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Un editorial
de Nicu N. Tomoniu
membru al LSR

Contra luptei antinaţionale a Europei gândită cu
două viteze:

SOLIDARITATE ROMÂNIA !
www.tomoniu.ro
Devine din ce în ce mai evident că România, prin conducătorii ei politici s-a împărţit în
două-trei găşti de îmbogăţiţi în timp ce în marea masă a poporului sărăcit, fiecare individ îşi
caută propria salvare din genocidul care a început. Este la fel de evident că, cel puţin până
acum, strategia celor de la putere a fost ascunsă poporului şi contra poporului. Sunt false gurile
care urlă sus şi tare că România n-are nicio strategie. Ba are una bine disimulată de conducătorii
politici pentru care poporul a ieşit singur în stradă în luna lui gerar. Deţinând sub propriul
control televiziunea naţională şi multe trusturi de presă, conducătorii politici - preşedintele ţării,
miniştrii din guvern, secretarii de stat şi micii politruci din “desconcentrate”, “CA” şi “AGA” - au
subjugat toate strategiile României intereselor celor mari, adică celor cu viteza I-a în Europa,
clamând hoţeşte pactul de coeziune. Singura coeziune (zisă şi “aliniere”) cu Europa, a reprezentato însă până acum, contrariul “alinierii”, adică adâncirea decalajului economic dintre anglonordici pe de-o parte şi sudici sau estici pe de altă parte, ultimii reprezentând piaţa de desfacere
şi pepiniera de forţă de muncă a Europei. Adică, viteza a II-a a acesteia, popoare care vor trăi deacum încolo la mila şi împrumuturile anglo-vikingo-saxonilor.
N-ar fi fost posibilă despărţirea aceasta fără ca la vârful ţărilor umile să se afle nişte animale
de pradă care au fost în stare să-şi sfâşie propriul popor pentru a-şi asigura bunăstarea!
După modelul european, care a împărţit continentul în vitezişti şi victime remorcate, s-a
împărţit aidoma şi România: îmbuibaţii şi noi, mizerabilii genocidului instalat, deocamdată fără
ghetou, pentru a ni se sugera libertatea de mişcare.
Care au fost politicile care au condus la pierderea identităţii naţionale, a mândriei naţionale,
a avuţiei naţionale şi odată cu acestea a solidarităţii, a unităţii claselor sociale, a fraternităţii şi
a coeziunii de scopuri? Oportuniştii postdecembrişti n-au alt scop decât îmbuibarea proprie
(continuare în pag. 3)
Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în
luna iunie a anului 2011, de către directorul acestei publicatii - Nicolae N. Tomoniu - editor si
manager al siturilor www.samanatorul.ro si www.dornatismana.ro site-uri sprijinite moral de
Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj şi de majoritatea covârşitoare a autorilor care au avut
lucrări pe vechile site-uri suspendate: Semănătorul şi Editura online Semănătorul (www.edituraonline.ro). 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/revista/index.htm
Format PDF cu linkCuri
http://www.samanatorul.ro/reviste-2012/arhiva.htm
Arhiva FLASH cu linkuri
http://www.scribd.com/semanatorul
Format document simplu scribd
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obţinută prin minciuna comunistă şi promisiunea că vom trăi în libertate şi democraţie autentică.
Oportuniştii se comportă mereu ca o haită: lupul cel mare doboară oaia şi vor primi câteo halcă cei mai obedienţi din grup.
Dar poporul? El cum s-ar putea descurca în genocidul creat de aceşti hoţi? Nu există altă
cale decât solidaritatea, gruparea în jurul unui scop comun. Ori aceasta, prin diversiunile mediatice
ale mass-media - adăugaţi şi reţeaua Internet - astăzi nu mai există! Lumea a identificat zmeul
cel mare doar în clasa politică. El dă “locuri eligibile” pe listele leului, lupului sau vulpii, pentru
a intra “în sistem”, el dă licitaţiile pe sprânceană pentru firmele susţinătorilor, el “dă liber” la
locurile de muncă. În aceste condiţii, vă mai miraţi că sindicatele au amuţit? Acestea au fost
politicile care au condus la pierderea, identităţii naţionale, a mândriei naţionale, a avuţiei naţionale
şi odată cu ele a solidarităţii de care dădea dovadă poporul român până în 1989.
Ne gândim că o idee bună ar trebui să coalizeze masele în jurul ei, dar vai, poporul s-a dezobişnuit
să asculte. Sau mai exact, te ascultă mut şi te minte, considerând că a venit şi rândul lui să dea ţeapă
politicienilor scoţând minciuni din traistă. Aceşti politicieni l-au minţit, ziarele l-au minţit şi-l mai mint, de
televiziuni nici nu mai vorbim! El, de ce nu ar minţi cu seninătate?
La Tismana, la alegerile locale, era o situaţie aparte. La bâlbele USL- ului se prefigura că vor ieşi
candidaţii la funcţia de primar de la PDL şi PP-DD. Asta se traducea practic aşa: Tismana nu va mai avea
nicio şansă să capete fonduri pentru dezvoltare din partea USL- ului, adică partidul care se prefigurează a
ne conduce în mandatul următor. Eu, candidând consilier independent, am venit cu soluţia: voi întocmi o
documentaţie astfel ca, atestând localitatea staţiune montană climaterică - aşa cum a şi fost de fapt,
interbelic - să avem acces direct la fondurile Ministerului Dezvoltării şi Turismului. Şi toţi, primar, popă,
poliţai, foşti colegi, profesori din şcoală, au exclamat: “- Vai, ce idee bună!” Candidaţii la funcţia de primar
nu mai pridideau să mă anunţe că “şi-au informat alegătorii”, ba că au şi vorbit la TV Târgu-Jiu despre
asta.
Ehei, nu există mai mare actor ca românul când acesta se apucă să mintă! Nu m-au votat, am vorbit
la pereţi! Până şi rudele, alături de ce-i care mi-au întocmit listele de susţinători, (cu mult peste normă!)
alături de ce-i care mi-au distribuit fluturaşii şi au pus afişele electorale, toţi mi-au tras clapa... S-au mă
rog, au fost ajutaţi să mi-o tragă: patru urne pentru patru mii de alegători şi cinci cucoane care ţipă “Hai
mai repede!”, “Hai cu ştampila!”. Cine să stea să mai răsfoiască buletinele pentru a mă găsi pe mine? Vai
nouă ce ni se va întâmpla la toamnă!
Şi totuşi, minuni există... Atât la alegerile de acum patru ani, cât şi la cele actuale, un sat şi-a votat
propriul consilier local. Că acum patru ani au ales un neisprăvit care i-a minţit, n-a fost o problemă: era cât
pe-aci să-l ia la bătaie când a mai venit pe la porţile lor... sub aripa USL - ului. Aşa că au fost solidari cu un
nou candidat, mai tânăr şi mai bine gândit. În plus, secţia aceea de votare era mai puţin aglomerată iar
reprezentanţii partidelor mai cu bun simţ. Aşa că, oamenii au avut libertate să-şi caute omul, să-l voteze,
ceea ce pentru acel sat era o datorie de onoare!
Fenomenul în sine trebuie însă bine studiat, pentru a nu fi luat în România de astăzi drept un caz
izolat, un incident, şi pentru a se trage învăţămintele de rigoare.
Satul Costeni aparţinând oraşului Tismana, căci despre el e vorba mai sus, nu e un sat ca oricare
altul. Solidaritatea şi întrajutorarea umană dăinuie aci de peste şase secole şi dinainte de a se instala
comunismul, se făcea “de clacă” pentru cei nevoiaşi. Era ca o muncă “voluntară” sau “patriotică” cum
ziceau vechii “preşedinţi de Sfat Popular” din anii 1960, dar fără ca vre-un şef să intervină! Se trecea la
lucru chiar a doua zi, doar la un sigur apel făcut la biserică sau cârciuma satului: “- Hai bă, să-l ajutăm şi
pe ăla să-şi cosească fânul”.
Le-o fi rămas sătenilor buna purtare şi fraternitatea asta de pe vremea când o familie şi-a împărţit
pământul costenarilor? In “Monografia satului Costeni - Tismana”, învăţătoarea Lucreţia Popescu ne spune:
“cel mai de seamă eveniment din viaţa satului l-a constituit trecerea locuitorilor lui din poziţia de vecini în
poziţia de moşneni prin actul de donaţie făcut de Stoica Vistierul împreună cu soţia sa Dochia”. Deci, în acel
sat, solidaritatea şi frăţietatea s-a manifestat la nevoie. Când s-a construit vechea moară, unsprezece
moşi, au pus mână de la mână şi au construit-o, anunţând pe cale verbală şi regulile de utilizare : cum se
ţineau rândurile, cine măcina gratuit şi cine plătea uium, care era regula pentru o “guritură”, adică un
schimb urgent de făină contra boabe şi multe alte legi nescrise, care circulă în satele Costeni şi Izvarna
chiar şi astăzi.
Acel bun simţ al ţăranului român, aceea solidaritate devenită cutumă de mare preţ, a făcut ca votul
în acel sat să ţină alte reguli decât cele politice postdecembriste. Sunt reguli pe care nu le-au estompat
nici luarea morii şi a gaterului lor cu japca în timpul comunismului, nici obligarea de a da apa Costenilor
oraşului Craiova, ei bând cu plată (!) din reţeaua locală plină de mâl.
Apa Complexului Hidroelectric Cerna-Motru-Tismana ar fi putut fi dirijată uşor spre Craiova cu
costuri minime. Te miri câte retrocedări s-au făcut şi se mai fac în ţară! La Tismana însă, apa izbucurilor
Izvarnei se duce la Craiova, iar locuitorii oraşului beau apă din Bistriţa Peştişanilor.
Spre deosebire de alte sate dezbinate care au votat candidaţii cei mai vocali, pe ce-i care le-au
promis că “vor face şi vor drege”, că vor da satului o parte din halca lupului, satul Costeni a gândit că în
ciuda nenorocirii care s-a abătut pe capul lor, cu moara şi gaterul distrus, cu apa furată, mai importantă e
solidaritatea. Alegerea unui om din sat care să se zbată pentru problemele lor fără să fie înregimentat
politic. Morala? România va ajunge departe doar prin reinventarea solidarităţii după modelul din Costeni.
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RUBRICĂ PERMANENTĂ PENTRU UN
DIALOG

