Anul IV.
Nr. 4

Ediţia
online

Aprilie 2014

Nr. 37

Revelaţia
anului!
ISSN 2286 - 1017
ISSN-L 2286 - 1017

Director 2007-a.c.:
NICOLAE
N. TOMONIU

PHAISTOS
GURNIA

Primii directori şi
fondatoridin 1901:
G. Coşbuc Al. Vlăhuţă

CUPRINS
Anul IV. Nr. 4 - Aprilie 2014 Apare la sfârşitul fiecărei luni din
an, cu fragmente din apariţiile de la

Fondatori 2012:
Asociaţiile
“Semănătorul” şi
“Dorna” Tismana

www.samanatorul.ro/editura-online/
şi de pe bloguri. Ediţia online intră
în lucru în data de 25 ale lunii, cu
numărul lunii încheiate. Ediţia
tipărită va avea nr. 5, corespunzător
lunii în care apare şi se distribuie.
Ediţia tipărită
se vinde local
cu 15 lei şi se
trimite la
abonaţi, prin
poştă, cu 20 lei

2 Editorial Nicu Tomoniu - NOI NE FACEM DATORIA !
4 Al. Melian - UN MUŞCHETAR AL CUVÂNTULUI
7 HELENE PFLITSCH - Maia sau Romanul surprizelor
10-11 CONFERIRE DE MEDALII la aniversările 2014
12 Ion C. Gociu - OMAGIU ADUS DOCTORULUI POET
15 Florian Vădeianu - Un tămăduitor al cuvântului
16 FLORIAN VĂIDEIANU - Omul fără „ţară”
17 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS
21 Doru V. Fometescu - Poezii din volumele publicate
22 Lucia-Silvia Podeanu - Poezii din grădina de sub cer
25 Vasile Mic - Poeziile lunii aprilie
25-27 Grupul antinaţional Humanitas/Historia şi Lucian Goia
28 Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE
30 George Ene - 500 - GRAFO - CLIPURI
32 S.A. Jimborean - Acuzaţii în Apologiile Sf. Iustin Martirul
34 Nicu Tomoniu – Minunile atribuite Sf. Nicodim
38-39 Conturi, abonamente 40 - Hieroglife descifrate

Sămănătorul - Anul IV. Nr. 4(5) - aprilie 2014 - Editorial
www.tomoniu.ro

Lansări de carte:

NOI NE FACEM DATORIA !
CREVASA DINTRE STAT ŞI SCRIITOR !
Despre organizarea unei acţiuni de lărgire mediatică a
revistei noastre pentru perioada următoare se vorbeşte încă de
la lansările de carte ale Editurii “Semănătorul Tismana” de la
Târgu Jiu şi Tismana.
Manifestările literare care s-au organizat anul trecut la
iniţiativa scriitorilor Doru V. Fometescu şi Florian Văideianu au
reuşit să ne convingă de rostul lor. Autorii au reuşit să grupeze
la întruniri unii din cei mai prolifici scriitori gorjeni, membri ai
unor cenacluri literare sau ai unor uniuni şi ligi de creaţie literară.
Dar şi membri ai unor asociaţii, fundaţii sau centre culturale
instituţionale care prin fişa postului sunt obligate să-şi trimită
reprezentanţii la asemenea manifestări.
Eu am spus întotdeauna că astfel de întruniri trebuie să
continue. Şi am invocat faptul că numai prin unitate şi solidaritate
putem atinge scopurile literare imediate ale fiecărui autor. O
promovare comună a noilor volume ieşite de la tipar, este mult
mai eficientă decât promovarea prin revista la care autorii
colaborează de regulă.
Dar ce se constată? Dacă revistele şi cotidienele mai
promovează, în paginile lor, literatura necazonă, nepartizană,
pornită din dragostea sinceră de a scrie, statul nici atât.
Şi am atras atenţia prin cuvântul meu, la amintitele
manifestări culturale, că în “chestiunea” organizării şi a alocării
resurselor financiare necesare desfăşurării evenimentului, totul
se sparge în capul autorului. Cu alte cuvinte, nu instituţiile de
stat ale ministerelor vin în sprijinul autorilor ci autorii îşi pun
banii la bătaie pentru ca funcţionarii acestor instituţii să îşi ia
leafa raportând că în teritoriul lor s-au desfăşurat “n-şpe” lansări
de carte şi alte reuniuni ale creatorilor lor.
În această privinţă noi ne-am făcut datoria ca revistă şi
ca asociaţie. Am scris, am filmat, am pus pe site-urile noastre
cuvântările participanţilor, am organizat standuri de carte pe
care nicio televiziune nu le bagă în seamă. Este emblematic
faptul că din televiziunile venite la Tismana niciuna n-a filmat
standul nostru de carte şi nu ne-a luat niciun interviu. Nici măcar
un cameraman care ar fi putut fi interesat personal, având pe
cineva apropiat care era promovat într-un album de imagini din
stand pentru artizanatul pe care-l meştereşte de ani buni!
Rolul televiziunilor este să-şi promoveze stăpânii politici
care îi plătesc. Nicidecum realitatea românească, iniţiativele
culturale ale unor oameni conştienţi că dacă ei nu pun umărul
la supravieţuirea valorilor noastre de patrimoniu cultural, nişte
slujbaşi ai televiziunilor patronate “politic”, nici atât...
In fond, nu este chiar vina lor. Au servici? Au! Prin grija
guvernelor, alocările de fonduri fac ca televiziunea publică să
stea cu lumânarea în mână iar televiziunile de stat locale abia
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să-şi târâie nădragii. Iar banii noştri, pe taxa Radio-TV
obligatorie, pe care-i dăm lună de lună vrei-nu vrei, se duc pe
căi neştiute domnului, ci numai ale diavolului, spre o miriadă
de televiziuni locale judeţene despre care nici nu ştii ale cui
sunt în realitate şi nici ce scop au ele. În niciun caz în scopul
poporului ci în scopul manipulării noastre: cum să votăm, ce
să cumpărăm, ce medicamente să luăm, în ce ţară să ne luăm
lumea în cap dacă n-avem de lucru!

NEPOFTIŢII SCRIITORI !
La masa mare a guvernanţilor, plătită din banii noştri,
ai poporului, scriitorii de rând n-au loc nici măcar la firimituri.
De trei ani de zile înscriem proiecte culturale la AFCN
şi rezultatul este o duhoare de inconştienţă şi incultură care
tocmai de acolo vine! Bine aleşii evaluatori sunt în număr de
trei: unul care mai are în cap ceva experienţă şi doi cazoni la
regimentul politic care i-a pus recent acolo. Care, bine plătiţi,
notează acelaşi text care a primit 10 puncte la primul evaluator,
cu 4, respectiv 0 puncte ceilalţi evaluatori, nu cumva să iasă
cineva care nu-i pe lista adiacentă evaluărilor.
Luna asta în Gorj are loc o manifestare literară, cu
bani din buzunarul propriu, prilejuită de împlinirea a 80 ani de
viaţă, la 10 mai a.c., a scriitorului Ion C. Gociu, ocazie cu care
dânsul lansează volumul “La vârsta senectuţii”.
Dl Gociu s-a apucat de scris spre bătrâneţe, la pensie.
A ajuns însă, ca prozator, unul dintre cei mai apreciaţi, atât în
ţară cât şi peste hotare. Toţi banii de pensie îi dă pe cărţi.
Nişte capete deştepte, dăduseră Legea nr. 8/2006 din
11/01/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii
sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori
legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate
publică. Dar stai să vezi! Nici nu apucară bine scriitorii
pensionari să se bucure, că legea se tot modifică rapid şi de la
an la an. Exact ca în binecunoscuta carte a lui Orwell, “Ferma
animalelor”: nu toate uniunile de creatori sunt egale, unele
sunt mai egale ca altele. Apoi, dosarul trebuie aprobat de Măria
Sa Leul ! Oile au datoria doar să pască iarba literaturii.
Mai nou, “Ministrul anti-culturii” cum îl dezmierda
filologul nostru Al. Melian, pe Daniel Barbu în editorialul
“Sămănătorul” din luna ian. a.c. dădu cea mai ineptă “ţidulă”
dată vreodată în România: “numai uniunile de creaţie care au
salariaţi, “au dreptu’ !” Păi, ori e oengeu, ori firmă de opinci!
Nu contează că scriitorul pensionar îşi dă banii proprii la
tipografii! Că dă bani la lansările de carte, la alte manifestări
culturale pe care le organizează. Că dă o carte gratuit
participanţilor. Că banii lui circulă, că societatea se mişcă, că
PIB-ul va fi cu câţiva bani mai mare iar poporul va fi mai
cultivat. Scrierea cărţilor este doar un privilegiu al Leului!
Pagina 2
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Scena Minunii Împietririi Şarpelui de către Sf. Nicodim iese la
iveală prin lucrul la Punctul Muzeal BNR din Peştera Tezaurului

Detaliile reconstituirii din 1763.
Sf. Nicodim: faţa stângă a capului, umărul
stâng, mâna dreaptă care ţine crucea.
Balaurul: bucăţile de piatră care căzureră
din coada lui. Capul intact.

RECONSTITUIRE GRAFICĂ DIGITALĂ A
IMAGINII FOTO CU ADĂUGIRI MINORE !
Reconstituirea epigrafică digitală după Piatra Mânăstirii
Tismana (aşa era numită în timpul călugărilor) nu a fost prea dificilă
pentru noi, cei care am prins vremurile când “şarpele împietrit” al
Sfântului Nicodim încă nu fusese năpădit de muşchi, licheni, iederă

şi mărăcini. Ne amintim bine scena acestei inscripţii
epigrafice pentru că era, după biserică, vedeta pelerinilor
creştini la Sf. Mânăstire Tismana.
Şi nu era călugăr, câtă vreme mânăstirea a fost
de călugări, apoi măicuţă după ce mânăstirea a devenit
chinovie de maici, ghid sau chiar Sfinţia Sa Maica Stareţă
Ierusalima, care să nu povestească minunea sfântului
(Continuare în pagina 34)
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ALEXANDRU MELIAN - (n. 1939, Luizi-Calugara,
Bacau). Critic literar, eminescolog, dizident anticeausist.

RUBRICĂ PERMANENTĂ:«În numele speranţei»

UN MUŞCHETAR AL
CUVÂNTULUI
Alexandru Melian
doctor în filologie
Unul dintre artiştii hărăziţi ne-uitării, care mi-a
inspirat cugetarea propusă drept motto, este Radu
Beligan, această figură emblematică a teatrului
românesc, intrată în legendă fără să mai aştepte
posteritatea. Actor unic, - de fapt, toţi marii artişti sunt
unici – el îşi particularizează unicitatea, nu doar în
confruntarea dăruitoare cu semenii, ci şi în cea dăruită
cu timpul. Când atâţia la vârsta lui îşi căinează
bătrâneţile şi-şi ocărăsc memoria trădătoare, el
înnobilează scena pe care se urcă şi însufleţeşte cu
lumina magică a unei tinereţi ninse de ani pe cei ce se
află în sala de spectacol.
Dar nu creatorul de roluri
memorabile vreau să omagiez în aceste rânduri, pe cel
resimţit mai mereu, în actul interpretării, ca un fel de
co-autor al autorilor, ci pe mânuitorul şi apărătorul rostirii
pecetluite a scriitorului invitat pe scenă.
Recent, Radu Beligan a publicat un
volum,intitulat « Intre acte ». Nu e o carte de ficţiune,
nici una de memorii, aşa cum au scris nenumăraţi actori
de pe toate meridianele. Ea este un mozaic compus
aleatoriu din evocări, meditaţii şi confesiuni, din
dezvăluiri aparent anecdotice şi frământări discret
existenţiale,. Sunt gânduri şi opinii, adeseori răzleţe,
dar mereu irigate de un crez . « Desprinse dintr-un
blocnotes » de însemnări între acte – dar nu între actele
unei piese de teatru, ci între actele unei vieţi mereu
trăite în registru major - ele « răspund nevoii de proprie
cunoaştere, de dialog cu mine însumi şi de aducere
aminte ». Deşi fără intenţie programatică şi fără
încrâncenare de posesor instituţionalizat al adevărului,
Radu Beligan, în aparenta dezordine a relatărilor, ordonate doar de cele şapte zile ale săptămânii - îşi
dezvăluie, în acelaşi timp, crezul artistic şi uman, în
lumina căruia şi-a călăuzit făptuirile de om al teatrului.
Iar deviza lui integratoare cred că poate fi socotită ultima
parte a frazei cu care se încheie pledoaria unei zile de
vineri împotriva imposturii, a spiritului de gaşcă mercantil
şi măsluitor : « arta e un mod de a fi, nu de a avea ».
Nu mă voi opri aici la toate coordonatele acestui
crez, ordonat în jurul fidelităţii faţă de etica profesională,
faţa de textul scriitorului şi faţa de public. Ceea ce aş
dori acum este să-mi exprim admiraţia faţa de un actor

Motto : Marii actori fac din
scenarii aripi şi din indicaţiile
regizorale busolă de zbor.

Radu Beligan
care-şi depăşeşte condiţia de releu dramatic pentru a şio asuma şi pe aceea de emiţător de mesaje, irigate nu
numai de substanţa eului, ci mai ales de cultura cu care
aceasta a fost îmbogăţită.
Intr-un elogiu făcut lui Victor Ion Popa, el mărturiseşte
că acesta l-a făcut să înţeleagă « că hrana necesară unui
actor este cultura. Datorită lui am simţit că dacă nu ai
discernământul necesar ca să apreciezi frumuseţile,
minunile artelor plastice, ale muzicii, ale arhitecturii, dacă
nu eşti în stare să te emoţionezi şi să înţelegi, încetul cu
încetul, misterele capodoperelor, mai bine nu te apuci de
meseria asta ».
Dintr-o asemenea asumare s-a configurat
personalitatea lui Radu Beligan şi s-au întemeiat mesajele
sale. Iar cel mai preţios dintre acestea mi se pare elogiul
Cuvântului şi respectul solidar faţa de cel care
hărăzeşte Cuvântul întru creaţie dramatică.
Fără a se situa în postura comodă Pagina 4
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In "O noapte
furtunoasă" de I.L.
Caragiale
şi « academistă » a maestrului care bemolizează
îndrăzneala nonconformistă sau ispitirea noului şi a
spectacularului inovator, Radu Beligan, - mărturisinduşi, fără rezerve,« ostilitatea faţă de farsorii şi excrocii
intelectuali » - este convins că « nu orice derogare de la
principii adunate în timp înseamnă neapărat progres »,
că « noutatea (este) un rezultat şi nu o premiză terorizată
şi terorizantă », că« prin oricâte metamorfoze ar trece
piesa şi spectacolul, ele nu se pot lipsi de cuvântul care
încorporează, stăpâneşte şi lasă în urmă instantaneul ».
Ca atâţia dintre intelectualii autentici, îngrijoraţi
de elitismul găunos al demolatorilor de valori consacrate
şi de tradiţii perene, de vânătorii de celebritate şi de
originalitate, obţinute cu orice preţ, de snobismul
complice întru altceva, acest om de teatru remarcabil nu
ezită să înfrunte pe marii deţinători de acţiuni la bursa
mânuitorilor de opinie publică. Chiar dacă el ştie că « jocul
intelectual e ameninţat cu măsluirea, că e tot mai puţin
loc pentru cei care refuză să aparţină unui grup şi-şi
iubesc condiţia de civili ». Pentru Radu Beligan,
experimentele teatrale, în care vanitatea şi teribilismul
realizatorului trădează autorii şi le maculează mesajul,
nu pot fi justificate şi nici acceptate în numele « libertăţii
de creaţie ». O libertate care etalează arogant şi
băşcălios dispreţul faţă de tot ce e consacrat. In esenţă,
pentru astfel de « inovatori », textul pe
care-l transformă în scenariu, este un soi

Pagina 5

de bun comun, aproape anonim . Omul care s-a bucurat
de binecuvântarea cărţilor şi de anturajul select al
făuritorilor de carte (vezi evocările privindu-i pe
L.Rebreanu, T.Arghezi, E. Ionescu, V. Eftimiu, G. Bogza)
ori al marilor oameni de teatru (vezi evocările lui T.
Caragiu, G. Vraca, V.I.Popa, Sică Alexandrescu,
Gr.Vasiliu Birlic ) nu putea să accepte sau să rămână
indiferent la aventurile rătăcite ale purtătorilor de drapel
fără stemă, de drapel al propriei vanităţi de a fi unici.
Cât de revelatorie este, în acest sens, una dintre
mărturisirile lui care, dincolo de nota glumeaţă, nu este
de loc hazlie : « Când mă gândesc că astăzi regizori şi
actori masacrează cu dezinvoltură textele lui Caragiale
şi nu sunt numai iertaţi, dar şi lăudaţi de criticii
contemporani, mă apucă, vorba lui Topârceanu, o tristeţe
iremediabilă ». Aşa după cum îl îngrijorează « tendinţa
tot mai activă de a reduce rolul textului la cel al unui
scenariu, al unei scheme şi al unor subtitluri numai bune
pentru comics-uri (..) preconizând o dramaturgie fără
dramaturgi ». Pentru Radu Beligan « recitirea unor opere
celebre de pe poziţiile contemporaneităţii presupune
câteva condiţii. Mai întâi, evident, talentul exegetului.
Apoi, alt loc comun, dar sunt nevoit să-l repet,
considerarea scriitorului ca principalul autor al piesei şi,
ca atare sacra interdicţie de a transforma un text într-un
pretext. In al treilea rând, aderenţa organică a regizorului
la cea a autorului ».
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« Iată de ce cred că raporturile lui Liviu Rebreanu cu
teatrul depăşesc opera propriu-zisă a dramaturgului şi
acţiunile animatorului, înscriindu-se în veniturile întregii
creaţii, care încântă prin forţa cu care descântă aparenţele.
Chipul în care George Vraca foloseşte, dispune, solicită,
împuterniceşte cuvântul rămâne o neîntrecută lecţie de artă.
Vocabularul era în jocul lui Vraca un fel de organizator în
dezordine sau în tumult, o forţă de neînlocuit în sala de
arme a actorului.
…singura muniţie inexpugnabilă a omului, punctul lui
fix în glorie sau în decădere, rămâne respectul de sine.
Aţi văzut vreodată un mare actor jucând un rege ? Pe
lângă el, ai impresia că regii adevăraţi nu prea au talent.
In aceste zile, când am stat nedespărţiţi, trei propoziţii
în gura lui Eugčne Ionesco erau un silogism întors pe dos,
o frază era un calambur, o conversaţie era un foc de artificii.
Nu cred că progresul e pedeapsa dureroasă a
inteligenţei.
Se pare că prospectiva poate prevedea tot în afară de
imprevizibil.
A sublinia caracterul prezent al trecutului şi, în sens
invers,a propune inserţia viitorului în prezent, a reconsidera
vechile valori şi a anticipa noile idealuri, nu înseamnă altceva
decât a da expresie nevoii noastre de stăpânire a timpului.
… nimeni nu va câştiga vreodată un război cu
Shakespeare, chiar dacă dreptatea e de partea lui.
Verbul e câteodată drumul cel mai scurt între sală şi
scenă şi, totdeauna,drumul cel mai temeinic şi cuprinzător.
Printre defectele mele majore : uşurinţa de a promite
şi laşitatea de a mă ţine de cuvânt.
De câte ori deschid televizorul şi aud ştirile, mă gândesc
la obiceiul medieval de a-i ştrangula pe toţi aducătorii de
veşti proaste.
…scena reprezintă o permanentă ucenicie, iar forţa de
generare a unei creaţii e strâns legată de forţa ei de
regenerare.
Trăim într-o lume anapoda. Automobilul a devenit o
necesitate şi mersul pe jos un lux.
…eu nu cred că în artă se poate conduce cu un cod
penal.
Faţă de avalanşa de prostii noi cu care e invadat teatrul,
cred că şansa de a avea dreptate în viitor este ca, în anumite
momente să ştii să te resemnezi a fi demodat.
Fericirea se strecoară uneori pe o uşă pe care ai lăsato deschisă fără să vrei. »
Două pagini ar merita transcrise în întregime, pentru
frumuseţea, subtilitatea şi mesajul lor. Sunt paginile prilejuite
de o revistă americană, unde se sugera posibilitatea folosirii
râsului ca medicament. Dincolo de humorul subiacent care
învăluie totul, textul relevă pasiunea unui actor pentru
ghiduşia cuvintelor, fineţea cu care e pipăit miezul
înţelesurilor ascunse în sintagme şi, încă o dată, credinţa în
prinosul românesc la tezaurul de înţelepciune a lumii.
Rămâne ca cititorii să savureze ei înşişi farmecul textului.
Când de atâta amar de vreme suntem agresaţi de
bâlbele agramate ale politicienilor şi ale « vedetelor »
dezbrăcate din televiziuni, când limba şi cultura română sunt
boite în cenuşiul mediocrităţii de către pretinşi rafinaţi ai
gustului, făptuirile unor intelectuali ca Radu Beligan ne
fortifică speranţa şi ne luminează întunecimile.
Sa ne trăieşti Tinere Maestre şi dincolo de vremuirea sorţii !
Or fi ele locuri comune aceste exigenţe,dar ispita
de-a le ignora este uneori atât de seducătoare şi
consecinţele atât de rătăcitoare, încât a le reaminti şi a
pleda pentru ele rămâne o datorie profesională a oricărui
om de teatru care respectă valorile, respectă spectatorii
şi se respectă pe sine. Iar Radu Beligan face parte din
această categorie aleasă de oameni de teatru. Oameni
de cultură care, în plus, se simt chemaţi de « a reaminti
generaţiilor tinere adevărul uitat că teatrul înseamnă,
desigur, altceva decât literatură, dar nu-i posibil fără
literatură”. Si o fac pentru că ei cred în viitorul teatrului
autentic . « Sunt încredinţat – spune acest muşchetar al
Cuvântului - că noi, cei care credem în cuvânt, suntem
mai aproape de viitor, decât cei care, speriaţi de uzura
lui, îl condamnă violent şi îl renegă în folosul cabaretului
ori, în cazul cel mai bun, al pantomimei »
Ceea ce-i conferă statură şi prestigiu lui Radu
Beligan în această pledoarie este şi faptul că, dincolo
de anvergura lui de actor excepţional, el ni se dezvăluie,
prin volumul « Intre acte », un remarcabil mânuitor al
limbii române. Relieful şi expresivitatea limbajului,
proprietatea adecvată a termenilor, formularea concisă,
adeseori aforistică, recursul la metaforă, jocul de cuvinte
sunt calităţi ale unui scriitor veritabil. Mai ales că ele
sunt validate de episoadele anecdotice pline de umor,
de relevanţa portretelor, de manevrarea dezinvoltă a
dialogului, atunci când, rareori, recurge la el, de analizele
dense si colorate ale unor opere dramatice sau ale unor
puneri în scenă. Pentru bucuria cititorului care va fi
probabil incitat să ajungă chiar la paginile cărţii, reproduc
câteva din formulările lui aforistice, unde expresia
laconică este nuntită cu relevanţa gândului transmis :

