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Un editorial
de Nicu N. Tomoniu
membru al LSR

CONSECINŢELE CAPITALISMULUI SĂLBATEC:

O lume nebună, nebună...
www.tomoniu.ro
Nimeni nu se mai îndoieşte de faptul că mass media degradează zilnic comportamentul
uman. În goana lor după senzaţionalul ieftin, televiziunile se întrec care mai de care să înceapă
ştirile cu furturile, omorurile, violurile, divorţurile şi accidentele rutiere zilnice. Pe reţeaua de
cablu TV, de umbli să cauţi vreun film frumos musai să dai de violenţă extremă cu puşti şi
pistoale, bătăile cu pumni fiind un mic mezelic faţă de confruntările cu bolizi ce gonesc prin
oraşe sau aiurea. (Felicitări d-nei Elena Toma, care remarcă şi dânsa fenomenul în acest număr)
Mă refugiasem pe posturile de radio în căutarea unui loc liniştit. Dau la radio bani lunar,
opriţi direct prin facturile locuinţei mele, facturi obligatorii ca să pot supravieţui ca om al mileniului
trei pe acest pământ. Intru deci cu curaj pe “indepententul” Radio-România Actualităţi să ascult
muzică bună şi pe lângă ea niscaiva informaţii utile. Altă dandana! Pe lângă scremutele vocale
cu normă precisă, de “îîî”, “ăăă”, “eee” şi alte smiorcăieli, redactorii radio “de viţă nouă” se
întrec în a concepe sfaturi “utile la ceas de dimineaţă”. Bunăoară, cum să ceară în căsătorie pe
aleasa inimii sale, un june din generaţia postdecembristă, deci cu 100% trai doar în societatea
capitalistă, după cum spun unii, neatinsă de “filoxera comunistă”.
- Ia să văd! zic. Bun subiect de discuţie! O fi vreun monah care s-o fi săturat de mâncarea
de la trapeză şi şi-a găsit un loc călduţ ca iscusit comentator şi sfătuitor radio.
Când colo, ce să vezi! era probabil un hippy de prin Ferentari, angajat acolo pe “criterii
politice” care din experienţa lui de “fan” al echipelor de fotbal, pe care le înjură cu gură spurcată
pe stadioane, dădea sfaturi dâmboviţene de căsătorie, care mai de care mai “cul”.
Primul ar fi, să te strecori la staţia de amplificare a stadionului, să-l împingi cât colo pe
crainic şi să ţipi din toţi boşogii: “- Filomelooo! Te iubeeesc şi te cer în căsătorie!”
(continuare în pag. 3)

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

Domeniile de
critică literară
ale
redactorilor
sunt
orientative

CEZARINA ADAMESCU - Galaţi
Redactor de critică literară, folclor, culte, minorităţi
IULIU-MARIUS MORARIU - Salva, Bistrita-Năsăud
Redactor privind recenzii ale debutanţilor la “Semănătorul”
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Dacă n-ai curajul ăsta, ne sfătuia “comentatorul” emisiunii, e bine să dai anunţ la altă
staţie, de pildă la metrou, printr-o înţelegere cu conducătorul liniei pe care o foloseşte Filomela.
Urmau versiuni mai simple: să te caţeri pe cel mai mare panou de afişaj din faţa casei
iubitei tale şi să-ţi scrii acolo cu vopsea roşie cererea de căsătorie, cu scopul ca pe la prânz,
când se scoală frumoasa Filomela, să dea cu ochii de ea. Sau, dacă iubita are obiceiul să se
culce devreme pentru că n-o lasă părinţii să umble noaptea hai-hui, faci rost de la un sindicalist
de o “goarnă” electronică şi la miezul nopţii strigi în ea cât poţi de tare, în loc de “Jos Băsescu”,
“Filomelooo! Te iubesc şi vreau să fii pe veci privighetoarea vieţii mele”
Că românii aveau alte cutume de vreo 2000 de ani nici pomeneală. E clar că de peţit
tineretul de azi nici n-a auzit. Îţi adunai familia şi niscaiva rude mai bune de gură şi plecai în
peţit, anunţând şi fata să-şi mobilizeze “echipa” proprie. Veneai la ea cu o garanţie că n-o vei
lăsa, că n-o vei lua-o la palme beat, că dacă-şi va lua carnet o laşi să conducă la înapoierea de pe
la chefuri şi tot felul de alte promisiuni că vei fi cuminte. Urmau garanţiile şi laudele familiei, ale
rudelor, apoi îşi începeau programul şi ţiitorii din partea fetei. Oricum era ceva mai “cul” decât
să mânjeşti vreun panou de-al primarului capitalei, Sorin Oprescu. Nu e frumos!
Nici vorbă, peţitul are şi el neajunsurile lui, aşa cum spune şi binecunoscuta poveste.
Cică la un vechi peţit, vorbea doar băiatul şi ai lui. Ai fetei, se ţinură cât se ţinură cu gura până
când viitorul “socru mic” răbufni: “- Spune fă şi tu ceva, nu sta ca toanta!”. Aceasta îşi luă inima
în dinţi şi grăi mândră: “- Mie-mi place de băiat şi îl asigur că mănânc bine şi sunt sănătoasă
tun. Dimineaţa, fac lângă gard un moţat aşa de mare...”
Uite că şi peste timp, câte-un moţat la fel de mare fac şi mai marii noştri de vreo 23 de ani
încoace iar lauda e pe măsură. Pe locul I stau, de departe, politicienii. Urmează noii ciocoi, cum
le zice DDD, el însuşi fiind mare ciocoi, ajuns pe poziţie “minţind poporul cu televizorul”. Asistăm
acum şi la mass-media, care a început şi ea să-şi facă reclamă ţintind taman în sensibilităţile
românului faţă de ţara lui. Cap de afiş Antena 3, care după ce preluă ideia caracaleanului Tucă,
continuă să dea drapelu’ la tot puradelu’. Se umplu ţara de steaguri iar frumoasele anteniste îl
urcară până şi pe castelul Bran. N-or fi avut bani proprietarii să-şi cumpere unul, mare, mare?
Sau au avut atâta simţ cât să nu atârne coarda patriotismului peste crenelurile altui simbol al
României! Asta ca asta, dar să întinzi pe hectare întregi un steag ciuntit de 23 de ani, fără stemă,
stemă care a fost mereu simbolul de jertfă al românilor de peste 2000 de ani mi se pare prea
mult, enorm de mult doar pentru a te făli că apari într-o carte, fie ea şi cartea recordurilor!
Ne-am mai făcut odată de râs în faţa lumii, în ciuda laudelor de complezenţă ale străinilor:
steagul cu care a intrat Antena 3 în cartea recordurilor reprezintă exact starea actuală a ţării
noastre: o ţară căreia politicienii postdecembrişi i-au distrus istoria, tradiţiile strămăşeşti,
patrimoniul naţional. O ţară frumoasă numită România, la care nu mai vine în peţit nimeni!
Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în
luna iunie a anului 2011, de către directorul acestei publicatii - Nicolae N. Tomoniu - editor si
manager al siturilor www.samanatorul.ro si www.dornatismana.ro site-uri sprijinite moral de
Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj şi de majoritatea covârşitoare a autorilor care au avut
lucrări pe vechile site-uri suspendate: Semănătorul (www.semanatorul.ro) şi Editura online
Semănătorul. Noile site-uri sunt sprijiite acum material de autorii care îşi publică lucrările lor,
de asociaţii şi fundaţii care activează în Tismana precum şi de sponsorizări şi donaţii de la
firme şi persoane private.
Conceptual si artistic - tehnic, actualul proiect “Revista Sămănătorul” este lansat de
catre prof. Nicu N. Tomoniu, el înlocuind vechiul Buletin informativ “Semănătorul” care apărea
din anul 2009 pe o iniţiativă şi o cheltuială proprie. Înlocuirea acestuia cu actuala revistă s-a
făcut deoarece buletinul lunar nu putea fructifica activitatea autorilor de la Editura online
Semănătorul şi nici nu le putea promova concret activitatea lor literară. Pe de altă parte, în
Buletinul Analize şi Fapte al ARP referirile la noile apariţii de volume publicate erau inexistente.
De altfel nici Revista Sămănătorul n-a fost amintită de ARP niciodată ci acceptată şi tolerată
tacit, ea apărând exact la împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii online “Semănătorul”.
Revista “Sămănătorul” va apare de acum încolo la adresele:

http://www.samanatorul.ro
Numărul din luna curentă în format Flash
http://www.samanatorul.ro/revista/arhiva.htm Colecţia FLASH a revistei
http://www.scribd.com/semanatorul
Format document simplu scribd
ATENŢIE! Revista în format pdf se trimite prin e-mail numai
membrilor, colaboratorilor şi revistelor prietene.
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ALEXANDRU MELIAN - (n. 1939, Luizi-Calugara,
Bacau). Critic literar, eminescolog, dizident anticeausist.

RUBRICĂ PERMANENTĂ:«În numele speranţei»

INTERVIU CU MINE INSUMI
Argument : Dialogul cu sine nu este, în mod
obligatoriu, un monolog, aşa după cum dialogul surzilor
este întotdeuna o defilare de monologuri. Despre cei care
vorbesc singuri şi cu voce tare se spune că sunt nebuni.
Îmi asum riscul etichetării nu doar fiindcă ştiu că nu sunt
ne-bun, ci în primul rând pentru că, - stând de vorbă cu
mine însumi – nădăjduiesc să mă aflu în dialog dăruitor
cu ceilalţi...
Autorul
Continuare din numerele trecute
EF – Intervenţia mea ţi-a lăsat fraza
neterminată...
EM – Intervenţiile tale lasă câteodată
multe lucruri neterminate... Deci, când toate cele
amintite mai înainte se întâmplă, - şi nu am
introdus în ecuaţie gravele perturbări ale şcolii
din anii „socialismului victorios” – nu trebuie să
mire pe nimeni faptul că, de câteva decenii bune,
în Europa, dacă nu şi prin alte părţi, se vorbeşte
constant de criza învăţământului, de fenomene
de analfabetism, de nivelul tot mai precar al
culturii generale a tinerilor, de i sau amoralitaea
care bântuie mai toate societăţile, de pulverizarea
unor table de valori care şi-au vădit perenitatea
milenii, de însuşi flagelul terorismului care a
cancerizat planeta noastră în ultimul timp.

EF - Trebuie să observ că perspectiva ta
e destul de catastrofică iar şcoala e văzută ca o
veritabilă cauză a apocalipsei care se apropie.
EM – Deşi nu mi-e greu să-ţi observ
ironia, am să te dezamăgesc spunându-ţi că eu
chiar cred în traiectoria catastrofică a şcolii
contemporane şi în contribuţia ei fundamentală
la sfârşitul lumii. Fiindcă, draga mea cealaltă
parte, apocalipsa nu va veni din afara omului, ci
din lăuntrul lui. Iar şcoala, în general actul de
modelare a celor destinaţi maturităţii, cultivă în
primul rând virtualităţile autodistrugătoare ale
fiinţei umane.
EF - Acum chiar cred ca exagerezi.
EM - Ce bine-ar fi să fie aşa ! Din păcate
exagerarea nu-mi aparţine mie, ci realităţilor

contemporane cu care suntem confruntaţi. Hai să
încercăm câteva prim planuri !
Franţa, una din ţările cu o tradiţie
bogată şi rodnică în domeniul învăţământului, - nu o
data model pentru alte culturi – cunoaşte o progresivă
alienare a acestuia, resimţită tot mai mult ca o criză
căreia nu i se află remediile. Ei bine, punctul de
plecare şi factorul generator al acestui proces se află
în mişcările studenţeşti din 1968 când a fost lansat
sloganul aberant „C’est interdit d’interdire”, adică
„Este interzis de a interzice”.
EF - Trebuie să recunoşti că formula este
nu numai aforistică dar şi spectaculoasă.
EM - Nu te contrazic, numai că ceea ce ar fi
trebuit să rămână o podoabă memorabilă şi
paradoxală a unei crize social-politice cu impact
cultural a devenit, declarat sau nu, un principiu
subordonator al transformărilor din învăţământ. Si
nu cred că greşesc dacă afirm că acest strigăt
revoluţionar de negaţie supremă a făcut pui în toate
domeniile.
EF – Totuşi, această formulă nu era o simplă
găselniţă studenţească. Ea exprima sintetic o
conştiinţă colectivă ulcerată de epidemia interdicţiilor
şi a canoanelor, gripată de scleroza mecanismelor
auto-reglatorii şi marginalizată în zona obiectelor
supuse actului modelator.
EM - Ai perfectă dreptate. Numai că actul
modelator, ca să aibă sens, trebuie sa fie totdeuna
preludiul unei noi construcţii. Or nu se poate construi
nimic cu dinamita negaţiei absolute. Este oare
întâmplător că mai pretutindeni în lumea
democratică, ideea de autoritate este aproape
pulverizată iar ceea ce mai rezistă încă din ea se
datorează parametrului psihologic al fricii ?
EF - Dar, la urma urmei, tot ascultându-ţi
părerile şi suportându-ţi maliţiile, cine şi ce eşti
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tu de te crezi în măsură să dai lecţii altora ?
EM – Iţi voi răspunde concret la această
întrebare puţin mai târziu. Acum aş vrea să dau
expresie unui gând, sau mai curând,unei
credinţe. Nu cine şi ce eşti reprezintă cel mai
important lucru, ci vieţuirea concretizată în
fapte, în visuri şi speranţe, în căutări şi rătăciri,
în tensiunile negaţiei şi armoniile afirmării. Iar
dorinţa mea nu este de a da lecţii, ci de a
depune mărturie.
EF - Mărturie ?! In procesul cui şi în ce
calitate ?
EM - In procesul timpului unde mi-a
fost dat să trăiesc, în calitate de acuzat, de
acuzator şi de martor.
EF - Cam paradoxală ipostază !... Mă mir
că nu-ţi asumi şi calitatea de judecător, eventual
de temnicer sau călău !
EM – Deşi nu o dată şi nu într-un singur
loc asemenea malformaţii sociale au funcţionat în
travestiuri ale normalităţii, în realitate singurul
judecător autentic, în plan uman, este posteritatea,
temnicerul cel mai necruţător este trupul iar călăul
tuturor rămâne moartea.
Prin urmare, făcând public acest dialog
dintre noi, încerc s-aprind o lumânare anti-întuneric
şi pro-credinţă, anti-uitare şi pro-amintire, anti –
ignoranţă îngâmfată şi pro-înţelepciune făptuitoare.
EF - Deci, se va naşte o carte . Ce va fi ea
?
EM - Greu de spus....Nu ştiu în ce fişier de
bibliotecă ar putea fi plasată....
Formal, este un interviu,...substanţial un
montaj existenţial având ca regizor pe Marele
Anonim – cum ar spune Blaga – iar ca interpret pe
cel ce semnează.
EF - Bine, dacă îmi propui o asemenea
perspectivă teatrală ori cinematografică, atunci
bine-v oieşte matale şi mai f ă o precizare:
scenografia...cine semnează scenografia ?
EM - Scenograf ia n-o semnează
nimeni...doar o desemnează....
EF - Iar te joci cu cuvintele.
EM - Nu, ele se joacă cu
mine....Scenografia „spectacolului” meu şi al
fiecăruia dintre noi este Destinul.
EF - Adică ?
EM - Adică acea intersecţie inefabilă şi
unică dintre hărăzirea genetică, ereditară,
topografia astrelor în momentul venirii pe lume şi
dinamica atât de complexă a circumstanţelor
existenţiale, de la naştere până la moarte.
EF - E atât de sofisticat răspunsul tău încât
mi-e aproape imposibil să-mi imaginez cum se va
configura această carte.
EM - Vei putea s-o contempli şi s-o
identifici atunci când va fi gata...daca va fi gata
vreodată....Ceea ce ştiu încă de pe acum este că
textul se va naşte fără nici un fel de constrângere