«ÎN NUMELE SPERANŢEI»
Intreţinută de doctor în filologie prof. univ. Alexandru
Melian, în calitate de redactor revista «Sămănătorul»

DORUL ROMÂNESC. Intr-o zi, o fiinţă dragă din
Franţa, nedumerită de cuvântul dor, m-a rugat s-o ajut să
înţeleagă de ce este intraductibil acest cuvânt. Răspunsul
meu, trimis epistolar, a tulburat-o profund. Mi-a mulţumit
şi mi-a răspuns doar atât: “acum înţeleg de ce, voi Românii,
sunteţi atât de neînţeleşi şi cum a fost posibil miracolul
latinităţii voastre, departe de ceilalţi latini”. Ingăduiţi-mi
să ă fac părtaşi la bucuria mea neliniştită !

LE DOR ROUMAIN
Dorul est un sentiment ineffable dans lequel l’amour est neigé par les douleurs
et les tristesses, mais illuminé par la joie des souvenirs.
Il est blessé par l’errance des lointains, mais embaumé par la magie de
l’espérance.
C’est le vide dans lequel tombent les larmes, mais fleurissent les caresses, le
jardin d’où les oiseaux se sont envolés, mais les roses s’embrassent émerveillées.
C’est la malédiction de l’absence et la prière de l’invocation, l’égarement
au-delà du brouillard et l’embrassement sans fin.
C’est le deuil des âmes et la noce des cœurs, l’écroulement dans l’enfer et le
flottement vers le paradis…
Mi- dor de tine est la symphonie de l’élévation vers être, tandis que j’ai
envie de toi est le madrigal de la tentation vers avoir. L’une exprime le rêve d’être
dans la réalité qu’on aime, l’autre le désir de l’avoir.
C’est la différence entre l’élan pour l’infini de l’être et la course vers
l’illusion de l’avoir.
Quand je te dis Mi-e dor de tine il faut savoir que dans mon âme le vide
du lointain commence à avaler le trop-plein des souvenirs et l’amertume de
l’absence est en train de flétrir les roses des embrassements…
Il faut t’avouer que parfois mi-e dor de tine, même quand tu es à coté de
moi !
Deşi sunt mulţi români care ştiu franţuzeşte, pentru cei care n-au avut
norocul să se bucure de cunoaşterea limbii lui Victor Hugo, îmi îngădui traducerea
textului.
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Dorul este un sentiment inefabil în care iubirea e ninsă de dureri şi de
tristeţi dar este iradiată de bucuria amintirilor.
El este rănit de pribegia depărtărilor, dar înmiresmat de magia speranţei.
Este vidul în care cad lacrimile dar înfloresc mângâierile, grădina de unde
păsările şi-au luat zborul dar trandafirii se îmbrăţişează vrăjiţi.
Este blestemul absenţei şi ruga invocaţiei, rătăcirea de dincolo de neguri
şi sărutul fără de sfârşit..
Este doliul sufletelor şi nunta inimilor, prăbuşirea în infern şi plutirea
înspre paradis.
Mi-e dor de tine este simfonia înălţării către a fi, în timp ce j’ai envie de
toi ( « am poftă de tine ») este madrigalul tentaţiei spre a avea. Una exprimă visul
de a fi în realitatea pe care o iubeşti, cealaltă dorinţa de a o avea.
Este diferenţa dintre elanul către infinitul lui a fi şi cursa înspre iluzia lui
a avea.
Când îţi spun Mi-e dor de tine trebuie să ştii că în sufletul meu vidul
depărtărilor începe să devoreze prea-plinul amintirilor iar tristeţea absenţei este
pe cale să vestejească trandafirii sărutului…
Trebuie să-ţi mărturisesc că uneori mi-e dor de tine chiar şi atunci când
îmi eşti alături !
Alexandru MELIAN
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LUCRETIA POPESCU - (n. Tismana -Gorj)
învăţătoare gradul I, debut la “SEMANATORUL - Editura
online” în iunie 2012 cu lucrarea

MONOGRAFIA SATULUI COSTENITISMANA

T
U
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D

Vă prezentăm un capitol interesant din această
monografie, care dă o perspectivă foarte concludentă
asupra spiritului de acţiune colectivă care domina în
veacul trecut viaţa obştească a unui sat românesc.