Sal’tare monşer!
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HELENE PFLITSCH (n. 1958, com. Mihai Viteazu, Cluj)
prozator, locuieşte în Germania

Maia sau Romanul
surprizelor
Ştiam că în ebraică „Maia” înseamnă „Primăvară”.
Aşa că, atunci când am primit înştiinţarea de la Reţeaua literară,
un site literar pe care îl frecventez din când în când, despre o
postare cu acest nume, am deschis linkul, curioasă să citesc
despre Maia, cu speranţa că cel care s-a folosit de acest nume îi
ştie semnificaţia şi a creat un personaj pe măsura frumuseţii
Primăverii.
Surpriza a fost una de proporţii. Încă din primele fraze am
aflat că Maia este o evreică de 16 ani. Textul publicat acolo, m-a
captat însă imediat datorită subiectului abordat, plasat la începutul
verii anului 1941 în Iaşul răvăşit de presiunile autorităţilor asupra
populaţiei evreieşti. Şi pentru că scriitura în sine m-a impresionat,
am lăsat un mic comentariu. Nu îmi aminteam să fi citit înainte
ceva de autorul respectiv şi nu aveam nici cea mai mică idee
cine este.
Domnul Ion C. Gociu, pentru că dânsul este autorul
fragmentului pe care îl citisem, a răspuns în scurt timp
comentariului meu, atenţionându-mă că citisem doar un fragment
din romanul în două volume, Maia, apărut la Editura Societatea
Scriitorilor Militari, 2012.
Şi uite aşa, am început un schimb de mesaje cu domnia sa, care
m-a onorat şi mi-a trimis în format electronic romanul Maia; cei
8000 de km care mă separau de România în acel moment făcând
imposibilă o altă posibilitate.
Acum, când scriu aceste rânduri am în mâini cărţile respective,
deşi încă mă desparte de pământul natal 2000 de km, pot să simt
mirosul hârtiei şi parcă toate emoţiile şi trăirile personajelor din
paginile lor îmi pătrund prin degete şi mă atrag într-un vârtej prin
vremurile tulburi din timpul celui de-al doilea Război Mondial şi
până mai recent în România anilor ’70.
Cine ar putea crede că acest roman ce poartă numele unei
fete, botezată de părinţi aşa probabil tocmai pentru că au primito în viaţa lor ca pe o Primăvară, te poate purta prin ani în care
urgia pornită de minţi bolnave s-a abătut peste popoare şi etnii
încercând să le răpună? Nici măcar copertele celor două volume
nu te îndreaptă într-acolo. Poţi gândi doar că vei face cunoştinţă
cu cea mai frumoasă ţigancă dintr-o şatră de nomazi (vezi coperta
primului volum) care în timp ajunge o mare doamnă a cărei fiică
va fi o pianistă cu talent, aşa cum ne face să credem imaginea
coperţii celui de-al doilea volum.
Domnul Ion C. Gociu se dovedeşte a fi un bun psiholog şi în
ceea ce priveşte cititorul, nu doar al personajelor care le-a creat
în romanul domniei sale; ştie să atragă prin nume şi imagine.
Romanul Maia este un joc al surprizelor care te ţin cu sufletul
la gură până la ultimul punct. Chiar ajuns la sfârşit, nu eşti sigur
că scriitorul nu aşteaptă în colţul camerei ca tu să închizi cartea
şi să îţi ofere cel de-al treilea volum în care acţiunea să se continue
în alt timp şi spaţiu, asta pentru că, trecută prin situaţii la care o
fiinţă umană cu greu poate face faţă, Maia,
Pagina 7 personajul principal al romanului este o
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supravieţuitoare.
Primul volum începe calm, într-o zi de sâmbătă când
„Petrică al Mărgăretii lui Mogoş coborî transpirat din maşina
încărcată de călători până la refuz”. Venea de la Bucureşti,
unde muncea ca inginer la o fabrică importantă. Nu îşi
vizitase mama şi sora rămase în satul natal de mai bine de
cinci ani. Găsea mereu o scuză pentru întoarcerea în sat,
poate pentru că deşi reuşise profesional şi material să se
ridice la un nivel mai mult decât mulţumitor, chiar aşa, orfan
de tată mort pe frontul din răsărit în anul 1941, nu reuşise în
viaţa de familie, soţia părăsindu-l pentru altcineva.
Revederea locurilor natale şi a oamenilor din sat în drumul
străbătut de la staţia de autobuz până la casa părintească îi
aduc în minte amintiri ale copilăriei, zile de bucurii ca cele
în care „s-a dat prima dată în Vârtej cu Floarea lui Mitru”, dar
şi de altele dureroase, „când toţi copiii şi dascălii l-au primit
ca pe un fiu de erou căzut la datorie pentru Patrie. Pentru
jertfă, lui taică-su i s-au adus laude ce l-au făcut pe copil să
fie mândru că-i fiul lui. Plânsese destul acasă în seara şi
noaptea aceea, aşa că aici, în faţa tuturor, a vrut să arate că
ştie să fie bărbat şi nu i-a curs nicio lacrimă, în timp ce toate
fetele, colegele lui, plângeau cu lacrimile înnodate sub
bărbiţe.”
Unele lucruri nu se schimbaseră de atunci şi cu
surprindere a descoperit până şi şatra de nomazi ce îşi avea
locul ei de când lumea, şi-l respectau în fiecare an.
Maică-sa Mărgăreta, îi ieşi în întâmpinare la poartă şi nu
putu „să se bucure de plânsul care o podidi, udându-i obrazul
cu pielea întinsă şi arsă de soare.”
Personalitatea femeii de la ţară, obligată de soartă să
fie mamă şi tată copiilor ei, femeie şi bărbat în casă, este
redată cu deosebită măiestrie de autor, semn al cunoaşterii
psihologiei oamenilor de la sat, care nu îşi lasă lucrurile ce
le au de făcut nici măcar dacă poarta casei este deschisă de
fiul umblat prin lumi timp îndelungat, nici măcar dacă este
duminică sau sărbătoare, că doar ” Să coşi cămeşi, să ţeşi
la război e păcat, că faci lucruri pe care le porţi pe tine şi pot
aduce nenoroc.”
După ce suntem purtaţi în lumea satului cu noul şi vechiul
care îl definesc într-un mod ce ne duce cu gândul la scriitura
clasicilor pentru care satul a fost de atâtea ori izvor de
inspiraţie, într-un moment în care parcă monotonia vrea să
se instaleze pe pagină albă, autorul ne transpune în Iaşul
anului 1941 şi facem cunoştinţă cu Maia.
Fiică de evrei, este urcată într-unul din trenurile morţii
împreună cu părinţii săi la numai 16 ani, fără să înţeleagă
care este deosebirea dintre ea şi ceilalţi colegi al Colegiului
care l-a frecventat, dintre părinţii ei şi ceilalţi locuitori ai
oraşului. Asistă neputincioasă la moartea părinţilor şi
probabil îşi aştepta propriu sfârşit când soarta intervine
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şi o îndepărtează în condiţii inexplicabile de trenul morţii,
într-un moment în care acesta este oprit pentru a abandona
trupurile fără viaţă.
Aşa începe Maia o nouă viaţă, într-o şatră de lăieţi care o
adoptă, dându-i o nouă identitate şi un nou nume. În vremurile
tulburi care se aşternuseră însă peste Pământ, noua identitate
nu o scapă de ceea ce îi fusese hărăzit prin naştere. Începe
deportarea ţiganilor în Transnistria şi Maia - Mariţa se trezeşte
pentru a doua oară, alături de noua ei familie pe drumul spre
moarte.
Scriitorul Ion C. Gociu aduce astfel în romanul său un
moment zbuciumat din istoria poporului nostru, un moment
despre care se ştie destul de puţin şi se vorbeşte şi mai
puţin.
Dincolo de Nistru, în lunca Bugului, punctul terminus al
călătoriei şatrelor de ţigani, Mariţa îl va cunoaşte pe Trifu
din „şatra lui Mihai” cu care se va căsători în ciuda faptului
că este mult mai în vârstă decât ea.
Trifu nu este altul decât Trifon Mogoş, ţăranul român
înrolat în armată şi dus pe frontul de est pentru recuperarea
pământului strămoşesc. Doar că, după ce este depăşită
graniţa pământului românesc, Trifon Mogoş nu este dispus
să moară pentru o cauză ce nu îi aparţine, aşa că în timpul
unui atac îşi înscenează moartea şi dezertează, conştient
că va trebui să trăiască uitându-şi obârşia şi stând departe
de familia avută. Este primit de bulibaşa Mihai în şatră, care
îl ocroteşte în faţa autorităţilor ca pe unul de-al lor.
Alături de Trifon, Maia trece prin întâmplări cumplite,
care, îi călesc şi îi apropie, dezvăluindu-şi unul altuia
adevăratele identităţi şi jurându-şi credinţă până când

moartea îi va despărţi.
Trifon ajunge să se identifice perfect cu ţiganii din şatră,
deosebindu-se însă prin inteligenţa şi înţelepciunea ţăranului purtat
la şcoli, ceea ce îl ajută să devină bulibaşa şatrei şi să îşi asume
astfel toate responsabilităţile care îi revin faţă de membrii ei. Dar
dacă ţiganii au noroc cu Trifon aducându-i pe mulţi dintre ei din
nou pe meleag românesc,Trifon are noroc cu şatra, reuşind să îşi
asigure traiul îndestulat pentru el şi familia lui şi chiar să se
gândească la vechea lui familie, care în toţi aceşti ani l-a plâns şi
i-au purtat pomenile aşa cum se cade unui mort.
Acţiunea este adusă din nou în anii ’70 când Petrică al
Mărgăretii o cunoaşte pe Brânduşa, o ţigancă tânără din şatra ce
era aşezată la marginea satului, care intra des în bătătura mamei
sale aducându-i tot felul de daruri neobişnuite oferite de tatăl ei,
Trifon.
Petrică, bărbat singur în căutarea perechii alături de care să
îşi împartă agoniseala de la oraş, este atras de tânăra pe care
doar după hainele purtate o asemănai cu o ţigancă.
Brânduşa, studentă la Conservator îl surprinde prin atitudinea
ei pe bărbatul sensibil şi timid. Dar tocmai când îşi propusese să
treacă peste timiditatea lui, intervine surpriza şi află că aceasta îi
este soră, că tatăl mort pe frontul din răsărit nu este altul decât
Trifon, acum Trifu, bulibaşa ţiganilor a căror şatră a întâlnit-o în
satul natal.
Se ajunge aşa, din poveste în poveste, spusă cu talent
deosebit, în spatele căruia se află şi o exigentă documentară, la
un punct al romanului în care aştepţi ca fiul şi tatăl să se
reîntâlnească şi să îşi şteargă unul altuia lacrimile de fericire
urmând promisiuni că vor încerca să recupereze timpul pierdut.
Dar autorul, maestru al surprizelor şi al înlăturării tuturor
acţiunilor previzibile, te pune din nou în faţa unui alt deznodământ.
Trifon moare fără să îşi poată întâlni fiul, dar cu uşurarea că
a fost iertat de Mărgăreta pentru viaţa de văduvă pe care i-a
oferit-o şi de fiica sa, lăsându-le în acelaşi timp averea creată cu
grijă, răbdare şi înţelepciune pentru a o lăsa moştenire celor doi
copii.
După moartea lui Trifon, Mariţa, singura cunoscătoare a
secretelor spuse şi nespuse ale acestuia, eliberată de jurămintele
făcute într-o noapte geroasă de iarnă în bordeiul săpat în lunca
Bugului, decide să îşi dezvăluie adevărata ei identitate: Maia
Zimmerman.
De altfel se pregătise de acest fapt cu ani în urmă, cu aprobarea
tacită a lui Trifon, conştient că doar urgia căzută peste capetele
lor i-au adus umăr lângă umăr.
În încercările sale de a-şi recăpăta identitatea, Maia este
racolată de un agent al securităţii în schimbul ajutorului dat pentru
eliberarea actelor. Acesta, evreu şi el, se îndrăgosteşte, o ajută
să îşi termine studiile şi în acelaşi timp contribuie la cheltuielile
de şcoală ale Brânduşei, al cărui tată natural este.
Destăinuirea Maiei îi aduce pe Petrică şi Brânduşa din nou
faţă în faţă, ca doi străini ce pot să îşi dea curs sentimentelor de
dragoste care le umpluseră inimile încă din primele clipe ale
cunoaşterii lor şi se căsătoresc.
Brânduşa termină Conservatorul, şi la îndemnul mamei sale,
împreună cu Petrică îşi însuşesc averea lăsată de tatăl lui pentru
el şi soru-sa, ascunsă cu grijă într-o banală căldăruşă de aramă
şi un clopot. Părea că viaţa intră pe făgaşul normal. Ea, alături
de Petrică, Maia avocată la o firmă de textile din Iaşi împreună
cu securistul evreu, şi că în sfârşit, pentru ei soarele nu se va mai
ascunde după nori.

Citiţi recenzia cărţii MAIA şi online:
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Cutremurul din 4 martie 1977 ce distruge Bucureştiul îi prinde sub
dărâmături pe cei doi tineri. Maia este pusă din nou într-o situaţie
cumplită, aceea de a autentifica după verighetă, moartea fiicei ei.
Comoara trecută cu eforturi peste cumplitele zile din timpul
războiului, scăpată cu dibăcie de ghearele comuniştilor se pierde (sau
poate nu) într-o cizmă veche a Brânduşei care va fi hărăzită de
Dumnezeu pentru nepoata lui Petrică, pe când va creşte.
Aşa cum spuneam, Maia, este un roman în care surprizele se ţin la
tot pasul, în care autorul trece cu uşurinţă dintr-un timp în altul, dar de
fiecare dată ne surprinde prin cursivitatea scriiturii domniei sale. Alături
de textul narativ de factură clasică întâlnim pasaje jurnalistice, care nu
fac altceva decât să ne plaseze în timp şi spaţiu, să ne ducă alături de
personajele sale simţind spaima şi frigul, deznădejdea şi bucuria.
Maia, în accepţiunea mea este un roman istoric care te îndeamnă la
toleranţă etnică, religioasă şi socială şi pentru că este scris într-o factură
accesibilă oricărui cititor, îl recomand cu căldură tuturor.
Personal, mulţumesc domnului Ion C. Gociu pentru oportunitatea oferită de a citi un roman de calitate, în care este
surprinsă o temă căreia îi acord o atenţie aparte.
Helene Pflitsch, Wiehl, Germania, aprilie 2014

Mai - luna aniversărilor:
Ion C. Gociu - 80 ani, soţii Ţene - 50 ani de căsnicie, Doru V.
Fometescu - 65 ani. Pagini speciale în revistă!

Pagina 9

Vază cu flori. De la Helene,
Wiehl , Germany

Sămănătorul - Nr. 4(5) - aprilie 2014 - MEDALII

Asociaţia «Semănătorul Tismana»
Seria AST, Nr. 1-5
Seria LSR-GJ, Nr. 1-3

COMITETUL DIRECTOR
Mai, 2014

CONFERIRE DE
MEDALII
Se conferă Medalia «Semănătorul Tismana» scriitorilor:
Ion C. Gociu - la 80 ani (10 mai), pentru întreaga activitate de prozator
Alexandru Melian - la 75 ani, ca redactor "Sămănătorul", rubrica “În numele speranţei”
şi volumul «Semnale apocalipsului» apărut la Editura «Semănătorul Tismana».
George Anca - la 70 ani, ca redactor "Sămănătorul" şi întreaga sa activitate
Ion Mocioi - pentru studiul «Discul de la Phaistos»
Al. Florin Ţene - la 50 ani de căsnicie (25 mai) şi pentru romanul “Un ocean de
deşert" apărut la Editura online «Semănătorul»
Se conferă Medalia «Liga Scriitorilor Români - Filiala Gorj» :
Florian Văideianu - pentru lucrarea monografică «Boier printre tovarăşi» apărut la
Editura «Semănătorul Tismana»
Doru V. Fometescu - la 65 ani (27 mai), pentru volumul de poezie «DezmărginiriIeşirea din Paradis» apărut la Editura «Semănătorul Tismana».
Titina Nica Ţene - la 50 ani de căsnicie (25 mai) şi pentru romanul “Drumul spre
suflet" apărut la Editura online «Semănătorul»

Preşedinte
«Semănătorul Tismana»
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Preşedinte interimar
«LSR - Filiala Gorj»
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Ion C.
Gociu

Alexandru
Melian

Ion Mocioi

Scriitorii gorjeni
vor primi medalia
şi brevetul
personalizat la
lansarea cărţii dlui
Gociu, 10 mai,
ceilalţi prin poştă
cu revista sau de
ziua aniversărilor

Titina Nica Ţene
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ION C. GOCIU - (n. 1934, Ciuperceni - Gorj)
prozator.