literară.
EF - Te ispiteşte un neo-dadaism ?!!
EM - Nu, nici vorbă... Nu apreciez de loc
demolările în sine. Ceea ce nu se produce în
perspectiva unei construcţii este rătăcire, un soi
de criptografie neantificatoare. Eu vreau să mă
emancipez de orice constrângere literară, nu de
imperativele comunicative şi expresive ale limbii.
Interwiul nostru se va configura într-un soi de
mozaic memorialistico-poetico-meditativ.
EM – Înţeleg....Un fel de struţo-cămilă sau
poemation eroi-comico-satiric...
EM - Nu prea gust ironia ta.
EF - Nu prea o guşti, dar va trebui s-o
înghiţi. Pe de alta parte, nu e neaparat o ironie.
Tripleta identif icatoare pe care o propui
nedumereşte. Ori e memorialistică,ori e poezie,
ori e filozofie.
EM - Si de ce n-ar putea fi toate la un loc
?
EF - Pentru că ai optat pentru un interviu
iar acesta are regulile lui de joc.
EM - E un interviu cu mine însumi... Prin
urmare, regulile vor reieşi din această împrejurare.
Singura exigenţă căreia mă voi supune, fără nici
o rezerv ă, este respectul adev ărului în
dimensiunea memorialistică.
EF - N-am întâlnit până acum nici un autor
care să-şi fi mărturisit respectul şi devoţiunea
pentru ne-adevăr. Toţi se declară purtătorii,
slujitorii, supuşii adevărului....Aşa cum toţi
politicienii se declară slujitorii poporului şi aprigi
luptători pentru bunăstarea acestuia. Si când te
gândeşti de câte ori bietul adevăr devine el slujitor
şi supus, iar popoarele...să nu mai vorbim !...
EM - Lăsând pentru mai târziu relaţia
politician-popor, aş vrea să te contrariez şi să-ţi
spun că adevărul este totdeauna slujitor şi supus.
EF - Lasă, lasă sofismele şi paradoxurile.
EM - Nu este nici un sofism şi nici un
paradox. Adevărul slujeşte orice făptuire autentică
şi se supune necondiţionat determinărilor din care
ia naştere.
EF - Ştii foarte bine că mă refer la altceva;
este vorba de adevărul ajustat ca să slujească
emiţătorul, de adevărul înjugat oportunităţilor
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subiective, de adevărul care,- voit sau nu – este
transformat în minciună.
EM - Problema adevărului este atât de
veche şi de complexă, atât de disputată şi neconsensuală încât nu mă încumet s-o abordez în
acest context. Ca şi problema minciunii, de altfel.
Singura subliniere care socotesc că se impune este
disocierea dintre adevărul artistic şi adevărul nonficţional. In dialogul nostru ne vom confrunta cu
amândouă. Cum dimensiunea memorialistică va
fi dominantă, ea structurând în esenţă totul,
adevărul la care mă refer eu este adevărul faptelor
şi evenimentelor în care am fost implicat sau pe
care le-am cunoscut, într-un fel sau altul.
EF - Dar mai exista şi adevărul oamenilor
cu care ţi-ai intersectat traiectoriile vieţii.
EM – Bineînţeles.
EF - Păi, îţi va trebui atunci prudenţă şi
diplomaţie, căci mulţi din cei la care te vei referi
trăiesc şi sunt puternici,...iar adevărul despre ei
nu e totdeauna confortabil.
EM - Nu am de gând sa fiu nici prudent,
nici diplomat. Vreau sa fiu doar adevărat.
EF - Atunci te pot asigura ca te-ai ars !....
EM - Poate, dar nu în sensul obişnuit pe
care-l dai tu acestei constatări-avertisment, atat
de.... universal româneasca sau omenească.
Simt într-adevăr că m-am ars , şi o simt
cu atât mai mult cu cât focul e mai aproape de
stingere. Singura mea îngrijorare a fost şi
superlativa tristeţe rămâne că m-am ars fără a
reuşi să dau atâta lumină şi atâta căldură pe cât
combustibil am consumat.
EF - Cum faci de obicei, ai priponit şi de
data asta răspunsul în grădinile unei alte întrebări.
EM - E singura grădina în care mielul
poate să pască iarbă curată. Dacă ai fi spus te-au
ars sau te vor arde, atunci era altceva şi răspunsul
meu ar fi fost foarte simplu : nu-mi fac nici un fel
de iluzie
EF - Păi, nu se poate să nu-ţi faci. Ce este
viaţa fără iluzii ?
EM - O călătorie lucidă spre neant.
EF - Mi se pare o perspectivă sumbră şi
descurajatoare...Nu cred că făina din care eşti
plămădit e doar măciniş şi neghină.
EM - Crezi corect. E şi mult grâu în ea.
Tocmai de aceea, dacă perspectiv a e
preponderent sumbră (neantul înseamnă până la
urmă întuneric), nu este totuşi descurajantă, decât
uneori şi oarecum. Călătoria şi luciditatea pretind
întotdeauna curaj.
EF - Si-atunci, viaţa presărată cu iluzii,
cu speranţe ce reprezintă pentru tine ?
EM - Tu faci o gravă confuzie între iluzie
şi speranţă.
EF - Te poticneşti în nuanţe...Hai să fim
serioşi !...

EM - Păi tocmai dacă vrem să fim serioşi,
trebuie să trecem dincolo de aparenţe. Viaţa
presărată cu iluzii este o pribegie printre amăgiri,
viaţa înaripată de speranţe este o hărăzire întru
ideal.
EF - Nu văd totuşi deosebirea dintre iluzie
şi speranţă şi, deci, nici centrifugarea răspunsului.
EM - Nu e vina cuvintelor că cei care le
privesc nu le şi văd totdeauna.
Deosebirea e mare....Iluzia este o proiecţie
a dorinţelor pe ecranul evanescent al viitorului,
speranţa este combustibilul acelui vehicul care se
numeşte viaţă umană şi fără de care mişcarea este
imposibilă. Fără iluzii se poate trăi, fără speranţe
nu....Un deziluzionat este altceva decât un disperat.
Primul e trist, e melancolic şi adesea abulic, al doilea
– dacă e autentic – acţionează, adeseori fără
precauţii, sau se sinucide.
EF - Cam radicală perspectiva!...Tu ştii că
sinuciderea este socotită un act cu totul reprobabil.
Să deduc deci că, pentru tine, disperarea e
generatoare de laşitate ?
EM - Nu neapărat şi nu în primul rând.
Adeseori din disperare se nasc actele de mare curaj
şi gesturile eroice. Sau în orice caz, gesturile
socotite astfel de către ceilalţi.
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ELENA TOMA - (n. 1963, Jud. Suceava)
prozator, eseistică (de factură religioasă).

Scrisul, datorie sau
plăcere?
Rareori la televiziune se difuzează
emisiuni bune şi utile. Moda emisiunilor cu
vedete stupide şi prezentatoare modiste este
înăbuşitoare. Emisiuni ce f avorizează
uşurătatea nu se lasă căutate sau aşteptate.
Devenisem oarecum interesată când
descoperisem pe canalul doi al televiziunii
române o emisiune cu un titlu interesant:
„Meseria de scriitor” sperasem să mă
îmbogăţesc cu sfaturi scriitoriceşti.
O scriitoare de vârsta a treia a făcut o
mărturisire şocantă: „...îmi place să scriu, e
cum aş face sex’’, apoi a adăugat orgolioasă
că nu este interesată de câştiguri băneşti
pentru că ar însemna să se prostitueze.
Venerabila avea o atitudine de adolescentă
rebelă ce tocmai îşi descoperise feminitatea
în braţele unui satir bătrân cu respiraţia urât
mirositoare, deosebirea că acum rolul satirului
ar fi dorit să-l joace venerabila vizavi de un
cititor naiv. Ar putea fi invidiată? Uşurinţa de
a scrie maculatură nu este de invidiat. În mod
normal drumul de la opera gândită le operă
scrisă presupune eforturi de voinţă pentru a
depăşi reveria leneşă şi a materializa , clarifica
ideile prin scris.
Trebuie să ne gândim cu respect la
avatarurile marilor scriitori, clasicii şi-au născut
operele în chinuri psihice şi lipsuri materiale
pentru a dărui culturii universale copii
sănătoşi. Deci aceasta e deosebirea dintre
scrisul ca o plăcere, rezultatul fiind un avort
spontan şi scrisul ca responsabilitate socială.
Operele clasicilor rămân vii, modelează
caractere şi după moartea fizică a autorilor,
în timp ce operele unor autori curtaţi de moda
unor timpuri oarbe ajung maculatură odată cu
trecerea clipelor de glorie.

Lecturarea unui bestller de către o
cititoare gen doamna Bovary poate duce la
consecinţe tragice. Rostul unei opere trebuie
să fie utilitatea, conformă specificităţii
domeniului în care excelează. În emisiunea
următoare a fost prezentat un scriitor modest.
Opera acestuia rezumată la: „Zece sfaturi
pentru grădinărit’’ este cu adevărat utilă.
Aşadar bunul simţ trebuie să ne călăuzească
în tot ceea ce facem. Stranietăţile aşa zise
filozofice ale sinucigaşilor şi xenofobilor,
mesajele abisale a unor nebuni ce pot otrăvi
cititorii ar trebui cenzurate.
Nu se pot transmite tinerilor ideile
halucinante ale ,,bestiilor culturalizate. De
aceea orice efort educaţional trebuie să se
bazeze pe valorile clasicizate. De ce? Altfel
riscăm să nu mai diferenţiem valoarea
benefică de gunoiul halucinant. Păcat că
astăzi literatura a ajuns o muză marginalizată,
în timp ce păpuşile siliconizate sunt la modă.
Autoare : Elena Toma
.
.

Articolul original se poate citi AICI:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/05/elena-toma-scrisul-datorie-sau-placere.html
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ION C. GOCIU - (n. 1934, Ciuperceni - Gorj)
- prozator.

MAIA
Vol. al II-lea
- (fragment din capitolul III) -

Sfârşitul unui mit
Când Trifon ajunsese la el acasă
se simţea dărâmat. Avea tulburări de
vedere şi obiectele la care se uita i se
păreau dublate. Nici nu mai ştia ce-i cu
el. Dacă la frate-su a fost tot un freamăt,
la el, casa i s-a părut pustie. În curte era
o linişte apăsătoare. Căţelul pechinez,
odorul neveste-sii, care dormita cu botul
pe lăbuţe aşezat comod pe preşul pus la
uşa de la intrare, i-a sărit în cale
gudurându-se, lătrând şi dând din coadă.
De data asta, ca niciodată, Trifon nici
nu-l băgă în seamă, aşa de rău se simţea.
Soarele asfinţise şi Mariţa lipsea.
„Probabil îi plecată după cumpărături!”
gândi el.
- Piki, stai mereu, că n-am chef de tine!...
şi îl împinse cu piciorul din drumul său,
pe căţelul blând şi jucăuş, cu blana moale
maronie şi tunsă îngrijit. Altădată îl lua în
braţe şi-l mângâia pe botişor.
Luă cheia de la locul ştiut, descuie
broasca şi intră în casă. Era primitoare,
cald şi plăcut. Se dezbrăcă de pardesiu,
puse pălăria şi haina pe cuierul din hol,
scoase pantofii din picioare şi merse în
sufragerie. Se aşeză pe fotoliu şi iarăşi
îl fulgeră un junghi în piept. Mâinile îi
amorţiseră şi încercă să strângă şi să
întindă palmele convins că poate aşa îi

trec durerile. Ca să uite de disconfortul fizic,
începu să se gândească la întâlnirea de ieri
cu cei care i-au fost şi mai sunt, nevastă,
frate, cumnată, fiică şi ginere. Trecuse prin
mari emoţii! Nici lor nu le-a fost mai uşor
când l-au recunoscut pe cel declarat mort
de 35 de ani. „Ce noapte şi zi de pomină!”
gândea Trifon, reîntors în casa lui.
Îi veni în minte mutra de uimire pe care a
făcut-o Mărgăreta când, în casa în care a
făcut copiii cu el, uitându-se la lada de
zestre aşezată în acelaşi loc de când s-au
împreunat, Trifon i-a dat un plic lipit cu ceară
roşie, în care era o scrisoare, redactată întro limbă necunoscută ei, aşa i-a zis el, cu
dorinţa să-l deschidă Petrică numai atunci
când este prezentă şi soru-sa. Cum îl privea
când i-a spus să aibă grijă de clopot şi
căldăruşe; să le învelească într-o cârpă de
borangic şi să le pună pe fundul lăzii de
zestre, unde nu umblă nimeni în afară de
ea.
- „Da’, clopotul l-am avut la gâtul vacii! …şi
acum să-l pun în ladă între lucrurile de
ţânut?” a zis Mărgăreta contrariată de ceea
ce i se cricise.
- „Acum nu-ţi spun mai multe, că o să aflaţi
când Petrică va citi ce scrie în plic. El ştie
că este scris în limba franceză şi pentru
oricine, în afară de voi, este secret, un mare
secret. Dacă nu-l respecţi şi tu şi eu
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calul la poarta dodii Mărgăreta şi i-a spus
că domnul acela părea tare obosit şi n-a
Lasă-l încolo cu opincile
lui cu tot.
N-avem
bani.
vorbit
nimic
totnoitimpul
cât au mers
Cât vrea pe ele ?
împreună! Atâta doar i-a mai spus
- Opt lei.
Dumitru. „M-a rugat să las calul mai încet
- A...n-am mumă. Dacă aş avea un franc, m-aş
că-l doare rău capu’,” vorbe ce o făcură
mărita.
pe Mărgăreta
săsefie
şi mai îngrijorată. „LŢiganul care auzi discuţia
intră în curte
aşeză
pe grămada de lemne şiam
zise:
lăsat pe bancă, unde era umbră, şi n- Lasă dodă, că ne – nţelem
noipână
cu plata.
Dacă nam stat
a venit
cursa de târg. Nici
ai bani, poate ai bucate. Ceva făsui, cartofi, ceapă.
calu’ nu mai avea răbdare, că era
Poate şi niscaiva mălai, sare. Poate ai şi un chil de
nemâncat”
şi săptămâni.
plecă pe drum la Deal să
gaz, că n-am mai aprins
lampa de trei
scoată vitele din obor la păscut.
Ne culcăm odată cu găinile.
se uită la mine cu drag, văzu şi opincile
Interviu de la lansarea Bunica
romanului,
Drăgăşani
la noi
începutul
sec. XX
din cauciuc din cameră deCând
maşină.
Erau
luceau.
28 mai 2013.
s-a
urcatşiîn
maşină, pe Trifon l-a
Cred că erau date cu untură.
ajutat o femeie care călătorea şi ea la
- Bine mă, dar vezi să mă asculţi şi să te duci
ajungem la puşcărie. …Jură
Mărgăretă
că
unde te trimit, auzi ? Târg şi pasagerii, văzându-l împăienjenit,
ţii seama de ce-ţi spusei!” - Fac orice ai nevoie, i-au
făcut
dar mi
le ei loc
? chiar pe bancheta din faţă,
O lăsai să se
ţiganul
şi intrai
repede
- „N-ai încredere în mine, Trifoane?
În tocmească
mine de cu
lângă
uşă,
unde
până aci sta un tânăr
în
grajd
la
vacă,
să
râ
care ţi-am făcut toate rosturile şi te-am care s-a ridicat imediat şi a mers mai în
plâns 35 de ani şi mie alt om nu mi-a mai spate, că maşina era mare şi erau multe
trebuit. Că şi asară te-am plâns! Mă uitam locuri libere. Tot timpul, şoferul - om plin
la tine şi nu-mi venea să cred că tu eşti ăla de respect - l-a urmărit cu coada ochiului
cu care m-am drăgăluit şi am făcut copiii. şi a condus autobuzul cu multă grijă ca
Dar, ca să nu mă crezi alfel, uite că jur! Da’ „să nu-l hurducăie rău pe domnul bolnav
ce să zâc?” Şi începu să plângă.
şi necunoscut!” pe drumul care era plin
- „Linişteşte-te şi zi aşa: Jur că voi ţine de gropi. Ba mai mult, l-a întrebat dacă
clopotul, căldăruşa şi plicul primite de la are nevoie de ceva şi unde vrea să
omul meu învelite şi ascunse în ladă, nu coboare, „să-i spună că-l lasă acolo unde
voi vorbi şi nu voi spune la nimenea străin, zice el!”
şi nu voi mai umbla la ele decât odată cu
*
Petrică şi Domnica. Şi apoi închină-te şi …De când s-a hotărât să plece la Valea
mai zi: …Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Mare, Trifon a fost cuprins de emoţii. Cele
Mărgăreta jurase cum îi spusese omul ei, mai mari erau când se gândea „cum îl
făcuse întocmai şi mai dăduse şi cu tămâie vor primi şi care va fi reacţia lor şi a lui,
în odaia cu lada unde era ascunsă când le va spune cine-i el şi ei,
comoara, numai de ea ştiută şi cum i-a zis încremeniţi, vor afla tot adevărul!?”
Trifon.
Când a ajuns la poarta casei lui Nicolae
*
era pe la chindie şi praznicul abia se
…De la Mărgăreta de acasă până la terminase. Neamurile venite, care
cursă, pe Trifon l-a dus cu cabrioleta dincotro, se mai îngârluiau pe bătătură
Dumitru lui Pricină, fiindcă l-a rugat gineri- şi parcă nu catadicseau să plece. Trifon
su Vasile, spunându-i că, „la soacră-sa a i-a văzut, dar nu s-a oprit la poartă şi s-a
venit un domn care lucrează la Bucureşti mai preumblat, când la deal şi când la
care i-a adus un pachet de la Petrică. Acu’, vale, pe drumul plin de praf, până s-a făcut
omu’ acela nu se simte bine şi neapărat linişte în curtea casei în care a văzut
trebuie să ajungă la RATA de după amiază, lumina zilei. Încerca să-şi imagineze
cu care pleacă spre casa lui!”
interiorul. Şi-l aducea aminte bine cum a
fost, cum erau orânduite lucrurile prin
Când Dumitru s-a întors de la cursă, a oprit
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casă. „Dar ce mai rămăsese şi cum o arăta
acum după 35 de ani?” era întrebarea
care-l obseda. Or mai fi din lucrurile pe
care le ştia moştenite de la mumă-sa şi de
la tată-su: icoana, paturile, scoarţele care
împodobeau pereţii în odaia bună, masa
mare înaltă cu dulăpior şi două sertare,
unde, când era mic, îi plăcea să
scotocească prin actele cu multe ştampile
şi Stemă Regală aplicată la început pe
fiecare document. Diploma de picher şi
Actul de angajat la drumurile naţionale a
lui tată-su? Teancul de poze prinse cu fir
roşu de arnici împletit ca să nu se
împrăştie, l-or mai avea? Doamne, cum a
trecut timpul! Parcă a fost ieri, şi prin câte
greutăţi am trecut în aceşti zeci de ani…Ce
scurtă-i viaţa omului!”
*
…Când Mariţa se întoarse de la coafor, că
acolo fusese, văzu becul aprins în holul
de la intrare şi căţelul Piki lipsă. Nu mai
dormita, ghemuit pe preşul unde îl lăsase
„stăpân” şi de unde îi spusese să nu plece.
Bănui, şi se bucură că bărbatul ei se
întorsese şi se juca împreună cu el. Ardea
de nerăbdare ca Trifon să-i povestească
totul: cum a fost, cum l-au primit ai lui, ce
le-a povestit el, ce-au zis ei de toate astea.
Cum l-au întâmpinat Mărgăreta, Domnica
şi Vasile, frate-su Nicolae şi gureşa aia de
Ioana, pe care a cunoscut-o destul de bine
de câte ori s-a prefăcut că-i ghiceşte
mersoarea şi norocul în cărţi şi în ghioc.
- Hello! venişi? strigă Mariţa intrând în
holul liniştit şi cu becul rămas aprins. Era
fericită că în lipsa lui îşi găsise timp şi
mersese la coafor să-şi aranjeze părul.
Dorea să-i facă surpriză şi de aceea nu-i
spusese nimic înainte de a pleca el la
Valea Mare.
- Ham, ham! îi răspunse căţelul care, la
uşa camerei, pe interior, începu să râcâie
cu lăbuţele marcându-şi acolo existenţa.
- Taci tu, ştengarule, că acum vin şi eu la
voi! vorbea Mariţa cu Piki în timp ce-şi
aranja pardesiul alături de-al soţului său,
semn pentru ea că acesta era în casă.