CADRUL SOCIO-DEMOGRAFIC ŞI
ECONOMIC
Din punct de vedere economic cel mai
de seamă eveniment din viaţa satului la constituit trecerea locuitorilor lui din
poziţia de vecini în poziţia de moşneni
prin actul de donaţie făcut de Stoica
Vistierul împreună cu soţia sa Dochia.
Din cele mai vechi timpuri oamenii au
căutat să-şi uşureze munca prin punerea
la treabă a forţelor naturale în scopul
producerii unor bunuri materiale
necesare vieţii de toate zilele. In acest
scop oamenii văzând că în marginea
satului exista un izvor de apă limpede
şi curată care în timp de vara e rece, iar
iarna este caldă, cu toţii mână de la mână
au depus muncă fizică şi materiale
pentru construirea unei mori pe apă.
Această moară era proprietate comuna
şi despre ea se vorbeşte şi în hrisovul
lui Gavrilă Movila Voievod de la 3 mai
1620, în care se arată că “să se ştie
hotarele satului, din Sărata până-n
Gruicior în sus până la Obârşie şi din
Obârşie pe Dealul Suma până-n Dealul
Pleşa şi din Pleşa pe Rugină până-n
Lăcşor şi din Lăcşor până-n Petriş şi din
Petriş până-n Moara Costenilor, şi din

Moara Costenilor pe apă în jos până-n
Sărata, şi iar în muntele ce se cheamă
Slăveiul până-n hotarul unguresc şi peste
toate hotarele pe unde au fost bătrânele
hotare. ”
Moara construită la început era prevăzută
cu o singură piatră rotunda în diametru
de 0,4 metri. La această moară aveau
acces toţi oamenii din sat fără să dea vamă
sau uium. Văzând că această piatră nu
satisfăcea cerinţele oamenii au hotărât să
pună una mai mare şi să mai instaleze încă
o piatră astfel că moara avea două pietre
cu diametrul de 0,6 metri, ea având un
randament mai mare.

Dacă se întâmpla ca o persoană să vină
mai târziu la moară şi să o găsească
ocupată, persoana respectivă având
absolută nevoie de faină pentru a face
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mămăliga, întârziatul se învoia cu cel ce
avea în moară, sa-i dea voie să gurească
o mămăliga de faină. Acest schimb de
boabe de porumb pe faină se numea
guritură, dar nu se făcea pe o cantitate de
făină mai mare, decât pentru o mămăligă.
Din cei 11moşi existenţi la început, care
cu timpul au avut numeroşi nepoţi şi
strănepoţi, s-au format numeroase familii
şi nu mai puteau măcina decât în mod
organizat. Moara făcută la început s-a
stricat şi atunci au făcut un alt bazin mai
la sud de prima instalaţie. Bazinul sau
iazul a fost făcut mai mare ca diametru şi
mai înalt din cauza terenului. S-a construit
o nouă moară tot cu două pietre, şi pentru
a se putea măcina în condiţii normale, sa impus o organizare în rânduiala
măcinatului, şi anume existând în sat
urmaşii celor 11 moşi, s-a împărţit timpul
în 11 unităţi de timp şi anume în
săptămâni. Intr-o săptămână aveau
dreptul să macine toţi cei ce-l moştenesc

pe moşul respectiv, în a doua săptămână
altui moş şi aşa mai departe, în acest fel
fiecare putea să macine pentru sine ca săi ajungă până îi va veni iarăşi rândul. Dacă
termina făina înainte de a-i veni rândul
atunci se ducea şi vorbea cu cel ce avea
rând la moară şi se învoiau fie prin
schimbarea rândului fie pe uium. Când

moara avea nevoie de unele reparaţii
participau cu toţii, acest fel de organizare
purtând numele de ceată, sau cetaşii de
la moară.
Iazul acumulând destulă apă şi nevoile
populaţiei crescând în raport cu numărul
familiilor şi a necesarului de locuinţe,
cetaşii de la moară au hotărât ca pe
acelaşi iaz, alături de moara sa
construiască şi un fierăstrău pe apă la
care să poată tăia lemne mai groase din
care să confecţioneze scânduri, lănteţi şi
bârne mai groase folosite la construcţia
de case, grajduri, pivniţe şi alte
construcţii numite binale, astfel s-a
format ceata de la fierăstrău sau cetaşii
fierăstrăului. Tăiatul în fierăstrău se făcea
tot cu rânduială după moşi pe timp de o
săptămână. Cei care nu aveau lemne de
tăiat îşi vindeau părţile ce le aveau la
fierăstrău fie din lipsă de bani, fie din
alte motive părţile acestora fiind
cumpărate de cei mai înstăriţi. La
fierăstrău veneau şi oameni din satele
vecine sa taie lemne, care plăteau în bani
sau în uium după cum se învoiau cu cel
ce avea rândul. Pe timpul cât avea rândul,
fiecare se comporta ca un adevărat
proprietar. Fiecare îşi avea pânzele sale
de fierăstrău, se îngrijea de ascuţitul lor
precum şi de buna funcţionare a
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fierăstrăului şi a morii.
Pentru ca aceste două unităţi productive
moara şi fierăstrăul să poată funcţiona
normal era nevoie de forţa apei, trebuind
ca iazul să fie bine întreţinut ca să nu
piardă apa în mod neproductiv. Aducerea
lemnelor la fierăstrău a necesitat şi loc
viran unde sa întoarcă carele, să fie
depozitate lemnele. Pentru că nu tot satul
avea teren în jurul morii şi al fierăstrăului,
proprietarii îşi ridicau dreptul de
proprietate şi nu permiteau sa fie călcaţi
de alţii în zadar, adică fără plată. Pentru
aceasta au intervenit unele schimburi,
vânzări-cumpărări. Redăm în copie o
astfel de învoire :
Învoire,
Intre subsemnaţii Maria P Sărămăt,
văduva şi Maria I D Bololoi cu autorizaţia
soţului Ion D Bololoi toţi din satul
Costeni, judeţul Gorj pe de o parte, şi Ion
I Icleanu, Gh. I. P. Gheorma, Const. I. P.
Gheorma, Dumitru P. Draghescu, Vasile
Tatomir, Ion A. Grigore şi Grigore Icleanu
în calitate de reprezentanţi ai cetei
moşnenilor Costeni acelaşi sat şi judeţ pe
de altă parte, s-a făcut următoarea
învoire :
Subsemnatele Maria P Sărămăt şi Maria
I D Bololoi surori, declarăm ca pentru
stingerea pricinii ce s-a ivit între noi cu