Romancierul
Ion. C. Gociu

OMAGIU LA ZI
ANIVERSARĂ ADUS
DOCTORULUI POET,
DORU V. FOMETESCU

Recunosc că îmi este foarte greu să scriu acum
ceva despre doctorul poet şi omul de cultu-ră, DORU V.
FOMETESCU. Chiar dacă suntem consăteni, dacă i-am
cunoscut foarte bine pe bunica şi mama domniei sale,
diferenţa de vârsta şi de preocupări, ne-au ţinut departe
unul faţă de celălalt. „O viaţă de om!”, cum se zice. Dar...
niciodată nu-i prea târziu!
Când s-a născut, eu aveam 15 ani şi eram elev
la liceu în cursul superior şi cred că tot în acel an l-am
cunoscut pe tatăl său, un suflet blând şi distins inginer
chimist.
Era într-o zi de sfârşit de vară şi-mi trebuia
Adeveriţa de venit, obligatorie pentru înscriere la liceu,
care se elibera numai de Secţia Finaciară de la Baia de
Aramă, reşedinţă de raion pe vremea aceea de care
aparţinea şi comuna mea natală. După multe ore de
aşteptare, la întoarcere, spre no-rocul meu, că altfel cine
ştie cum ar fi fost, am călătorit per piedes alături de
inginerul Vasile Fometescu şi învăţătorul Grigore
Săndulescu; pe lumină şi pe întuneric, peste dealuri şi
prin păduri, ajungând acasă în puterea nopţii. Drum lung
cu suişuri şi coborâşuri, cale de aproximativ 20 de kilometri la care eu, un copil, am fost martorul discuţiilor între
cei doi distinşi intelectuali, ascultând cu luare aminte şi
trăgând învăţăminte din cele auzite. Tot drumul cei doi
domni au vorbit în timp ce eu n-am scos nici un cuvânt
până la despărţire când le-am dat, - Bună seara şi în semn
de preţuire, pe rând, mi-a întins fiecare mâna, semn de
la revedere. M-am simţit băgat în seamă, chiar dacă până
atunci nu mi se adresase nicio întrebare. Eram nepotul
Stătienii, bunica mea, şi învăţătorul şi ea erau verişori
primari. Inginerul îmi cunoştea părinţii că soţia lui era fiica
Ioanei Vişana, o femeie de poveste, posesoare a unei
averi însemnate. Aproape de casa parinţilor mei avea
selişte unde fusese casa so-crului ei, ţârcovnic şi care
prevestise dinaitea a Primul război Mondial (fiindcă ştia
carte şi citise) „că va fi rău pentru omenire când pe cer
vor aparea păsări cu ciocul de fier” ce a înspăimântat
consătenii şi ulterior când au văzut avioanele, l-au
considerat a fi fost prooroc. După moartea lui, casa a fost
dărâmată, locul se transformase într-o livadă de fân cu
pomi fructiferi, pruni şi meri din soiurile: sălciu alb şi roşu,
oarzăne, plopeşti şi dulci de vară. Câte amintiri nu-mi
provoacă acest loc de unde adunam
când se coceau, câte o poală de fructe
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din cele căzute pe jos! Era ruşine să te urci în pomul omului,
până el nu-l scutura de fructele crescute, după ce se coceau.
Pe Tanti Domnica, - că nu-i ziceam pe nume - mama
poetului am cunoscut-o pe vremea când venea cu mamă-sa,
Doda Ioana - Vişana, cum îi zicea lumea prin sat, la adunatul
fânului şi strânsul poamelor. Până s-a căsătorit (atunci eu aveam
11 ani), Domnica, în Ajunul Crăciunului împărţea la poarta casei
de lângă cimitirul comunei cu bisericuţă şi clopotniţă construite
în anul 1739, piţerei calzi, locul de unde începea colindatul celor
din satul Văianu. Erau consideraţi ca fiind dintre cei mai buni
piţerei, făcuşi cu grijă din aluatul frământat din făină albă, calzi,
atunci scoşi din cuptor şi împărţiţi de o fată cu părul bălai, de o
frumuseţe aparte. Dacă nouă, copiilor ne plăcea de ea, dar
flăcăilor?! Cu frumuseţea, inteligenţa şi vorbirea-i domoală l-a
atras pe inginerul Vasile Fometescu, născut şi crescut în satul
Fometeşti din aceeaşi comună, Ciuperceni. La căsătorie ambii
tineri erau orfani de taţi.
Un accident nefericit din anul 1952, i-a răpus Tantei
Domnica soţul şi a rămas pentru tot-deauna, mamă şi tată pentru
cei doi copii; poetul având atunci doar trei anişori.
Până acum cinci ani nu l-am cunoscut pe doctorul
Doru Fometescu ca poet cu un palmares de invidiat. Ca bărbat
l-am văzut şi am vorbit o singură dată, la căsătoria dânsului cu
distinsa Nicoliţa Vlad, licenţiată la timp, unde am fost invitat şi
am admirat o pereche de tineri frumoşi, cultivaţi şi te-meinic
educaţi. Le-am strâns mâinile, le-am oferit cadoul şi le-am urat
cele de cuviinţă: căsnicie ferici-tă şi mult noroc în viaţă.
Dumnezeu ne-a ascultat; ca familişti sunt realizaţi, trăiesc în
bună înţelegere, au moştenitori şi nepoţi.
Într-o vreme auzisem că Doru Fometescu, nepotul
Vişanii, în Ziua Sfântului Trifon organi-zează o activitate
culturală, „Logodna vinului cu ulcica” în Via Sârbului, unde
altădată, în fiecare zi de duminica se adunau tinerii din toate
satele comunei şi în cântecul benzilor de lăutari din Părău, jucau
până la lăsarea întunericului, iar noi copiii, dacă fusesem
ascultători, primeam câte o gogoaşe, turtă dulce, halviţă sau/şi
un pahar de bragă. Faptul că nu aveam legătura sentimentală
cu dânsul şi fiind şi plecat de multe ori din ţară, n-am fost atras
la acest superb eveniment, cu muzică şi parastase, unde se
sfinţeşte apa pentru stropitul viilor şi pomilor primăvara spre a fi
feriţi de grindină. Acum sunt plin de regrete.
Cât ar fi vremea de nefavorabilă, pe locuri măturate
de zăpadă, se aprind focurile…,
„Calea zorilor, focuri pe zăpezi” cum le-a botezat poetul,
Doru Fometescu, iar copiii Şcolii Generale din comună,
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îmbrăcaţi în straie de sărbătoare încântă auditoriul, recitând
poezii şi cântând la diferite in-strumente alături de lăutari,
demonstrând că poetul Lucian Blaga a avut dreptate când a
zis că: „veşnicia s-a născut la sat”.
În anul 2010, domnia sa - Doru Fometescu - a
auzit despre mine că lansez o carte, întot-deauna zvonul
zboară repede - şi fiindcă la data respectivă nu ar fi fost în
localitate, m-a căutat, m-a felicitat din tot sufletul iar eu i-am
oferit cartea; volumul „Din Văianu la Toronto”. Poate, atunci
pe plaja Mării Negre, l-a citit şi când a descoperit în el locurile
şi obiceiurile comune, cred că l-a prins dragul de mine,
mergând până acolo, că mi-a închinat şi o poezie, fapt pentru
care nu-mi rămâne decât să-i mulţumesc şi acum.
Doru V Fometescu este un mare sufletist,
credincios şi sfios, respectuos cu sine şi semenii săi, cu
familia şi memoria părinţilor plecaţi pe rând, în lumea celor
drepţi.
Simbolului DVF, derivat din numele său, i-a dat
diverse conotaţii, fapt ce demonstrează sensibilitatea
poetului: „Domnica, Vasile, Fometescu”, sau „Dăruie visului
farmec”, sunt doar două exemple.
Despre remarcabilul doctor Doru V Fometescu,
recunoscut şi apreciat ca medic şi poet, ani-mator şi
organizator de acţiuni cultural-educative, distins cu premii
interne şi internaţionale pe care dacă le inşirui nu au loc pe
două pagini de carte, din partea mea ar fi de prisos să scriu
acum la zi aniversară, copiind ce au scris alţii şi a apărut în
atâtea publicaţii demne de toată lauda. Sunt mândru că am
ajuns, cei drept cam târziu să ne cunoaştem, că am băut din
apa aceloraşi izvoare, că moşteneşte casa în care s-a născut
mama sa care-mi dădea piţereul cald, că i-am cunoscut
bunica, Doda Ioana - Vişana, care ne lauda „ce vrednici
suntem!” ne chema s-o ajutăm la adunat de mere şi prune şi
ne umplea trăistuţele cu fructe când plecam, chiar dacă
făceam treabă doar câte o oră, că trebuia să scoatem vitele
la păscut când le venea vremea; că nu ne-a ocărât niciodată
când ne prin-dea urcaţi după cuiburile făcute cu migală de
păsări în merii ce fuseseră plantaţi de un secol, cu fructe
dulci ce se pârguiau la început de toamnă.
La mulţi ani Domnule doctor şi distins Maestru
poet!
Ion C. Gociu
Târgu-Jiu, aprilie 2014

Ion C. Gociu (stg) şi Doru V.
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Fometescu (mjl) la lansarea cărţii
lui Florian Vădeianu

CUM A FOST DEOCHEAT
COPILUL VETII STĂTIENII DE
IOANA - VIŞANA
I se dusese vorba că Doda Ioana - Vişana îi rea
de deochi. Chiar Naşa Cătălina a spus-o la tot satul, de se
ferea lumea de ea ca de Ucigă-l Toaca.
Eu, să tot fi avut vreo 12-13 ani când în anul acela
rodiseră pomii de nu mai răzbeau oamenii să le scuture şi să le
adune fructele. Ca să reuşească treaba cu făcutul ţuicii, cu
împrumut şi bineinţeles cu răsplată în natură, adică ţuică din
cea mai tare scoasă când bota era doar pe la jumătate umplută,
se adusese la mătcăreni (casele de la gura Puturoasei) un cazan
mare din aramă care a fost aranjat sub şopru’ în bătătura Naşei
Cătălina, nevasta lui Nea Gheorghe poreclit Muie, că avea din
naştere un defect de vorbire şi nici ca bărbat nu fusese în stare
să-i facă nevestei copii, şi i-a acceptat pe cei făcuşi de muierea
lui cu cine a vrut ea.
Când, într-o zi în vara aceea, Ioana-Vişana trecând
pe drum la Deal să-şi adune prunele vinete – că acelea se
coceau mai târziu şi numai din ele se făceau poame ce rezistau
uscate şi se puneau la păstrare pentru mâncare în zilele de
post de peste iarnă, m-am întâlnit cu ea pe drum. Vene de la
Vale ţinând boii de funie înjugaţi la carul pregătit pentru
transportul delicioaselor fructe, la care sâmburele se desprinde
uşor de partea cărnoasă.
Trăisem doi ani la Târg şi la liceu învăţasem să mă
comport frumos şi să salut cuviincios pe toată lumea. Probabil
i-am zis „săru’ mâna” cum nu se obişnuia să salute
copiii
rămaşi în sat, că, atunci, impresionată m-a lăudat cu voce tare,
să audă şi cei de prin oboare: „Ferica de mumă-ta Veta, că ce
frumos copil are; te-ai făcut mare şi cuminte cum nu mai sânt
alţii pe aici! O să moară fetele de dragul tău!” A auzit-o şi Naşa
Cătălina care o ştia bine ce-i poate pielea. Tocmai în acel
moment venea cu vadra pusă cu oblanic pe cap, plină cu apă
de la bunar, că-i trebuia pentru spălatul cazanului şi nevoile
prânzului pe care-l pregătea la focul de sub cazan.
- „Ioane! …mi-a zis Naşa, vezi cum faci az’, că asta
cân’ să miră de cineva, ăluia îi merge rău toată zâua. Acum doi
ani s-a mirat de iezii mei „că-s cei mai mari pe care i-a văzut
prin sat!” că aveam un ied şi o iadă, şi mi i-a luat lupii pe amândoi
într-o zî, că nici nu i-am auzit zbierând. Vino cu mine
până la cazan să mă ajuţi să-l rup că-i bota plină şi sânt
sângură, că de mâne îi rândul vostru!”
Plecasem de acasă cu gândul chiar să mă
duc la ea, la cazan, cum făceam în fiecare zi, că-mi
plăcea mirosul de boască, jarul pe care coceam câte
un porumb şi în ziua aceea mi-a părut bine că m-a
chemat, să-i fiu de ajutor.
După ce am tras amândoi de la ţeavă bota
plină, că era grea, şi c-o găleată şi un cauc a golit cazanul
de fiertură şi-a dus-o după casă unde, după ce se răcea
o mâncau porcii, Naşa a plecat din nou la bunar, că
avea nevoie de multă apă şi vadra ţinea numai şase
ocale, vreo 12 litri. Eu am rămas să păzesc focul şi oala
cu mâncare, că se trăsese jarul de sub cazan şi săreau
scântei ce puteau aprinde acoperişul de şindrilă al cerdacului.
Naşa îşi vedea de treburile ei, când i-am spus că:
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„dacă nu mai are nevoie de mine, eu plec acasă!”
- Voi ce mâncarăţi az’? că eu îs negustată de azdimineaţă şi nu făcui nici prăjeala la fasolea asta!” m-a întrebat
Naşa Cătălina când mă pregăteam s-o iau din loc.
- Fasole verde ţucără cu muşcheţi din garniţă, că
mai avem de la Crăciun şi lapte bătut! …m-am lăudat eu cu
meniul bogat din ziua aceea.
Şi fără altă vorbă am dat să plec, când Naşa mi-a zis:
„Spune-i lu’ mumă-ta să treacă pe la mine, să vorbim
cum facem de mâne!”
M-am urnit repede, că dintr-o dată am simţit că nu-mi
este bine. Totul mi se rotea pe dinaintea ochilor şi cum am ajuns
acasă, fără să fiu văzut, m-am întins în patul din tindă, facut pe
sania ce sta degeaba până iarna şi am adormit.
Venise vremea de plecat cu vitele la păscut şi eu
eram de negăsit. Pe vremea aceea păzeam vacile, unde mă
întâlneam cu toţi copiii şi jucam ţurca, ogoiul, de-a va-ţi
ascunselea, că izlazul era mare şi cu iarbă multă, că plouase
mult în vara aia. Geaba striga maică-mea, …Ioane, Ioane, că
eu nu răspundeam. Până la urmă a dat de mine. Eram în pat
adormit, chircit, şi când m-a ridicat să vadă ce-i cu mine - că nu
vorbeam, eram pal la faţă, şi nu mă puteam ţine pe picioare, a
rămăs uluită de starea mea. Intrase la griji, că nu ştia ce am
păţit şi a chemat-o pe Naşa Cătălina şi pe mama MăriaBălăşoanea, …„că-i rău copilului şi nu ştie ce să se facă!” Când
m-a văzut, Naşa Cătălina n-a mai stat pe gânduri şi i-a zis
mamei:
- „Fă ă ă, ţ-îl deoche Vişana când trecu cu caru’ la
Deal, la adunat de prune. Eu o auzâi zâcând-i: ferice de Veta că
ce mare şi frumos s-a făcut copilul ei!”
Când vezi că trece cineva la Vale, roagă-l să se
oprească la Opregoanea să vină să-i descânte copilului de
deochi, lucru care s-a şi întâmplat. Mi-a descântat şi m-a oblojit
cu ce avea ea anume, păstrat într-o sticlă verde cu gâtul lung şi
răsucit.
După ce am înghiţit din fiertura amăruie adusă de
doftoroaia satului, numai Pufi, căţelul cu care mă hârjoneam
toată ziua - spre fericirea lui - bucuros lingea, mulţumit dând din
coadă, toată mâncarea vomată - fasolea verde cu muşcheţi şi
laptele bătut în putinei. Două zile am zăcut prins ca de friguri,
şi doar din când în când o mai auzeam pe mama blestemândo pe Vişana: „Să dea Dumnezău să rămână oarbă că ea mi-a
deocheat copilu’!”
*
A!... am uitat să vă mai spun ceva:
Când Naşa Cătălina a plecat la bunar cu vadra după
apă, eu am rupt din grădina casei o frunza mare de dovleac si
din pedunculul ei destul de lung, de gros şi gol pe dinăuntru,
mi-am făcut o ţeavă (dudă cum îi ziceam noi) şi am supt cu
plăcere din botă, destulă ţuică, puţin călduţă şi aromată, făcută
din prune albe, care, în acel an rodiseră din plin.
IonC.Gociu,
Târgu-Jiu, aprilie 2014
.

Ion C. Gociu
- la 80 ani (10 mai 2014)

Doru V. Fometescu
- la 65 ani (27 mai 2014)

CELOR DOI SCRIITORI
GORJENI
Viaţă lungă şi liniştită
cu realizări sufleteşti !

La mulţi ani cu sănătate şi
putere în a-şi desăvârşi opera
scriitoricească!
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FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti - Gorj)
- prozator, poet.

Un tămăduitor al cuvântului
– hărăzit ne-uitării,
În anul 1993, cunoscutul medic şi poet Doru V.
Fometescu se gândea „Cum să-l ajut pe Dumnezeu” (poezie
şi eseuri), astăzi 27 mai 2014, Dumnezeu îi restituie ajutorul,
înnobilându-l cu cei 65 de ani, vârsta de aur, cea care aduce
pensionarea, ca o răsplată a omului ce s-a străduit să
însănătoşească societatea timp de 41 de ani în slujba lui
Hypocrat.
La mulţi ani, domnule doctor!
De la 5,2 kg (greutatea avută la naşterea sa), prin
metamorfoze profesionale şi culturale dr. Doru V. Fometescu
înnobilează existenţa gorjeană cu materie stelară, densă, a
cărei greutate spirituală depăşeşte fruntariile. „Acel copil –
smerit de odinioară, încă nu s-a prăpădit în vâltoarea unor
evenimente din viaţa mea…” „Mie mi s-a dat porunca tăcută
şi creştină de a fi continuatorul unei nobile visări, de a orienta
Neamul nostru într-o curgere naturală spre valori externe ale
Fiinţei, respectând fiorul obârşiei strămoşeşti şi ţinând acea
armonie între generaţii, care provine din contraste, dezbateri,
diferenţe, bunăvoire, stări sufleteşti în libertate şi spirit clasic
insurgent”.
Medicul Doru V. Fometescu este un mare OM de
cultură care a desf ăşurat şi desf ăşoară activ ităţi
extraprofesionale „dăruite” binelui public:
Preşedintele Societăţii Culturale <<Alexandru
Ştefulescu>> şi al Cenaclului <<Sănătatea>> (1985
– 1989);
Director al publicaţiei culturale <<Ager>> (1992
– 1994);
Fondator al revistelor de echilibru spiritual
<<Fluidul roditor>> şi <<Prosens>>, adresate cu
precădere tinerilor creatori (1994 – 1997);
Membru al Societăţii medicilor scriitori şi publicişti
din România (SMSPR), începând din anul 1997;
Preşedintele Fundaţiei culturale <<Dăruie Vieţii
Farmec>>, prin care editează câtev a cărţi:
<<Reînvieri>>, <<Ecouri>>, <<Ramuri de rod>>,
<<Lumină răsfrântă-n vânt>>, <<Obsesia nopţii>>
etc.
23 aprilie 1997, organizează cu un grup de
prieteni
prima ediţie a unei manif estări
interdisciplinare „Logodna vinului cu ulcica”;
iniţiază primele f orme de sensibilizare a
comunităţii natale la proiectul ambiental religios
spiritual (ARS) <<Calea zorilor – Focuri peste
zăpezi>> din zona Ciuperceni – Văicinu (începând
cu 1 februarie 1993).
Pentru meritele sale în domeniul activităţii spirituale
a beneficiat de premii, nominalizări şi includeri:
primeşte Marele Premiu la Festivalul Naţional
de creaţie literară <<Tudor Arghezi>> (1992);
Pagina 15 - este inclus în <<Istoria presei gorjene>>
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semnată de Ion Tarbac şi în <<Dicţionarul scriitorilor
gorjeni>> - autor Al. Doru Şerban (1995 – 1996);
i se conferă <<Ordinul de merit>> al Fundaţiei
culturale „Ghe. Magheru”, Târgu-Jiu şi al revistei
<<Cuget liber>> (1998);
i se acordă titlul de <<Om internaţional al
mileniului>> de către Centrul de biografii internaţionale
– Cambridge, Anglia şi este inclus în <<Dicţionarul celor
mai deosebite personalităţi ale secolului XX>>, I.B.C.
Anglia (2000);
în decembrie 2001 devine membru invitat fondator
al grupului de inovaţie, reflecţie şi decizie în <<Academia
diplomatică Londoneză>>;
este „Cetăţean de onoare” al comunei Ciuperceni,
Gorj (18 aprilie 2001).
(datele au fost extrase din lucrarea „Oameni şi
întâmplări din Gorj” autor ing. Titu Pânişoară).
Eruditul scriitor dr. Doru V. Fometescu scrie frenetic şi
publică:
SENTIMENTUL – PUNCT DE SPRIJIN (poezie,
editura Spicon, Târgu-Jiu, 1993);
CUM SĂ-L AJUT PE DUMNEZEU ?! (eseuri şi
poezie, Editura Ager, Târgu-Jiu, 1993);
CUGET PRIN SUFLET (poeme, Editura Centrului
Judeţean de Creaţie Gorj, Târgu-Jiu, 1996);
SENSURI şi STRĂDANII SPIRITUALE (coautor
eseuri, Editura Dăruie Vieţii Farmec, Târgu-Jiu 2005);
DĂRUIND VISULUI FORME (poezie, Editura
Măiastra, Târgu-Jiu, 2006);
NAIV
ÎN COLŢII LIBERTĂŢII PENTRU
DUIOASELE TĂCERI (poezie, Editura Măiastra, TârguJiu, 2008);
FOCURI PESTE ZĂPEZI (poezie, Editura Măiastra,
Târgu-Jiu, 2009);
DEZMĂRGINIRI – IEŞIREA DIN PARADIS (poezie,
Editura Semănătorul, Tismana 2013).
Ceea ce-i conferă statură şi prestigiu domnului dr. Doru
V. Fometescu este şi faptul că, dincolo de anvergura sa de
scriitor excepţional, ni se arată ca un remarcabil mânuitor al
limbii române. Expresivitatea limbajului, formularea, recursul
la metaforă, proprietatea adecvată a termenilor, jocul de cuvinte
sunt calităţi ale unui scriitor veritabil.
Altruist, modest şi simplu, medicul Doru V. Fometescu
afirmă: „îmi place să cred, azi la 65 de ani ai existenţei, marcată
de scrieri precum <<Cuget prin suflet>> sau <<Dăruind visului
forme>> că nu m-am înstrăinat de modelul ţărănesc al spiritului
creştin şi conserv încă proaspete energii creative”.
Aşa să fie!
Jurist Florian Văideianu, Mai 2014, Târgu-Jiu

Citiţi şi articolul următor
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Omul fără „ţară”
Odată cu lăsarea întunericului, carul încărcat cu
oale din lut aştepta în mijlocul bătăturii, pregătit să parcurgă
drumul – destul de anevoios, din satul Găleşoaia, trecând
Hodoreasca, Ciupercenii, Câlceştii, Godineştii, până la
Tismana. Aici se ţinea bâlciul Blagoveşteniei, unde se
adunau olarii şi cei care vindeau „sămânţâiurile”, în
vederea plantării de primăvară a legumelor.
În grajd doi juncani, rumegând liniştiţi fânul de
peste zi, presimţeau şi ei plecarea. Cu toate că mergeau
agale, drumul fiind destul de lung şi anevoios. Aveau noroc
cu potcoavele din fier, care le mai protejau bietele copite.
Calea le era cunoscută, o parcurgeau în fiecare an de
Buna Vestire.
Nea Mitru, tatăl se apropie încet de băiat, puse
mâna sa mare pe umărul lui şi îl mişcă uşor:
- Hai Ionele, scoală că trebuie să plecăm, avem
cale lungă şi drumul e plin de hârtoape şi mergem încet
să nu se spargă vasele.
Satul răsuna de cântatul cocoşilor, un adevărat
concert. În toate curţile câte un pintenat anunţa că trecuse
de miezul nopţii.
Trezit din somn, băiatul de 13 ani, încă mai avea
în faţă visul care îi provocase mari broboane de sudoare
pe frunte. Se făcea că prepararea lutului cerea un mare
efort din partea omului: alegerea pământului din coasta
dealului, curăţirea, dospirea, frământarea, uscarea, pentru
care se foloseau unelte precum: troaca, mezdreaua,
cuţitoaia, plotogul, cornul şi gaiţa. Argila se aducea în curte
şi se lăsa la „dospit” câteva săptămâni, după care era
mărunţită şi udată cu apă. Se tăia în „felii” subţiri cu
cuţitoaia, pentru a se purifica şi se bătea cu maiul până
se formau „turtele”. Acestea erau aduse în atelier, se udau
cu apă şi se frământau cu tălpile goale şi cu mâinile. După
ce se obţinea o pastă omogenă şi puţin unsuroasă, olarul