La lansarea romanului
28 mai 2013.
- „Ce o avea Trifon de nu-mi răspunse!
gândea Mariţa în timp ce-şi scotea pantofii
din picioare. Altădată îmi ieşea înainte, mă
lua în braţe şi mă săruta şi acum nici numi răspunde. S-o fi necăjit din ceva cu ai
lui, că altfel nu se explică atitudinea asta.
S-or fi supărat ei că nu s-a arătat până
acum, sau Doamne fereşte de altceva.
Ciudată-i purtarea lui de azi!”
La uşă, Mariţa bătu discret şi încercând
să-şi ascundă nemulţumirea mai vorbi ca
să se audă mai bine şi să atragă atenţia
cu prezenţa ei.
- E voie domnul, să intru şi eu? Dar nici
de data aceasta nu primi un răspuns de
la bărbatu-său, care trebuia să fie înăuntru,
unde era şi căţelul. De-acum, cu teamă,
deschise uşa încet şi Piki năvăli
distrăgându-i atenţia. Lătra şi se rostogolea
nervos pe tălpile picioarelor ei băgate în
papucii de pâslă cu ciucuraş, luaţi de sub
cuier.
- Fii cuminte, nestaşnicule! şi împinse de
uşă, până se deschise larg, fiind convinsă
că Trifon nu-i acolo…
*
…Când au auzit-o pe Mariţa ţipând, vecinii
ei, români şi ţigani, au sărit să vadă ce i sa - Nu poate vorbi, domn’ doctor, răspunse
Ninel Popa. Noi o găsirăm căzută în alee
şi crezurăm că o prădară hoţii. Uitaţi! uşile
sunt la perete şi nu-i nimeni în încăperi.
Nu-i nici domnul Trifu. Nu l-am văzut nici
ieri şi cred că-i plecat undeva şi ea este
singură.
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- Hai s-o punem în pat, că-i frig şi răceşte!
zise doctorul celor două ajutoare de care
se sprijinea Mariţa.
- Dar dacă au prădat-o hoţii? Ce-o să zică
miliţienii când vin la cercetare dacă ne
găsesc aici, răspunse Gheorghe
Stănculete.
- Intrăm numai noi, o punem pe pat,
închidem uşa folosind o batistă când
punem mâna pe clanţă. Unul dintre voi
rămâne cu mine şi cel care are telefon,
merge şi sună la Miliţie şi, până ăia vin,
noi stăm aici.
- Pe toţi străinii îi rugăm să iasă din curte,
că acum trebuie să vină Miliţia! se adresă
Gheorghe Stănculete puhoiului de oameni.
Când auziră de Miliţie, lăieţii se risipiră
imediat să nu fie văzuţi, mai ales că se
zvonea de o „spargere”, vorbe ce se
duseseră printre ei. De când le-a confiscat
aurul şi încasaseră destulă bătaie până lau predat pe tot, lăieţii ştiau de frica
miliţienilor şi numai pronunţarea numelui
de Miliţie îi îngrozea.
- Dar au şi ei telefon! zise Ninel Popa. Lea fost instalat acu’ doi ani, când mi-am pus
şi eu.
- Atunci e clar, haideţi cu ea la căldură!
spuse doctorul şi urcă pe scară înaintea
lor, ca într-o incintă cunoscută, în care a
mai fost şi altădată.
*
Doctorul Ion Cârstoiu fusese de mai multe
ori în curtea bulibaşei Trifu. Într-o vreme,
când fiica lor Brânduşa era copilă, a avuto în supraveghere s-o vindece de bolile
vârstei infantile şi nu se sfia să le intre în
casă. Când era chemat venea repede că
ştia că lăietele Trifu îi tare omenos şi nu-l
lasă niciodată să plece cu mâna goală. A
consultat-o, de câteva ori, şi pe Mariţa. Ca
orice femeie avea şi ea necazurile ei, mai
ales după menopauză, şi internistul nu era
ocolit când trebuia s-o doftoricească. În
casa asta a băut de multe ori şi a avut
parte şi de câte o „esenţă” fină, precum
whisky-ul bunăoară, servit în pahare de

cristal de Jena şi, nu numai că nu i-a fost
silă, dar îi şi plăcea.
„Ţiganii ăştia au ceva aparte, iar despre
Brânduşa, acum studentă la conservator,
am numai cuvinte de laudă!” s-a exprimat
nu o dată, admirativ, doctorul Cârstoiu,
întrebat fiind de colegii de breaslă care lau zărit în compania lăieţilor.
Ajuns la uşa camerei de primit oaspeţii,
luminată a giorno, că aşa arăta după cum
era mobilată şi aranjată, doctorul, privind
înăuntru, amuţi de ce-i fu dat să vadă. Pe
unul din fotolii orientat cu faţa spre uşă
stătea
aşezat Trifu, soţul Mariţei. Era întrPetrilică la o bere cu
o poziţie
destinsă, proptit de spătar, cu
"tinăretu'"...
mâinile sprijinite pe braţele fotoliului şi
având capul puţin aplecat spre stânga.
Avea faţa senină şi ochii întredeschişi.
Privirea îi era fixă, parcă scruta ceva aşezat
pe masa din faţa lui. Trifu era ţeapăn.
Pendula agăţată pe peretele încăperii
sparse tăcerea şi bătu de şapte ori.
- Opriţi-vă! le spuse doctorul Ion Cârstoiu,
celor doi bărbaţi, ajutoarele de sprijin al
femeii revenite din leşin. Duceţi-o în
dormitorul de pe dreapta. Aici nu mai intră
nimeni!... şi închise repede uşa salonului,
rămânând şi el pe hol, în afară.
_________
Ion Gociu, Târgu Jiu, 2013
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La lansarea romanului «Maia»,
vol. al II-lea, 28 mai 2013, Tg-Jiu
Scriitorul Ion C.
Gociu deapănă amintiri

Scriitorii “Semănătorul”, dr. Ion V.
Fometescu şi jur. Florian Văideianu
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EMIL BUCURESTEANU - scriitor, poet
(n. 1932, Roznov, Slobozia, Neamt)

CUVINTE
ADUNATE
1978 - Petrilică in lunca Sohodolului de Vânăta

Adun cuvinte
Adun cuvinte din negură de vremi
Şi le aşez în ordine, pe ani.
Copile le citeşte, le dă şi la prieteni.
Ţi le ofer pe gratis, sunt dar de la străbuni.
La ceea ce îţi las adaugă şi tu
Un rând, sau două, atâtea câte poţi,
Să crească moştenirea, aceasta-i datoria
Ce a fost lăsată de moşi la strănepoţi.
Şi dacă îţi va fi greu, priveşte înapoi
La cei ce fără preget s-au sacrificat pe-o cruce
A slovelor ce neamul de veacuri o tot duce;
Cu seva strânsă în stihuri hrănim viaţa din noi.
12 decembrie 2012

A fost odată
A fost odată de n-ar fi fost
Eu n-aş fi scris, nu avea rost,
A fost odată, de nu era
Altfel era povestea mea
A fost odată, dacă s-ar şti
Eu n-aş avea ce povesti…

În toamnă a fost o nuntă mare
Ca în poveşti, nu ca oricare
Şi au venit la nunta lor
Fete mlădii, mândri feciori
Căci din cavalul ce-l purta
În lumea largă se vestea
Că Merigean, mândru băiat
Prinţesă are, s-a însurat.
Şi se trăise bine atunci…
În vara ce veni, prin lunci
Se-ntinse un covor de flori,
Flăcăi voinici mânau miori
Iar fetele pe urma lor
Veneau şi culegeau bujori.
Dar vânt, ca din senin, sosi
Şi-o boală grea îmi răspândi
Şi seceră fără de ştire
Fără să ţină cont de nimeni
De fată de-mpărat îmi eşti
Sau într-un bordei de lut trăieşti
………………………………………….
- Iubito, faţa îţi este rece
Dar părul pare încă viu.
L-am mângâiat de-atâtea ori
Şi-acum prin mine trec fiori
Când palma alunecă uşor
Pe cozi. Era în zori
Când ai plecat fără a te-ntoarce.

A fost odată un împărat
Ce-avea o fată. Fata lui
Cu ochi adânci, doi ochi căprui
S-a-ndrăgostit de un băiat
Era, zicea, a nimănui…
Umblând prin lume el hoinar
Un cântec trist suna-n caval
Şi fata când mi-l auzi
Minune fu, se-drăgosti
Şi din iatac ea i-a zâmbit
Pribeagului necunoscut.

- O! Doamne, uite ce-ai făcut!
Şi spune acum cu ce-am greşit
Ori eu ori ea. Ne-ai despărţit
Într-o clipă când eram doar unul.
Să miră toţi cum de-ai putut
Durere atâta să arunci
De nu mai cresc nici flori de-atunci.
N-auzi? Prin ramuri plânge vânt
Iar eu de stană acum sunt,
În ochi izvoarele-au secat,
Încerc să aflu al meu păcat.
Că ce-am iubit tu mi-ai luat.

Şi nu trecu vreme prea multă
Decât o vară, le-a părut lungă

O! Doamne, dacă mai eşti domn
Priveşte-mi suferinţa, sunt doar om
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Tu m-ai făcut ca să iubesc,
De am greşit ce am făcut
Pedeapsă-mi dă să trec în lut
Să-mbrăţişez acest trup de gheaţă
Să-l încălzesc. Cu el în braţe
Să fim ce-am fost. Dragoste… Toată.

Ai fost
ai fost
acuma nu mai eşti
din fapt trecut-ai în poveşti
de ce să mai scormoneşti trecut
trecut-a atât de mult de-atunci
casa cu pridvor s-a dărâmat
şi plopii de la poartă nu mai sunt
doar uliţa pe care ne plimbam mai este
o altă lume pe ea păşeşte
cu paşi grei
înceţi
colegii noştri sunt părinţi
unii au ajuns bunici
la ce bun să mai vii pe aici.
ai fost
ai plecat
numai eu ştiu ce a fost!
dacă vrei să mai treci
nu te opreşte nimeni.
parcela mea e cinci;
cimitirul sfânta vineri.

Ailenei,
Aioanei,
Airinei

Au acuma şi familii,
Au şi nume respectat.
Ailenei e poet
Aioanei e inginer
Airinei-i spiţer.
Şi toţi trei
au câte trei;
Băieţi înalţi şi frumuşei.
Şi aşa s-a umplut satul
cu Asandei, Acatrinei şi…oftatul
iar primarul şi notarul fost-au cu certificatul,
Popa Gheorghe cu botezul,
Preoteasa că năşitul,
şi în sat a crescut lumea
Cu-Amariei, Acatincăi şi-Avasilcăi.
Decembrie, 2012.

Pe drumul întoarcerii
Pe drumul întoarcerii
liliacul alb îşi adună florile
din plete de stele
pădurea înverzeşte dimineţile
nimicul stă ascuns în scorbura amintirilor
la trezirea zorilor
un fir de lumină
conturează zările
e pace!
doar gândurile curg
în adâncurile prezentului
aripi de fluturi
evantai întru Hristos
poezie..

Ailenei, Aioanei, Airinei:
trei de A
Şi trei de I
ce-au trăit de mult.
Se pare
c-au iubit la întâmplare
şi-au ieşit trei nume care
s-au înscris la primărie
ca să fie.
Ce să fie?
Trei în plus ce n-au habar
de iubire.
Satul ştie că n-au fişe la notar.
Dar primarul?
ca primarul
semnătură mi le-a dat
Ailenei, Aioanei şi-Airinei
Nu mai sunt doar nişte nume de bastard.

Citiţi întreg volumul “Cuvinte adunate” aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Emil_Bucuresteanu-Cuvinte_adunate.pdf
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ECATERINA SPERANTA CHIFU - (n.
1950, Tisău - Buzău), poet, eseist,
publicist.:
“Speranta” este pseudonimul utilizat ca scriitor

CARTEA
SONETELOR
SONETUL I
DORURI
Ard doruri în mine, doruri de foc,
Gândesc la viaţa trecută, viitoare
Mă întreb mereu de ce al meu noroc
De-l am, prinde aripi spre alţii să zboare.
Iluzii ne facem mereu, tot mereu,
Credem că alţii ne iubesc, dar cât doare,
Când vedem a lor înstrăinare
Şi ce suferinţă adunam în sufletul greu.
Iubim cât trăim, căci inima noastră
Este floarea de vis, aşteptând să-nflorească,
Mereu mai tandră şi mai frumoasă.
Aşa este viaţa, cu doruri şi vise,
Cu înălţări şi căderi, iluzii pierdute,
Dar noi renăştem după orice eşec..

SONETUL II
SENSUL VIEŢII
Mulţimea pestriţă se veseleşte-n oraş...
Între fericire şi iubire, nobilă misiune,
Eu caut un sens existenţei mele iarăşi,
Uit ce necazuri au trecut peste mine.
Se frânge în mine sufletul mereu,
Prin dureri şi tristeţi ce m-apasă din greu,
Dar trec prin viaţă senină mereu,
Căci port în suflet pe Dumnezeu.
Iarba verde tremură sub trandafiri,
Noi credem într-o eternă primăvară,.
Sub cerul înalt peste grădini.
Ninge cu petale peste fiinţele noastre...
Ne înfioară un nor sidefiu pe azur
Şi sorbim infinitul cu sufletul pur.
…

SONETUL III
DOR
Apele cad în bazinele artezienelor,
Mi-e dor de atingerile mâinilor tale,
Iubirea mi-o iau din mângâierea lor
Vreau să-nţeleg de ce le iubesc, de ce le ador.
Nimeni nu poate să-mi dea tot ce-mi oferi tu,
Nimeni nu are atâta căldură în suflet,
Privesc munţii-nalţi să compar al meu dor
Ce vine din mine şi se-mplineşte în tine.
Mitica inimii mele este numai iubire,
Vibraţia sufletului tău este numai iubire,
Trăim şi iubim, sperând fericire.
Nu vrem tristeţe în inimile noastre,
Nu întuneric dorim, nici dezastre,
Ci armonie şi iubire sub blândele astre.