numiţii de mai sus, şi ceilalţi cetaşi
moşneni pentru stăpânirea unei porţiuni de
pământ ce tatăl nostru Agasim Frăţilescu
a cumpărat de la o parte din moşneni din
terenul indivizieni al satului ce se afla
situat la moara Costenilor, în partea de
miazăzi a şoselei Izvarna-Costeni şi din
cauza că nu ne-am putut alege acea parte
ca să o stăpânim în linişte, am convenit cu
susnumiţii şi am renunţat la acele drepturi
de cumpărătură urmând ca ele să revină
cetaşilor din care şi noi facem parte,
stăpânindu-le după regula de împarţială ce
s-a făcut între cetaşi după cum urmează :
începând din cureaua de 25 stânjeni a lui
Bazavan spre miază-noapte şi până în
sosea, iar capetele din Ion P Gheorma până
în hotarul Izvarna, adică moşii Icleanu,
Şotea, Simescu, Balotescu, Bololoi,
Sărămăt, Ciuvat, Bazavan, Cârcel, Scundu
şi al 11-lea moş Gheorma la şosea.

Pentru despăgubirea noastră în schimbul
acestei cedări de drepturi, subsemnatele
am convenit cu dumnealor suma de lei una
mie una suta 1100 pe care bani i-am primit
azi de la dumnealor în ordinea următoare
1. Ion Icleanu 100 una sută
2. Gheorghe Gheorma 400 patru sute
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3. Gheorghe Tilea 100 una sută
4. Vasile I P Gheorma 100 una sută
5. C I P Gheorma 100 una sută
6. Dumitru P Draghescu 100 una sută
7. Ion A Grigore 100 una sută
8. Grigore Icleanu 100 una sută, rămânând
ca subsemnatele să ne ridicăm plantaţia
făcută de noi adică sălcii şi anini ce am
hotărât între noi şi care ar cădea în părţile
revenite altor cetaşi, de asemenea
renunţăm la orice procese ce se găsesc în
curs de judecată între noi şi numiţii din
pricina acestei neînţelegeri.
Subsemnatul Ion Icleanu cu ceilalţi
învoitori din prezentul act am răspuns către
numitele cu suma convenită în ordinea
arătată mai sus, urmând ca ceilalţi cetaşi
moşneni care nu au luat parte la facerea
acestei învoiri să ne despăgubească fiecare
proporţional cu dreptul de rând ce are în
moară.
Am luat în primire drepturile cedate de
numitele şi numărând preţul declarăm
mulţumire în ambele părţi.
Făcut azi 18 ianuarie 1931 în Satul Costeni
în dublu exemplar, semnează toţi învoitorii.
Am redactat şi scris actul I. Grindeanu
învăţător a fost timbrat cu 3 timbre fiscale

având fiecare valoare de 2 lei.
Învoirea în original s-a găsit la Bololoi
D. I. V. Gheorghe.
La moară şi la fierăstrău au existat aceste
cete până în anul 1944, după care ia fiinţă
obştea. Moara şi fierăstrăul trec în
administraţia obştii care se menţine până
la 31 decembrie 1951. Obştea era
condusă de un consiliu de administraţie
şi avea un număr de 1104 societari cu
drept de proprietate în munţi, unii fiind şi
din satele vecine. Începând cu data de 1
ianuarie 1952 a fost data în primire
Sfatului Popular Pocruia şi în continuare
până în 1962 au stat sub administraţia
întreprinderii raionale locale a fostului
raion Baia de Arama, după care au fost
dărâmate. Materialele au fost duse pentru
repararea morii din satul Racoţi. Pe locul
unde a fost moara şi fierăstrăul s-a
construit captarea de apă de unde izvorul
apei Orlea merge prin conductă prin
cădere şi alimentează oraşul Craiova.

Imaginile din pag. 1 coperta, (Moara şi
gaterul), pag. 6 (Moara Izvarna) şi pag. 9
fac parte din colecţia prof. Nicu N. Tomoniu,
restul aparţinând autoarei.

Citiţi întregul volum pe site-ul http://www.samanatorul.ro/editura-online/
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Lucretia_Popescu-Monografia_Costeni.pdf
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CUVÂNTUL XENOFOBIE TREBUIE SCOS DIN UZ
de Alexandra-Iulia ZĂRNESCU
Motto: Stupiditas contagiosa est

Alexandra-Iulia Zărnescu
S-a născut la 31 martie 1981, în
Bucureşti. Este licenţiată în limba engleză,
principal, şi în limba arabă, secundar, în anul
şcolar 2006-2007, predând, în Kuwait, limba
engleză în primele lor faze ale sistemului
educativ. Experienţa de expat – adică de trăitor
printre străini – i-a sporit spiritul naţionalist
autentic, dar fără să-i diminueze spiritul critic
faţă de disfuncţiile existente sau întreţinute
deliberat în societatea românească. De pe
poziţia sa de cunoscătoare a problemelor de
filologie, a luat poziţie – cu intransigenţa şi
curajul tinereţii – contra unor agresiuni la care
este supusă limba şi cultura română din partea
ofensivei spiritului cosmopolit şi a
mimetismului slugarnic al unor concetăţeni.
Să sperăm că va continua în forţă în
această direcţie, fiindcă Ţara are nevoie de toţi
„soldaţii“ ei, căci este atacată pe toate
fronturile.
Acum urmează cursurile de regie ale
Universităţii Naţionale de Artă, Teatru şi
Cinematografie.
Inserăm cu plăcere primul ei articol în
publicaţiile online “Semănătorul”, contribuind
astfel , la misiunea editorială a revistei noastre
care ţinteşte diferenţele culturale şi diversitatea
culturală, semnalarea derapajelor actuale din
vocabularul uzual al românilor care este
predispus mereu spre un snobism şi o tentă spre
neologisme care nu numai că nu sunt necesare
dar n-au nimic de-a face cu îmbogăţirea limbii
române. Alinerea noastră la limbajul universal,
ca ţară a UE, nu se poate face prin tendinţele
stereotipe din ce în ce mai supărătoare din
mass-media românească.