Pagina 16

(bietul om) o porţiona, după capacitatea vasului dorit,
într-un „cap”, pentru oala mare, „îndoiala”, „întreiala”,
„împătreala”, ulcele „de cinci” şi „de şase”. Lucrul viu
al mâinilor sale, rostuiau materia, înnobilând-o prin
efort şi suferinţă.
Ionel se ridică din patul de lemn, acoperit cu
salteaua umplută cu paie, se frecă uşor la ochi şi se
bucură de plecarea la bâlci pe care o aşteptase cu
nerăbdare tot anul.
Dorea să vândă vasele din lut pe care singur
le meşterise. Erau primii lui bani şi spera să îi obţină.
Îşi va cumpăra încălţări noi de Paşti şi poate nişte
cărţi… „Tata mai dă oale şi pe produse: grâu, porumb,
fasole; treaba lui, eu numai pe bani.”
Mama Paraschiva le deschise porţile cele mari,
iar cei doi – tată şi fiu, se porniră cu marfa la bâlci.
- Aveţi grijă, când ajungeţi la Godineşti, la râu
să adăpaţi boii, să nu moară de sete! Cu felinarul în
mână, mergând înaintea dobitoacelor, nea Mitru spera
ca fiul său să îl moştenească în meseria de olar. Doar
aşa gospodăria ţărănească poate prospera.
- Nu te las să te duci mai departe la nici o
şcoală, nici la liceu, până nu înveţi meseria mea, în
viaţă nu se ştie când ai avea nevoie de ea…
- Bine tată, cu şcoala mai vedem…
Au trecut anii ca fulgerul. Astăzi profesorul dr.
Ion Mocioi îşi aminteşte cu nostalgie acele timpuri. „Mă
simt ca un om fără ţară, satul meu Găleşoaia nu mai
este, l-a strămutat mina, sunt un desţărat. Numai de
cimitir şi biserică nu s-au atins.”
Florian Văideianu, jurist

Oale în Bâlciul Blagoveşteniei de la Tismana
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Prof. univ. dr. Ion Mocioi, fost senator
de Gorj, specialist în scrierile vechi,
scriitor, brâncuşolog.

rea i
a
r
f
i
sc izatie
e
d
ind a civil
v
i
r
ip
at .
r
o
i
ă
c
p
Mo u nea istice
n
o
dr. I rieri, n preelen
l
a
sc gice
lă
i
a
i
e
d
n
on ele u
la s
e
m
p
f
ă
i
ier erogl
c te
e
m
l
e
i
a
pr
u h ând di
e
c
d
,
Surpriză! Câteva substantive proprii din antichitatea
udiu n Creta conţin
t
s
i
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n
cretană s-au păstrat şi în zona Istrului! Printre ele,
U
c d oice ş
s
i
d
i
numele Gurnia, pârâul care coboară în trepte prin
mi n
unu
bazinele Peşterii Tezaurului de la Mânăstirea Tismana!

DISCUL DE LA PHAISTOS
- Serial în revista Sămănătorul CUVÂNT ÎNAINTE
1. În anii '60, fiind student la Facultatea de Filologie din ClujNapoca, la una dintre universităţile de prestigiu ale României,
în ale cărei biblioteci m-am simţit în largul dorinţei mele de
cercetare, am luat cunoştinţă pentru prima dată despre
"Discul de la Phaistos", obiect celebru prin scrierea lui încă
nedescifrată. El a devenit pentru mine o atracţie şi o severă
temă de meditaţie. în 1966, când am absolvit studiile
universitare, încă nu reuşisem să dobândesc toate informaţiile
de care aş fi avut nevoie pentru a încerca să descifrez textele
de pe cele două feţe ale discului. Ani lungi de revenire asupra
subiectului m-au familiarizat tot mai mult cu semnele scrierii
indescifrabile, apropiindu-mă de momentul găsirii cheii de
descifrare. Abia în 1996 am avut convingerea în reuşită şi
m-am dedicat scrierii acestui studiu final, pe care îl dăm
publicităţii.
2. Vizitatori ai Cretei se întrebau ce reprezintă scrierea de
pe disc ori aduceau informaţii greşite pentru cititorii lor, dândumi un imbold să perseverez. Iată un fragment dintr-o carte
de călătorie despre "Ţara legendarului Minos", text din 1977,
care reflectă stadiul cunoaşterii de atunci asupra obiectului
misterios: "Ce mesaj ne transmite, peste milenii, anonimul
care a scris pe acest disc? Un imn al soarelui, cum înclină
să creadă arheologii? O rugăciune adresată zeiţei-mame a
fertilităţii, prezentă în toate credinţele egeene, cum spun unii
cercetători? O odă adresată unei iubite, cum presupun
literaţii?
Deocamdată nu se poate da nici un răspuns. Scrierea în
"Linear A" şi hieroglifele cretane continuă
Pagina 17 să-şi păstreze tainele..."

3. Istoricii fenomenului scrierii n-au reuşit să descifreze semnele
textelor de pe "Discul de la Phaistos". Cartea de bază a cercetării
scrierii, ajunsă în atenţia tuturor studenţilor filologi, profesorilor
şi lingviştilor, "Histoire de récriture", cu ediţii din 1948 până în
1995, semnată de savantul James Février, considera că obiectul
şi scrierea la care ne referim sunt importate în Creía şi nu s-a
aplecat asupra descifrării textelor. Henri van Effenterre nu şi-a
propus o astfel de încercare în capitolul "Scrierile şi istoria Cretei",
din cartea sa despre "Myceneş viaţa şi moartea unei civilizaţii",
editată în 1985. Georges Jean, în lucrarea din 1987 - "Scrierea,
memorie a oamenilor", nu descifrează semnele şi textele scrierii
de pe disc. Pentru autorii cărţii, din 1991, "Minoenii, vârsta de
aur a Cretei", "Discul de la Phaistos" este amintit ca "obiect
misterios şi excitant care n-a încetat în a provoca spiritele şi de
a suscita cele mai exagerate lecturi", un obiect care procură
cititorului "un parfum al exotismului". Guy Rachet, în cartea, din
1994, "Civilizaţiile şi arheologia Greciei preelenice", care prezintă
un comentariu amplu despre "Discul de la Phaistos", în cadrul
capitolului despre "Scrierile preelenice", nu rezolvă problema
traducerii textelor. Nici cea mai recentă antologie despre
"Naşterea scrisurilor", din 1990 şi 1994, nu poate depăşi această
situaţie a descifrării textelor: "Dacă am dispune de un eşantion
adecvat, aceste probleme ar putea fi rezolvate, dar nu suntem
capabili să identificăm tipul limbii căreia îi aparţine, după cum
nici familia sa lingvistică. Noi nu cunoaştem locul de provenienţă
al scrierii; după cum acesta ar fi urcat tot mai sus, sunt şanse
mari ca el să nu fie originar din Creta, fără ca ipoteza contrară
să fie exclusă. Nu avem nici un mijloc de a face o presupunere,
cât de aproximativă, asupra naturii textului, căci nimic
asemănător nu a fost găsit în nici o altă limbă cunoscută (...)
Singur un ansamblu de documente similare ar permite să se
deschidă calea unei veritabile descifrări a discului din Phaistos".
în continuare, autorul, John Chadwick, îşi manifestă convingerea
că "discul este indescifrabil atât timp cât va rămâne un document
izolat". Evident, eu nu m-am oprit la o astfel de convingere
restrictivă, care neagă implicit metoda deductivă şi alte
procedee cu sorţi de izbândă în cercetarea complexă..
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4. Un merit cu totul aparte îl are savantul Louis Godart, autorul
cărţii "Discul de la Phaistos. Enigma unei scrieri", din 1995,
care a sintetizat informaţiile bibliografice despre semnele
acestei scrieri, deşi n-a reuşit descifrarea ei. Are convingerea
că "Discul va conserva pentru multă vreme încă şarmul şi
misterul său". într-un asemenea peisaj ştiinţific dezolant şi de
extremă prudenţă este negat şi demersul oricărui vizionar,
ceea ce nu slujeşte ştiinţa. Să nu uităm că totul poate fi
cunoscut!
5. Una dintre cărţile consultate de noi, referitoare la domeniul
nostru, "Istoria scrierii", de Louis-Jean Calveţ apărută în 1996,
cu ediţii ulterioare, prezentând "Discul de la Phaistos",
dezarmează cercetătorii apreciind că "în stadiul actual al
cunoştinţelor noastre, nu se poate ajunge la descifrare" (p.
261, ed. Pluriel).
6. Textul "Discului de la Phaistos", în ce priveşte conţinutul
său probabil, a fost considerat, între altele, ca document istoric
în "ancestrala limbă bască", text care ar exprima un imn în
onoarea unei zeiţe sau un cântec triumfal al expediţiilor
"popoarelor mării"... Obiectul în sine a sugerat unor cercetători
că ar fi un disc antic al jocului egiptean al "şarpelui" sau al
reprezentării "labirintului", în epoca elenică. În alte interpretări,
a fost apreciat ca obiect de cult. Destinaţia precisă a discului
nu a fost precizată, deci, pe baza unor analize fundamentate
ştiinţific, textul lui rămânând o enigmă până astăzi. Din ghidul
"Crčte" al colecţiei Konemann, oferit turiştilor la începutul
mileniului al treilea, aflăm: "Celebrul disc găsit în palatul de
la Phaistos este unul din numeroasele mistere care înconjoară
civilizaţia minoeană... Se disting pictograme din flori, păsări
şi fiinţe umane, dar semnificaţia lor rămâne necunoscută.
Repetarea mai multor simboluri ar putea indica o rugăciune
sau un imn...". Discul este obiectul cel mai important din sala
III a Muzeului arheologic din Heraclion.

SCRIERILE VECHI DIN CRETA
8. Creta, sau "Marea Insulă", cu caracterul său propriu şi tradiţiile
foarte vechi, o ţară care se distinge dintre toate celelalte insule
greceşti, este ţara minoenilor, a cărei cultură a atins apogeul cu
multe secole înaintea Greciei antice. Ea a fost succesiv dominată
de greci, romani, bizantini, veneţieni şi turci, însă arheologii au
dovedit existenţa reală a unui popor preelenic, cu o cultură foarte
evoluată. Istoria Cretei începe cu primii ocupanţi pelasgi în anul
6000 î.e.n. Civilizaţia cretană începe între anii 3000-1900 î.e.n.,
în perioada prepalaţială, cu scrierea hieroglifică provenită din
Pelasgia. Spre sfârşitul perioadei prepalaţiale (1900-1700 î.e.n.),
când au fost construite palatele de la Cnossos, Phaistos şi Malia,
minoenii au ajuns în punctul unei scrieri silabice, linearul A,
după o scriere hieroglifică de origine pelasgă, care încă nu a
fost descifrată. Ocupanţii Cretei după catastrofa din 1700 î.e.n.,
cel mai probabil un cutremur, protogrecii, au reconstruit palate
mai frumoase şi mai mari decât cele dinainte, favorizând
dezvoltarea unor adevărate vile în jurul palatelor şi apariţia unei
scrieri, linearul B, practic şi uşor de utilizat, în locul silabarului
pelasg.

DISCUL DE LA PHAISTOS
9. Discul de la Phaistos este o tăbliţă circulară, din lut ars, cu
diametrul de 16 cm, care a fost gravată, prin puansonare, o
scriere cu semne hieroglifice, ordonate în spirală, pe ambele
sale feţe. A fost descoperit în săpăturile arheologice (MM-3A)
din oraşul Phaistos, din Creta, în 1908, şi a fost dataţ prin metoda
C14, pentru perioada 1700-1650 î.e.n.
10. Creta şi Marea Egee îmi apar într-o nouă lumină: ele sunt
legate, desigur, de zorii civilizaţiei europene. Phaistos este cel
mai vechi oraş al civilizaţiei minoice, cum era considerat până
în 1900, când, în Creta, au f ost descoperite vestigiile
Cnossosului.
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11. Palatul de la Phaistos era, probabil, centrul primei
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capitale a regatului lui Minos, întemeietorul ţării unui labirint. A
fost ridicat de trei ori. Primul edificiu al palatului minoic a fost
construit la începutul mileniului al II-lea î.e.n. Pe la 1700 î.e.n.
a fost distrus de un incendiu. Al doilea edificiu s-a ridicat peste
ruinele celui dintâi, dar şi acesta a fost dărâmat parţial la un
cutremur. Ultimul edificiu s-a refăcut în secolul al XV-lea î.e.n.
şi a durat până în secolul al XII-lea î.e.n., când a fost distrus
de cretanii din oraşul vecin şi rival, Gortina, din aceeaşi câmpie
Messara, de pe râul Hieropotamos.
12. Discul de la Phaistos a fost adus în Creta, probabil, în
vremea primului rege Minos, care l-a folosit pentru scopul încă
necunoscut până acum, pe care îl vom preciza mai departe.

ORIGINEA DISCULUI DE LA PHAISTOS

imaginea labrys-ului, ci a unui topor cu un singur tăiş, dovadă
că discul în cauză a fost adus de cărturarii lui Minos, dintr-o
altă ţară, că semnele scrierii de origine au fost creaţia altui
popor şi nu a cretanilor. Simbolul "labrys", descoperit ca
hieroglifa cretană, ca şi "labirintul", era consideraţ de locuitorii
din Phaistos, ca "apărător de rele". Barda sau securea cu dublu
tăiş a fost, de asemenea, în pecetea neamului Cretan, şi era
adusă în sanctuare, aşezată fiind pe socluri. Asemenea
importanţă au dat securii cu dublu tăiş şi hitiţii, al căror zeu al
furtunii, Tişuba, o avea drept simbol. Dacă alfabetul scrierii de
pe "Discul de la Phaistos" ar fi fost creaţia proprie a cretanilor,
simbolul de bardă sau de secure cu dublu tăiş ar fi putut fi
recuperat ca "literă" în alfabet; toporul figurat aici este simplu,
cu un tăiş. Barda cu dublu tăiş a fost descoperită pretutindeni
la Phaistoş în palatul lui Minoş pe ziduri şi uşi, chiar pe cripte şi
fresce. Lipsa imaginii cu dublu tăiş a toporului - "literă" în
"alfabetul" scrierii de pe "Discul de la Phaistos" poate fi argument
credibil că discul are ca origine altă ţară.

13. Originea "Discului de la Phaistos" a fost, un timp,
considerată cretană, acesta fiind descoperit în Creta
Occidentală, zonă în care cercetările arheologice nu au avut o
extindere deosebită. însă, discului cu inscripţiile sale, nu i sau mai găsit alte obiecte gravate în acelaşi fel, şi nu s-a putut 16. Intre imaginile folosite de semnele "Discului de la Phaistos"
realiza un studiu bazat pe comparaţia textelor din Creta.
nu apar acelea ale "leului", "minotaurului" şi "grifonului", care
sunt imagini obişnuite ale culturii cretane. Ca şi egiptenii, cretanii
14. Primul savant care a respins originea cretană a "Discului adorau, însă, "taurul" şi şarpele", ba chiar supraestimau
de la Phaistos" a fost chiar descoperitorul său, Pernier, autorul tauromania şi hrăneau şerpii-idoli cu prăjiturele dulci. Curios
ipotezei după care acest obiect cu înscrisuri hieroglifice a fost este că între imaginile de "literă" ale "Discului de la Phaistos"
"importat" dintr-o altă ţară. Alţi savanţi - Bossert, Myres, este văzută numai o "piele de animal". Dintre păsări sunt
Pendelbury, Reinach - au căutat ţara de origine a discului în reprezentate numai o "pasăre" oarecare, ca simbol general, şi
Asia Mică, respectiv Lycia sau Caria. Argumentele lor au un herete (uliu, gaie), o pasăre răpitoare. Acestea ne determină
constat în: 1) observaţia că hieroglifa care reprezintă o să credem că scribii textelor de pe "Discul de la Phaistos" nu
construcţie de lemn se aseamănă cu o construcţie tipică erau cretani, ci originari din altă ţară, din aceea de unde au
mormintelor rupestre din Lycia şi 2) descoperirea unui pithos, venit cretanii.
într-un cimitir din Epoca Bronzului antic (II - III), care are semnul
soldatului cu cuafură gravat asemănător discului cretan, datat Ultima apreciere de acest fel aparţine lui Louis-Jean Calveţ
mai târziu cu patru secole (sec. XII î.e.n.). Noi facem observaţia care, în lucrarea amintită, precizează că "nimic nu ne mai
că soldaţii purtători de coif cu "cuafură" în acelaşi stil erau şi probează că acest disc este originar din Creta: el ar fi putut
ostaşii din Lemnos, insulă din Marea Egee, ca şi militarii etrusci veni nu importă de unde, adus de navigatori, şi aceasta este
din nord-vestul Italiei, sec. VII î.e.n. şi totuşi, afilierea semnelor ipoteza cea mai probabilă" (p. 261-262).
hieroglifice respective nu rezolvă problema originii "Discului
de la Phaistos".
Problema-cheie a acestui text în descifrare rămâne atribuirea
lui populaţiei pelasge, aceea care 1-a folosit. Rezolvăm această
15. Se ştie că soldaţii cretani purtau barda dublă - labrys, armă chestiune descoperind creatorul discului în civilizaţia balcanică
folosită şi pentru omorârea taurului la ceremoniile rituale. În preelenică, aceea a pelasgilor, un popor-părinte al cretanilor,
scrierea de pe "Discul de la Phaistos" nu se regăseşte, însă, primii locuitori ai Cretei.

PHAISTOS
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GOURNIA -Bazine de apă în cascadă

ÎNCHEIERE SERIA I-a din studiul «Ion Mocioi - DISCUL DE LA PHAISTOS», Editura
«SPICON», 2001, Colecţia «Ştiinţa în mileniul III», ISBN 973-9022-87-1 - va continua -
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Nicu Tomoniu şi
Comitetul Director
AST Tismana urează
redactorului şi
prietenului nostru
George Anca,
sănătate, viaţă
îndelungată plină de
bunăstare şi bucurii !

Nicu Tomoniu către George Anca :
„- Ce zici George, ieşim şi noi la pensie la 70 de ani ?”
„- Nu pot cu 7 luni înaintea ta! Te aştept!”

Dragă George,
Din partea mea şi a Programului în Limba Română
al staţiei de radio 3zzz 92,3 fm si a postului de
televiziune Ch 31 TV din Melbourne, Australia
primeşte multa sănătate, viaţă lungă şi îmbelşugată
cu multe realizări şi împliniri materiale, profesionale
şi sufleteşti ALĂTURI DE CEI DRAGI ŢIE şi, “Sauzim Numai de Bine!”
La Mulţi Ani George Anca!
Cu mult drag şi preţuire,
Ben Todica
Radio TV Producer Melbourne Australia

atunci când nu eşti LIBER”.
Este cel mai interesant suflet de om, de artist, de scriitor, de
poet, profesor şi prieten pe care l-am întâlnit în viaţă. Un om
liber şi plin de curaj. Să-l cunoşti pe autorul Anca în esenţă
este ca şi cum ai porni sa urci Everestul. E greu însă ajuns în
vârf vei simţi ce simte el - vei vedea o alta lume, vei ieşi din
norme şi te vei elibera. Să fii atins de dragostea şi
generozitatea sa e un privilegiu.
George Anca - o marca in panteonul literaturii romane.
La Mulţi Ani, Maestre!
Ben Todica

Cu aceasta ocazie Sâmbătă 12 Aprilie 2014 va avea loc un
GEORGE ANCA (n. 12 aprilie 1944, Vâlcea) Poet, eseist, Medalion Aniversar George Anca la Biblioteca Judeţeană
specializat în indianistică. Operă vastă, de combinaţii pline “Antim Ivireanul” Vâlcea organizat de Forumul Cultural al
de virtuozitate între originismul universal şi modernismul Râmnicului şi Biblioteca Judeţeană la orele 17:00
arhaizant. Studii şi titluri academice: Doctor în filologie (Univ.
Bucureşti, 1975). Director general al Bibliotecii Pedagogice
Naţionale „I.C. Petrescu”; Visiting Lecturer University of Delhi
(1977-1984; 2002-2003); scriitor - membru al Uniunii
Scriitorilor din România; traducător. Preşedinte al Asociaţiei
Culturale Româno-Indiene şi al Academiei Internaţionale
„Mihai Eminescu”; vicepreşedinte al Societăţii de Etnologie
din România; membru al Romanian Group for Pugwash.
Despre omul de cultură
Sa fiu sincer George Anca este cel mai dur diamant al literaturii
romane. Este un diamant pur şi neatins de mana şlefuitorilor
ordinii de zi. Ţi-e frică să te apropii de el pentru că nu ştii cum
să-l apuci şi oricum l-ai atinge, el taie adânc şi doare – “doar
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Iar din partea
Asociaţiei
«Semănătorul
Tismana»
Medalia
«Semănătorul
Tismana»
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DORU V. FOMETESCU - (n. 1949,
Ciuperceni - Gorj) - poet, eseist.
Din volumul

DEZMĂRGINIRI –
IEŞIREA DIN PARADIS
Focuri peste zăpezi
prozatorului Ion C. Gociu
Chiar dacă vremurile s-au vărgat în negru
păstrează obiceiul – sărbătoarea;
în mărturia de a fi integru,
să îndrăgeşti aproapele şi zarea!
Chiar dacă bunul simţ de-abia se întrevede
în toiul de schimbări cu prea puţină milă,
hai, alege visul, în armonie crede,
în zori de primăveri cu-arome de zambilă…
Chiar dacă multe sunt pe dos şi zeu e banul,
vai, satul azi arată tot mai însingurat,
inimi vuiască voia bună la Văianu,
„Focuri peste zăpezi” şi suflet dezgheţat!
27.01.2013

Viaţa ca un foc de vise
Motto: Foc sacru-i viaţa,
unde vise ard (DVF)
Ţara prinsă în vâltoare
aşteaptă să treacă valul;
pe când prostia nu doare
fusta dezmiardă „moralul”!