SONETUL IV
SUFLETUL
Am pus sufletul în palma iubitului…
El îmi spune: ”Mi-e dor de sufletul tău”
Îmi iau bucuria din ochii lui albaştri
Şi vreau să-nţeleg tot dorul său.
Am pus inima în inima iubitului
El îmi cere iarăşi inima mea,
Dorul lui este un dor imens,
Este dorul din lumina infinitului.
Mi-e dor de cel drag în orice clipă,
Alerg să îl văd, să îl simt aproape,
Să îmi dea puterea din iubirea lui.
Eu cer doar răbdare, îndurare,
Din marele timp aş vrea să păstrez
Frumoasele clipe de iubire şi încântare.…
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SONETUL VII
DISPERARE SAU IUBIRE?
Înalţi rugă fierbinte, cu faţa ridicată spre cer?
Sau îţi strigi disperarea, când speranţele pier?
Ai mereu ochii închişi şi ochii mei
Nu pot citi nimic, niciodată, în ai tăi.
Ţi-aş lua durerea să o port doar eu...
Ţi-aş alunga suferinţa, cu dorul meu...
Dar nu te pătrunzi niciodată de el,
Căci stai singur, pierdut în cugetul tău.
Nu înţeleg de ce nu mai priveşti în jur...
De ce pari îndepărtat de al lumii contur...
Când eu ard flacără nestinsă mereu...

SONETUL V
FRUMUSEŢEA MUNŢILOR

Tu pari un străin de lume-aceasta
Şi mă doare toată suferinţa ta...
Disperare sau iubire arde în tine?

Mi-e dor de frumuseţea înalţilor munţi,
Aş vrea să pot păstra în amintire,
Lumina lor, sub razele lungi,
Când soarele se pierde-n asfinţire.

SONETUL VIII
INCERTITUDINE

Mi-e dor de verdeaţa înalţilor munţi,
Căci acolo este o viaţă nesfârşită,
Brazii vezi îi fac mai semeţi,
Noi ne înfiorăm de-ale lor frumuseţi.

Nu înţeleg de ce nu priveşti în jur,
De ce nu observi al universului tremur...
Aş vrea să mă pătrund de focul tău...
Să ard pentru tine, un vulcan nestins mereu.

Să trăim în această dulce armonie
Este visul de veacuri al atâtor semeni.
Om şi natură, uniţi în frăţie.
Dar prea rar ne este dat să ne bucurăm
De marea frumuseţea a munţilor.
Dar de-i vedem aşa frumoşi, nicicând nu-i
uităm.

SONETUL VI
CHIPUL TĂU

Dar tu pari prea străin, străin chiar de tine...
Mereu pierdut în gânduri... fără iubire...
Şi cumplit mă doare singurătatea ta,
.Regret că nu mai pot nimica schimba.
Anii se duc, rămânem doi străini
Noi, ce-am fi putut fi mereu doar unul,
Mereu frumoşi şi mereu tineri.
Din depărtare, cum mai poţi să auzi
Cântul inimii mele dăruit doar ţie?
Şi.un ocean de iubire este doar amintire...

Eu te-aş întreba cum poţi fi tu aşa
Care este adevărata faţă a ta,
Ce înălţări sau dureri te pot schimba,
De nu te regăsesc nicioadată aievea?
Mă întreb cine eşti, ce doreşti,
Ce caută în tine atâta durere?
Cum poţi tu pe alţii să cucereşti,
De unde atâta iubire poţi să dăruieşti?
Când te trezeşti singur, fără nimeni în jur
Nu ştii că un suflet cald şi pur
Îţi dăruie iubire, prin timp şi spaţiu...
Şi doruri se pierd între mine şi tine
Şi trişti vedem cum speranţele mor...
Spernaţele mor ca al nostru dor...
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Că destinul le este pecetluit.

SONETUL IX
SUFLET ÎNDURERAT
Credeai că-ţi este mereu scris,
Să duci toată suferinţa la infinit…
Nu te-ntrista, căci timp va veni
Când Domnul te va răsplăti.
La ceea ce-i rău, să răspunzi cu iubire,
La ceea ce-i trist, să dărui fericire,
La ceea ce-i bun, răsplată să dai.
Drept/dreaptă în faţa Domnului să stai!
Nu te-ntrista, căi poţi încă spera
Că Domnul viaţa ta va schimba!
Căci vei fi fericit/ă cândva,
Cum nici nu visai tu aievea.
După furtună, iese soare,
Crede în marea schimbare!
Crede în lumina ce-apare!
Speră în cereasca binecuvântare!
Crede ca va veni dulcea alinare,
Doar trăind prin tot ce-i divin!

SONETUL X
VIAŢA CA O AMĂGIRE
Alergi spre viaţă, dar ştii bine
Că viaţa-i o mare dezamăgire,
Tot ceea ce alţii cred că-i fericire
Nu-i decât o mască, dincolo de fire.
Crezi că mulţi îţi dăruiesc iubire,
Dar nu pot dărui mai presus de sine.

Ei nici nu văd cum răsar pe cale
Florile iubirii, cu dragoste şi dor.
Ei nu cred că este doar o încercare,
Să vadă Domnul răbdarea lor…
Ei nu ştiu că această veşnică măcinare
A fiinţelor lor este o cale
Spre sfârşitul fără întoarcere.
Ei cred că aşa sunt sortiţi,
Şi nu cred că este doar o încercare,
Să vadă Domnul a lor răbdare...

SONETUL XII
PRIETENIE
Singurătatea devine apăsătoare…
Tu cauţi mereu un suflet pereche,
Cauţi să găseşti, din întâmplare
Aceea fiinţă ce-ţi aduce alinare…
Un umăr prieten este o comoară
Rar întâlnită, binefăcătoare…
Şi cauţi mereu a lui alinare
Şi speri că-i de la Cer îndurare…
Câte dureri aduni în tine…
Şi dezamăgire după dezamăgire…
Şi cazi de la mare-nălţime…
Până nu înţelegi că, doar Dumnezeu
Este marele prieten al tău,
Mereu vei suferi mari dezamăgiri.
Mai, 2009 – decembrie,.2010

Şi al lor ego nu poate să dăruie
Ceea ce nu are, căci, din fire
Egocentrismul îi este mântuire.
De ce tu cauţi la alţii iubire,
Când Domnul, cu imensa-i dăruire,
Îţi aduce mult dorita fericire ?

SONETUL XI
OBSESIE
Pe mulţi, obsesia morţii
Îi face atât de nefericiţi…
Ei cred că le este datul sorţii,
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GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

George Ene - Poeziile lunii
mai
Poezia
Sieşi spinare:
cară sublimul printre culori
pe care-l subţiază-n auz
în toate limbile lumii,
cu nevăzute săgeţi
împerechindu-l,
desperechindu-l.
Sieşi drum:
toboşar şi cadenţă
coborâtoare în eurile
flămânde de sine –
oglinzi prin care se iese
dincolo, sub cereasca
muzică nesfârşită
a spaţiilor;
în care muzicienii
se pierd unii în alţii
în adâncul necuprins
albastru,
sihastru.

spinare, drum,
lucrare şi risipire –
rostogolire
în iubire….

Mica mea iubire mare
Mica mea iubire dulce - nesperata mea salvare,
Te-am ascuns adânc în mine, în al inimii abis,
Să-ţi simt focul până-n ochi-mi plini de tine-n al meu vis
Împletindu-ne-mpreună în durere şi-alinare.
Prea-mi eşti dată cu destinul – dar din stele şi din soare,
Mica mea iubire sacră, pură şi nevinovată:
Lumea mea de dor şi taină într-un lujeraş de fată
Purtătoare de miracol, tinereţe şi vigoare.
Îţi sunt rob – vezi-mă bine – la frumoasele-ţi picioare,
Dar voi trece precum ziua, c-aşa-i trecerea, pustie,
Pe când tu vei creşte veşnic înălţată-n poezie:
Monument de prospeţime din iubirea-mi ce nu moare.

Sieşi lucrare:
în poveşti ţâşnind din sine,
cu împăraţi iuţi la mânie
şi fete mult prea visătoare,
servind jar iubiţilor lor
cai iuţi, mai iuţi
ca săgeţile ochilor –
împlinindu-se
în chipeşi înfloritori,
atoatebiruitori.
Sieşi risipire:
din iubire în iubire,
se răstoarnă peste sine,
se caută şi nu se găseşte
decât pe drumul reîntoarcerii
în seminţe, tot mai în adânc,
de unde renaşte întreagă
în titlul său, de sieşi
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Te-oi simţi peste milenii cum alergi:
floare în floare,
Împletind stropii de rouă şi de soareai nemuririi
Şi voi tresări-n ţărână greu, sub
platoşa simţirii,
Într-un geamăt de furtună, într-a
mării respirare,
Mica
mea iubire mare…
.

Strigăt până prea târziu
Iubito, e târziu şi încă mai scriu pătimaş pentru tine.
Deşi am aripile legate, încerc cu greu să ies din mine,
Să răzbat… Dar cad, mă ridic şi năuc retez c-o secure
Neputinţa-mi – desiş întunecat de pădure,
Să scot inima deasupră-mi – pasăre liberă, să zboare
Spre tine, că prea mult depărtarea ta mă doare.
Scriu cu sânge: pedeapsă de ocnaş – o ştiu perfect,
Dar nu-mi fac probleme pentru că scriu drept
Şi nu mai am ce pierde. Am devenit ardere păgână,
Singurătate sinistră, asemenea peisajului din lună
Ce-mi înteţeşte iadul cu mări de lacrimi grele
Şi-mi aduce, nopţile, sub pleoape, vise rele
Şi coşmaruri – căci toate mă inundă
Să te văd plutind, iubito, pe vreo undă.
Chinul îmi strânge cumplit fruntea, ca un cerc de foc.
Îl las să mă ardă de tot, că tot n-am noroc
Să te văd, să-ţi vorbesc, să-ţi sărut vibrarea,
Să mă-nfioare cuprinderea ta cum mă-nfioară marea,
Să mă topesc la picioarele tale, să nu mai fiu
Această sahară târzie – a risipirii disperate-n pustiu,
Căci fără tine pâlpâi în noapte ca o lumânare
Uitată pe-un mormânt al nimănui, fără căutare.
Rătăcesc, iubito – zbucium viu, şi voi mai rătăci
Să-ţi dau întâlnire, până m-oi isprăvi…
Când totul se va întoarce-n praf, aici, pe pământ
Şi-ncă nu-ţi voi fi în preajmă, îţi voi fi în gând,
Căci din pulberea inimii mele, îngropată-n pustie,
Se va-ntrupa Pasărea Phoenix, cea de-amintire târzie,
Care mă va purta prin zbateri tăioase de vânt
Să fiu lângă tine strigăt perpetuu, îngropat în cuvânt.

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

Biblie, Biserică, Tradiţie
- Recenzie -

- Prezentarea cărţii –
Cartea teologului rus, Georges Florovski,
a apărut în seria de paisprezece volume pe care
acesta a reuşit să le ofere cititorilor, fiind rezultatul
studiului său concretizat în această operă. Primul
volum a apărut în anul 1972 în limba engleză,
sub numele : „Bible, Church, Tradition”. Această
carte a fost tradusă şi în limba română, ediţia de
faţă datând din anul 2006, prin traducerea realizată
de Radu Teodorescu, apărută la editura
Reîntregirea, din Alba Iulia, cu numele :
„Biblie,Biserică,Tradiţie – o viziune ortodoxă”.
Cartea este structurată pe şapte capitole mari,
având fiecare o temă proprie, fiind precedată de
o introducere realizată de Pr. Conf. Univ. Dr. Mihai
Himcinschi şi de o prefaţă realizată de traducătorul
acestei cărţi, Radu Teodorescu. Are un număr de
218 pagini.
Despre Părintele Georges Florovski se ştie
că s-a născut la data de 28 august 1893 în Odessa
şi a murit la data de 11 august 1979 în Princeton,
New Jersey. A fost unul dintre cei mai mari teologi
ortodocşi, istoric a gândirii creştine, interpret al
literaturii ruse şi un lider ecumenic de excepţie.
Tatăl lui, Vasilii Antonovich Florovski, a fost rector
al Academiei Teologice şi slujitor la Catedrala
Schimbării la Faţă. Mama lui, Klavdia Georgievna
Popruzhenko, a fost fiica unui profesor de limbile
greacă şi ebraică. Dezvoltarea intelectuală a
copilului Georges a început destul de devreme,
fiind înconjurat de adulţi care aveau pregătiri
academice. În 1911, Georges Florovski şi-a
terminat studiile gimnaziale, iar la vârsta de 17
ani s-a înscris la Universitatea din Odessa unde a
studiat filosofia, dezvoltându-şi o fundaţie istorică
solidă. În 1921 a fost invitat la Praga de către
preşedintele Cehoslovaciei pentru a preda filosofia
dreptului. În 1922, Georges s-a căsătorit cu Xenia
Ivanovna Simonova şi s-a stabilit la Paris, unde a
fost membru fondator al Institului Teologic „Sfântul
Serghie”. Aici a predat Patristica ( 1926-1948), iar
în 1932 a fost hirotonit preot. În 1948 a plecat în

Statele Unite ale Americii, devenind profesor de
teologie la Seminarul Teologic „Sfântul Vladimir”
(1948-1955). În anul 1950 este numit decanul acestei
şcoli, predând şi istoria Bisericilor Răsăritene la
„Harvard Divinity School” (1954-1965). Ca membru
al Departamentului Slav, predă din 1962 până în 1965,
iar între anii 1955-1959 este membru al „Holy Cross
Theological School”. Între 1965-1972 a predat la
Universitatea din Princeton studiile slave, ultimul
semestru de predare fiind cel din 1978-1979.
Personalitatea teologică a părintelui cuprinde întregul
spectru al domeniilor de cercetare : istoric, dogmatic,
liturgic, dar mai ales misionar-ecumenic. Fiind crescut
în mediul teologiei ruse de la începutul secolului al
XX-lea, migrând spre Apus datorită regimului bolşevic,
părintele îşi va orienta propovăduirea spre mediul
societăţii americane aflată în plină afirmare, imediat
după cel de-a doilea război mondial. Aici va încerca
să etaleze valoarea spiritualităţii ortodoxe, oglindită
într-o viziune misionară şi ecumenică, în jurul
Seminarului Ortodox Sfântul Vladimir din New York,
apoi de la catedra marilor universităţi americane.
Referindu-se la eclesiologia Bisericii Ortodoxe,
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Georges Florovski afirmă că Biserica Ortodoxă este
adevărata Biserică stabilită de Hristos şi de Apostoli,
iar bisericile eterodoxe nu sunt egale cu ea şi nu
posedă Harul. Este de părere că o eclesialitate fără
apostolicitate şi invers nu este posibilă şi nu poate
exista. Biserica este misionară în fiinţa ei, această
trăsătură regăsindu-se în cea de-a patra notă
caracteristică : apostolicitatea. Extensiunea lui Hristos
la alte popoare, credinţe şi culturi sociale, care se
identifică şi cu catolicitatea sau universalitatea, este
posibilă, în primul rând printr-o bună evanghelizare
„Credinţa este din auzire, iar auzirea prin Cuvântul
lui Hristos” (Romani10,17). Evanghelizarea duce la
convertire, iar convertirea la hrănirea mădularului din
seva Trupului Tainic al lui Hristos care este Biserica,
adică la mântuire : „Cel ce va crede şi se va boteza
se va mântui, iar cel ce nu va crede se va osândi”
(Marcu16,16). Evanghelia este un factor unificator
în mijlocul varietăţilor culturale actuale, care trebuie
să-L propovăduiască pe Iisus Hristos Cel Răstignit şi
Înviat, e nevoie de propovăduirea mesajului mântuirii,
aşa cum a fost transmis de Tradiţia neăntreruptă a
Bisericii. Pe de altă parte, cultura nu poate face
abstracţie de aspectul istoric şi social, cuvântul
cultură capată un aspect sociologic şi etnologic, doar
aşa putându-se vorbi de pluralitatea culturilor. În acest
caz avem un exemplu, în momentul întâlnirii lui
Hristos cu cultura Vechiului Testament, care pune în
evidenţă două aspecte. Prin Întruparea Sa, Hristos a
asumat cultura neamului din care s-a născut, punând
în evidenţă valoarea indiscutabilă a culturii locale în
care s-a născut. O mântuire care face abstracţie de
contextul cultural local dat este o mântuire
spiritualistă care pierde contactul cu realitatea şi
dobândeşte caracter abstract şi iluzoriu. Prin calitatea
Sa de Om adevărat, Hristos s-a legat indisolubil de
cultura neamului Său. Pe de altă parte, Hristos n-a
fost doar Om adevărat, a fost şi Dumnezeu adevărat,
iar datorită acestui fapt, nu a rămas prizonierul culturii
în care s-a născut ca Om, ci a transfigurat această
cultură prin puterea Dumnezeirii Sale, prin Crucea
Sa. Toate aceste aspecte au fost punctate de pr. Conf.
Mihai Himcinski în partea introductivă al acestui
volum.
Primul capitol al acestei lucrări poartă
următorul nume : „ Pierderea înţelegerii Scripturii”.
Acest capitol debutează cu un îndemn în care le

transmite preoţilor să nu predice opiniile lor
particulare, ci fiind hirotoniţi în Biserică să predice
Cuvântul lui Dumnezeu, iar termenul de referinţă
din predică trebuie să fie Evanghelia lui Hristos.
Acest cuvânt trebuie prezentat în aşa fel încât să
poarte convingere. Mesajul evanghelic trebuie
adaptat noilor generaţii de oameni, însă trebuie
păstrată identitatea mesajului. Un alt aspect
important în rostirea predicii, este acela de a
predica „înv ăţăturile Crezului”. Florov ski
caracterizează Crezul asemeni unui steag
zdrenţuit pe pereţii Bisericilor noastre naţionale,
dar pentru luptele purtate de Biserică în Asia,
Africa, Europa şi America, acest crez se aseamănă
bardelor sau halebardelor în mâinile unui soldat
modern.Omul modern consideră că mesajul
Sfintei Scripturi îi este oferit într-un „idiom arhaic”.
Ca un răspuns la provocarea omului modern,
Florovski se întreabă dacă nu ar fi mai nimerit să
ne plecăm gândirea spre obişnuinţele mentale ale
limbajului biblic şi să reînvăţăm idiomul Bibliei.
Pentru ca omul să primească limbajul Bibliei este
nevoie de pocăinţă, care în limbajul Evangheliei
nu înseamnă doar o aducere aminte a păcatelor,
ci o profundă schimbare a atitudinii mentale şi
emoţionale a omului, o reînnoire integrală a sinelui
omului, care începe în renunţarea de sine şi este
împlinită şi pectletuită de Sfântul Duh. Prin
Întruparea lui Hristos, Dumnezeu intră în istoria
umană şi devine o persoană istorică, creându-se
între Dumnezeu şi om o relaţie personală.. Taina
Întrupării a fost o taină a iubirii dumnezeieşti, a
identificării dumnezeieşti cu omul pierdut, iar
punctul central al Întripării a fost Crucea. Omul
modern, deliberat şi subconştient este ispitit de
extrema nestoriană, ceea ce înseamnă că el nu
ia Întruparea în serios, nu îndrăzneşte să creadă
că Hristos este o persoană dumnezeiască, ci
doreşte să aibă un Răscumpărător uman,
desemnat doar de Dumnezeu, fiind mult mai
interesat
de
psihologia
umană
a
Răscumpărătorului decât de taina iubirii
dumnezeieşti. Aş încheia prezentarea acestui
capitol prin următoarele cuvinte ale autorului :
„Hristos nu este un text, ci o Persoană vie şi El
locuieşte în trupul Său-Biserica”.