Ultimii ani au prilejuit – îndeosebi în preajma şi după
aderarea României la Uniunea Europeană – folosirea
excesivă a cuvântului „xenofobie“. Evident, el fusese
utilizat şi înainte, dar, cu ocazia aderării, s-a ajuns la
apelarea foarte frecventă a cuvântului „xenofobie“,
ceea ce a făcut să-mi producă o stare de greaţă doar
din cauza repetării excesive a cuvântului. Faptul că
utilizarea lui era făcută cu scopul de a arăta lumii că
„românii suferă de xenofobie“ îmi producea, în plus,
o stare de revoltă. Deoarece, în f ormulările
respective, se pretindea că românii manifestă
xenofobie faţă de ţigani, jidani, evrei, maghiari şi alţi
minoritari doar pentru a se confecţiona învinovăţiri
false contra noastră şi, apoi, pentru a ni se imputa
aceste păcate spre a ne induce un complex de
inferioritate şi, mai ales, complexul de vinovăţie, cu
scopul ca să fim îngenuncheaţi mai uşor şi, în final,
să fim puşi la plată pentru „despăgubiri“!
În toate cazurile, este folosit – de către
politicieni, analişti, ziarişti, chiar şi de către cei care
au redactat legile – cu acelaşi sens: că noţiunea
xenofobie înseamnă ură faţă de străini. Or, cu
educaţia mea făcută de Biserica Ortodoxă şi de
părinţi, cu instruirea dobândită în facultate, cu
experienţa mea de viaţă şi, mai ales, de expat (vezi,
de exemplu, SANTINELA, nr. 19, august 2007, pag.
8-9), am putut să-mi dau seama că românii nu sunt
„xenofobi“, nu manifestă ură faţă de străini – altfel
nu s-ar fi aciuat atâţia pe aici atât în decursul Istoriei,
cât şi, îndeosebi, în epoca nefastă a Tranziţiei!
În interviul „Cât de «retrograd» este Mihai
Eminescu?“, postat, în 20 august 2005, pe
Altermedia, [1] d-l Radu Mihai Crişan, doctor în
economie, a subliniat că „termenul xenofobie
înseamnă nu ură, ci frică faţă de străini“. Pornind de
la această remarcă a domniei sale – primul, după
cunoştinţa mea, care a
semnalat-o, dar care
semnalare a rămas,
ulterior,
complet
ignorată! –, am început să
cercetez
conţinutul
cuvântului, dar furia mi-a
sporit, în loc să-mi treacă.
Şi iată de ce.
În
Le
Petit
Larousse illustré, Ed.
Larousse, Paris, 2007,
pag. 1083, am găsit
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următoarele: „XÉNOPHILE, adj. et n. (gr. xenos, étranger, et philos, qui aime). Rare. Qui manifeste de
la sympathie envers les étranger.“ Ca să nu rămână dubii de înţelegere – mai ales pentru toantele şi
tonţii ironizaţi de ziaristul Ion Cristoiu –, traduc: „xenofil, adjectiv… (provine din cuvintele greceşti
xenos, străin, şi philos, care iubeşte). Rar. Care manifestă simpatie faţă de străini“. Apoi, urmează
acestea:
„XÉNOPHOBE, adj. et n. Qui manifeste de l’hostilité envers les étrangers.
XÉNOPHOBIE, n.f. Hostilité systematique ŕ l’égard des étrangers, de ce qui vient de l’étranger.“
Să traduc, din nou, inclusiv pentru prostănacii persiflaţi de Mircea Badea: „xenofob, adjectiv… Care
manifestă ostilitate faţă de străini. Xenofobie, s.f. Ostilitate sistematică cu privire la străini, la ceea ce
vine din străinătate.“ Aceste explicaţii m-au determinat să mă lămuresc, mai bine, ce-i cu „ostilitatea“, la
pag. 509:
„HOSTILE, adj., (lat. hostilis, de hostis, ennemi). 1. Qui manifeste de intentions agressives, qui
se conduit en ennemi. Atitude hostile. 2.Qui manifeste d’hostilité, de la désapprobation. Un vot hostile.
(…)“. E ca pe româneşte, nu mai traduc. În limbajul militar codificat, codul „Ostil“ înseamnă, absolut
neechivoc şi imperativ, „Duşman care trebuie distrus imediat ce este detectat“ (vedeţi şi filmul american
Codificat „Ostil“, despre avionul de pasageri sud-coreean doborât de aviaţia de vânătoare sovietică,
fiindcă l-a confundat cu un avion-spion american şi, ca atare, a fost codificat „Ostil!“ şi distrus).
Aşadar, conform explicaţiei din Larousse, xenofobia este manifestarea atitudinii duşmănoase,
a urii faţă de străini; de aici până la sensul, echivalent şi consemnat expressis verbis, „xenofobia = ura
faţă de străini“, nu mai e decât un pas, pe care l-au făcut dicţionarele româneşti. Trebuie să reţinem
faptul important că, din dicţionarele noastre, se ştie – inclusiv de către cei care au redactat legile – că
noţiunea xenofobie înseamnă ură faţă de străini. Aşa scrie în DEX:
„XENOFOB, -Ă, xenofobi, -e, adj., (…) (Persoană) care manifestă ură faţă de persoane de altă
naţionalitate sau faţă de alte popoare. – Din fr. xénophobe.
XENOFOBIE, s.f., Ură faţă de străini şi faţă de tot ce este străin. Din fr. xénophobie“ (cf.
Dicţionarul Explicativ al Limbii Române – DEX, Editura Academiei R.S.R., 1975, pag. 1034). Dar, dacă
xenofobie însemnă „ură faţă de străini“, atunci am preluat, şi eu, această semnificaţie – fiindcă „Aşa
scrie la dicţionar!“, care este o autoritate –, luându-mă după proşti; şi, ca mine, toţi ceilalţi.
Este necesar să reţineţi că dicţionarul Larousse expune etimologia
cuvântului xénophile, dar, două cuvinte mai jos, pentru xénophobe a uitat,
decenii la rând, să o mai releve. Menţionez că dicţionarul Larousse, ediţia
2007, repetă – cel puţin la aceste articole – ediţia din 1993 (vezi pag. 1083),
care, la rândul, ei o repetă pe aceea din 1974 (ediţiile anterioare nu le-am
consultat). După cum se vede, autorii DEX-ului nu au făcut decât să copieze,
cu neruşinare, dicţionarul Larousse. Dar făcătorii noştri de dicţionare nu sau grăbit să-şi pună problema sensului exact al termenului, ci au copiat,
pur şi simplu, imbecilul text francez. Ediţia din 1975 a DEX-ului a apărut
sub egida Institutului de Lingvistică al Academiei Republicii Socialiste
România (R.S.R.) şi ediţiile ulterioare au recopiat-o pe aceasta! Exigenţele
limbajului academic mă împiedică să spun că autorii care au redactat
respectivele articole au fost nişte tâmpiţi, dar aşa ar trebui să le zic. Fiindcă,
în consecinţă, ne-au tâmpit şi pe noi, prin preluarea lecţiunii respective!
Tot la mimetism – adică la copiere – au apelat şi Florin Marcu şi Constant Maneca, autorii
Dicţionarului de neologisme (voi cita din ediţia a III-a, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1986),
numai că, în cazul lor, lucrurile sunt mai grave. Într-adevăr, în cazul DEX-ului şi, fireşte, al dicţionarului
Larousse, întrucât există multe grupuri de autori şi colaboratori, care şi-au divizat munca pe litere, pe
tematici etc., este greu pentru cineva din echipă să aibă perspectiva întregului, să aibă, adică, rolul de
„cap limpede“. Dar, când sunt două capete care colaborează, lucrurile se simplifică sub acest aspect şi
fiecare trebuie să verifice inclusiv munca celuilalt, spre a se corecta şi completa reciproc – dar nu şi