Adevărul
Un zefir ce se răsfrânge
peste lumile nătânge
Adevăru-i mereu altul
fuştei urzind la Înaltul…

Printre fălci de lăcomie
cine mai ştie să piardă?
Când ne biruie trufie
viruşii rod la „mansardă”…
Eu nu cred că ne îndoaie
existenţa asta şuie;
nişte zăpezi, chiar şi-o ploaie,
spală răni din Cetăţuie…

Un portal spre Taină nouă
îmbobocită în rouă –
un fapt copleşind Lumină
străvechi leac ce tot alină…

Hai să ne conectăm fire
la orizonturi deschise;
să întrezărim iubire
viaţa ca un foc de vise!

Un contrast la o părere
Frumosul gând ce nu piere!

22.12.2011

13.11.2009

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

Poezii din grădina de
sub cer
Poveste precolumbiană

Din volumul, “Grădina de sub cer”

- AvatarDacă alegi lumina
Întunericul va fi învins!
Şi invers?!
În unii oameni sălăşluiesc l
upi, în alţii doar nişte
amărâţi de câini - Bunica
De când este lumea lume
Şi pământul e pământ
Pentru orice bunicuţă un nepot
e drag şi scump.
Şi-l învaţă câte toate
Pentru viaţa-i necesar.
În fiecare zi pruncul
primeşte câte o poveste-n dar,
Ca să-nveţe fătul fraged
Diferenţa dintre lumi.
Povesteşte bunicuţa lupta
aprigă-ntre lupi
Unul alb şi unul negru
Cu ascuţiţi colţi fioroşi
Amândoi chiar în fiinţă
ei î?i au sălaş.
Lupul negru o îndeamnă
şi-o ajută către rele
ceas de ceas.
Lupul alb o scoate-ntr-una
din al răului necaz
Şi-i aduce pace-n suflet
Armonie cu ce-i bun.
Astă luptă
permanentă
A sleit-o zi de zi
Pe-amândoi lupii
până acum fiind silită
a-i hrăni.
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Copilaşul de o şchioapă
Având soarele în faţă
Şi luceferii în piept
O întreabă cu sfială:
„În această luptă cine
va învinge, cine va pieri?”
„Cel hrănit de mine bine
Mai puternic va lupta
Şi în lupta cu cel fără hrană
El va câ?tiga!”.

Caii lui Sân’ Toader
- Obicei Pe malul Gilortului
Sân’ Toader a despletit
Cozile cailor albi.
Caii au spart
îngheţul apelor.
Fetele au cules
iarbă mare
Şi şi-au spălat pletele.
Să aibă fetele cozile
Ca firele din coamele
Sirepelor iepe!.
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Poveste de dor
Imensa pădure
Cu braţe de verde,
în care durerea
-ntr-o clipă se
pierde,
Te-alină cu cânturi
de păsări,
Te-mbie cu timp
de visări.
Lumina – pădurii
pierdută în şoapte,
cu vise ucise şi
cântec de iele,
Adună scânteia
lucirii de ape
Şi-n foşnet de
crengi, de vânt
tulburate,
Să-mi cânţi iar
povestea de dor dintre fata pădurii
şi mândrul fecior.
˝Pe poteci însorite
alergau. Nici în
vis nu ştiau cât de
mult se iubeau
Dar feciorul era
de-mpărat
Iară fata pădurii
fecioara săracă din
sat.
Şi-a prins împăratul
de veste de
neînchipuita
poveste.
Şi fata a dat-o
la zmei să nu se
mai
ştie de numele ei.

Din lanţul robiei
feciorul a scos-o
Şi-n afundul pădurii
în verdele tău
De mână cu fata
Şi-a împlinit visul
său.
Acum – El – regele
Ielelor
este, de mână cu
mâna frumoasei
împărătese.
În fiece noapte
cu lună
Se iubesc şi
Dansează
Împreună.
Tăcut este codrul
în nopţi fără lună
Dar când raze
de-argint sporesc
taina de umbre
Ielele toate
dansează
-n pădure
Şi tulbură mintea
bătrânului rege˝.

Decrementa atque
incrementa
Grădinarul plecase
de multă vreme
Să vadă grădinile
lumii, să adune
Răsaduri, idei
Seminţe.
La început în urmă-i
a părut că totul
e bine.
Apoi vântul a
tulburat
gândurile
culorilor.
Apa a înecat liniştea
şi a lăsat să
Crească buruienile.
Frigul a strivit
încet-încet
miresmele.
Fânul a cuprins
gleznele
pomilor,
Şi niciun tril nu
mângâia
visul de zbor
al frunzelor.
Într-o dimineaţă
devreme
S-a întors
Grădinarul.
A liniştit vântul
cu privirea.
A oprit apa în
palme.
A lăsat căldura
să mângâie
blând,
Îmbăind totul
în mireasma
fânului proaspăt
cosit.
Până la prânz
toată grădina
a reîntinerit.

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

Poeziile lunii
aprilie
Atunci, zăpada
Pe vremea aceea
Zăpada
Era
Una cu albul,
Era una cu umerii,
Cu cerul,
Cu copacul de argint,
Cu opincile mele.
Pe vremea aceea,
Zăpada
Era cât gardul,
Până la straşina casei,
Până la şcoala din sat,
Până la primăvară,
Până în viitor.
Pe vremea aceea,
Zăpada
Chiar era albă.

Până şi zeul
Scena cu mortul
Se repetă.
De data aceasta,
Pe catafalc e un zeu…
Venit din nu ştiu care
Anotimp.

Popa
E asemenea unui mit
Desăvârşit
Prin tămâia pe care
Numaidecât
O împrăştie
Din cădelniţă
În capelă
Şi pe tot drumul...
Până ce zeul
Va fi o simplă amintire.

Prinţul
Prinţul
Şi-a îngropat
Inima
Cu propriile mâini.
De faţă
Au fost
Sabia sacră,
Nufărul alb,
Oceanul planetar.
Un discurs
Princiar
Nu se va fi rostit..

Să mor
O să mor
Şi o să fiu
Îngropat
Într-o inimă.
.

Poezii şi grafică:
Vasile Mic

Citiţi celelalte Poezii ale lunii aprilie online, aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2014/04/vasile-mic-poeziile-lunii-aprilie.html
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Un “istoric”, lansat de grupul antinaţional
Humanitas/Historia, pus la zid de ziarul NapocaNews
Lucian Boia NU mai este istoric
Am urmărit cu deosebit interes emisiunea “Jocuri de
Putere” a lui Rareş Bogdan despre ultima carte publicată de
Lucian Boia. Felicit pe realizatorul emisiunii pentru reuşita
dezbaterii, dar şi pentru acribia oferită de istoricii clujeni I.A.
Pop, Ion Novăcescu sau jurnalistul şi poetul Tavi Hoandră.
Emisiunea trebuie înregistrată pe DVD şi oferită cadou în şcolile
româneşti, pentru a se preîntâmpina falsificatorii istoriei, care
pregătesc un atac ideologic demitizator, la împlinirea a 100 de
ani de la realizarea Marii Uniri din 1918. Nu intru în detaliile
excelentei emisiuni, doar doresc să fac o completare la afirmaţia
jurnalistului Rareş Bogdan, care după ce a criticat corect şi
pertinent ultima carte a lui Boia despre Primul Război Mondial,
i-a lăudat apoi celelalte cărţi scrise de autor. Din păcate, nu e
adevărat. Şi celelalte cărţi scrise de Lucian Boia se încadrează
în politica de demitizare a istoriei naţionale, cu bună ştiinţă, şi
se pare bine stipendiată de fundaţii străine. Şi cărţile despre
mit şi conştiinţă în istoria românească, despre germanofili sau
capcanele istoriei, nu sunt decât literaturizări subiective,
compilaţii bine însăilate, fără apel la documente şi arhive.
Lucian Boia scrie în cel mai pur stil marxist şi încearcă într-un
registru ideologic materialist să-şi depăşească înaintaşul, pe
istoricul stalinist Mihail Roller.
Lucian Boia a fost desfiinţat, ca şi istoric, în 2002 de
academicianul IA Pop într-o memorabilă carte. Viziunea lui Boia
e strict marxistă: el afirmă că majoritatea românilor erau
analfabeţi şi nu înţelegeau idealul unităţii naţionale. E o atitudine
istoriografică pur marxistă, în care se consideră că masele fac
istoria. Nu e adevărat, ci elitele fac istoria. În preajma anului
1918, elitele majore şi cele minore erau adepte ale unirii
Transilvaniei cu România şi erau promotori ai idealului naţional.
Motorul istoriei sunt elitele, la români, dar şi la francezi, germani,
spanioli sau unguri. Masele doar urmează elitele care le educă
şi le oferă o traiectorie politică, economică şi culturală. Numai
la Lucian Boia, România e “altfel”, da e altfel cum sunt şi danezii,
englezii, francezii, suedezii “altfel”. Fiecare popor are
particularităţile specifice. Privind “capcanele istorie”, Lucian
Boia, reiterează ideologia marxistă şi materialismul dialectic
în cel mai pur stil comunist: toţi istoricii români au greşit, căzând
în extreme de stânga sau de dreapta, numai Lucian Boia şi
compania, la fel ca istoricii comunişti din anii 50, au ajuns la
iluminare şi înţelepciune, să înţeleagă mersul istoriei pe drumul
luminos al socialismului, pardon capitalismului.
E o teorie pur marxistă pe care Lucian Boia o
implementează în istoriografia noastră, “toţi e proşti”, noi
bursierii stipendiaţi şi vânători de excursii la universităţi
occidentale, am ajuns la maturitatea înţelegerii adevăratei
istorii, în care românii sunt “altfel”, trebuie să-şi pună cenuşă
în cap şi idealul naţional e depăşit.

Cu astfel de “profesori de istorie”, care fac manuale
şcolare vă daţi seama că elevii români nu mai înţeleg nimic
din istorie. Pentru Lucian Boia şi compania nici nu contează,
pe baza pseudo-teoriilor istorice poporul român trebuie să
dispară prin aneantizarea conştiinţei de sine şi naţionale.
Pe acest spaţiu eliberat de ideea de naţiune, va trăi
o populaţiune, eventual parte a unei ţări vecine Ungaria sau
Rusia, şi atunci Lucian Boia poate fi fericit de împlinirea şi
materializarea operei sale eseistice. De mult, de la lucrarea
sa de doctorat, din anii 70, despre Eugen Brote, Lucian Boia
NU mai este un istoric, ci doar un eseist, prozator sau literat,
iar cărţile lui trecute obligatoriu în acest registru tematic.
Cred că ar trebui pensionat Boia şi de la facultatea de istorie
a Universităţii Bucureşti, că nu-i poate învăţa pe studenţi
literatură şi eseu, la o unitate de învăţământ preocupată de
instrumentarul ştiinţific al izv oarelor, documentelor,
mărturiilor orale şi arhivelor.
Ionuţ Ţene
.

NOTĂ. Ionuţ Ţene,
editorialist
NapocaNews, este
redactor la această
revistă şi fiul
sărbătoriţilor din 25
mai 2014, Al Florin
Ţene şi Titina Nica
Ţene!
Îi felicităm pentru
frumoasa şi
temeinica educaţie
şi instruire dată
fiului lor!

Citiţi articolul şi alte articole pe această temă, online, în ziarul de la Cluj-Napoca:
http://www.napocanews.ro/2014/04/lucian-boia-nu-mai-este-istoric.html
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Adresă către CNA: În apărarea lui Lucian Boia, lectorul Adrian Niculescu a
făcut apologia crimei, în mod repetat, la emisiunea Jocuri de Putere cu
Rareş Bogdan de la Realitatea TV. Minciunile triplului Boia – Liiceanu –
Niculescu ţintesc aniversarea Centenarului Marii Uniri
In ediţia de ieri seara (marţi, 29 aprilie 2014) a
emisiunii lui Rareş Bogdan “Jocuri de Putere” de la
Realitatea Tv s-a discutat sub titlul “Cui aparţine
Transilvania” despre Cazul Boia – Liiceanu, respectiv
despre ultima carte a eseistului apărută la Humanitas,
„Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri,
reinterpretări“. Invitaţi in studio, un lector universitar la
SNSPA, Adrian Niculescu, şi jurnalistul Octavian
Hoandra de la Ziua de Cluj. Invitaţi, prin telefon, rectorul
Universită?ii Babe?-Bolyai din Cluj, academicianul Ioan
Aurel Pop şi, din studioul Realitatea Tv de la Cluj,
istoricul Ion Novăcescu (foto sus). Conform afirmaţiilor
realizatorului, Lucian Boia, ultimul Secretar cu
Propaganda al PCR pe Facultatea de Istorie a
Universităţii Bucureşti, şi editorul sau, Gabriel Liiceanu,
urmează să compară împreună într-o alta ediţie a
emisiunii “Jocuri de Putere”.

a asigura un climat bazat pe libera exprimare şi responsabilitatea
faţă de public în domeniul audiovizualului” să procedaţi în
consecinţă şi să aduceţi la cunoştinţa organelor competente
această faptă ilegală.
Va multumesc,
Victor Roncea

Prestaţia pretinsului istoric Adrian Niculescu
(foto), un susţinător înfocat dar fără argumente al lucrării
lui Lucian Boia, la rândul ei o rescriere a istoriei care
nu se bazează pe nici un document sau faptă reală,
fiind practic o interpretare eseistica într-o notă
personală, cu tuse antiromâneşti groteşti, a generat
inclusiv revolta Inaltpreasfintitului Andrei Andreicuţ,
Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului. Acesta
a intervenit in direct în apărarea Bisericii Ortodoxe,
acuzată mincinos de Adrian Niculescu că ar fi blestemat
Armata Română împotriva făptuirii Marii Uniri. Poziţia
Inaltpreasfintitului Andrei a fost susţinută, telefonic, şi
de PS Lucian Mureşean al Bisericii Unite cu Roma.
In f inalul emisiunii, pentru a drege din
aserţiunile neadevărate şi agresive făcute pe parcursul
transmisiei, Adrian Niculescu a ţinut sa sublinieze că
poziţia respectivă a avut-o de fapt fostul mitropolit Vasile
Mangra, care s-a sinucis la Budapesta. Corectat şi
asupra acestei noi inadvertenţe istorice – după cum a
afirmat Ion Novacescu, Vasile Mangra a fost, de fapt,
omorât la Budapesta, în circumstanţe rămase neclare
– pretinsul istoric Adrian Niculescu, după ce s-a scuzat
ca “aşa a citit in România literara”, a repetat in direct,
de câteva ori, mesaje aprobatoare ale actului criminal,
în sensul că “foarte bine că a fost ucis” şi “merita să fie
ucis”. Fapta de apologie a crimei în public se încadrează
in Art 324 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoarea
de la 3 luni la 3 ani.
Va rugam aşadar, în calitate de “garant al
interesului public şi unică autoritate de reglementare
în domeniul programelor audiovizuale” cu misiunea “de
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Citiţi articolul din ziarul de la Cluj-Napoca pe blogul nostru:
http://cleptocratia.blogspot.ro/2014/04/napocanews-lectorul-adrian-niculescu.html

Sămănătorul - Anul IV. Nr. 4(5) - aprilie 2014 - ISTORICI DIVERSIONIŞTI
Fiesta antiromânească a lui Lucian Boia si Gabriel Liicheanu, dejucată la
Humanitas-Cismigiu printr-un protest al bunului simt. Boia: “România nu
are nici un drept istoric asupra Transilvaniei”. Mihai Tociu vs Sorin Lavric
i importanţă nu-i ridicăm mingea la fileu? Iar ignorându-l, gogoriţele
lui nu se răspândesc în mase şi fac rău? Asta-i dilema!”
- D-le Melian, cazuri nefericite ca al d-lui Djuvara sunt
puţine dar fenomenul e bine disimulat şi trebuie să atragem atenţia
asupra lui. Pe Djuvara l-a lansat Ion Cristoiu constatând că omul
vine de la serviciul lui din Africa cu o pensie de doar 60 dolari,
care evident că nu-i ajungeau. Hoţomanul de Cristoiu ştia prea
bine cum te poţi lansa subit în literatură: ori scrii o carte “mare”
fără niciun cusur, ori spui o prostie la fel de mare - de tip “Codul
lui Da Vinci” sau “găinii care naşte pui” - şi succesul e garantat.
Când a lansat Cristoiu - printr-un articol - tâmpenia cu
Thocomerius, prinţ cuman care l-a făcut pe Basarab Întemeietorul
şi pe lângă el a mai făcut şi Ţara Românească, erau la comentarii
circa 350 de poziţii contrare printre care şi a mea, cu invitaţia de
a intra pe un site de-al meu unde aveam un capitol privitor la
basarabi.
Apoi, d-l Artur Silvestri mi-a editat cartea “Neamul lui
Basarabă” şi am pus-o pe Internet. Credeţi că am estompat bomba
lui Cristoiu şi a lui Djuvara cu ale mele 400 exemplare editate şi
distribuite la întâmplare faţă de mediatizarea formidabilă îniţiată
de Cristoiu prin presă, prin televiziuni şi prin invitarea
“personalităţilor” la lansarea cărţii? Abia acum, după mai bine de
patru ani, când lumea a început să ia cunoştinţă de demontarea
punctuală a diversiunilor djuvariste, moşul Djuvara s-a potolit cu
Thocomerius al lui. Cartea n-a mai fost editată dar a scos alte
cărţi, la fel “bombe” nedocumentate, care fac furori şi umplu
librăriile. Asta, pentru că omul e chemat la televiziune, e invitat
pentru o “porţie de istorie” la radioul naţional sau alte asemenea
trucuri ale “nucleului dominant” - cum spunea Artur - şi ale patapleşu-cristoilor de presă cum zic eu. Acesta e fenomenul grav
care trece neobservat in lumea “bună”, ba mai dă apă la moară
celor de la putere, inclusiv şefului statului cu “Condamnarea
comunismului”, carte scrisă cu condei tismineţkian. Tismăneanu,
Djuvara şi alţii ca ei prosperă, s-au ajuns!
Iată deci, faptul e fapt: vasăzică nu m-am lansat eu cu o carte
bine documentată cu trimiteri exacte la marii istorici care
NOTA REDACŢIEI: Am criticat pe Victor Roncea în articolul tranşaseră o dată problema întemeierii ţării. S-a lansat d-l Djuvara
nostru «Ajunul Crăciunului 2013: ZIUA “Z” A DEBARCĂRII iar acum librăriile cârcâie de cărţile lui. “Operaţiunea Cristoiu” a
COMANDOURILORNAŢIONALISTE ÎN ROMÂNIA» dar reuşit cu bine!
acum felicităm pe patriotul Victor Roncea pentru lupta contra
grupului infracţional Humanitas/Historia condus de doi
indivizi orbiţi de strălucirea banilor.
Iată o notă despre astfel de indivizi:
NOTA. O discuţie despre „lansările” lui Ion Cristoiu apare în
revista „Sămănătorul”, nr. 4, iulie, 2011. şi in articolul
GEORGE ANCA ÎN LIBRĂRIA CONGRESULUI SUA
http://www.tomoniu.ro/opinii/societate/george-anca-1.htm
Reiau fragmentul:
Prof. univ. Alexandru Melian: “- Vă propun tuturor o
dezbatere pe tema “bombelor de presă” cum le-aţi numit în
cazul scrierilor lui Djuvara. Aici apare un paradox, ce facem
cu omul care se bagă în istorie şi în lingvistică nefiind nici
istoric, nici lingvist? Noi, criticii literari, apoi istoricii şi lingviştii
- pentru că omul bagă în lexicul românesc o serie de aşa
zise “cuvinte cumane - să-i dăm importanţă sau nu? DânduProfesorul de sub-istorie Lucian Boia contrat la
Humanitas de Mihai Tociu 24 04 2014 via Roncea RoIeri,
24 aprilie, la Librăria Humanitas Cişmigiu s-a lansat noul
v olum al lui Lucian Boia „Primul Război Mondial.
Controverse, paradoxuri, reinterpretări“, (de la ora 19.00).
La eveniment, alături de autor, a vorbit şi Gabriel Liiceanu,
ne anunţă sub forma de reclamă, revista lui Ion Cristoiu (?),
Historia.
Mihai Tociu, cunoscut cititorilor Roncea.Ro şi prin
succesul repurtat împreună cu alţi trei “terorişti-vizuali” la
Arcul de Triumf, unde a fost repusa Budapesta la locul ei,
ca victorie a Armatei Romane, după ce fusese obliterată de
partenerii de guvernare ai FSN (PSD si PDL), recte UDMR,
a înregistrat ieri, la Libraria Humanitas – Cismigiu, o noua
victorie a bunului simt românesc.
Iată scurta sa relatare, ilustrată edificator cu
fotografiile de mai jos: “Eşec neaşteptat la lansarea ultimei
cărţi de pseudo-istorie a lui Lucian Boia. Bucureştiul a dovedit
încă o dată că este Capitala românilor şi a dat tonul la
acţiunile de opoziţie faţă de manipularea istoriei de către
agenţii de influenţă maghiari. Un grup de patrioţi a reuşit în
24 aprilie 2014 să strice fiesta antiromânească organizată
de Gabriel Liiceanu. Deci, se poate!”. Felicitări!
“România nu are nici un drept istoric asupra
Transilvaniei” este doar una din afirmaţiile lui Lucian Boia
din ultima sa hârtie igienică imprimată sub formă de carte
la Humanitas şi răspândită în masă prin revista Historia,
unde Ion Cristoiu a ajuns coleg cu marii şi micii falsificatori
ai istoriei naţionale Adrian Cioroianu, Ovidiu Pecican, Zoe
Petre, despre care maestrul Ion Cristoiu scria ca este ”o
doamnă căreia i-ar spune fă”, şi, cu voia dvs, ultimul pe
listă, Vladimir Ilici Tismaneanu, “băiatul care-i cară geanta”
lui Ion Cristoiu şi, totodată, despre care maestrul afirma ca
s-a scremut şase luni să scoată o mărgică “anticomunistă”
de 100.000 de euro. Haios, “n-aşa”?
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Citiţi articolul din ziarul de la Cluj-Napoca pe blogul nostru:
http://cleptocratia.blogspot.ro/2014/04/napocanews-fiesta-antiromaneasca-lui.html
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Col (r) DUMITRU DĂNĂU - (n. 1937)
Câmpofeni-Arcani, Gorj - prozator.
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LYRISCHE MYTHOGRAMME S l LSR -Gorj
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ES GIBT WOHL UNTOD...