.

Citiţi articolul original AICI:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/05/ionut-hens-biblie-biserica-traditie.html
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IULIU-MARIUS MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

Un tratat despre importanţa
laicatului şi a slujirii lui în Biserica
Ortodoxă
În cadrul cercetărilor de teologie dogmatică
ce au marcat secolul trecut, aducând bogate
contribuţii la sistematizarea, relief area,
generalizarea şi popularizarea unor învăţături ale
Bisericii Ortodoxe, un loc aparte îl ocupă cu
certitudine şi marele prof esor rus, Nicolay
Afanasiev.
Conştientizând importanţa lui şi dorind să
aducă ideile sale şi în teologia românească, spre
a fi de folos cercetării şi celor care nu cunosc limba
rusă, cei de la Editura Patmos, alături de
traducătoarea Elena Derevici, au realizat, cu patru
ani în urmă, o ediţie românească a unei părţi a
operei sale, completându-o în acest an cu cel deal doilea volum.
Lucrarea, intitulată ,,Biserica Duhului Sfânt”
şi aparţinând colecţiei ,,Eclesiologia”, este, după
cum ne arată şi titlul, una care tratează despre
învăţătura ortodoxă privitoare la Biserică (cu mici
afirmaţii contestate astăzi).
Împărţită în patru capitole, respectiv:
,,Preoţia împărătească”, ,,Instituirea laicilor”,
,,Slujirea laicilor”, ,,Lucrarea slujirii”, segregate la
rândul lor în mai multe subdiv iziuni care
particularizează aspecte ale problematicii generale
a fiecărui capitol, ea este precedată de o prefaţă
semnată de fiica sa, Mariana Afanasiev (pp. 7-17),
în cadrul căreia explică geneza lucrării şi
creionează un profil bio-bibliografic al părintelui,
precum şi de una a autorului, care reprezintă
introducerea propriu-zisă a lucrării (el prezintă aici
originea expresiei ,,Ecclesia Spiritus Sancti”, şi
analizează evoluţia termenului atât în teologie cât
şi din punct de vedere istoriografic – pp. 17-27).
După cum reiese şi din structurarea lucrării,
ea este închinată laicatului şi rolului său în Biserică,
ea fiind una de mare actualitate şi de necesitate şi
înscriindu-se alături de teza de doctorat a
mitropolitului Antonie Plămădeală[2] şi de alte
lucrări care ating cel puţin tangenţial acest
subiect,[3] între lucrările referenţiale de aici.
În primul capitol (pp. 29-49), autorul vorbeşte
despre preoţia împărătească. El prezintă dovezi
scripturistice în argumentarea slujirii preoţeşti a
mădularelor Bisericii, reuşind, în ciuda pauperităţii

lor, după cum însuşi mărturiseşte (p. 29), să le
analizeze şi valorifice, să le expliciteze şi să arate
felul în care erau ele percepute în perioada
patristică. În argumentarea unor opinii privitoare la
acestea, el îi are în vedere pe Sfântul Irineu de Lyon,
pe Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, pe Sfântul
Dionisie Areopagitul, pe Tertulian şi pe alţii, dar
utilizează totodată şi alte surse mai moderne, ceea
ce dă un plus de profesionalism şi profunzime
lucrării.
În capitolul al doilea, intitulat ,,Instituirea
laicilor” (pp. 51-69), se are în vedere dubla
perspectivă, respcetiv cea vetero şi cea neotestamentară, autorul văzând în slujirea laicilor de
astăzi o continuare a poporului ales. Prezentând
importanţa sacramentală a Botezului şi modurile în
care se practica sau era acceptat în Biserica primară
şi în care a străbătut până astăzi (pentru că, de
exemplu, Botezul sângelui nu reprezintă o practică),
el îl defineşte pe acesta drept actul de instituire a
slujirii laicilor în Biserică, drept o hirotonie
universală, prin care ei primesc în acest sens Duhul
Sfânt (p. 55). Sunt prezentate în acest sens atât
dovezi scripturistice, cât şi cele aparţinând teologiei
patristice.
Cel de-al treilea capitol (pp. 69-143), în cadrul
căruia vorbeşte despre slujirea laicilor, după cum îl
descosnpiră titlul, se împarte la rândul lui în cinci
subcapitole. În primul, autorul reia ideea continuităţii
slujirii poporului lui Dumnezeu în Biserica Ortodoxă,
arătând dimensiunea misionară a Botezului,
manifestată prin slujire:
,,Participarea noului botezat la adunarea
euharistică, prin carew se încununează actul
harismatic al primirii sale în Biserică, descoperă
natura şi caracterul slujirii pentru care este rânduit
fiecare mădular al Bisericii” (p. 71).
În cel de-al doilea subcapitol, el
v orbeşte depsre actele sacramentale şi
accentuează faptul că slujirea sacramentală se
regăseşte în Biserică în trei domenii: sacramental,
administrativ şi învăţătoresc (p. 73). analizând
modul de manifestare a ei în contextul celui dintâi.
Următoarea subdiziviune, intitulată, ce-i
drept, cam îndrăzneţ, ,,Slujirea laicilor în
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domeniul sacramental”, tranşează problema
inferiorităţii laicatului în faţa clerului, arătând ruptuira
pe care aceasta a cerat-o de-a lungul timpului înjtre
cele două categorii. Paradoxal, şi între laici există o
categorie privilegiată, respectiv cea imperială,
conform canonului 69 Trulan:
,, Nu-i este ăîngăduit vreunuia dintre laici (en
laikois) să intre înăuntrul Sfântului Altar. Nu este însă,
oprită de la acest lucru puterea şi stăpânirea
împărătească, atunci când, după o anumită predanie
foarte veche, ar voi să aducă daruri Creatorului (p.
79).[4]
Pornind de la acest aspect este analizată
prezenţa autorităţii şi demnităţii în Biserică şi
importanţa ei, precum şi influenţa anumitor etape
istorice în conturarea unei viziuni exclusiviste în
privinţa laicatului. Autorul nu se declară însă de
părerea exclusiviştilor, arătând importanţa conslujirii
în actul sacramental:
,, Privit din afară (este vorba despre învăţătura
privitoare la laici), aceasta n u lasă loc pentru lucarea
sacerdotală a laicilor; totuşi, la baza Liturghiei, în
special a acelor rituri care nu au suferit schimbări
prea mari, nu a fost întru totul desfiinţată de procesul
despărţiriii mirenilor de cler şi continuă să ateste că
actele sacramentale sunt săvârşite de întreg poporul,
împreună cu proestosul său” (pp. 86-87).
În cadrul lucrării urmează apoi încă
două subcapitole care tratează importanţa slujirii
laicilor în domeniul sonducerii bisericeşti şi în cel al
învăţăturii, autorul aducînd şi aici contribuţii
lămuritoare problematicii, prin combaterea unor
ipoteze false. Având în vedere că ne aflăm în faţa
unei lucrări structurate pr principiul ipoteză-tez,
putem afirma cu certitudine, pe temeiul profundei
argumentaţii şi a inegalităţii din punct de vedere
cantitativ şi calitativ (întrucât acest capitol domină
cu certitudine lucrarea) a capitolului, că el reprezintă
teza lucrării.
Cel de-al patrulea şi ultimul capitol al
lucrării (pp. 143-226=, care suplineşte, cel puţin
parţial, şi concluziile acesteia, intră în domeniul
practicii, particularizând tipurile de slujire şi reliefând
, pe lângă slujirile particulare, alte patru tipologii mari
ale acesteia, respectiv: apostolul, evanghelistul,
proorocul, învăţătorul[5], care sunt analizate şi
explicitate aici.
Lucrarea este susţinută de un aparat
critic abundând în referinţe variate şi valorificând
cele mai importante şi reprezentative componente
ale literaturii de specialitate, începând cu paeioada
patristică şi terminând în contemporaneitatea
autorului, ceea ce dă o notă de profesionalism
cercetării şi arată asiduitatea cu care părintele

Afanasiev a muncit în elaborarea ei, trădând
totodată şi pasiunea depusă pe altarul scrisului în
vederea demonstrării tezei sale. Chiar dacă unele
afirmaţii au fost contestate sau trădează o notă
vădit protestantă, ea rămâne de referinţă, prin
ponderea covârşitor ortodoxă a informaţiilor şi
ipotezelor susţinute şi argumentate aici, ceea ce
ne face să o recomandăm călduros cititorilor
dornici de a aprofunda acest aspect al eclesiologiei
contemporane.
---------------------------------------[1] Prezentarea cărţii: Nikolay Afanasiev,
Biserica Duhului Sfânt, vol. 1, traducere Elena
Derevici, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2008, 206
p.
[2] Antonie Plămădeală, Biserica slujitoare,
Tipograhia Arhidiecezană, Sibiu, 1986.
[3] CA de exemplu, Teodor M. Popescu,
Biserica şi cultura, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1995, unde se vorbeşte despre rolul didascalilor
şi se surprinde aspectul didactic al Bisericii; sau:
Paul Evdochimov, Femeia şi mântuirea lumii,
traducere pr. Vasile Răducă, Editura All, Bucureşti,
1994, în care se vorbeşte despre rolul femeii şi
dimensiunea sacerdotală a naşterii de prunci, dar
şi despre alte aspecte deosebit de importante, sau:
Elisabeth Behr-Sigel and Ware, Kallistos, The
Ordination of Women in the
Ortodox Church, Word Council of Churches
Publications, Geneva, 2000.
[4] După cum vedem, aici avem de-a face
cu perpetuarea unei cutume vechi, generalizată
acum în Biserică (n.n.).
[5] Cf. Jacques la Goff, Omul Medieval,
traducere Mihai Ungureanu, col. ,,Plural M”,
Editura Polirom, Iaşi, 2000, care creionează mai
multe tipologii ale omului medieval.

Citiţi articolul original aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/05/iuliu-marius-morariu-un-tratat-despre.html
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SILVIU-AURELIAN JIMBOREAN
- (n. 1991, Topliţa-Harghita) - Eseist, teolog

Alexis Homiakov
Biserica este una

T

19).

Recenzie
Între marii teologi ruşi care s-au
remarcat în secolul trecut, un nume de
răsunet este şi cel al lui Alexis Homiakov, care
a adus contribuţii importante în teologia
sistematică, cu precădere în domeniul
eclesiologiei.
Lucrarea care l-a consacrat se numeşte
Biserica este una. Ea a fost tradusă şi în limba
română şi publicată în mai multe ediţii, atât la
editura cluejană Patmos, cât şi la cea a
Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba-Iulia,
Reîntregirea. Ediţia din urmă, precedată de
un studiu introductiv aparţinând lui Vasile
Manea, directorul Editurii Patmos şi de unul
aparţinând profesorului şi dogmatistului
Nicolae Chiţescu, plasat la finalul poerei,
beneficiază de o traducere făcută într-un
limbaj plăcut şi îngrijit de către doamnele
Elena Derevici şi Lucian Mureşan.
În partea introductivă, domnul Manea,
după ce lămureşte problema slavofililor şi a
curentului generat de aceştia, prezintă câteva
repere importante din viaţa teologului, asupra
cărora nu vom insista însă aici.
Urmează apoi textul propriu-zis, împărţit
în 11 capitole. În primul dintre acestea, el arată
că ,,unitatea bisericii derivă fără îndoială din
unitatea lui Dumnezeu”, că ea nu este una
,,imaginară, alegorică”, şi că împărţirea ei se
datorează faptului că ,,omul încă mai trăieşte
pe pământ”(p. 17), în cel de-al doilea arată
că între Biserica cerească şi cea
pământească există o desăvârşită comuniune
(p. 18), în timp ce în al terilea, vorbind despre
însuşirile Bisericii, Homiakov arată că:
Toate însuşirile Bisericii, atât cele
interioare, cât şi cele exterioare, se percep
numai de către ea însăşi şi de către cei pe
care Harul îi cheamă să fie mădularele ei (p.

În capitolul al IV-lea, el explică din nou
calităţile ei şi arată că harul credinţei unei
comunităţi este inseparabil de sfinţenia vieţii (p.
22), după care, în capitolul următor, vorbeşte
despre relaţia dintre Biserică şi Duhul Sfânt,
care ,,o conduce şi o face înţeleaptă, şi Se
manifestă în ea sub diferite aspecte: în Scripturi,
în Tradiţie şi în lucrare” (p. 23).
În cel de-al şaselea capitol, el arată că
fiecare acţiune a Bisericii reuneşte toate darurile
sale, respective credinţa, nădejdea şi
dragostea, după care, în următoarea diviziune,
vorbeşte despre mărturisirea credinţei Bisericii
şi arată că:
Sfânta Biserică îşi mărturiseşte credinţa
prin toată viaţa sa: prin învăţătura care este
insuflată de Duhul Sfânt, prin Sfintele Taine în
care lucrează Duhul Sfânt, ca şi prin ritualuriule
în care El însuşi lucrează. Iar mărturisirea de
credinţă prin excelenţă este simbolul Niceoconstantinopolitan (p. 27).
În cel de-al optulea capitol, după ce
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vorbeşte despre mărturisirea credinţei în
Sfânta Treime, despre care spune că, prin ea,
Biserica îşi mărturiseşte credinţa în sine, pentru
că ea se recunoaşte drept instrument şi
receptacul al harului dumnezeiesc, şi totodată
îşi recunoaşte faptele sale drept fapte
dumnezeieşti, nu fapte ale unor persoane care
o constituie în mod vizibil (p. 31), teologul rus
vorbeşte şi despre rolul Tainelor în viaţa
Bisericii, arătând importanţa lor covârşitoare
în trăirea realităţilor ei în conlucrarea cu harul.
Relaţionând conlucrarea acestuia cu
viaţa şi realitatea sacramentală, el face o
remarcă deosebit de interesantă şi de
importantă pentru teologia şi viaţa creştină, şi
anume că:
Descoperirea ei văzută (a Bisericii)
constă în Sfintele Taine însă viaţa ei interioară
constă în darurile Sfântului Duh, în nădejde şi
dragoste. Asuprită şi prigonită de vrăjmaşi din
afară, uneori agitată şi dezbinată de patimile
fiilor săi, ea se păstrează neclintită şi
neschimbată acolo unde se păstrează Tainele
şi sfinţenia duhovnicească; nu se denaturează
niciodată şi nu necesită reforme (p. 39).
Penultima parte a lucrării vorbeşte
despre relaţia dintre Biserică şi eshatologie.
El arată aici că:
Mărturisind că aşteaptă învierea morţilor
şi Judecata de apoi asupra întregii omeniri,
Sfânta Biserică recunoaşte că împlinirea
tuturor membrilor ei se va realiza odată cu

Tovarăşul
însăşi
împlinirea ei, şi că viaţa de apoi nu
Andreidoar duhului, ci şi trupului
aparţine
duhovnicesc;
Pleşu pentru că numai Dumnezeu
este Duh cu desăvârşire netrupesc (p. 51).
În ultima parte, el arată, într-un limbaj
cam antiecumenist, importanţa denumirii de
Biserică Ortodoxă în raport cu cea de
Catolică. Iată ce spune el în acest sens:
Nu trebuie să învinuim Biserica de
orgoliu pentru că se numeşte pe sine
,,Ortodoxă”, pentru că ea însăşi se numeşte
sfântă. Când vor dispărea învăţăturile false,
nu va mai fi necesară nici denumirea de
Ortodoxă, pentru că nu va mai exista nici
creştinism fals” (p. 53).
Urmează apoi o parte în care autorul
prezintă un scurt istoric al Bisericii şi
înfierează separaţia catolicismului de cea
răsăriteană, arătând că:
Lumea romană a declarat implicit că
răsăritul nu mai era decât o grupare de insule
în credinţă şi doctrină. Viaţa eclesială a
încetat pentru una dintre jumătăţile Bisericii
(p. 57).
Analizând cele prezentate de către
Alexis Homiakov în lucrarea sa, nu putem să
nu observăm frumuseţea şi veridicitatea
informaţiilor redate aici şi, în ciuda tentei
antiecumeniste, adevărul exprimat de el în
paginile lucrării sale.