pentru a se bate cap în cap!
Or, în lucrarea cuplului comic Marcu-Maneca, lucrurile se bat, într-adevăr, cap în cap, negru pe
alb: „XENOFOB, -Ă, … (cel) care urăşte persoanele sau popoarele de altă naţionalitate, care este
duşman a tot ceea ce este străin. [ < fr. xénophobe, cf. gr. xenos – străin, phobos – ură]. Vă rog să
remarcaţi cum contagiunea cu stupiditate (sună mai elegant decât tâmpenie!) face un „progres“ prin
tandemul Marcu-Maneca: ei „dezvoltă“ bagajul informaţional conţinut de Larousse (şi, implicit, de DEX,
pe care le copiază) şi oferă – cu intenţia vădită de a-şi spori „ştiinţificitatea“ demersului şi credibilitatea
volumului lor – provenienţa şi etimologia cuvântului xenofob, unde etimologie înseamnă „studiul înţelesului
adevărat“. Dar să analizăm cât de „adevărat“ este sensul dat în dicţionarul lor: „FOBIE, s. f., stare
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de frică bolnăvicioasă, obsedantă şi nemotivată. ? repulsie, antipatie pentru ceva. // element secund de
compunere savantă cu semnificaţia „teamă (patologică) de“, „aversiune faţă de ceva“, „fobie“ [gen. -iei.
/ < fr. phobie, cf. it. fobia, gr. phobos – frică] (cf. op. cit., pag. 459). Idem la: „AGORAFOBIE s. f. teamă
nemotivată de a traversa locuri deschise, pieţe etc. [< fr. agoraphobie, cf. gr. agora – piaţă publică,
phobos – frică] (op. cit., pag. 40). Aceeaşi corectă explicaţie etimologică se dă pentru claustrofobie şi
fotofobie.
Aşadar, de la începutul şi până la mijlocul Dicţionarului de neologisme, fobie – phobos – înseamnă
frică, iar la sfârşitul lui înseamnă ură; în interiorul explicitării articolului xenofobie, phobos înseamnă
numai ură; la fel este în DEX, deşi încă de la lecţia de astronomie, din liceu, se ştie că sateliţii planetei
Marte se numesc Phobos (Frica) şi Deimos (Groaza). Ulterior, Florin Marcu, în al său Marele dicţionar
de neologisme, „ediţia a IX-a, revăzută, adnotată, corectată“, menţine aceeaşi explicaţie corectă pentru
agorafobie, claustrofobie şi fotofobie, şi aceeaşi „explicaţie“ greşită, contrară, pentru „xenofobie“ (cf.
idem, Ed. Saeculum Vizual, Bucureşti, 2007, pag. 1005). Adică, a preluat, de la o ediţie la alta, acelaşi
text, deşi se laudă că l-a „revăzut, corectat“ etc.
Aceste dicţionare proaste („româno-franceze“!) au provocat pandemia utilizării greşite a
termenului xenofobie, căruia i-au dat sensul opus: cum că ar însemna „ură faţă de străini“. Nu, nestimaţi
imbecili, înseamnă „frică extremă, groază faţă de străini“. Şi oricât aţi „îmbogăţi“ dicţionarele, noţiunile
„frică“ şi „ură“ nu sunt interşanjabile. Din cultura mea generală – obţinută, fireşte, inclusiv din dicţionare
– ştiam că „fobie“ înseamnă „frică, groază“. În compunerea savantă, fobia înseamnă frică excesivă –
adică groază, aversiune (eventual patologică) – faţă de ceva. Sensul de „frică, groază“ este conţinut în
cuvintele agorafobie, claustrofobie, fotofobie, hidrofobie, hobofobie şi multe altele (cf. John Naish, Ghidul
ipohondrului, Ed. Nemira, Bucureşti, 2006, pag. 182-184). Pentru a respecta adevărul istoric, este necesar,
totuşi, să precizez că şi Larousse, în explicitarea cuvântului, spune:
„PHOBIE, n.f., (gr. phobos, effroi). 1. Aversion trčs vive; peur instinctive. 2. PSYCHIATRIE.
Crainte déraisonnable ŕ l’égard d’objets, de situations ou de personnes, dont le sujet reconnaît le caractčre
injustifié, mais qu’il ne peut surmonter.“ Să traducem – pentru imbecilii dezavuaţi de preşedintele Traian
Băsescu, cel care a şi introdus în limbajul mass media peiorativul neacademic „imbecil“ – explicaţia de
mai sus: „s.f. (gr. phobos, groază). 1. Aversiune foarte puternică; teamă instinctivă. 2. PSIHIATRIE.
Spaimă iraţională faţă de obiecte, situaţii sau persoane, al cărei caracter nejustificat subiectul îl recunoaşte,
dar peste care nu poate trece“.
Deci, şi în franceză, fobie înseamnă frică, groază, în cazul când e vorba de
articolul independent de dicţionar phobie, dar înseamnă ură atunci când este auxiliar în
termenul „savant“ xenofobie! Ca să vedeţi cât de „savant“ este textul francez, pe care
copiştii noştri nătărăi l-au ingurgitat ca pe-o bomboană franţuzească! Este evident,
încă o dată, că aceşti copişti de dicţionare au reprodus textul francez cu toate greşelile
sale. Din păcate, greşeala s-a produs în condiţiile lucrului la grămadă şi fără să se
verifice, în final, concordanţa, completitudinea logică a explicaţiilor date articolelor din
dicţionar.
Dar, veţi zice, Dicţionarul Enciclopedic trebuie să reprezinte, prin ştiinţificitatea
sa, o veritabilă autoritate în materie. Într-adevăr, aşa ar trebui. Iată, însă, ce spune această „autoritate“:
XENOFOBIE (<fr.; {s} xeno + gr. phobos „frică“) s.f. Atitudine de teamă, de respingere şi ură
faţă de persoanele străine, de grupul etnic din care fac parte acestea (op. cit., Editura enciclopedică,
Bucureşti, 2009, vol. VII, pag. 486). Vedeţi că începe corect: xeno=străin, phobos=frică. Nu ca cuplul
Marcu-Maneca, care, la începutul dicţionarului, scrie phobos=frică, iar la sfârşit phobos=ură! Dar
„autoritatea“ în cauză continuă punând împreună şi teama şi respingerea şi ura: adică face un ghiveci cu
varză creaţă, dar care produce greaţă.
Elocvent pentru lipsa de ştiinţificitate a dicţionarului Larousse, a DEX-ului, a dicţionarului MarcuManeca şi, fireşte, a celorlalte care le imită într-un fel sau altul, este faptul că, dacă făcătorii lor ar fi
consultat, totuşi – aşa cum este obligatoriu în acest gen de activitate –, şi alte dicţionare, atunci ar fi
descoperit greşeala în care persistă Larousse, probabil de pe la 1950 încoace. Astfel, în Nouveau
dictionnaire étymologique et historique, par Albert Dauzat, Jean Dubois et Henri Mitterand (troisičme
édition revue et corrigée, Librairie Larousse, Paris, 1964, pag. 802), explicaţia este alta, aceea corectă:
„xénophobe, 1906, Lar.; du gr. xenos, étranger, et phobos, effroi. ¦ xénophobie id.“ Aceeaşi explicaţie
corectă o dă Merriam-Webster’s Online Dictionary pentru xenophobe [2]: „one unduly fearful of what is
foreign and especially of people of foreign origin“ – adică „cineva înfricoşat de ceea ce este străin şi, în
special, de indivizii de origine străină“.
Citiţi mai departe articolul CUVÂNTUL XENOFOBIE TREBUIE SCOS DIN UZ aici
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/06/alexandra-iulia-zarnescu-cuvantul.html
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Liviu-Florian Jianu
(n. 1961, Craiova) poet, prozator, publicist.