MITOGRAMĂ
ca să ajungă în Ithaca un fel de imperiu al Libertăţii Ulise a trebuit să-şi asume
Odiseea ...
...vai,
ce cămătar odios
necesitatea ..!

MYTHOGRAMM
um das Ythaka zu erreichen eine Art der Freiheit Reichtum mußte Ulysse
die Odyssee
auf sich nehmen...
...o,
welch widerwärtiger Wucherer
die Notwendigkeit!

EXISTĂ NEMOARTE
Există un rai,
o grădină cu miri,
în care fericirea nu-i pantomimă,
unde hegemonia bucuriei e lege,
iar fanarea dreptăţii o crimă
există o oră a stelelor, o
înfiorare curată sub boltă
când inima însăşi e orgă de fluturi,
iar cerbii iubirii – recoltă
există nemoarte; există
o clipă când spaimă nu este,
când poţi ne-ntinat să fii rouă
sub ochii armoniei celeste !
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es gibt wohl ein Paradies,
einen mit Hochzeitspaaren Garten,
wo die Freude keine Pantomime ist,
Gesetz aber die Liebenshegemonie
und der Freiheit Beschmutzung Verbrechen
es gibt eine Stunde der Sterne, eine
saubere Herzrührung unter blauem Himmel,
wo selbst die Seele eine Zeitorgel ist,
und die Liebenschirsche- sonnliche Ernte
es gibt keinen Tod; es gibt
wohl einen ungeheuern Wahn,
damit man unter einer himmlischen
Harmonie ein unbesuldeter Tau sein kann...

LUCRARE ÎN EFEMER
nevandabili, FUNIGEII păienjeni de azur –
vor descoperi subit doar
secretul EVANESCENŢEI
...suavă, aceasta,
va cocheta cu efemerul,
vrând să arate
cât de puţină e
SECUNDA

ARBEIT IN EPHEMERISCHEM
Unverkäuflich, die SOMMERFÄDEN Azurblauspinne werden jäh bloß
das Geheimnis des VERGÄNGLICHEN
entdecken...
...anmutig, dieses
wird mit dem Ephemerischen
kokettieren,
indem man beweisen möchte,
wie winzig
die SEKUNDE ist...
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SINELE ÎN MIEZ DE SECUNDĂ

DER
AUGENBLICK
AUSNAHME

cum să rupi din Cer
o bucată ?
cum să faci dintr-o Stea
o agată ?
Sinele în miez de secundă
arzând,
cum să faci din el
Lacrimă ?
cum să nu faci din el
Gând ?

DAS SICH
SEKUNDE

IM

KERN

DER

wieso vom Himmel
ein Stück Traum herunterreißen ?
wieso aus einem Stern
einen Schmetterling gestalten ?
das im Kern der Sekunde
brennende ICH,
wieso aus ihm Tränen
herausströmen lassen,
und nicht Geistesschlagröhre
voller Seele
in SICH ?

CLIPA CA EXCEPŢIE
întâmplarea,
fără să vrea, face parte
din emoţie;
fluturele-i fenomen din
evenimentul "crisalidă";
floarea furnizează, inconştient,
polen albinelor...
...doar clipa mea
trebuie să fie o
excepţie,
adică:
trăire pură,
eveniment insolit,
întâmplare fastă toate reale,
chiar dacă ar exista o
contradicţie în
termeni…
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Sfinxul din
M u n ţ i i
Măcinului Dobrogea

ALS

das Geschehenis,
unwillig
is Teil der
Ergriffenheit;
der Schmetterling ist Phänomen
aus dem Ereignis „Chrysalide";
die Blume, bewußtlos, verspeist
mit Nektar alle Bienen;
allein mein Augenblick
soll eine Ausnahme sein,
was es heißt:
reines Erlebnis,
ungewöhnliches Ereignis,
glücklicher Zufall alle durchaus wircklich,
auch wenn es einen Widerspruch
in sich enthälte...

MEMORIA SĂRII
Bunicul
Du mi t r u
Dănău
salută
generaţia
tânără

lacrima –
un ocean de dureri;
o spune sarea din ea
când îţi convoacă
memoria buzelor…

DAS GEDÄCHTNIS DES SALZES
die Träne ein voller Schmerzen Weltmeer...
...es berichtet
das aus ihr quellende Salz,
wenn es das Gedächtnis der Lippen
ins Leben ruft ...
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GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

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

GRAFO-CLIPURILE reprezintă o specie
literară deja lansată, care-şi aşteaptă legitimarea. Ele
grupează proze-flash, scurte sau foarte scurte, care
surprind viaţa la prima vedere, exact cum ni se
înfăţişează ea, cu bune şi cu rele. Sunt esenţe. Uneori
seamănă cu maximele, dar nu sunt maxime, decât
în măsura în care cititorul doreşte să le considere
ca atare. Alteori seamănă cu glumele care apar în
presa scrisă, la diferite rubrici de umor, dar n-au
nimic comun nici cu acestea. Sunt, mai degrabă,
exerciţii de observare a tot ceea ce ne cade sub
simţuri. Notate - cum veţi putea lesne constata - sunt
exerciţii de concizie.
În fine, ca să n-o mai lungesc, vă garantez că
merită să le citiţi, să reflectaţi asupra lor şi chiar să
încercaţi şi dumneavoastră să scrieţi astfel de...
«grafo-clipuri».
Mai adaug doar atât: aceste miniproductii
literare au fost publicate de mine în cotidianul
«Prahova» din Ploieşti, în publicaţiile «Concordia»,
«Realitatea UPETROM - «1 Mai» Ploieşti şi-n
cotidianul «Ploieştii», imediat după Revoluţie, până
prin... 1994.
grafo-clipuri 81-90

Răbdare
Aveţi răbdare, oameni buni! Negreşit, dincolo de norii grei se
află Soarele.
Centru
De când cu mass-media, adevărul face juma-juma cu minciuna.

Corectură
Pastă pentru dinţi, nu de dinţi.
Adevăr
Cuvintele-săbii rănesc întotdeauna mai adânc decât săbiile. Şi
pe mai multe generaţii.
Afacere
Unii vând pentru că au. Alţii vând pentru că n-au. Depinde ce.
Învăţătură
Popoarele care-şi învaţă pruncii să înveţe, să muncească şi iar
să înveţe, au dat lumii foarte mulţi înţelepţi şi patrioţi, adică
oameni dintr-o bucată, care ştiu precis ce pot şi ce vor.
Avere
Îmi spui cum faci, nu cum ai făcut, că eu nu sunt de la Poliţie.
Reclamă
Un american, necunoscut în lumea literară, a publicat, pe ultimii
lui bani, un roman. Dar nu-l cumpăra nimeni. Necăjit, s-a plâns
prietenului său, destul de strâmtorat şi el. Acesta i-a spus că se
ocupă de vânzarea cărţii, cu o condiţie: să-i cedeze 10 la sută
din încasări. A doua zi, în toate cotidienele new-yorkeze a apărut
următorul anunţ: «Miliardar, caut soţie care să semene cu eroina
romanului., scris de celebrul.». Cartea s-a epuizat imediat, de
unde rezultă că reclama e, în orice caz, mai importantă decât
marfa.
grafo-clipuri 91-100

Autoreglare

Sperietură

Când plouă plânge seceta.

Tocmai tastam grafo-clipul anterior când s-a întâmplat o
minune: după ce am scris primele două cuvinte, «Un american»,
chiar în clipa când am bătut virgula, spre a scrie cel de-al treilea
cuvânt, litera minusculă «a», de la «american» a devenit brusc
majuscula «A».

Monarhie
Măria Sa Poporul Român.
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Luat prin surprindere m-am speriat, şi-am zis: «Ăsta adevărat grafo-clipuri 101-110
popor: îşi scrie numele cu literă mare, nu ca noi. Ei, dar bine că
n-au prevăzut în programul lor, Microsoft Office 2010, să mă Accent
ridice-n picioare, ori şi mai rău să mă tragă de urechi, că le
scriu numele cu literă mică!»
Umbrele aveau umbrele.

Întreprinzătorul
Toată viaţa a strâns şuruburi, piuliţe, fel de fel de piese
mici şi mari - un adevărat depozit. Acum, iată-l la pensie.
A deschis, recent, un atelier de reparat obiecte de uz
casnic. Spune: voi acumula capital şi voi face o fabrică
de bere. Să-l credem: o va face!

Lucrare
Croitor pe croitor, cerşetor pe cerşetor şi senator pe senator se
mănâncă.
Tochitură
Câteva condimente politice: adevăr, dreptate, libertate.

Prudenţă
Prea multe decese din cauza că-i fură somnul pe şoferi.
Oameni buni, dacă tot vă urcaţi în maşinile dumnealor, ţineţi-i
de vorbă: să n-adoarmă!
Prezent
Viaţa fiecăruia dintre noi e un şirag de clipe venind din viitor
şi pierind în trecut. Clipa-tampon, singura pe care o trăim,
seamănă cu un fior delicat sau brutal: «sunt»! «Voi fi»,
următor, devine aproape instantaneu «am fost», după ce trece
rapid prin secvenţa lui „sunt». Dincolo de fiorul lui «sunt» nu
simţim şi nu gândim. Quod erat demonstrandum.
Restaurant

Semnal
Taxi-partiştii şi-au împărţit Capitala pe zone de lucru - fiecare
cu legăturile lui. De exemplu, în zonele gărilor, când vin
trenurile, pun mână de la mână şi plătesc vatmanilor şi
şoferilor de autobuze s-o roiască, să le lase lor clienţii. Alo,
Poliţia, se aude?!

Împăcare
«Regretăm această grea pierdere», zise. Dar imediat
adăugă: «Ne bucurăm că-l va primi Domnul la sânul Lui
cucernic».

Adevărul
Cercetări recente arată că de-a lungul întregii istorii
cunoscute a umanităţii n-au existat pe planetă decât 39 de
Altceva
ani de pace. Tot ce se poate. Cercetătorii mai spun că
«Mulţumesc!», zise. La care i se răspunse: «De mulţumiri am
americanii, de când s-au constituit în State, n-au terminat
podul plin». Era vorba, evident, de. podul palmei.
nici până azi războaiele mai mici sau mai mari, cum e Cel
de-al Doilea Război Mondial.
Măsură
Mai mult mă şterg la ochi decât la gură.

L-a făcut din cal măgar, apoi i-a spus: „Iartă-mă, dragă!».

Actuală
«Mult zgomot pentru nimic» - piesă de teatru scrisă de
marele Will, pe când actorii erau în grevă.

Integrare
Intrăm în Europa! spuneam. Unii se mai întreabă şi-acum:
«Pe ce uşă - pe cea din stânga sau pe cea din dreapta?» Pe
cea din faţă, domnilor!
Lumină
Limba română vine de la mamă şi de la tată. Prin ea ne rostim
întru tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte - cum o face
dintotdeauna acest neam neasemuit de bun, iubitor de bine şi de
frumos. Punem punct şi-o luăm de la capăt, numai în româneşte.
Asemenea Soarelui.

Buget
«Furtună la orizont!» îi spune soţia prietenului meu, când
intră în ultimii lor 50 de lei.
Concept
Independenţa - dependenţă de adevăr.
Ecou
Glumind, dracul i-a pus porta-vocea în mână, iar Tatăldracilor i-a poruncit: «Vorbeşte!»
Dreptate
Germania Mare, fără graniţe - frumos! Dar şi România Mare,
fără graniţe!
.

Va continua...

Citiţi alte Grafo-clipuri online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2011/GEORGE_ENE_-_500_grafo-clipuri.pdf
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SILVIU-AURELIAN
JIMBOREAN
Tovarăşul
Sala marelui CONSTANTIN
Marele podAndrei
peste Bosfor care uneşte două continente
- (n. 1991, Topliţa-Harghita)
- Eseist,
teolog
din
Muzeul Vaticanului

Pleşu
Gerard Julien / AFP - Getty Images

Acuzaţiile aduse creştinilor în
Apologiile Sfântului Iustin Martirul şi
Filosoful şi argumentele folosite de
acesta în favoarea creştinilor
Introducere
Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, a scris printre altele
şi două Apologii, acestea datând între anii 150- 160, unde
prin aceste apologii încearcă să prezinte creştinismul înaintea
unei lumi păgâne aceasta fiind singura religie adevărată.
Filosofia în concepţia Sfântului Iustin înseamnă cel mai mare
bun şi vrednic de Dumnezeu, ea singură înălţându-se până
la Dumnezeu iar pe noi apropiindu-ne de el.
Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful s-a născut către
anul 114 în Sichem, un vechi oraş al Samariei, din părinţi
greci păgâni. A trăit pe vremea împăraţilor Antonin cel Pios
(138-161) şi Marcus Aurelius (161-180), şi s-a numit «filosof»
fiindcă din copilărie s-a osârduit cu studiul filosofiei păgâne,
iar mai apoi cu cel al filosofiei Adevărului, învăţătura lui
Hristos. În jurul vârstei de 30 de ani Iustin a primit sfântul
botez (între anii 133 şi 137) şi apoi a deschis o şcoală de
filosofie creştină. Deci mergând la Roma în anul 155, a dat
mai sus zisului împărat Antonin o apologie în scris împotriva
rătăcirii idolilor, şi dezvinovăţitoare pentru credinţa în Hristos,
cu care pe una, adică credinţa creştinilor, o adeverea şi o
întărea, iar pe cealaltă, adică înşelăciunea idolească, o
supunea cu dovediri din Scripturi.
Mai târziu, în anul 161, puţin după urcarea pe tron a
împăratului Marcus Aurelius, el a scris o a doua Apologie,
adresată de aceasta dată Senatului Roman. Deci, fiind
zavistuit de Crescent filozoful, a fost omorât cu vicleşug,
chinuit fiind mai înainte cu multe chinuri. Acesta pentru viaţa
lui curată şi fără prihană, ajungând la fapta bună cea
desăvârşită, şi ajungând plin de toată înţelepciunea, şi
dumnezeiască şi omenească, a lăsat pentru toţi credincioşii
scrieri pline de toată înţelepciunea şi folosul care dau mare
cunoştinţă celor ce le citesc.
Apologiile lui sunt importante deoarece ele aduc
argumente în susţinerea creştinismului, şi totodată punândune în faţă o mulţime de acuzaţii ce îi erau aduse acestuia.1
Apologia întâia
„Această apologie, încă din introducere li se
adresează celor pioşi şi filosofi, că ei trebuie să cinstească
şi să iubească numai adevărul şi să renunţe la părerile vechi,
în cazul în care acestea ar fi greşite. Una dintre principalele
acuzaţii este aceasta:„ Numai în ce ne priveşte pe noi, voi
socotiţi numele nostru, ca o suficientă dovadă, deşi în ceea
ce priveşte numele, aţi avea datoria să pedepsiţi mai degrabă
pe cei ce ne acuză. Sîntem învinuiţi că sîntem creştini, dar a
urî ceea ce este bun, nu este un lucru drept. ?i iarăşi, dacă
cumva vreunul dintre cei ce sunt învinuiţi, tăgăduieşte
spunând el însuşi că nu este creştin voi îl
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lăsaţi ca şi cum nu aţi avea a-l vădi cu nimic că a păcătuit. Dacă
însă cineva mărturiseşte că este creştin, voi îl pedepsiţi numai
pentru mărturisirea lui.”2
Sfântul Iustin, în urma acestei acuzaţii răspunde:
„Trebuie însă să cercetaţi atât viaţa celui ce mărturiseşte, cât şi
a celui ce tăgăduieşte, pentru ca de pe urma faptelor să se arate
în ce chip este fiecare”.3
Apoi tot aici, se aduce o acuzaţie si ateismului, anume
celor care nu se închină zeilor: „Pentru aceasta noi suntem numiţi
şi atei. ?i mărturisim că suntem atei, atunci când este vorba
despre nişte altfel de zei închipuiţi, dar nu şi atunci când este
vorba despre prea adevăratul Părinte al dreptăţii şi al
temperanţei, precum şi al celorlalte v irtuţi, Care este
neamestecat cu nici un fel de răutate. Ci pe Acela şi pe Fiul cel
venit de la El, care ne-a învăţat toate acestea şi oştirea celorlalţi
îngeri buni, care-L urmează şi i se aseamănă, precum şi pe
Duhul cel profetic, noi Îi respectăm şi ne închinăm Lor, cinstinduL în Duh şi adevăr, şi stăm la dispoziţia oricăruia ar voi să afle
ceva cu privire la Ei ca să-l învăţăm din belşug, precum şi noi
înşine am fost învăţaţi.4
Sfântul Iustin Martirul, a spus că unii dintre cei care au
fost arestaţi, s-au dovedit la urmă a fi răufăcători, acesta se
plângea că arestările lor au loc chiar şi în urma a unui denunţ
foarte simplu, fără a cerceta dacă este sau nu vinovat, fără să
se judece faptele săvârşite de cei judecaţi. Acuzaţiile mai spun
că,statuile zeilor sunt făcute din vase spurcate, iar acest lucru
este socotit ca fiind lipsit de raţiune şi că toate acestea se fac
întru batjocorirea lui Dumnezeu, numindu-le ca nişte lucruri
stricăcioase, şi care au nevoie încontinuu de a fi îngrijite.5
„Şi voi ştiţi destul de bine, că meşterii unor astfel de zei,
sînt nişte destrăbălaţi şi plini de toată răutatea, ca să nu mai
enumerăm aici toate viciile lor şi că trăiesc în desfrânare cu
tinerele care lucrează laolaltă cu ei”. Sfântul Iustin le răspunde
acestora: „O ce nebunie să spuneţi că nişte oameni desfrânaţi
plăzmuiesc pe zei pentru ca oamenii să li se închine acestora, îi
transformă din materia moartă în statui, iar în templele în care îi
aşează le pun paznici, neînţelegând că este o impietate chiar şi
numai a gândi şi a spune că oamenii ar putea fi nişte paznici ai
zeilor.”6
În privinţa a tuturor celor create de Dumnezeu, Sfântul
spune că Dumnezeu nu are nevoie nici măcar de ofrandele
materiale ale oamenilor, El fiind cel care dă tuturora de toate,
fiind Dumnezeu cel Sfânt, Dumnezeu Tatăl cel Creator si
Proniator. Totodată, Sfântul Iustin martirul şi Filosoful ne mai
spune că Dumnezeu îi acceptă cu plăcere, doar pe cei care
imită calităţile lui cele bune, cum ar fi înţelepciunea, dreptatea
şi iubirea de oameni, toate câte sunt proprii lui Dumnezeu.
„Nefiind nici atei, ca unii care venerăm pe Creatorul acestui
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Univers, spunând, aşa precum am fost învăţaţi că El nu are
trebuinţă de jertfe sângeroase, de libaţiuni şi de tămâieri, noi Îl
lăudăm, pe cât ne stă în putinţă, cu cuvinte de rugăciune şi de
mulţămită, pentru toate cele ce ni se oferă, primind învăţătura
că singura cinstire vrednică de El este aceea, că cele ce ne-a
fost date de El spre hrană, să nu le consumăm prin foc, ci să ni
le oferim nouă şi celor ce au trebuinţă de ele, pentru viaţa pe
care ne-a dat-o , pentru toate posibilităţile de a ne păstra
sănătatea şi deopotrivă, pentru calităţile lucrurilor şi schimbarea
anotimpurilor, că şi pentru a putea, prin cererile pe care I le
adresăm, datorită credinţei pe care o avem în El, să ajungem la
nemurire.7
Ne putem da seama că iubitori ai adevărului relevat
sunt creştinii, care vor şi se împreunează în împărăţia lui
Dumnezeu, şi pentru credinţa lor, în special pentru creştinism,
sunt dispuşi si mai ales să plătească cu preţul vieţii.8
Apologia a doua
Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, în Apologia a doua,
ne îndrumă şi pe noi cum să alegem calea către Dumnezeu, şi
cum să ne trezim din păcatele grave pe care noi le săvârşim şi
îl înjosim pe Domnul Nostru Iisus Hristos. Încă din începutul
Apologiei a doua, Sfântul ne pune în faţă, o femeie desfrânată,
fiind căsătorită cu un soţ desfrânat. În cele din urmă, această
femeie oarecare, a găsit calea cea bună, calea cea adevărată,
calea lui Hristos, şi găsind această cale, ea a revenit pe drumul
cel bun, slăvindu-L pe Dumnezeu, încercând să îl aducă şi pe
soţul ei la calea cea dreaptă, spre calea lui Hristos, vorbindu-i
despre ce se poate întâmpla trăind în desfrânare şi minciună.9
„Deci femeia socotind, o impietate de a se culca cu un
alt bărbat, împotriva legii naturale şi care, împotriva justiţiei,
încerca să-şi găsească prilejuri de plăcere în toate, s-a gândit
să se despartă de trăirea laolaltă cu el”.10 După ce ea a fost
sfătuită de cei din jur, să mai aştepte ziua în care şi soţul ei va
trece la calea cea bună, la calea spre mântuire care este calea
spre Hristos Dumnezeul Nostru, aceasta acceptase să rămână
împreună cu el. Bărbatul nu renunţase la viaţa pe care o ducea
el, în desfrânări şi beţii cu prietenii lui, ba mai mult spunea că
femeia lui e de vină deoarece s-a abătut de la murdăria în care
trăia cu el.
La rândul său, Sfântul Iustin se aştepta să fie urmărit şi
pus la stâlp din aceeaşi pricină de către vreunul, pe care el i-a
numit, sau cel puţin de Crescens, pe care Sfântul îl considerase
ca fiind un duşman, care spune: „ Căci nu este vrednic să se
numească Filosof un bărbat, care mărturiseşte în mod public
despre noi cele ce nu ştie, anume că, creştinii ar fi nişte atei şi
nişte impii , făcând aceasta spre mulţumirea şi plăcerea multora
dintre cei înşelaţi cu privire la noi. Astfel, dacă el ne prigoneşte,
fără să fi luat cunoştinţă de învăţăturile lui Hristos, el este un
om înrăit şi cu mai mult primejdios decât ignoranţii, care de
multe ori se feresc să vorbească şi să depună mărturie
mincinoasă cu privire la lucrurile despre care nu ştiu nimic”11
Atunci Sfântul Iustin ne răspunde: „Dar dacă vi s-au
adus la cunoştinţă întrebările mele, cât şi răspunsurile aceluia,
aţi putut vedea că el nu cunoaşte nimic din cele ale noastre.”
Acest om, Crescens este foarte murdar, nefiind un iubitor de
înţelepciune ci numai un bărbat de slavă deşartă, care nu dă
cinstirea cuvenită nici admirabile maximei lui Socrate care
spune: „Un om nu trebuie preferat înaintea adevărului”, dar este