Citiţi articolul original aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/05/silviu-aurelian-jimborean-despre-alexis.html
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20 mai 1977
Départ du dernier
voyage de l'OrientExpress
L'Orient-Express est un train de
luxe qui, depuis 1883, a assuré la liaison
entre Paris (Gare de l'Est) et Istanbul,
avec escale dans plusieurs capitales
européennes.
Le premier train, qui s'est appelé
« Express d'Orient », puis « OrientExpress » a partir de 1891, circulait, deux
fois par semaine, entre Paris (Gare de
l'Est) et Constantinople (Istanbul) via
Strasbourg, Munich, Vienne, Budapest
et Bucarest. Ce train n'était pas direct :
il s'arretait a Giurgiu (Roumanie), la
traversée du Danube jusqu'a Ruse
(Bulgarie) se faisait sur un bac, puis un
second train assurait le trajet jusqu'a
Varna, port bulgare sur la mer Noire. De
la un vapeur conduisait les passagers
en 14 h jusqu'a Istambul. En 1885, le
service devint quotidien jusqu'a Vienne.
A partir de 1889, la ligne étant achevée
jusqu'a Istanbul, le train devint direct.

L’Orient Express en 1883 - Gravure prise sur le site
http://www.wagons-lits.com/pullman_orient_express.html

CADOU “Sămănătorul” pentru cunoscătorii limbii
franceze! Un “calendar inteligent” din Canada, cu imagini
excelente ale evenimentelor zilei la nivel mondial!
Acest calendar se poate accesa pe pagina:
http://www.samanatorul.ro/portal/calendar-inteligent.htm
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ALEXANDRU MELIAN - (n. 1939, Luizi-Calugara,
Bacau). Critic literar, eminescolog, dizident anticeausist.

MESAJUL VECHILOR PREDOSLOVII
NOTĂ : Având în vedere că în curând vom publica o
veche predoslovie a dlui Gr. Haidău, dl Melian ne pune la
dispziţie acest text foarte util pentru cititorii noştri.
El face parte din voumul “Polemici implicite”, proiectat
pentru o nouă ediţie la Editura “Semănătorul” Tismana
Cei ce nu mai contenesc să demitizeze,
să minimalizeze şi să dea cu aroganţă lecţii de
profesionalism marilor istorici şi lecţii de modestie
istoriei înseşi, ar putea afla temei de respect şi de
preţuire a moştenirii noastre, dacă s-ar apleca cu
bună credinţă asupra paginilor şi mărturiilor ajunse
până la noi şi asupra circumstanţelor în care neamul
românesc a fost nevoit să-şi asigure supravieţuirea
ca entitate fundamental dacoromană.
Una dintre mărturii o reprezintă scrierile
istoriografice şi, într-un mod aparte, predosloviile
cronicarilor. Poate că cele mai pilduitoare,
expresive şi încărcate de sensuri sunt cele datorate
lui Miron Costin. Nu doar pentru că ele sunt
semantizate suplimentar prin sfârşitul tragic al
marelui cărturar, ci mai ales pentru că bogăţia lor
ideatică şi afectivă le conferă caracter emblematic
şi exponenţial.
Patru predoslovii ne-au rămas de la Miron
Costin: cea din fruntea letopiseţului, cea care
precede scrierea ,,De neamul moldovenilor",
predoslovia care însoţeşte ,,Istoria de Crăiia
Ungurească" şi preludiul confesivo-teoretic la
poemul filosofic ,,Viaţa lumii". Deşi există câteva
invariante ale gândirii şi simţirii autorului relevate
în predoslovii, fiecare dintre ele propune orizonturi
de asumare complementare.
Păstrând cronologia redactării acestor
texte, aşa cum ne-o propune cu argumente
convingătoare P. P. Panaitescu în ediţia critică din
1958, putem constata o dinamică neîntâmplătoare
a angajării lui Miron Costin.
Cel dintâi text pare a fi predoslovia la
poemul ,,Viaţa lumii" (1671-1673). Avea aproape
40 de ani, devenise o personalitate a timpului său,
prin avere, dregătorii şi cultură, dar şi prin relaţiile
privilegiate cu protipendada poloneză, inclusiv cu
Ioan Sobieski devenit rege. Cultura acumulată în
timpul studiilor la Colegiul Iezuit din Bar, pe care
şi-o îmbogăţeşte permanent, inclusiv în cadrul
numeroaselor solii îndeplinite cu iscusinţă
diplomatică, experienţa de viaţă căpătată în

calitatea lui de participant la mai toate
evenimentele importante ale vremii (războaie,
lupte pentru putere, demersuri diplomatice în toate
punctele cardinale ale geopoliticii timpului),
pârguiesc maturitatea unui spirit rezultat din
incidenţa omului de baricadă cu cel ispitit de
cugetare şi frumuseţe.
Poate nu este întâmplător că prima lui
scriere este un poem filosofic pe tema fortunei
labilis. Confruntat cu lumea ,,hicleană" şi
,,înşelătoare". cu grijile şi primejdiile acesteia, omul
de acţiune începe să simtă adierile deşertăciunii
şi atotcuprinderea morţii. ,,Painjini sântu anii şi
zilele noastre" este concluzia metaforică a lui M.
Costin. Moartea este atotputernică şi de un
egalitarism descurajator. Fericirea sau măcar lipsa
nefericirii se dobândeşte într-o prefigurare
eminesciană din Glossă prin tragere din faţa
valurilor, a grijilor şi a ispitelor:
,,Fericită viiaţa făr de valori multe,
Cu griji şi neticneală avuţiia pute.
Vieţuiţi în ferice, carii mai puţine
Griji purtaţi de-a lumii; voi lăcuiţi bine".
Predoslovia pare a propune un remediu
sau măcar o îndulcire a vieţii, aflată necontenit
sub ameninţarea celei destinate să neantifice totul.
Iar iscusinţa pe care el o evocă şi căreia vrea săi slujească este tocmai aceea menită să
zădărnicească neantificarea: poezia, adică ,,acestu
feliu de scrisoare care elineşte ritmos se chiamă,
iară sloveneşte stihoslovie". Este o făptuire pe care
alte neamuri o practică de multă vreme. Sunt
amintiţi Omir şi Verghilie, dar şi ,,învăţătorii biserici
noastre cum ieste Ioan Damaschin, Cozma,
Theofan, Mitrofan, Andrei de la Crit" care printr-o
astfel de scriitură ,,ca cu nişte pietri scumpe şi flori
neveştenite, au împodobit biserica".
Cu asemenea modele în faţă, purtat nu
de ispita laudei, ci de îndemnul spre făptuire
perenă şi binecuvântată, cronicarul poet
mărturiseşte că osteneala lui a vizat un obiectiv
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de luminare şi încurajare: ,,să să vază că poate şi
în limba noastră a fi acest feliu de scrisoare ce se
chiamă scriitură. Şi nu numai aceasta, ci şi alte
dăscălii şi învăţături ar putea f i pre limba
românească, de n-ar fi covârşit veacul nostru
acesta de acum cu mare greotăţi".
Ultima frază a predosloviei propune un
antidot împotriv a neliniştii de moarte şi
deşertăciune, cu valabilitate eternă: ,,Citeşte cu
bună sănătate şi cât poţi mai vârtos de primejdiile
lumii să te fereşti, cu ajutorul preaputernicului
Domnul Dumnezeu. Amin".
Cam în acelaşi timp, M. Costin elaborează
o lucrare având în esenţă o motivaţie şi o finalitate
asemănătoare cu poemul. El transpune în limba
română scrierea istorică a lui Laurenţiu Toppeltin,
,,Origines et occasus Transsylvanorum", din raţiuni
aproape similare. De data aceasta, nu frumuseţea
artei, am spune noi, este propusă ca dar, ci
cunoaşterea. ,,Dzice Aristotel filozoful că tot omul
a şti din firea sa pofteşte. Credz că tot omul
pofteşte a şti, iar nu tot omul a şti nevoiiaşte".
Această rostire aforistică are atât o
conotaţie critică, cât mai ales una persuasivă.
Făcând observ aţia că tocmai cunoaşterea
,,osebeşte pe om de dobitoace", el stabileşte o
relaţie între cunoaştere, ştiinţă şi Dumnezeu pentru
a ajunge la concluzia că ,,Ştiinţa dar şi sufleteşte
ieste de folos omului şi trupeşte de treabă şi de
mare folos".
Traducând în limba română amintita
lucrare istorică despre Transilvania cu destule
libertăţi şi adaosuri , intenţia era de a oferi
contemporanilor un motiv de meditaţie şi de
acţiune cu privire la greşelile şi vinovăţiile care
pot duce la pierderea libertăţii unei ţări (Ungaria
căzuse sub stăpânire turcească tocmai ca urmare
a unor asemenea rătăciri). Scrisul istoric este
investit cu funcţie pilduitoare şi instructivă, de unde
aprecierea cu valoare de îndemn : ,,Acea ştiinţă
de care grăiesc ţie, iubite cetitoriule, prea lesne
fieştecine o poate agonisi cu cetitul istoriilor".
Fiindcă, citindu-le, omul învaţă ,,să urmeze cele
bune, de cele rele să se ferească".
În lumina unei asemenea credinţe, M.
Costin simte nevoia să nu se rezume doar la
traduceri, ci să întreprindă el însuşi făptuire
istoriografică. Plănuieşte să facă ,,letopiseţul ţărâi
noastre Moldovei din descălecatul ei cel dintâi,
care au fostu de Traian împăratul", ba chiar urzise
şi începătura letopiseţului. Circumstanţele istorice
ale timpului nu erau însă prielnice condeiului, ci
spadei, nu curgerii de cereală, ci vărsării de sânge,
nu gândului slobod, ci trupului oropsit. ,,Ce sosiră
asupra noastră cumplite aceste vremi, de nu stăm
de scrisori, ce de griji şi suspinuri. Şi la acestu fel
de scrisoare gându slobod şi fără valuri trebuieşte".
Şi totuşi, conştiinţa civică am spune noi astăzi ,
este mai puternică decât neprielniciile şi spiritul

Din desenele prof. Grigore Haidău pentru
predoslovia “DE NECREZUTA VIAŢĂ A LUI
IONUŢ, CĂPITAN DE OASTE”
de conservare. Cronicarul ştia care sunt primejdiile
uitării de neam şi se simţea dator să le preîntâmpine,
chiar dacă nu pe măsura dorinţei sale şi nici a nevoii
timpului. ,,Deci priimeşte, în această dată, atâta din
truda noastră, cât să nu să uite lucrurile şi cursul
ţărâi, de unde au părăsit a scrie răposatul Ureche
vornicul". Predoslovia se încheie, însă, cu o
promisiune: ,,că şi letopiseţ întreg să aştepţi de la
noi de om avea dzile". Şi cronicarul îşi ţine
făgăduinţa înainte de a cădea victimă el însuşi
cumplitelor vremi de care a avut parte. Întors din
exilul în Polonia, în 1606, el începe lucrarea lui cea
din urmă, pecetluită în chip tragic şi absurd de
căderea capului luminat sub lov itura săbiei
analfabete. Ironia soartei este că cel ce a poruncit
decapitarea unuia dintre cele mai înzestrate capete
ale vremurilor vechi nu era altul decât tatăl lui D.
Cantemir. Ciudată lucrătură a destinului, dacă nu
cumva a subconştientului frust: în anul în care se
rostogolea în ţărână capul lui M. Costin, tânărul
Dimitrie Cantemir se întorcea de la Constantinopol
unde fusese cinci ani de zile zălog pentru fidelitatea
faţă de turci a domnitorului!
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Presimţindu-şi parcă moartea, cel care în
poemul ,,Viaţa lumii" scria despre înţelepţii
veacurilor, ,,Cursul lumii aţi cercatu, lumea cursul
vostru / Au tăiat", se grăbeşte să-şi respecte
făgăduiala făcută în predoslovia de la letopiseţ.
,,De neamul moldovenilor" este rodul
acestei fidelităţi faţă de credinţele lui mărturisite şi
faţă de lumea în care se ivise ca fiinţă hărăzită
destinului de mesager peste vreme.
Predoslovia la această scriere este nu
numai cea mai întinsă, dar şi cea mai bogată şi plină
de înţelesuri. Ea poate fi percepută ca un adevărat
testament. Textul dezvăluie o construcţie ternară,
începutul şi sfârşitul având în centrul atenţiei
personalitatea scriitorului care se confesează şi
îndeamnă, iar partea de mijloc, cea mai întinsă,
personalitatea istoricului care-şi dezvăluie izvoarele
şi motivaţiile. Ambele ipostaze sunt exemplare, atât
pentru contemporanii săi, cât şi pentru posteritate.
Ele configurează imaginea unui cărturar pentru care
lumina minţii nu plăteşte mare lucru, dacă nu este
înnobilată de lumina sufletului şi a credinţei.
Vastitatea şi dificultăţile de învins pe care
le reclama întreprinderea sa, au determinat un soi
de blocaj al faptei izvorât din conştiinţa exigenţelor
şi răspunderii: ,,multă vreme la cumpănă au stătut
sufletul nostru. Să înceapă osteneala aceasta, după
atâta veci de la discălecatul ţărilor cel dintâi de
Traian împăratul Râmului, cu câteva sute de ani
peste mie trecute, să sparie gândul". Alternativa
timorării şi a abandonului era însă de neacceptat:
,,A lăsa iarăşi nescris, cu mare ocară înfundat
neamul acesta de o seamă de scriitori, ieste inimii
durere". Din această confruntare, victoria este
mărturisită printr-o rostire aforistică ce-ar putea
figura în catehismul oricărei conştiinţe umane:
,,Biruit-au gândul să mă apuc de această trudă".
Printr-un dialog imaginat, Miron Costin îşi
oferă prilejul să reia unul din constantele lui elogii:
,,lăsat-au puternicul Dumnezeu iscusită oglindă

minţii omeneşti, scrisoarea, dintru care, dacă va
nevoi omul, cele trecute cu multe vremi le va putea
şti şi oblici". E adevărat că această ,,iscusită oglindă
minţii omeneşti" poate deveni, am spune noi,
concavă ori convexă, dacă ea nu e luminată de un
suflet curat.
Este ceea ce s-a întâmplat cu Simeon
Dascălul şi Misail Călugărul, cu basmele lor
ocărâtoare la adresa românilor.
Rămâne pilduitor faptul că istoricul îşi
declară cea de a doua motivaţie a gestului său
dăruitor tocmai în intervenţia poluatoare a celor doi:
,,că celelalte ce mai sântu scrise adăosături de un
Simion Dascălul şi al doilea, un Misail Călugărul,
nu letopiseţe, ci ocări sântu. Care şi acelea nu puţină
a doao îndemnare mi-au fostu". Folosirea articolului
nehotărât înaintea numelor celor doi nu cred că e
întâmplător. E o formă de descalificare, de anulare
a unicităţii omului cu majusculă pentru cineva aflat
în seria comunului. Poate fi acesta un memento
pentru băsnuitorii şi ocărâtorii de toate soiurile şi
din toate timpurile, inclusiv din vremurile noastre
atât de bogate înnume proprii precedate de articolul
nehotărât.
Cu valoare testamentară poate fi socotită
şi convingerea că ,,scrisoarea ieste un lucru
vecinicu" şi deci răspunderea morală rămâne şi ea
eternă: ,,Eu voi da seama de ale mele, câte scriu".
Pentru că, asemeni scripturilor, scrierile istorice ,,ne
învaţă cu acele trecute vremi să pricepem cele
viitoare". Şi poate că focarul predosloviei ultime şi
invarianta tuturor îl reprezintă această nuntire între
urare şi elogiu: ,,Puternicul Dumnezeu, cinstite,
iubite cetitoriule, să-ţi dăruiască după aceste
cumplite vremi anilor noştri, cândva şi mai slobode
veacuri, întru care, pe lângă alte trebi, să aibi vreme
şi cu cetitul cărţilor a face iscusită zăbavă, că nu
ieste alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată
viaţa omului zăbavă decâtu cetitul cărţilor".
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director “Revista Sămănătorul”, cercetător al istoriei locale