Din articolele lunii
apărute pe blogurile “Sămănătorul”:
http://samanatorul.blogspot.ro/ şi
http://cleptocratia.blogspot.ro/

Nea Mărin la vot
Mă fraţilor,
Fură duminecă oltenii la vot.
Veniră cu urna drept in fata căşii mele.
Nea Marine,
Ziseră
Iote, o făcurăm si pe-asta!
Iţi aduserăm urna în drum,
Numa’ să vii să votezi şi mata, acum!
Mă, fraţilor,
Zic,
Da ce,
Eu sunt prost?
Pai, adicătelea,
Cum să vă votez eu pe degeaba?
Pai cum pe degeaba, nea Marine?
Cum pe degeaba?
Mă, zic,
Ia vezi,
Sa nu vă dau eu vouă, ce mi-aţi dat voi
mie!
- Păi, ce vorbă e asta, nea Marine? Ce vorbă e
asta?
- Mă, zic,
Vinul pentru naş Pantelică

Mi l-aţi dat voi,
Sau l-am dus,
Din ce am muncit, eu?
Aia cam tăcură, ştii, cam tăcură.
Mă, zic,
Sarmalele pentru naşa Reta,
Mi le-aţi dat voi,
Sau le-am dus,
Din ce am muncit, eu?
Aia cam tăcură, ştii, cam tăcură.
Mă, zic,
Am luat eu de la voi vreo para?
Aia tăcură şi se roşiră.
Si acu, veniţi cu urna peste mine,
sa va votez pe degeaba?
Mă, nea Marine, ziseră,
Ia zi mata, ce vrei?
Io? Sănătate! Da nu mai am
putere. Si nu ştiu când îmi vin puterile.
Dar mai vreau sa ajung odată în viaţa
mea, în Bucureşti, la naş Pantelică, să-i
duc ploconul.
Bine, ziseră. Iţi aducem noi
ploconul pentru naş Pantelică, numai să
vii sa votezi!
Mă dusei, votai, şi aşteptai.
Nu veni nimeni cu niciun plocon.
Doar la un ceas, văzui acăţată în gard o
paporniţă. Nu prea noua. Din răchită. Albalbastră. Că situaţia e albă de albastră. Hait!
Zic. Au adus ploconul. Când mă uitai –
paporniţa goală.
Mă dusei la partide.
Bine, mă fraţilor, asta va fu ploconul? O
paporniţă goală?
Mă, nea Marine, iartă-ne. Ziseră.
Da nu mai avem nimic în visterie. Decât
datorie.
Da io de la cine primii paporniţa?
Zic.
Cu cine votaşi, nea Marine?
Nu va spun, ca votul e secret.
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Dar va fac o declarative de presa: votai
cu Dumnezeu.
Ei, vezi, nea Marine, ziseră,
Dumnezeu ti-a dat paporniţa aia goală.
Să o umpli matale!
Măi fraţilor,
Acu mă duc la Bucureşti să-i duc lui naş
Pantelică paporniţa. Când o vedea ce e în ea, o
să moară de bucurie. Parcă-l văd că o să
întrebe: da ce ai pus în ea, Marine? Că parcă e
goală, şi e ca fulgul de uşoară?!

Şi eu o să-i zic, ştii, o sa-i zic: Sufletu’, naşule!
Ce să mai rămână de pus în paporniţa matale
când fură oltenii la vot de o viaţă întreagă?
Mă fraţilor,
O sa se bucure naş Pantelică.
Ca ştia că noi, oltenii, dădeam odată vin, porc,
praz, la naşi. Ba chiar şi cămaşa dupe noi.
Da când o auzi că ne dăm, azi, sufletu’?
O să moară de bucurie! Ştii? O să moară de
bucurie!...
10-11 iunie 2012
Jianu liviu-Florian