cu neputinţă, ca un cinic, care pune sfârşitul cel mai de pe
urmă în indiferenţă, să cunoască vreun alt bun, în afară de
indiferenţă.12
Apologia a doua a Sfântului Iustin Martirul şi Filosful
se încheie cu un îndemn, care duce spre paradoxul
creştinismului, şi anume: „Fie ca voi, aşa cum se cade pietăţii
şi filosofiei voastre, să judecaţi cu dreptate, în propriul vostru
interes”13 . Aceste două apologii, au fost scrise de acest Sfânt
mare şi important pentru creştinism, pentru a ne forma o
judecată sănătoasă, o judecată relevată la adevărul Scripturii,
fără a ne îndoi de existenţa si lucrarea Dumnezeiască,
totodată, să ne formăm o învăţătură superioară oricărei
filosofii omeneşti.
Iar după citirea şi interpretarea cu atenţie a acestor
apologii a Sfântului Iustin Martirul şi Filosful, ne putem da
seama cu certitudine că toate acuzaţiile care au fost enunţate
pe parcursul acestor apologii au fost false, doar pentru ai
învinui pe creştini.
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Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1980;
3.
Idem, Apologia a doua, traducere Pr. Prof. Olimp N.
Căciulă,, în vol. „ Apologeţi de limba greacă”, colecţia Părinţi
şi Scriitori Bisericeşti (PSB)”, volumul 2, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1980;
1

Pr. Prof. Teodor Bodogae, Introducere în volumul „ Apologeţi de
Limba Greacă,” colecţia „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti (PSB)”,
volumul 2, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1980, pp. 5-7.
2
Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, Apologia întâia, traducere pr.
Prof. Olimp N. Căciulă, în volumul „ Apologeţi de limba greacă”,
colecţia „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti (PSB), volumul 2, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1980, pp. 26-27.
3
Ibidem, p. 27.
4
Ibidem, p. 29.
5
Ibidem, p. 30.
6
Ibidem , p.30.
7
Ibidem, p. 33.
8
Ibidem, p. 43
9
Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, Apologia a doua, traducere Pr.
Prof. Olimp N. Căciulă,, în vol. „ Apologeţi de limba greacă”, colecţia
Părinţi şi Scriitori Bisericeşti (PSB)”, volumul 2, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1980,
pp. 77-79.
10
Ibidem, p. 78.
11
Ibidem, p. 79.
12
Ibidem, p. 80
13
Ibidem, p. 88

Citiţi online acest studiu aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/04/silviu-aurelian-jimborean-acuzatiile-sf.html
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SERIA I-a - Falsurile istorice

(Continuare din pagina 3)
cu mare smerenie.
Dar cu timpul, s-a instalat comunismul, călugării au
fost înlocuiţi cu monahii transferate de prin mânăstirile din
ţară iar originea divină cu care era înconjurată scena
epigrafică la care se închinau credincioşii la intrarea în curtea
interioară, a intrat treptat în uitare.
Scena epigrafică a ieşit la iveală abia în anul 2014,
odată cu curăţirea de vegetaţie a Pietrei Mânăstirii Tismana
numită şi Stârmina. Curăţirea Stârminei s-a făcut datorită
organizării de şantier pentru deschiderea unui punct muzeal
al BNR înăuntrul Peşterii Tezaurului şi la intrarea ei.
Reconstituirea în piatră nu s-a făcut practic dar cu
editoare de imagini tip Adobe® Photoshop® sau FotoCanvas
din pachetul ACDSee, s-a putut face uşor. Detalii asupra
adăugirilor la imaginea Sfântului Nicodim şi a Şarpelui (după
unii autori, Balaur) se găsesc la pag. 3, în elipsa info.
Reconstituirea tehnică a acestei epigraf ii
(EPIGRAFÍE s. f. Disciplină auxiliară a istoriei care se ocupă
cu descifrarea şi cu interpretarea inscripţiilor vechi, făcute
de obicei pe piatră, metal, lemn etc. – Din fr. épigraphie.)
abia acum se poate face de către şantierul în lucru care are
ca obiectiv organizarea Punctului Muzeal Tismana,
beneficiarul fiind Banca Naţională a României.
Revista “Sămănătorul” va insera în paginile ei, un
serial cu genericul din titlul de mai sus, publicând o serie de
articole documentare tocmai în v ederea inf ormării
beneficiarilor, respectiv BNR şi BOR, asupra extraordinarei
oportunităţi de reabilitare şi punere în valoare a acestei
epigrafii, o piesă care trebuie redată patrimoniului nostru
naţional, dar care, cum vom vedea, face obiectul chiar al
patrimoniul mondial cu implicaţii extraordinare în turismul
ecumenic sau laic.
Majoritatea minunilor atribuite Sfântului Nicodim li
se datorează acelor egumeni care au scris de-a lungul vremii
biografia lui. Dar dacă unele sunt cu adevărat minuni
dumnezeeşti, altele sunt fie minuni închipuite de
egumeni pentru a pune în valoare sfinţenia faptelor lui
Nicodim ca sfânt, fie de a atrage atenţia unui fapt
important, fie de a apăra biserica ortodoxă de pericolul,
mereu mare, al stăpânirilor vremelnice ale Olteniei de
către regatele, cnezatele şi imperiile vecine.
De aceea, pentru reuşita reabilitării scenei epigrafice
dată recent la iveală, trebuie să facem distincţie între
minunile divine care se bazează pe fapte reale şi
minunile închipuite de unii egumeni care au la bază
falsuri istorice.
Un punct de plecare important este
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însăşi mărturia lui Ştefan ieromonahul asupra scenei epigrafice
a “Balaurului împietrit”. Reluăm întâi naraţiunea lui din cartea
originală:
“Iar Sântul s'a suit în preşcera carea este deasupra
peşcerii cei mari, din care izvorăşce apă, care acum curge
prin mânăstire. Şi suindu-se la peşceră, a găsit întrânsa
un balaur (şarpe) foarte mare, şi cum a vezut pre sântul, a
şuerat tare şi căscând gura asupra sântului, vrând să-l
muşce, iar sântul fâcend semnul sântei cruci asupra lui cu
crucea cea de plumb ce o purta la gâti îndată'şî, a fugit
şarpele din naintea sântului afară şi sărind din peşceră jos
a crăpat şi a murit.”
Urmează apoi mărturia lui Ştefan Ieromonahul privind
originea scenei epigrafice de pe stânca Stârmina:

“Şi spre pomenirea acei minuni cu rugăciunile
sântului s’a înkipuit acel şarpe cu gura căscată în
piatră, de asupra peşcerii, din care a sărit jos, carea
înkipuire stă şi până în ziua de astă-zi.”
Cu alte cuvinte, Ştefan Ieromonahul, confirmă
originea antropică a scenei “Balaurul (şarpele) împietrit”,
iar din subtitlul cărţii lui, putem presupune că acesta
consideră că execuţia tehnică a scenei epigrafice i se
atribuie lui Kir Partenie la anul 1763. Adăugarea “dupre unu
manuscriptu mai vechiu”, lasă loc şi la interpretarea că realizarea
scenei epigrafice ar putea fi întinsă dincolo de această dată!
In “Monografia oraşului Tismana”, vol I, eu am
propria interpretare, vorbind de peşteri:
“Tot de ansamblul peşterii ţine şi CHILIA SFANTULUI
NICODIM. Loc de reculegere şi comunicare a Sfântului Nicodim
cu Dumnezeu. Alte chilii mai mici, dovedesc că retragerea în
liniştea peşterilor pentru rugăciune, era o practică folosită în
vechime de strămoşii noştri. Ea îşi are originea în preistorie şi
a fost fundamentul practicilor religioase zamolxiene. Este încă
o dovadă că poporul român şi-a organizat şi dezvoltat viaţa
religioasă numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Fără a-i impune
nimeni conduita, el a fost considerat chiar din primele secole
de după Hristos, un popor deja creştin, fiind reprezentat apoi,
prin Teofil Gotul, la Consiliul de la Nicea (325 DH).
La câţiva metri de chilie, se observă ca o pictură arhaică
pe stâncă, „şarpele împietrit”. Legenda spune că el este
rezultatul unei minuni a Sfântului Nicodim, care prin rugăciune,
a făcut în acest fel inofensivă reptila ce-i ameninţa viaţa.
Minune sau mărturia cea mai veche a artei omului
preistoric la Tismana? Se aşteaptă ca specialiştii să-şi spună,
explicit şi unanim, cuvântul. O confirmare a credinţei poporului
nostru în Dumnezeu printr-o formă superioară de spiritualitate,
cum ar fi arta, şi aceasta cu mult înainte de bizanţ, ne-ar aduce
în prim planul popoarelor aşa zise „sfinte”.
Există însă şi alte interpretări ale specialiştilor,
extrem de importante, aşa cum vom vedea mai încolo.
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FALSURILE ISTORICE DIN T IMPUL
OCUPAŢIEI AUSTRIECE
Cumplita luptă pentru libertatea cultului religios ortodox
din Ţara Românească şi apărarea privilegiilor şi posesiunilor
mănăstirilor Tismana şi Vodiţa începu atunci când Oltenia intră
sub stăpânirea Austriecilor în anul 1718.
Abia trecu anul nou şi prigoana începu. Proclamaţia
din 22 Fevruarie 1719, dată de împăratul Leopold I, prevedea
ca privilegiile şi scutirile să fie exercitate mai întâi de
Administraţia imperială şi pe baza raportului ei să fie confirmate.
In raportul lui Ignatie Haan din 12 Octomvrie şi în
specificarea lui Damaschin, episcopul Râmnicului din 15
Octomvrie acelaşi an, se arată, că mănăstirea Tismana este o
mănăstire liberă şi că a fost ridicată de sfântul Nicodim prin
mijlocirea regelui Matei.
Informaţia aceasta greşită a fost luată dintr'o scenă
din viaţa Sfântului Nicodim: «Minunea Sf. Nicodim înaintea lui
Mateaş Crai, când au trecut pren foc », ce se află la mănăstirea
Tismana pe un sicriaş făcut de arhidiaconul Nicodim şi
egumenul Petronie în anul 1671 (7179). (După cum vom vedea
“minunea trecerii sfântului prin foc” e folosită şi de Ştefan
Ieromonahul, primul biograf al Sfântului Nicodim)
Raportul trimis Administraţiei Imperiale este o primă
încercare de a justifica austriecilor că privilegiile şi libertatea
de care se bucurau mânăstirile oltene se datora înaintaşilor
imperiilor austriac şi maghiar. Se ignorau fortuit hrisoavele de
danie şi statutul de samovlastie, dat mânăstirilor de domnitorii
basarabi, avându-se în vedere că ele n-ar fi fost luate în seamă.
Raportul n-avu deci efect şi lupta de a apăra cu orice
mijloace biserica română îşi începu apogeul său în anul 1723.
După 1730, se ajunsese la o bătălie aprigă, pentru că şi influenţa
limbilor ungară şi sârbă ajunsese la apogeu. Oltenia nu mai
făcea parte din Ţara Românească fiind unită cu Serbia şi
Ungaria. Administraţia imperială dorea ca toate mânăstirile să
fie sub jurisdicţie catolică dacă nu existau acte ale regilor
maghiari că ele au fost lăsate samovlastii de aceştia, adică, o
ctitorie de sine stătătoare.
In 10 Iunie 1731 Inochentie episcopul Râmnicului
prezintă generalului Francisc Paul, comite de Wallis, directorul
superior al Olteniei, un extract al documentelor de donaţie,
cumpărare şi confirmare de privilegii, posesiuni, venituri şi
uzufructuri ale mănăstirilor «din Valachia imperială de dincoace
de Olt».
In 20 Iunie 1731 sunt înaintate alte două memorii către
generalul Francisc Paul, comite de Wallis.
Dar nu se ţine seama de aceste cereri.
În acel an, 1732, an de grozavă luptă pentru apărarea
cultului religios, a organizaţiei bisericeşti şi a privilegiilor
episcopiei şi mănăstirilor din Oltenia, au fost confecţionate
diplomele false ale lui Sigismund I şi Ioan Huniade dela
mănăstirea Tismana, aşa de bune, încât au fost socotite până
acum (1) ca autentice. Scopul falsificării unor asemenea
diplome reiese destul de clar din conţinutul lor.
Episcopul Inochentie, pentru a salva biserica română
ce o păstorea, a recurs la un mijloc extrem de luptă, falsul.
(1) Al. A. Vasilescu – Diplomele lui Sigismund I, regele Ungariei
şi Ioan Huniade, voevodul Transilvaniei, dela Mănăstirea
Tismana, sunt false, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului,
Bucureşti, 1944 . De altfel, majoritatea paragrafelor acestui
articol sunt preluate din această lucrare, cu
Pagina 35 ortografia originală.

Diploma falsă a lui
Sigismund I
Documenta Romaniae Historica, Ed. Acad. Ro, Buc.1966
Scopul îl scuză. Curtea imperială, comunica hotărîrea sa
privitoare la alegerea şi numirea egumenilor, supravegherea
economică a mănăstirilor şi confirmarea privilegiilor

Impactul Diplomelor false ale mânăstirii
Tismana
Prin pacea de la Belgrad din 18 Septembrie 1739,
Oltenia a fost înapoiată turcilor de către nemţi şi s-a alipit din
nou la patria mamă. Episcopia Râmnicului a revenit sub
jurisdicţiunea bisericească a Mitropoliei din Bucureşti şi
jurisdicţiunea politică a Domnului Ţării Româneşti. Pericolul
trecuse. Nu mai era nevoie să se desăvârşească falsul
diplomelor lui Sigismund I şi Ioan Huniade de la mănăstirea
Tismana. De aceea ele au rămas în starea, în care se aflau la
moartea episcopului Inochentie.
Secretul falsului a fost foarte bine păstrat şi acest fapt
a avut repercusiuni asupra scrierilor istoricilor români care leau luat de bune. Doar marele istoric N. Iorga, utilizând diploma
lui Sigismund I din 14 iulie 1418, scrie: „Se poate să fie o
falsificaţie a călugărilor”. In diplomele false erau trecute sate,
moşii vechi şi teritorii boiereşti în jurisdicţia m-rii Tismana, fapt
ce a dus ulterior la multe procese ale moşnenilor.
Un alt deserviciu a fost adus istoriei noastre. Ca să nu
trecem la catolicism când Oltenia era sub imperiul AustroUngar, călugării Tismanei au inclus in diplome falsuri teribile,
ca de pildă atribuirea construirii m-rii Tismana de către Craiul
Mateiaş sau construcţia Vodiţei sub Vlaicu Vodă „vasalul
ungurilor” şi ca o consecinţă, atribuirea Banatului de Severin
ungurilor. Dacă citim pe wikipedia, toţi banii de Severin sunt
unguri, fără să se ţină seama că ungurii au luat bătaie la Posada
tocmai prin faptul că invadaseră acest teritoriu aparţinând lui
Basarab, întemeietorul Ţării Româneşti.
Autonomia Ţării Româneşti şi suveranitatea Domnului
au fost grav afectate. „Dacă diplomele lui Sigismund I şi a lui
Ioan Huniade ar fi autentice, ar dovedi că autonomia Ţării
Româneşti şi suveranitatea Domnului n'ar mai fi existat în acea
epocă, n'ar mai fi fost Domn şi mitropolit şi Ţara Românească
ar fi fost o simplă provincie ungurească, mai mică şi dependentă
de voevodul Transilvaniei. In diploma lui Sigismund I din 14
Iulie 1418 se respectă autonomia Ţării Româneşti, fiindcă
privilegiul, care se acordă, se referă la teritoriul Ungariei,
dar se calcă suveranitatea Domnului, deoarece n'a fost dată
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după cererea sa, el fiind singurul în drept să obţină
asemenea privilegii dela un suveran străin. Dacă o dă fără
ştirea şi cererea Domnului, înseamnă un act de ostilitate şi
provocare. Dar Sigismund I, care în acel timp purta «o grea
luptă cu Veneţia», avea interes să se menţină pacea în
partea de sud-est a Ungariei. Toate documentele dovedesc,
că întotdeauna Sigismund I s'a purtat bine cu Domnii care
s'au perindat pe tronul Ţării Româneşti în timpul lungei sale
domnii şi a respectat teritoriul şi autonomia ţării şi
suveranitatea Domnului. In titulatura sa n'a trecut niciodată
Ţara Românească între ţările ce stăpânea. Tratatul ce a
încheiat cu Mircea I cel Bătrân, în 7 Martie 1395, a fost
făcut «în condiţiuni de perfectă egalitate» ”
In 10 Noemvrie 1424 Dan II Vodă face cunoscut:
«S'a îndurat domnul meu craiul asupra domniei mele şi m'a
primit drept slugă credincioasă a sa şi mi-a dăruit haraghie
de bani (monetărie), ca să fie în ţara domniei mele, precum
este în ţara lui, tot aşa să se bată şi în ţara domniei mele».
Slugă, în limbajul timpului, înseamnă vasal. Dar el era un
vasal, care se bucura de o completă autonomie, formula
folosită fiind o figură de stil. In 142O se încheie un tratat de
alianţă defensivă între Sigismund I, regele Ungariei şi Dan
II, voevodul Ţării Româneşti, fapt care dovedeşte situaţia
politică, în care se afla şi prestigiul de care se bucura Ţara
Românească în acel timp. Numai Domnul avea dreptul să
facă donaţiuni, să dea privilegii şi să confirme pe cele vechi
în ţara sa. In 28 Fevruarie 1424 întăreşte mănăstirilor Cozia
şi Cotmeana stăpânirea peste zece case de oameni din
Târgovişte, pe care îi scuteşte de toate dările şi prestaţiile;
iar în 12 Decemvrie acelaşi an, mănăstirii Cozia. peste toate
satele, bălţile şi ţiganii, dăruiţi de Mircea I cel Bătrân.

