CV
Scrierea se promovează prin fragmente
din volum si articole de critica literară în:
"Revista Sămănătorul"
http://www.samanatorul.ro/revista/index.htm

5. Membrii cotizanţi pot tipări cu ISBN,
contra cost, cărţile lor prin Editura
„Semănătorul”. Din tirajul total orice editură
din România va da obligatoriu 10 buc.
Bibliotecii Naţionale din România şi 10-12%
gratuit autorului, restul vânzându-se prin
magazinul online „Semănătorul” sau
depozitele de carte angajate de autor. In
acest din urmă caz, se vor păstra totuşi 5-10
cărţi pentru a fi vândute şi prin "Magazinul
online Sămănătorul" într-un termen convenit,
2. Volumul se mai promovează şi pe suma rezultată fiind dată autorului la acest
bloguri prin articole de critică literară despre termen împreună cu cărţile nevândute.
carte, imagini, prezentarea articoelor şi
impresiilor cititorilor despre carte, făcându-se pe
Puţini ştiu că Biblia această «
blogul:
carte a cărţilor» conţine şi lecţii
"Sămănătorul - articole ale autorilor" - http:/
importante pentru sănătatea fizică.
/samanatorul.blogspot.com
Astfel una din mâncărurile folosite că
deşert la Cină cea de taină a fost...
3. Membrii cotizanţi pot publica şi poezii
Charosetul.
separate pe blogul
Acesta constă într-o combinaţie
"Sămănătorul - poezii ale autorilor" de mere tocate mărunt (o jumătate de
http://poezii-samanatorul.blogspot.com/
măr de mărime potrivită, pentru o
sau articole privind clasa politică pe blogul:
persoană) şi nuci pisate, cărora li se
"Sămănătorul - Comentarii şi articole
adaugă stafide pisate sau strivite,
politice" curmale, scorţişoară şi miere.
http://cleptocratia.blogspot.com/
Consumând în mod constant
Se acceptă maxim un articol pe
acest deşert biblic,putem alungă
săptămână, adică 52-53 pe an, pe toate cele
durerile de inimă,putem scăpa de
trei bloguri sau pe altele ce se vor mai înfiinţa..
calculii renali şi biliari, care sunt
eliminaţi, putem ajută o tioida
4. Volumele publicate se pot lăsa gratuit
hipoactivă, putem face să dispară
pe site-ul
petele de pe piele, petele hepatice,
"Sămănătorul - Editura online" acneea, psoriazisul şi herpesul,
http://www.samanatorul.ro/editura-online
insomnia.
sau varianta online se poate vinde (cu
Miracolul din Charoset înfrunta
parolă, la preţ convenabil pentru cititor) şi prin:
cancerul şi ajută la tratamentul
"Magazinul online Sămănătorul" infecţiilor cu candida.
http://dornatismana.ro/magazin/ro/
Doamne ajută!
(deocamdată în construcţie)
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ANUNŢ IMPORTANT
PRIVIND REVISTA SĂMĂNĂTORUL,
VARIANTA TIPĂRITĂ !
Printre proiectele pe care le înaintăm la AFCN , există şi unul
care vizază REVISTA SĂMĂNĂTORUL, VARIANTA TIPĂRITĂ
Revista tipărită va conţine doar texte literare fără niciun fel
de reclamă.
Rugăm membrii asociaţiei să ne specifice, printr-un e-mail,
care anume articol - publicat în REVISTA SĂMĂNĂTORUL ONLINE
- doresc să apară şi în VARIANTA TIPĂRITĂ.
Membrii noştri trebuie să opteze pentru o singură variantă:
proză, poezie, teatru, reportaj, studii sau critică literară. Trebuie
ales un articol din numerele revistelor online din anii 2012-2013.
Membrii AST ne vor specifica numărul ales, precizând şi
pagina exactă.
Dacă membrii noştri nu găsesc ceva potivit, ni se vor trimite
articole noi dar alegeţi ce consideraţi că este mai frumos din opera
dvs.
Nu se admit articole ce fac obiectul notelor autobiografice.

EDITURA «SEMANATORUL»
Comitetul director al Asociaţiei «Semănătorul Tismana» urmăreşte
ca Planul Editorial al Editurii «Sămănătorul» să fie propus a se realiza
printr-un proiect înaintat la Asociaţia Fondului Cultural Naţional.
Am alocat proiectului 10 ISBN.
Primele 4 ISBN din 10, sunt rezervate «Monografiei oraşului
Tismana» şi monografiilor satelor aparţinătoare. Trei ISBN sunt
rezervate scriitorilor gorjeni şi alte trei membrilor Asociaţiei
Semănătorul Tismana din întreaga ţară. După care, vom mai cere...
Am alocat doar trei ISBN membrilor pentru că v-am rugat în
numărul trecut să vă înscrieţi în planul nostru editorial şi doar atâţia
membri s-au înscris. Putem tipări şi retipări orice carte. Retipărirea
necesită însă o nouă copertă şi ceva adăugiri pentru a primi un alt
ISBN de la noi.
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ÎN ANUL 2013, membrii cotizanţi pot tipări cu ISBN, contra cost,
cărţile lor prin Editura „Semănătorul”. Din tirajul total, orice editură
din România va da obligatoriu 10 buc. Bibliotecii Naţionale din
România şi 10-12% gratuit autorului, restul vânzându-se prin
magazinul online „Semănătorul” sau depozitele de carte angajate de
autor. In acest din urmă caz, se vor păstra totuşi 5-10 cărţi pentru a fi
vândute şi prin "Magazinul online Sămănătorul" într-un termen
convenit, suma rezultată fiind dată autorului la acest termen
împreună cu cărţile nevândute.
CONTURILE BANCARE ALE ASOCIAŢIEI “SEMĂNĂTORUL
TISMANA”:
DENUMIRE: Asociatia ”Semanatorul Tismana”
Cont
RO45RNCB0149125641110001 RON
Cont
RO18RNCB0149125641110002 EUR
Cont
RO88RNCB0149125641110003 USD
BCR - Banca Comerciala Româna S.A.

ATENŢIE!
Revista online în format pdf se trimite prin e-mail numai
membrilor, colaboratorilor şi unor reviste prietene.
Se mai trimite gratuit şi cumpărătorilor prin Magazinul
Semănătorul. Tot gratuit, amatorii o pot citi, în format flash
ARHIVA ONLINE FLASH, COMPLETA, este aici:
http://www.samanatorul.ro/revista/arhiva.htm

Târgu Jiu - Strada pietonală din centrul oraşului
Pentru cei care nu deţin carduri bancare pot trimite cotizaţia Asociaţiei "Semănătorul
Tismana" prin mandat postal: Asociatia Semanatorul Tismana, presedinte Nicolae Tomoniu

Str. Tismana, nr. 153, Cod postal 217495 Tismana, Jud. Gorj sau prin transfer bancar
Asociaţia Semanatorul Tismana, Cod fiscal C.I.F. 29532170 Cont Iban
RO45RNCB0149125641110001 BCR filiala Gorj, Cod SWIFT - RNCBROBUXXX
E-mail-uri f olosite de Asociaţia "Semănătorul Tismana": posta@samanatorul.ro şi
redactie@samanatorul.ro atenţie, posta si redactie fără diacritice

Ptr. CĂRŢI manuscrise: editura.online@gmail.com
Ptr. ARTICOLE folosiţi nicu.tomoniu@gmail.com
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