Laserul lui Ceauşescu a înviat!
- Foileton -

Adevărat a înviat! Reporterii Victor Cozmei
şi Raluca Pantazi de la HotNews.ro ne anunţă
că la Măgurele începe construcţia clădirii care
va gazdui cel mai puternic laser din lume!
In sfârşit! Avem veşti bune… Laserul lui
Ceauşescu mai lipsea să fie dus la fier vechi
alături de fabrica de diamante a lui Ceauşeasca,
unde un ciocoi de spiţă nouă îşi făcu parc de
distracţii. Barem ne mai rămase ceva românesc
din ce aveam pe vremurile când tremurau
sovieticii şi ungurii de frica noastră. Pentru că
aveam atunci lasere şi intenţia de a face o mică
bombiţă atomică. Ruşii umpluseră toată Siberia
cu ele, dar nu conta! A doua zi după invazia
trupelor sovietice în Cehoslovacia, Ceauşescu
se împopoţona ca tot românul: „Nu pirmitim
tovarăşi! Repoblica Socialistă România are
capabilităţli să facă armă nucleară la caz de
nevoe!” Şi s-auzea până la Budapesta!
Trecură anii şi f u inv azie şi acu,
postdecembrist. Parcă de invazii străine ducem
noi lipsă? De la imperiul roman până la Noua
Poartă, coana Europa car’ va să zică, mereu
cântăm mioritic, „Săraci în ţară bogată”.
Aşa-i românul nostru, ajuns cel mai sărac
din Europa, se bucură de orice. Mare inimă avem
noi! N-are toată Europa inimă cât avem noi,
săracii ei.
Iată că, în ciuda faptului că luni când
începe treaba la Măgurele ne terminăm banii de
pensie, copiii tăi nu te pot ajuta pentru că au şi ei
copii şi acuşi vine ziua copilului, de împrumutat,
e clar! nu-ţi dă nimeni, pui mâna pe o pungă de
plastic şi dai fuga la straturile de ceapă din
grădină ca să culegi lobode. Dacă ţi-a mai rămas
prin frigider şi coada mielului de la Paşti, o juma'
de vin o ţii ascunsă pe unde numai tu ştii, e cazul
să faci o masă de pomină în cinstea marelui
eveniment!
Aşa am fost noi românii contemporani cu
împuşcatul fără vină, obişnuiţi să ne iubim
„realizărili” deşi ne ghiorţăia burta de foame, după

Legendarul laser al lui Ceauşecu cântat de
Hotnews ca o mare victorie postdecembristă!
„tacâmurile” de la „cooperativă”. Şi erau bune lobodele
şi cu tacâmuri când la telejurnalul de seară vedeam
că Ceauşescu inaugura, în anul 1973, acceleratorul
tandem de la Măgurele. Demult se clocea acolo acest
tip de accelerator electrostatic capabil să sperie
lumea. Şi despre laserul lui Ceauşescu se vorbea doar
pe şoptite. Ajunsese legendă:
- Măi fraierilor, ştiţi voi de ce n-au intrat ruşii cu
armata în România iar în Cehoslovacia au întrat ca
prin brânză? Din cauza laserului mă! A făcut tancurile
ruşilor scrum, le-a topit cum topeşti untura în tigaie!
- Fugi mă!
- Ascultă la mine: ni l-a adus Coandă, măi
băiete! Inainte de a muri a zis: „ce să-l las eu la
americani? Mai bine l-aduc unde m-o făcut muma!”
Prin anii ’74 mă găseam elev la Scoala Militară
de Ofiţeri în Rezervă la Bacău. La artilerie, obuziere
de 122 mm. Făceam trageri la poligonul Mălina de la
Galaţi, contra colegilor de la tancuri. Intr-o pauză de
masă îndrăznirăm către comandantul bateriilor:
- Tovarăşe colonel, permiteţi să raportez.
Colegii zic că degeaba ne antrenăm cu puşcociul
acesta de tun, de îndată ce avem laserul cu care să
topim tancurile…
Se făcuse o linişte de mormânt. Ăsta era un
subiect tabu! Un „bum” îndepărtat de petardă ne
anunţa că infanteriştii terminaseră masa… Colonelul
stinse ţigara, privi în zare şi spuse ca pentru el:
- Ehei! Ar fi fost bine să fi avut aşa ceva la
Prut! Din păcate ne-a salvat organizarea, disciplina
şi pregătirea armatei noastre, tovarăşi elevi…
- N-am avut…, mârâirăm noi.
- N-am! Din păcate! În cât timp trebuie să ieşiţi
din unitate cu tunurile ataşate la camioane, în caz
de alarmă?
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Avem în România specialişti de cea mai înaltă clasă
păcat că fondurile pentru cercetare sunt obţinuţi
milogind pomeni de pe la Bruxelles
- O oră, să trăiţi!
- Când ne-a anunţat o ţară străină de iminenţa
invaziei armatei sovietice, Ceauşescu a dat ordinul
de aplicare a planurilor de luptă. Ştiţi în cât timp
unitatea noastră a fost pe poziţii la Prut?
- Permiteţi să raportez! Nu ştim pentru că noi nam fost! glumi un hâtru.
- Două ore tovarăşe elev, două ore! La ora 4
dimineaţa eram cu „guguloiul” pe ţeavă! Ştiţi unde era
armata cehoslovacă la ora aia? Evident nu ştiţi pentru
că n-aţi fost acolo!
- Dormea! Sări unul, in râsetele tuturor.
- La dracu! Armata cehoslovacă nu exista!
Muţiserăm brusc. Ne uitam unii la alţii năuciţi.
Cum adică? Glumeşte!
- In Cehoslovacia, la ora 19, corpul de gardă
închide cu lacătul poarta cazărmii iar soldaţii, gradaţii,
subofiţerii şi ofiţerii pleacă la casele lor din oraş pentru
a reveni a doua zi, la ora 7 dimineaţa!
- La noi ieşea cu scandal internaţional dacă…
permiteţi să raportez… încheie discuţia un elev, în
sfârşit dumirit.
Nu ne părea rău că n-avusesem „laserul lui
Coandă” cu care să topim tancurile sovietice. Barem

Măgurele: locul unde inteligenţa românească
pune noi seminţe pe straturile lui Ceauşescu

n-au intrat în ţară şi tot am fost mai „ai dreacu”
decât ei…
Uite şi-acu’! Coana Europa ne dădu bani,
şi tunul laser al lui Ceauşescu se „upgradă” la
vindecare de cancere şi câine atomic de
analizat substanţele ascunse din borsetele
teroriştilor. Dar suntem noi ai mai „ai dreacu”
din lume? Suntem!
Las’ că-i bine! Ce ne trebuie nouă tun
laser dacă americanii deja ard in draci la rachete
prin spaţiul cosmic în aşa zisul program
„războiul (rece al) stelelor”? Şi nu ne mai trebuie
nici bombiţa atomică. La o adică, de ce? Să
cadă şi Ponta de pe scaun cum căzu Petre
Roman atunci când veni după ’89, la raport,
echipa secretă de fabricare a „micului băieţel”
românesc?
- Domnule prim ministru, vă raportăm că
am terminat construcţia primei bombe atomice.
Ce ordonaţi să facem mai departe cu ea?
- Dăm de dracu’! îşi dădu-se cu părerea
postdecembristul Stolojan, spion al austriecilor
pe partea economică. Să anunţăm agenţia!
Agenţia Internaţională pentru Energie
Atomică creată de ONU în 1957, avea sediul
la Viena. De ce la Viena? Ca să nu fie în
Germania, pe nemţi „i ştim noi” vorba lui nenea
Iancu.
Şi după tunul laser, se-alese praful şi de
bomba noastră atomică!
Dar mare inimă avem noi! N-are toată
Europa inimă cât avem noi, săracii ei. Merită
pentru asta să-i tragem un chef cu niscaiva
zaibăr şi o ciulama de ciuperci cu lobode!
Cic-ar veni şi nişte „specialişti” străini să
lucreze la Măgurele. Ce să-i faci? De la Stolojan
până la Băsescu av em parte numai de
specialişti buni prin România.
Să vină şi străinii, nu-i bai! Mai fură şi ei
nişte meserie de la ai noştri. Iar noi, săracii,
avem destulă lobodă prin grădină!

UE ne-a dat bani, curioasă să vadă cum
merge tunul laser al lui Ceauşescu

Citiţi mai departe întregul articol aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/05/nicu-tomoniu-laserul-lui-ceausescu.html
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VASILE MIC - poet şi grafician, jud. Satu
Mare. Publică în revistele:
CETATEA CULTURALĂ, Cluj-Napoca
http://cetateaculturala.wordpress.com
Revista CITADELA, Baia Mare
Revista "Destine literare", Canada
www.scriitoriiromani.com

Un om fericit

O POEZIE PRIMITĂ
PRIN E-MAIL

Auzit-am că, pe vremuri ,
Dumnezeu ar fi dorit
Ca să afle, printr-un înger,
Dacă omu-i fericit!

-Dar de ce? Ce îţi lipseşte?
Zise îngerul suav,
Aş trăi împarăteşte,
Dar sunt trist, că sunt bolnav!

Ai copii prea mulţi, se pare
Şi cu greu îi creşti pe toţi,
Nu ai bani pentru mîncare,
Şi eşti fericit, socoţi?

Merse îngerul pe cale
Lumea-ntreaga colindînd,
Cînd la deal si cînd la vale,
Pe creştini tot întrebînd

Am umblat prin lumea-ntreagă
Pe la doctori, dar n-am leac
Sunt slabit şi fără vlagă
Şi nu ştiu ce să mai fac!

Eu nu te cunosc, străine!
Şi nu ştiu de unde vii
Dar, de vrei rămîi la mine
Pînă mîine-n zori de zi.

Unul zise - Cum pot oare
Fericit să mă numesc?
Să îmi fie cu iertare,
Nu vezi cît de mult trudesc?!

Şi cuprins de întristare,
Îngerul plecă mîhnit,
Că în lumea asta mare
Nici un om nu-i fericit!

Iat-acum se face seară,
Nu-i bine să mergi pe drum,
Că sunt oameni răi pe-afară
Şi flămînd vei fi oricum.

Altul zise cu durere:
- Eu aş fi, dar ce sa fac,
Fiindcă banii-s la putere,
Iar eu sunt un om sărac!

Tot aşa cîrteau creştinii,
Orşiunde întreba,
Apăsînd mai tare spinii
Domnului pe fruntea Sa.

Nu am bani, nu am avere,
Nu am casa un palat,
Am în schimb, o mîngîiere,
Că am sufletul curat.

Unul spuse cu mîndrie:
- Eu am bani, ce pot sa zic?
Am destulă avuţie,
Nu duc lipsă de nimic!

Şi cu fiece răspuns,
Pas cu pas Îl aduceau,
Spre Golgota, în ascuns
Şi pe Cruce-L răstigneau!

Casa mea dărăpănată,
Cu căldură te-o primi,
Chiar de focu-i stins in vatră,
Om mînca ce s-o găsi.

Însă fericit aş spune
Că nu pot să mă numesc,
Fiindcă n-am copii pe lume
Şi încep să-mbătrînesc.

Merse îngerul ce merse
Pînă cînd a întîlnit
Un om ce sudoarea-şi şterse
De pe chipul său trudit

Şi cu toţii stînd la masă
Domnului I-am mulţumi,
Că spre noi mereu revarsă
Un noian de bucurii.

Altul strigă cu ocară:
- O, ce fericit aş fi,
Dacă n-aş avea povară
O mulţime de copii!

- Omule, te văd muncind
Şi esti mult prea obosit,
Ziua toată robotind,
Spune-mi: tu eşti fericit?

Să fii fericit în lume
Dacă vrei, nu e prea greu,
Că averea mea, vezi bine,
E doar Bunul Dumnezeu.

Nu am ce le da la masă,
Tare mult mă chinuiesc,
Cum pot oare cu-aşa casă
Fericit să mă numesc!

Omul se-ndreptă de spate
Şi, privindu-l pe străin
Îi spuse cu bunătate:
Fericit sunt pe deplin!

El
El
El
El

Cînd pe altul îl întreabă:
-Tu eşti fericit, ori ba?
Dînd din cap, el spune-n grabă
-Hm! nu prea mult, măria-ta!

Îngerul sări deodată
Iscodindu-l înadins:
Casa ta-i dărăpănată,
Focu-n vatră ţi s-a stins.

Cine are-aşa avere
Are tot ce şi-a dorit,
Are-n suflet mîngîiere
Şi e-n viaţă fericit!
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Am copii pe lîngă casă,
Am pămînt să-l pot munci,
Am nevastă credincioasă,
Fericit de ce n-aş fi?
Îngerul sa-i spună taina
Ar fi vrut, dar ce folos?
Se vedea că poartă haina
Dăruită de Hristos!
Bucuros, el se întoarse
Şi zbură spre cer grăbit,
Fiindcă, în sfîrşit aflase,
Un om care-i fericit.
Auzind Domnul îndată
Le dădu creştinilor
Pedeapsa meritată
Pentru necredinţa lor.
Numai cel ce nu cîrtise
Fericit în veci va fi,
Că, din toţi, doar el primise
Darul de-a se mîntui
Cine are-nţelepciune
Să priceapă, n-ar fi greu:
Fericirea nu e-n lume,
Ci e doar în Dumnezeu!!!
Dac-am fi, din întîmplare,
Întrebaţi şi noi cîndva,
Conştiinţa noastră oare
Ce-ar răspunde NU sau DA?!
--------------Trimisă de poetul nostru Vasile Mic
din corespondenţa sa. Cu titlul de
e-mail „Autor necunoscut”, în finalul
poeziei semnează, Director
Marketing, S.C. PROUMIN S.R.L.,
B-dul Lucian Blaga 347, Satu

Mare, Romania .

Imagini vechi din nord-vestul ţării

Citiţi articolul original aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2013/05/vasile-mic-poezii-din-e-mail.html
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Mircea Vâlcu Mehedinţi:
S-a stins din viaţă un
OM !
L-am cunoscut pe Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu
în anul 1993. Atunci am început eu să cercetez
documentele din Arhivele Naţionale. Intrând în
sala de studiu, am găsit un loc lângă un cercetător.
Nu-l cunoşteam, nu ştiam cine este. Într-o pauză,
am intrat în v orbă. S-a prezentat, simplu:
Gheorghe Buzatu. Pentru mine a fost cea mai
mare surpriză. Nu-mi venea să cred. Oare acest
cercetător să fie renumitul istoric, Gheorghe
Buzatu? Da, dânsul era! De o modestie rară,
neîntâlnită de mine în viaţă (atunci aveam 72 de
ani). Acest MARE Om, era renumitul istoric,
Gheorghe Buzatu, cel care scrisese sute de
articole despre Istoria neamului nostru, publicase
zeci de cărţi. Şi toate erau scrise după izvoare,
după materiale documentare originale, pe care le
studiase în Arhiva Naţională. Tot ce a scris el, era
viu, nu a scris niciodată, aşa cum o fac o mulţime
de „istorici", precum vorba noastră românească,
născută din practica celor întâlnite: „cărţi din cărţi
se fac". Ori, acest eminent istoric, neegalat în
timpurile noastre, nu a scris decât, repet, după
studii îndelungate, cercetări inimaginabile în
arhive şi biblioteci, nu numai din ţară. Fiecare
dosar pe care l-am cercetat eu, avea scris în opisul
obligatoriu, numele de Gheorghe Buzatu. Şi numai
eu, pentru lucrările pe care le-am publicat, am
cercetat peste o sută de mii de documente! L-am
întrebat, dacă mai sunt dosare în Arhivele
Naţionale pe care să nu le-ar fi cercetat dânsul?
Mi-a răspuns, zâmbind: S-ar putea să mai existe,
câteva...Acesta era marele istoric, fără egal în
ultimele decenii. A fost unic!. şi, deodată, am aflat
dureroasa veste: s-a stins la datorie! Inima i s-a
oprit, fiind la Institut, în biroul său, la masa de
lucru. Am urmărit posturile de televiziune. Toate
comentau arestarea lui Becali, dar niciun cuvânt
despre cel care se stinsese, despre Eminentul Om
de Ştiinţă, cel mai mare istoric al românilor şi
românităţii! Aşa apreciază şleahta care conduce
tot ce mişcă în România! Dumnezeu să-l ierte şi
să-l aibă în pază. Îl plâng din suflet.