FALSURILE ISTORICE DIN VREMURILE
LUI ŞTEFAN IEROMONAHUL !
Lucrarea biografică retipărită în 1883 “VIEŢA
preacuviosului părintelui nostru NICODIM SÂNŢITUL”
cu subtitlul “Lucrată de Ieromonachul şi duhovnicul Ştefan
din Tismena, la anul 1839, dupre cea tipărită la 1763 de
Episcopul Râmnicului, Kir Partenie şi dupre unu manuscriptu
vechiu” a fost inclusă în cartea mea “Sfântul Nicodim de
la Tismana”, Editura “Cuget românesc”, 2010, fără ca eu
să fi intrat până atunci în posesia studiului lui Al. A. Vasilescu,
aflat doar la biblioteca Congresului USA şi în arhiva
Institutului de Istorie Naţională din Bucureşti.
Acum cumpărând-o, după documentare, găsesc că
Ştefan Ieromonahul pe care-l lăudasem atât de mult în carte,
nu era nici de departe un istoric veritabil iar “faptele sale
istorice”, sunt fie nişte biete povestioare transmise pe cale
orală, fie sunt nişte falsuri istorice. Iar unele din Minunile
Sfântului Nicodim sunt născocite pentru un anume scop
care n-are nimic a face cu divinitatea.
Il putem ierta pe Ştefan Ieromonahul pentru că a
făcut greşeli istorice neştiind de diplomele false executate
în mare taină la mânăstire. Moartea episcopului Inochentie
la Craiova, la 11 febr. 1735 şi ieşirea Olteniei de sub
stăpânirea austriacă în 1939, a făcut ca numai diplomele
lui Sigismund I din 14 Iulie 1418, 29 Septemvrie şi 28
Octomvrie 1420 să fie terminate. Celelalte n-aveau sigiliu
ori erau ciorne care trebuiau puse pe pergament.
În timpul cât Damaschin a f ost episcopul
Râmnicului, nu existau încă diplomele.
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Scrisul dovedeşte că traducerea este făcută de Dionisie
Eclesiarhul. Din Predoslovia condicii mănăstirii Govora se ştie,.
că el a scris, în anii 1779—1796, zece condici, între care două
condici ale mănăstirii Tismana. Dionisie Eclesiarhul n'a observat,
că diplomele lui Sigismund I şi Ioan Huniade dela mănăstirea
Tismana sunt false, după cum n'au observat nici aceia, cari le-au
publicat sau le-au mai tradus în urmă, şi nici aceia cari le-au
utilizat în studiile istorice.
Aşadar, Ştefan Ieromonahul face nişte gafe monumentale
povestind cum l-a omorât Vladislav Vodă pe Batie, adică Batu
Han (care se zice că a murit de fapt, de ciumă) cum a trecut
“Jicmond” la ortodoxie botezându-se Matei. Cum i-a vindecat
Nicodim fiica lui Jicmond”, adică Sigismund I, de epilepsie, istoria
consemnând faptul că acesta n-a avut urmaşi. Sau scena trecerii
sfântului prin foc. Iată câteva selecţiuni din povestire:

Sfântul Nicodim trecând prin foc. În stânga, Sigismund al
Ungariei iar în dreapta, Mircea cel Bătrân
“Atuncea Impăratul au zis către sântul aşa, eu părinte
am auzit, că scrie prin scripturile vostre, că mulţi cu acea credinţă,
precum înveţi tu, au intrat prin foc şi nu i-a vătămat nimic, cât nici
de chaine, nici de părul lor nu s'a atins focul, aceiaşi voiescu eu,
ca să faci şi tu aşa, de a trece prin foc.”
"Şi aşa împreună cu diaconul său, în numele prea sântei
Treimi, in trei rânduri intrând şi eşind, a remas nevetămat, încă
nici de chaine, nici de părul capului lor nu s’a atins focul, care pre
toţi cel-ce de departe privea, îi dogorea şi'i ardea. Atuncea
împăratul şi cu toţi al lui, ce era împreună cu-el, văzând acesta
mare şi înfricoşată minune, ce s’a făcut prin sântul cu puterea lui
D-zeu, cu darul sântului Duch, a căzut la picioarele Sântului, cerend
ertăciune."
Mai extragem un paragraf destul de edificator al falsurilor
istorice ale lui Ştefan Ieromonahul, privivind botezul, daniile şi
privilegiile date de Sigismund I, dovadă că multă vreme nu s-a
ştiut de diplomele false executate la Mânăstirea Tismana în mare
taină.
"Iară împăratul şi cei împreună cu dânsul,
înspăimântându-se şi înfricoşindu-se pentru aceasta foarte, şi
umilindu-se de învăţă¬turile Sântului cele duchovniceşci, a primit
sânta şi dreapta credinţă, şi prin punerea mâinilor Sântului,
împăratul şi toţi cei împreună cu el, ai lui miniştri şi cei-lalţi sântului
botez desăvârşit sau învrednicit, şi zic unii că împăratului la
sântul botez numele de Matei i sa pus; cu toate că în
chrisoavele lui cele de la sânta mânăstire, pentru întărirea
moşielor, şi a satelor şi a altor dreptăţi, pentru credinţă, şi
aşezămenturi de ale sântei mânăstiri, Jigmond se numeşce,
precum sau zis mai sus. far care, chrisovu ce scrie, că sau dat în
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Tismeana, se înţelege, ca după facerile de minuni ale sântului,
şi după ce a primit împăratul sântul botez, l'au dat sântei
monăstiri. Iar într'alte istorii ale scrierii anilor împăraţilor Romei,
Sigizmond îi zice. Dar într'un sicriaşi de argint, în carele ieste
sântul deget al sântului, împreună cu alte sânte părticele de
sânte Moaşte, ce s'au scris mai sus, în care sicriaşi, ieste
scris kipul sântului în argint, cu toate, minunile seale, dela
naştere până la pristăvire. Adecă Naşterea sântului, sântul
botez, primirea cinului călugăriei, primirea chirotoniei diaconiei,
şi a preoţiei, şederea cu împăratul la masă, trecerea prin foc,
pristăvirea, adecă îngroparea în morment. Iar la capul
împăratului, unde şeade cu sântul la masă, ieste scris Matiaşi
Impăratul, şi acest sicriaşi ieste făcut cu keltuiala lui Nicodim
Ierodiaconul, la anii de la facere (1601)."(n.n. Facere? Greşit)

DESPĂRŢIREA MINUNILOR DIVINE DE
FALSELE MINUNI ATRIBUITE SF. NICODIM!
Din fragmentul de mai sus, se constată că Ştefan
Ieromonahul atrage atenţia nu numai asupra existenţei
epigrafiei în piatră ca “pomenire” a unei minuni Dumnezeieşti
făcute de Sf. Nicodim. In Mânăstirea Tismana se mai află şi
inscripţii vechi, epigrafii, făcute în metal. Unele se află pe
sicriaşul cu moaştele sfântului, pe care Ştefan Ieromonahul îl
datează de la “anul de la facere” 1601, ceea ce este greşit,
poate anul 1601 după Hristos!
Istoricul Al. A Vasilescu, după cum am văzut mai
înainte, vorbeşte de un sicriaş făcut de arhidiaconul Nicodim
şi egumenul Petronie în anul 1671 (7179). Poate că nu e
acelaşi, eu îmi amintesc că presa vorbea de un sicriaş din
argint care dispăruse din mânăstire, nu ştiu dacă a fost
recuperat, dar ceea ce contează este că istoricul Vasilescu
certifică, pe bază de documente, că scena cu trecerea sfântului
prin foc la cererea lui Mateiaş Împăratul este un fals.
Adică, aidoma mass-mediei de azi, egumenii inventau
minuni! Legate de întâlnirile sfântului cu... Matei Huniade!
Care, fiind un principe al Ardealului, parte a imperiului maghiar,
n-avea dreptul de a da hrisoave, privilegii şi binefaceri în ţară
străină! Cum n-avea dreptul nici Sigismund I ca urmare a
tratatului de la egal la egal cu Mircea cel Bătrân, din 1395.
Ca urmare, atât rolul istoricilor cât şi al clericilor, revine
în a despărţi clar minunile Dumnezeieşti ale Sfântului Nicodim
de falsele minuni care-i sunt atribuite sfântului pe baza unor
documente false. Sau închipuite de egumenii mânăstirii pentru
a apăra mânăstirea de prozelitismul catolic maghiar.
După părerea mea, minunile sfântului legate de
“Naşterea sântului, sântul botez, primirea cinului călugăriei,
primirea chirotoniei diaconiei, şi a preoţiei, pristăvirea, adecă
îngroparea în morment. “ ar trebui valorificate ca şi până acum
de biserica noastră ortodoxă ca minuni divine.
De minunile false, cum ar fi “şederea cu împăratul la
masă, trecerea prin foc, vindecarea fiicei lui Sigismund de
epilepsie, împietrirea balaurului”, s-au ocupat (parte din ele)
istoricii şi trebuie să se ocupe mai departe cercetătorii în
scrierile minoice sau pelasgice, (adică scrierile care aparţin
pelasgilor, popoarelor preelenice) specialiştii în epigrafie,
paleografie şi geolingvistică, specialişti folosind Linearul A sau
B, alţi specialişti cu datare în C14 sau ADN.
Nu cred că foloseşte nimănui ascunderea realităţii sub
preş, de dragul de a contrazice ştiinţa, din partea clerului, sau
invers, contrazicerea religiei, divinităţii de către cercetători,
lucrători din laboratoarele ştiinţifice moderne.

SCENA BALAURULUI ÎMPIETRIT: FALS
ISTORIC SAU MINUNE DIVINĂ !
Tocmai de aceea am deschis această temă în serial,
pentru că această minune poate fi interpretată de ambele părţi,
adică atât din partea clerului cât şi din partea laicului.
Pe măsură ce vom primi la redacţie documente noi, le
vom publica în seriile din revistele viitoare. Dar trebuie mare
discernământ pentru că, dacă biserica nu se bazează pe noutăţile
ştiinţei, adică nu-şi schimbă “procedurile”, omul va veni în
mânăstiri ca un turist care aprinde o lumânare dar n-are nici
cea mai mică intenţie să asculte sfânta slujbă.
Scena epigraf ică în piatră descrisă de Ştef an
Ieromonahul are meritul că poate fi interpretată în fel şi chip.
Aici însă, minunea şarpelui nu mai vizează presupuşii
donatori ai regatului maghiar, pe baza unor diplome care mai
târziu se vor dovedi false. Închipuirea scenei împietririi şarpelui
este o lucrare antropică despre care egumenii nu ştiu precis
dacă a făcut-o Kir Partenie, dar presupun că e foarte veche şi
trebuie să atragă cumva atenţia asupra ei.
O pistă importantă ar pleca de la observaţia că în tot
cuprinsul cărţii, există un fapt care creează reflecţii adânci:
insistenţa cu care Ştefan Ieromonahul subliniază „găsirea locului
sfânt - Pişători”, pe râul Gurnia. Acest fapt trece neobservat
unui ne cunoscător. Dar nouă, care ştim că acest loc era folosit
ca loc de pelerinaj încă de pe vremea daco-geţilor, nu ne poate
scăpa. Totuşi, lipsa argumentelor bine documentate, ar duce la
puncte de vedere, care ar deveni pe parcurs ireconciliabile.
Astfel, dacă atragem atenţia asupra stindardului
getic (şarpele) de deasupra peşterii, lumea s-ar întreba dacă
Ştefan Ieromonahul ştia că şarpele era simbolul geţilor. S-ar
mai întreba dacă egumenii ştiau şi despre lup, simbolul dacilor
din Munţii Orăştiei. Sau despre unirea tuturor triburilor nordbalcanice sub marile regate ale lui Burebista şi Decebal. Sau
despre simbolul acestor regate, balaurul sau dragonul, adică
şarpele cu cap de lup.
Şi speculaţiile daciştilor s-ar întinde ca râia!
Ori, primii egumeni ai Tismanei care au scris biografia
Sfântului Nicodim nu puteau să intre pe aceste piste speculative
datorită lipsei reţelei Internet şi puţinelor manuscrise de atunci.
Şi totuşi, lumea medievală, mai ales cea din spaţiul
carpato-danubian cu populaţie aproape în întregime rurală, era
împânzită de numeroase legende, mitologia era în largul ei iar
în lipsa radioului şi televiziunii viaţa pastorală era plină de poveţe
şi povestiri transmise prin viu grai chiar în timpul lucrului. Pare
incredibil, dar viteza de diseminare a lor atingea largi zone ale
globului, uneori continente.
Aşa că, aşteptăm specialiştii care sunt preocupaţi să
cerceteze aceste izvoare istorice, să realizeze simpozioane şi
mese rotunde, excursii de lucru, din care să tragă nişte concuzii
de o valoare ştiinţifică certă.
O discuţie interesantă s-a realizat şi la sediul Asociaţiei
“Semănătorul Tismana”, luni, 14 aprilie 2014, terminată cu o
vizită la Mânăstirea Tismana. Prilej cu care am remarcat
degajarea vegetaţiei prin organizarea de şantier a noului punct
muzeal al BNR şi scena epigrafică de pe stânca Stârmina.
Dar despre aceasta vom mai vorbi mult timp, pentru că
întâlnirea de atunci cu distinsul lingvist, prof. dr. Ion Mocioi m-a
convins că întâlneam pe cel mai mare specialist în epigrafie,
paleografie şi geolingvistică, care a mai rămas prin România
după înstrăinarea şi dezastrul, probabil cu bună ştiinţă, săvârşit
de guv ernele posdecembriste, asupra
intelectualilor ei!
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AVENTAJELE ABONĂRII LA REVISTA TIPĂRITĂ «Sămănătorul»
REVISTA APARE ONLINE ŞI ÎN FORMAT TIPĂRIT! Valoarea ei în sine există şi numai citind-o online, dar cea tipărită
are şi o valoare practică. Ea poate fi purtată în geantă, se poate face cadou, se poate folosi în cenacluri, nu depinde
de mijloacele electronice. În plus, e tipărită pe hârtie groasă, de calitate, va face o bună împresie în biblioteca dvs.!
UNA ESTE, CA AUTOR SAU CITITOR, SĂ FOLOSIŢI REVISTA ONLINE ŞI ALTA ESTE SĂ O AVEŢI TIPĂRITĂ ÎN
BIBLIOTECĂ ŞI SĂ O CITIŢI COMOD ÎN FOTOLIU !
LA FEL SE POATE SPUNE DESPRE CĂRŢILE ONLINE PE CARE VI LE PUTEM TIPĂRI. CONDIŢIILE DE TIPĂRIRE:

http://www.samanatorul.ro/portal/tiparire.htm
Costul unui abonament pe şase luni este de 120 lei, dar se pot comanda şi reviste separate, 15 lei revista + 5 lei
trimiterea acasă prin poştă = 20 lei

CONTURILE BANCARE ALE ASOCIAŢIEI “SEMĂNĂTORUL TISMANA”:
DENUMIRE: Asociatia ”Semanatorul Tismana”, Cont RO45RNCB0149125641110001 RON
Pentru străinătate: Cont RO18RNCB0149125641110002 EUR, Cont RO88RNCB0149125641110003 USD
BCR - Banca Comerciala Româna S.A.
Pentru cei care nu deţin carduri bancare pot trimite cotizaţia Asociaţiei "Semănătorul Tismana" prin mandat
postal: Asociatia Semanatorul Tismana, presedinte Nicolae Tomoniu Str. Tismana, nr. 153, Cod postal 217495 Tismana,
Jud. Gorj sau prin transf er bancar Asociaţia Semanatorul Tismana, Cod fiscal C.I.F. 29532170 Cont Iban
RO45RNCB0149125641110001 BCR filiala Gorj, Cod SWIFT - RNCBROBUXXX
E-mail-uri f olosite de Asociaţia "Semănătorul Tismana": posta@samanatorul.ro (pentru articole) şi
redactie@samanatorul.ro (pentru texte manuscrise) atenţie, posta si redactie fără diacritice
Revista online în format pdf se trimite prin e-mail numai membrilor, colaboratorilor, unor reviste prietene, Primăriei
oraşului Tismana şi Consiliului Local. Gratuit, amatorii o pot citi, în format flash ARHIVA ONLINE FLASH, COMPLETA:

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

Cărţi “Editura Semănătorul” de vânzare la sediu, la standurile ocazionale ale muzeului din
centru şi la salonul de coafură al doamnei Gabi Tâlvescu (Văcaru):
1. Volumul 1 epuizat. Disponibile la preţ redus, 12 lei: 2– Florian Văideianu – “Boier printre tovarăşi”, 3– Aurora
Cristea – “Povestea Danei”, 4– Stoian Adrian Ştefan – “Fraţii diavolului”, 5– Alexandru Melian – “Semnele
apocalipsului”, 15 lei, 6– Nicolae N. Tomoniu – “Ultimii soldaţi ai neamului românesc”, 10 lei.

Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în luna iunie a anului 2011, de
către directorul acestei publicatii - Nicolae N. Tomoniu - editor si manager al siturilor www.samanatorul.ro si
www.dornatismana.ro site-uri sprijinite moral de Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj şi de majoritatea covârşitoare a
autorilor care au avut lucrări pe vechile site-uri suspendate: Semănătorul şi Editura online Semănătorul. Noile site-uri sunt
sprijiite acum material de autorii care îşi publică lucrările lor, de asociaţii şi fundaţii care activează în Tismana precum şi de
sponsorizări şi donaţii de la firme şi persoane private.
Conceptual si artistic - tehnic, proiectul “Revista Sămănătorul” a fost lansat de catre prof. Nicu N. Tomoniu, el
înlocuind vechiul Buletin informativ “Semănătorul” care apărea din anul 2009 pe o iniţiativă şi o cheltuială proprie. Înlocuirea
acestuia cu actuala revistă s-a făcut deoarece buletinul lunar nu putea promova activitatea autorilor de la Editura online
Semănătorul. Revista Sămănătorul a apărut la împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii online “Semănătorul”. Adrese:
http://www.samanatorul.ro Numărul din luna curentă în format Flash
http://www.samanatorul.ro/revista/arhiva.htm Colecţia FLASH a revistei
http://www.scribd.com/semanatorul Format document simplu scribd
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La exterior calendar
cu 12 luni şi o corecţie
Scriere de la
stanga la
dreapta

În centru
calendar cu 18
luni şi o corecţie
Scriere de la
dreapta la stânga

Faţa B - Limba B

DISCUL DE LA PHAISTOS
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DICŢIONAR: - SĂMĂNĂTORÍSM s. n. Curent social, cultural şi literal iniţiat la începutul sec.
XX, în România, de revista „Sămănătorul”, care idealiza satul patriarhal în opoziţie cu oraşul „viciat”
de civilizaţie, considera ţărănimea ca depozitara exclusivă a valorilor naţionale şi promova o literatură
de inspiraţie folclorică şi istorică. [Var.: semănătorísm s. n.] — „Sămănătorul” (n. pr.) + suf. -ism.
Sursa: DEX '09 (2009).

Colectivul redactorilor permanenţi din diverse centre de sprijin ale revistei online
“SĂMĂNĂTORUL”
TOMONIU N. NICOLAE - Tismana
Director revista online “Sămănătorul”
ALEXANDRU MELIAN - Gieres, Franta
Redactor rubrica “În numele speranţei”
AL FLORIN ŢENE - Cluj
Redactor de critică literară, proză şi poezie

Domeniile de
critică literară ale
redactorilor sunt
orientative

GEORGE ANCA - Bucureşti
Redactor, lansări de carte, diversitate culturală, minorităţi
IULIU-MARIUS MORARIU - Salva, Bistrita-Năsăud
Redactor privind recenzii ale debutanţilor la “Semănătorul”
CEZARINA ADAMESCU - Galaţi
Redactor de critică literară, recenzii ale debutanţilor la “Semănătorul”
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În centru
calendar cu 18
luni şi o corecţie

XII

CITIREA SEMNELOR
21. A fosţ de-a lungul secolului XX, o mulţime de cercetători
care au încercat să descifreze textele de pe cele două feţe
ale «Discului de la Phaistos». între aceştia, recent, Louis
Godart a rămas la convingerea că «nimeni nu va putea
propune o descifrare verificabilă» a textelor «Discului de la
Phaistos» atâta timp cât nu se vor mai găsi şi alte texte cu
asemenea scriere (p. 210).
22. Cert este că «Discul de la Phaistos» nu foloseşte scrierea
hieroglifică din Creta şi nici silabarele A şi B, ci o scriere
adusă din alt teritoriu. Discul a fost adus în Creta celei de-a
doua jumătăţi a secolului al XVII-lea î.e.n., din ţara europeană
a civilizaţiei de la Dunărea de Jos.
23. Scrierea folosită pe «Discul de la Phaistos» este aceeaşi
pe ambele feţe ale acestui obiect descoperit în Creta. Cele
242 de semne hieroglifice sunt repartizate în texte de sine
stătătoare pe cele două suprafeţe ale discului, respectiv de
119 şi 123 hieroglife.

I

22 III-20.IV

Corecţie 4 (5) zile
24. După cercetarea noastră, textele, deşi folosesc aceeaşi
scriere, nu sunt comunicări în aceeaşi limbă: «Discul de la
Phaistos» este un document bilingv. Traducerea textelor se
reduce în fapt la stabilirea «scrierii» acestor două limbi.
25. Mi-au atras atenţia, în unele lecturi, câteva substantive proprii
din antichitatea cretană, prin asemănarea lor cu nume de la
Dunărea de Jos.
26. Cetatea care a distrus oraşul Phaistos a fost Gortina, al cărui
sens este «oraşul zeului din Gurnia», alt oraş minoic (1450-1400
î.e.n.), are acelaşi nume ca al unei înălţimi şi al unei ape din
zona Tismana, a Carpaţilor din România. Denumirea oraşului
Haghia Triada (Sfânta Treime) se raportează la Haghia, identicul
nume unui deal de la Dunăre. Aceeaşi relaţie o suportă numele
oraşului cretan Haghios Nicolaos. O rădăcină de cuvânt
românesc se află şi în denumirea oraşului cretan Hierapetra
ş.a.
Limbile de bază ale textului trebuie să fie dialecte pelasgice
din Creta.