Prof. univ. dr.
Gheorghe Buzatu
Gheorghe Buzatu (n. 6 iunie 1939, comuna
Sihlea, judeţul Vrancea - d. 20 mai 2013, Iaşi a
fost un politician şi istoric român. A fost ales
senator de Iaşi în legislatura 2000-2004, pe
listele Partidului România Mare.
După absolvirea facultăţii, a lucrat ca cercetător
ştiinţific la Institutul de Istorie şi Arheologie
„A.D.Xenopol” al filialei Iaşi a Academiei
Române (1961-1992), apoi, ca cercetător
ştiinţific principal I al „Centrului de Istorie şi
Civilizaţie Europeană al Filialei din Iaşi a
Academiei Române” (1992-1997). Profesor
universitar de „Istorie Contemporană şi Relaţii
Internaţionale” la universitatea din Craiova
(începând din anul 1997), iar actualmente
profesor consultant la Universitatea „Ovidius”
din Constanţa.
În paralel, a îndeplinit şi funcţiile de secretar
ştiinţific al Institutului "A. D. Xenopol" din Iaşi
(1975-1990), precum şi pe cea de director al
Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană al
Filialei Iaşi a Academiei Române (din 1992).
Activitatea ştiinţifică a lui Buzatu cuprinde 55
cărţi publicate sub nume propriu, 70 volume
coordonate sau în colaborare, peste 500 de
studii şi micromonografii, articole, eseuri,
prefeţe, note ş.a. El coordonează de mai mulţi
ani cu colecţia „Românii în istoria universală”,
care a ajuns la 163 volume.
În iunie 2007, senatul universităţii Ovidius din
Constanţa i-a decernat titlul de Doctor Honoris
Causa.
În decembrie 2008 „Academia Oamenilor de
ştiinţă din România” (a nu se confunda cu
„Academia Română”) l-a ales pe Gh. Buzatu
ca membru corespondent.

SINCERE REGRETE !
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Fie-i pe veci lumina de odihnă şi cinstire!
Maria Diana Popescu
Citiţi grupajul d-nei Maria Diana Popescu, Director ART-EMIS aici:
http://www.art-emis.ro/eveniment/1602-a-plecat-la-intalnirea-cu-maresalul.html
Redacţia revistei “Sămănătorul” se alătură regretelor redacţiei revistei ART-EMIS,
precizând că cercetările istoricului de excepţie - care a fost Gheorhe Buzatu - au
fost mereu o sursă documentaristică pentru istoria Tismanei, clarificând cu ajutorul
scrierilor sale problemele tezaurelor României în timpul celor două războaie
mondiale. Recitiţi în acest sens articolul "TEZAURUL ASCUNS DE LA TISMANA":
http://www.tomoniu.ro/opinii/cultura/operatiunea-tismana.htm
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PRECIZARI PRIVIND TRIMITEREA
BORDEROURILOR
LA DEPOZITELE LEGALE ALE BIBLIOTECILOR.
în baza Legii nr.111/1995, republicată
ADRESE: BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI - DEPOZITUL LEGAL
Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, cod 030833, Bucureşti

INFORMAŢII
Depozitul legal central (se trimit 7 ex)
Biblioteca Naţională a României organizează Depozitul legal la nivel central: primeşte
de la producători documentele cu titlu de Depozit legal, le ia in evidenţă, le prelucrează, le
acordă numărul de depozit legal, reţine un exemplar pentru Depozitul legal propriu, un exemplar
pentru semnalare statistică şi elaborarea Bibliografiei naţionale curente a României şi un
exemplar destinat schimbului internaţional de publicaţii, şi distribuie câte un exemplar
beneficiarilor:
- Biblioteca Academiei Române,
- Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” Cluj-Napoca,
- Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi,
- Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” Timişoara.
Biblioteca Naţională a României primeşte de la producători în 7 exemplare următoarele
documente: cărţile (cu excepţia ediţiilor rare şi bibliofile), broşurile, extrasele din publicaţii
seriale.

Depozitul legal local (se trimit 3 ex)
Organizarea Depozitului legal local
Depozitul legal este organizat, la nivel local, de bibliotecile judeţene şi de Biblioteca
Metropolitană Bucureşti. Depozitul legal reprezintă fondul intangibil al patrimoniului cultural
mobil local.
Pe baza depozitului legal local se realizează Bibliografiile locale.
Tipurile de documente supuse depozitului legal local
Sunt supuse obligaţiei de trimitere, cu titlu de depozit legal local următoarele documente:
- cărţile, broşurile, extrasele din publicaţii seriale, publicaţiile seriale, publicaţiile cu caracter
oficial ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi culegerile de acte
normative, manualele şcolare, documentele audiovizuale stocate pe discuri, casete,
videocasete, CD-uri, DVD-uri, documentele în formă electronică difuzate pe dischetă, CDuri, DVD-uri.

Controlul aplicării Legii Depozitului legal
Biblioteca Naţională a României, respectiv Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi
bibliotecile judeţene, controlează, prin personalul lor de specialitate, împuternicit în acest
scop, activitatea producătorilor (edituri, persoane fizice sau juridice care realizează documente
în regie proprie, ateliere, case/studiouri de înregistrare, Banca Naţională a României, Regia
Autonomă “Monetăria Statului”, Compania Naţională “Poşta Română” - S.A. ) cu privire la
îndeplinirea obligaţiilor de depunere a documentelor care fac obiectul Depozitului legal,
respectiv al Depozitelor legale locale, constată contravenţiile şi aplică amenzi contravenţionale,
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conform Legii 111/1995, republicată şi a Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
Ministerul Culturii şi Cultelor eliberează legitimaţii speciale pentru personalul de control
din cadrul Bibliotecii Naţionale a României, Bibliotecii Metropolitane Bucureşti şi bibliotecilor
judeţene.
Controlul activităţii producătorilor din subordinea Ministerului Apărării şi Ministerului
Administraţiei şi Internelor, constatarea contravenţiilor săvârşite de aceştia şi aplicarea
amenzilor contravenţionale se realizează de către personalul desemnat de cele două ministere.

Controlul depunerii Depozitului legal local
• Bibliotecile judeţene, controlează, prin personalul lor de
specialitate, împuternicit în acest scop, activitatea tuturor persoanelor
fizice şi juridice cu domiciliul sau sediul în judeţul respectiv, cu privire
la îndeplinirea obligaţiilor de depunere a documentelor care fac
obiectul Depozitului legal local, constată contravenţiile şi aplică amenzi
contravenţionale
Personalul desemnat cu controlul aplicării Legii Depozitului legal
încheie procese verbale de constatare şi procese verbale de
contravenţie.
- Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional eliberează
legitimaţii speciale pentru personalul de control;
- controlul activităţii producătorilor din subordinea Ministerului
Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor,
constatarea contravenţiilor săvârşite de aceştia şi aplicarea amenzilor
contravenţionale se realizează de către personalul desemnat de cele
două ministere.
• Nerespectarea obligaţiei de trimitere a documentelor cu titlu
de depozit legal în termen de 30de zile de la data apariţiei, constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă contravenţională de la 300 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice
şi de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, în funcţie de preţul de vânzare al
documentului sau valoarea documentară;
- amenda se aplică pentru fiecare titlu sau număr de serial în parte;
- amenda se plăteşte în contul bibliotecii beneficiare de depozit legal local;
- in termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii contravenţionale, contravenienţii sunt
obligaţi să trimită pentru Depozitul legal documentele a căror netransmitere a făcut obiectul
contravenţiei;
- netransmiterea documentelor în termen de 30 de zile după aplicarea amenzii
contravenţionale, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională
între limitele prevăzute, reduse la jumătate.
aceste prevederi nu sunt aplicabile în situaţia în care contravenienţii probează că,
anterior sau începând cu data aplicării amenzii contravenţionale, nu mai deţin documentele
a căror netransmitere a făcut obiectul contravenţiei.
Prezentele precizări sunt trimise autorilor, pentru a ne anunţa imediat după tipărire
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Cu privire la tipărirea prin Editura Semănătorul
Acest fişier este important! Păstraţi-l după ce l-aţi tras la imprimantă, pentru a vă fi la
îndemână!
Pentru tipărirea oricărei cărţi trebuie coperta propriu zisă (separat), titlul copertă, pe
spatele lui descrierea CIP, sumarul cărţii si textul propriu zis.
Principalele fişiere pe care Editura “Semănătorul” Tismana le trimite ataşat membrilor
săi, după ce a prelucrat manuscrisul digital sunt:
A). model titlu copertă, descrierea CIP si sumar
B). un alt model, cum ar trebui tehnoredactată cartea întreagă
Scriitorul care ne scrie pentru a-şi tipări cartea, primeşte prin e-mail:
“V-am prelucrat aceste fişiere model după cele existente in arhivă. Titlul copertă pe
care se află si sigla, editura, anul şi sumarul, sunt pagini obligatorii. Le-am iniţializat pe toate
în FORMAT de pagină A5, format de carte cel mai obişnuit. Pe spatele paginii cu titlul copertă
(pg.2) se află formatul descriererii CIP, in locul literelor X,Y,Z, din CIP vor fi niste numere pe
care vi le dă editura “Semănătorul” cand veti avea tehnoredactarea finală. Se va cere apoi
aprobarea Bibl. Nat. a Romaniei pentru CIP- Catalogarea Inaintea Publicării.
Nicio carte din România nu poate fi publicată fără descrierea CIP, unde editorul (în
cazul nostru Editura Semanatorul) alocă un cod numeric numit ISBN, care este absolut necesar
pentru ca volumul tipărit să poată fi identificat, pe baza acestui cod, în orice bibliotecă a lumii.
Codul ISBN se aprobă de Biblioteca Naţională a Romaniei pe baza unei cereri tip pe
care o completează Editura “Semănătorul” Tismana.
PRELUCRAREA
Fazele premergătoare pentru cererea tip:
1. Trebuie prelucrat titlul copertă (pag.1 după copertă cum ar veni) pe care se află si
sigla, editura, anul.
2. Pe spatele paginii cu titlul copertă (pg.2) se află formatul descriererii CIP, in CIP vor
fi niste numere numite codul ISBN pe care vi le alocă editura noastră.
3. Se va cere apoi aprobarea Bibl. Nat. a Romaniei pentru CIP- Catalogarea Inaintea
Publicării. Aceasta se face printr-un formular tip. Durează până la 10 zile ca să ne dea un nr. de
identificare ce se adaugă în caseta de format CIP din pg.2 şi un nr. de inregistrare a CIP care se
pune sub casetă.
După tipărire, trebuie trimise 7 exemplare Bibl. Nat. a Romaniei si 3 Bibliotecii municipale
de care aparţineţi.
4. Se executa coperta cu sigla Semanatorul si numele editurii pe pagina I iar pe pag. IV,
numele editurii si ISBN-ul propus spre aprobare şi aprobat.
APROBAREA Bibl. Nat. a Romaniei
5. Facem adresa de aprobare:
“Editura «Semănătorul» Tismana vă înaintează alăturat spre aprobarea publicării cărţii
“Prenume Nume - Titlul cărţii”, următoarele documente:
5.1. - Formularul cu datele CIP completate
5.2. - Coperta cărţii, 50% din mărimea originală
5.3. – Pagina de titlu si pagina cu descrierea CIP- de regulă, captură JPG
5.4. - Sumarul cărţii „Prenume Nume – Titlul cărţii”
BUNUL DE TIPAR
6. Caseta cu descrierea CIP din volumul „Prenume Nume – Titlul cărţii” se completează
cu nr. si data adresei Bibl. Nat. a României si un nr. de identificare regional dat prin aceea
adresă.
7. Se completează coperta - deoarece se face modelul standard pentru tipografie, in
format jpg, cu titlu vertical intre cop. IV (aflata la stanga) si cop. I (aflat la dreapta)
8. Volumul tehnoredactat final de editură si coperta, se trimit la tipografie.
9. Autorul poate tipări pe cont propriu la orice tipografie doreşte, respectând tirajul
aprobat la punctul 3.
PLATA.
10. Pentru toate aceste formalităţi de alocare a ISBN, alte edituri cer, de regulă, 200 de
lei. Editura Semănătorul cere minim cotizatia de 120 lei + cheltuieli adiacente, vreo 30 lei.
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In concluzie, FARA TEHNOREDACTARE (text, corectură, aranjament în pagină, copertă)
o carte obişnuită ar costa, 140-150 lei lucrul editurii “Semanatorul”, 5-600 lei costurile de
tiparire pentru tiraj 100 ex. circa 70 pag., deci pe total cam 600-750 lei pentru a fi in regulă.
Puteţi lucra la negru mai ieftin dar amenda e cea pe care o vedeţi la pag. 37 .
11. Costul pentru tipografia Zoom din Iasi se poate afla la punctul 14.
Daca cineva va tipăreşte mai ieftin, va descurcaţi cu el, dar respectând TERMENUL de
tipărire pe care o sa-l punem în formularul de la pct. 3. Ţineţi cont că de la aprobare pana la
tipărire trebuie minim 15 zile, timp pentru corespondentă si aşteptarea de 10 zile de la Bibl.
Nat.
12. OBLIGATII LEGALE
După tipărire, se trimit cele 7+3 carti obligatorii la biblioteci, însoţite de un borderou
dat de editura.
13. DISTRIBUTIA
Intre ISBN si codul de bare există doar o legătură de tip comercial, codul de bare nu
este obligatoriu pentru ca sa fie cartea in regulă. Asociaţia Semanatorul nu poate cere cod de
bare pentru ca vinde prin magazinul propriu online, nu prin librărie existentă fizic care vinde
cu cititor de bare. Si nici n-are rost să ceara autocolante pentru 2-300 de exemplare de carte
când firma de autocolante nu executa decât minimum 10000 de autocolante. Cu restul de
autocolante n-avem ce face. Daca băgaţi cartea intr-un depozit de carte, poate cere acel depozit
autocolantele.
14. Tiparirea
Tipărirea o faceti individual cu plata direct la orice tipografie gasiti cu preţ convenabil.
Comparaţi cu tipografia ZoomCopy din Iasi agreată de AST, unde aflati pretul imediat la acest
calculator:
http://zoomonline.ro/programs/calculator-online-tipar/
Dacă vă convine, trimiteţi banii în contul nostru, dam comanda si adăugăm costurile
FanCurier pentru trimiterea coletelor la domiciliul dvs.
La calculatorul online, trebuie bagate datele bine! Acolo unde e steluţă in dreptul
casuţelor. Unde e vorba de numar, bagati numar, unde e vorba de litera, bagati litera, nu e
nevoie sa bagati exact e-mailul sau numele, sa fie acolo niste litere. La casutele de optiuni, dati
clic pe iconita sageata si alegeti moneda, formatul A5,A4 sau A3 iar la TVA alegeti 9% pentru ca
atat se cere pentru tiparire carte. Dupa ce bagati toate datele obligatorii apasati butonul
calculează. Vi se spune daca ati gresit, vedeti trebuie sa scrie undeva. Aveti grijă sa dati clic la
butoane, alb-negru sau color, coperta color simpla sau laminată cu plastic.
15. Reluare informaţiile importante
Prelucrarile de care vorbeam mai sus, pag. 1 şi 2 titlu, cuprinsul, coperta, autorii le pot
face singuri sau prin tehnoredactorii nostri din Tismana. Tg-Jiu si Bucuresti după o înţelegere
la preţ. In afară de acest cost, trebuie să plătiţi cotizatia de 120 de lei, din care vom cheltui
corespondenţa prin postă şi online intre Bibl. Nat. a Romaniei - Editura Semanatorul, şi lucrul.
Cele 10 carti obligatorii la Bibl. Nat. a Romaniei le trimiteţi direct acolo impreună cu un
BORDEROU pe care o sa vi-l trimit prin postă cand va fi cazul.
Cum faceţi ca să plătiţi editurii, vedeţi conturile noastre de la pag. 40.

ARTICOLE DIN

Comentarii politice "Sămănătorul"
http://cleptocratia.blogspot.com/
Vasile Zărnescu - Despre „Declaraţia de la Budapesta"
http://cleptocratia.blogspot.ro/2013/05/vasile-zarnescu-despre-declaratia-de-la.html

Vasile Zãrnescu - Viorel Roman recidiveazã
http://cleptocratia.blogspot.ro/2013/05/vasile-zarnescu-viorel-roman-recidiveaza.html
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ÎN ANUL 2013, membrii cotizanţi pot tipări cu ISBN, contra cost,
cărţile lor prin Editura „Semănătorul”. Din tirajul total, orice editură
din România va da obligatoriu 10 buc. Bibliotecii Naţionale din
România şi 10-12% gratuit autorului, restul vânzându-se prin
magazinul online „Semănătorul” sau depozitele de carte angajate de
autor. In acest din urmă caz, se vor păstra totuşi 5-10 cărţi pentru a fi
vândute şi prin "Magazinul online Sămănătorul" într-un termen
convenit, suma rezultată fiind dată autorului la acest termen
împreună cu cărţile nevândute.
CONTURILE BANCARE ALE ASOCIAŢIEI “SEMĂNĂTORUL
TISMANA”:
DENUMIRE: Asociatia ”Semanatorul Tismana”
Cont
RO45RNCB0149125641110001 RON
Cont
RO18RNCB0149125641110002 EUR
Cont
RO88RNCB0149125641110003 USD
BCR - Banca Comerciala Româna S.A.

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

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

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

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