CREIEROANE şi TOMBEROANE
Tentativa de sinucidere a fostului premier Adrian
Năstase este ilegală.
Dacă va muri, va fi condamnat fără apel la încă
doi ani de detenţie, cu executare.
Eveniment:
Şeful Mafiei personale a lui Adrian Năstase a
fost numit Ministru al Apărării Naţionale.
Comentariu:
Ministrul ştie ce să facă. Nu ca alţii, care au
ocupat şi ocupă diverse scaune, fără o formare
prealabilă elementară.
Alt comentariu:
Bine, bine, dar nu s-a plătit TVA-ul pe formare!
Pe timpul lui Adrian Năstase se spune că s-a
trăit cel mai bine. Este încă un cap de acuzare,
pentru care se va deschide un nou dosar de
corupţie, şantaj, şi subminare a interesului
calician.
Întrebare la Radio Enervan:
Pe cine să alegi, dacă pe vremea corupţilor
poporul trăieşte mai bine decât pe vremea
justiţiarilor?
Răspuns:
Depinde ce preferi: ciocolată între corupţi, sau
rahat între justiţiari.
Propun ca fiecare cetăţean al Caliciei să
primească gradul de general NATO. Să vedem
care neamţ, francez, american, italian, spaniol
etc… îndrăzneşte să nu devină pentru fiecare
calic un sufragiu universale.
Despre doctori fără vocaţie în diverse domenii:
“Să te ferească Dumnezeu de prostul cu carte.”
Despre proşti, sau oameni pur şi simplu limitaţi:
Colonele, “nu mai sus de sanda!”
Dacă o mamă nu-şi îngrijeşte copiii, este acuzată
de malpraxis în maternitate, şi i se iau copiii.
Dacă un om politic nu-şi îngrijeşte poporul este
avansat de la gradul de pifan, la gradul de
colonel.
Un zugrav excelent este doctor în meseria lui!
Diferenţa între socialism şi capitalism:
În viitorul apropiat, numai cei cu 10 doctorate
vor primi în capitalism raţie de bani pentru pâine,
zahăr, ulei, şi făină. Asta deocamdată. În
perspectivă, numărul doctoratelor solicitate va
creşte în progresie geometrică, în fiecare an, şi
banii pentru raţie vor scădea exponenţial.
Pensia unui europarlamentar calician este de
9000 de euro pe lună. Acum înţelegeţi de ce vă
cântă ei “Oda bucuriei”!
M-aş turna, dacă iubeii n-ar şti deja totul
despre mine!
21 iunie 2012
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MULŢUMESC DIN INIMĂ PARTIDULUI
În clasa a VI-a sau a VII-a a şcolii generale, am ridicat două degete în ora de dirigenţie, m-am
ridicat în picioare, şi – încurajat de apelurile la sinceritate şi buna colegialitate ale tovarăşei diriginte –
am spus că eu, unul, m-am săturat de continua repetare şi prelucrare la orele de dirigenţie a directivelor
şi hotărârilor Partidului Comunist Român. Că a le spune odată, mai înţeleg. A le spune de doua ori,
înţeleg şi asta. Dar a face din fiecare oră de dirigenţie un prilej de dezbatere a mereu aceloraşi şi
aceloraşi idei, a aceloraşi teme,cu aproape aceleaşi cuvinte, mi se pare nu numai plictisitor şi lipsit de
sens, ci şi greu de suportat. Cum interventia mea urma unui apel onest al tovarăşei diriginte de a
discuta sincer problemele care ne preocupă, ea nu a fost urmată de nicio admonestare. Cel mult, de un
comentariu privind importanţa şi rolul Partidului în viaţa fericită pe care o ducem noi, tineretul României,
şi toţi membrii societăţii, în general. Aceasta a fost urmarea în clasă. În afara clasei, în zilele următoare,
tovarăşa dirigintă l-a chemat pe tata la şcoală, şi i-a atras atenţia, cu discreţia cuvenită, că nu este bine
nici pentru mine, nici pentru el, părintele meu, secretar de partid, nici pentru mama, membru de partid,
nici pentru întreaga noastră familie, ca eu să am o atitudine şi un discurs contrare liniei politice a
Partidului. Vă daţi seama, a continuat tovarăşa dirigintă, lumea s-ar întreba ce se discută la
dumneavoastră în casă, dacă fiul dv. are asemenea idei. Toate acestea aveam să le aflu de la tata şi
de la mama, care mi-au repetat cuvintele tovarăşei diriginte, şi mi-au atras atenţia sa fiu mai rezervat,
sau rezervat de-a binelea, pentru a nu da apă la moară unor comentarii, sau mai mult decât atât, unor
fapte cu consecinţe negative asupra mea, şi a familiei mele.
Urmarea a fost că am început să privesc cu mai multă reţinere apelurile la sinceritate, şi bună
colegialitate, ale tovarăşei diriginte, şi ale tuturor oamenilor, în general. Adică, în ciuda a ceea ce
gândeam cu adevărat, gânduri sincere şi idealiste, poate, primul nivel de cenzură mi l-am impus eu
însumi. Pentru a mă proteja pe mine? Nu cred. Eram destul de tânăr ca să nu mă intereseze prea mult
persoana mea. În fond, veneam la şcoală pentru a face perfomanţă la învăţătură. Dar tatăl meu şi
mama mea nu îmi erau indiferenţi. Nu puteam să îmi permit luxul de a fi sincer, lovind în profesia lor,
în cariera lor, în familia mea.
În clasa a VIII-A a şcolii generale, s-a desfăşurat o etapă a concursului naţional de istorie
“Drum de glorii” la care participa şi şcoala mea. Concursul era televizat. Participau echipaje din câte
două şcoli. Prezentatorul le punea întrebări. Concurenţii, aşezati la două mese mari, se consultau.
Dădeau raspunsul. Răspunsul era validat, sau nu, de juriu. Formaţia care avea cele mai multe răspunsuri
corecte câştiga concursul. Prezentatorul emisiunii era cunoscutul actor Iurie Darie. Pe lângă concursul
propriu-zis, fiecare şcoală prezenta şi un moment artistic, care se puncta separat. Făceam parte din
echipajul şcolii mele pentru că eram un elev bun. Dar şi pentru faptul că eu compusesem, special
pentru acest concurs, versurile montajului literar artistic al şcolii mele. Sincer să fiu, eram mândru de
aceste versuri, care au fost foarte apreciate de întregul corp profesoral. Exista însă şi un amănunt
legat de aceste versuri: toate vorbeau despre ţară. Despre bogăţiile ei. Despre frumuseţea ei. Despre
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oamenii ei harnici şi buni. Despre munca lor, depusă cu atâtea sacrificii, din dragoste pentru noi. Copiii
lor. “Scrie ceva despre Partid”, mi-a spus, la prima audiţie, tovarăşa dirigintă. Nu am scris despre
Partid niciun rând. Nu puteam. Pur şi simplu nu puteam. “Scrie ceva despre Partid”, m-a rugat a doua
oară tovarăşa dirigintă. Dar nu puteam. Nu aveam inspiraţie. “Scrie ceva despre Partid”, m-a implorat
tovarăşa dirigintă. “El a făcut şi face posibilă viaţa aceasta lipsită de griji pe care o ducem, şi o duceţi”,
mi-a spus tovarăşa dirigintă. Dar eu nu am scris niciun rând. Ce legătură avea Partidul cu viaţa noastră?
Ea s-ar fi desfăşurat, oricum, tot aşa, cu sau fără Partid. Şi nu am scris nimic.
Astăzi, am 50 de ani. Partidul
Comunist Român, care m-a ţinut gratuit pe
băncile şcolii, care mi-a asigurat liniştea
familiei, oferind locuri de muncă părinţilor
mei, concedii în fiecare an la munte şi la
mare, care a electrificat, ridicat şcoli,
spitale, biblioteci, săli de sport, care m-a
ţinut în tabere sportive sau şcolare ani de
zile, care m-a premiat cu diplome şi cărţi,
nu şi cu bani, la concursuri judeţene sau
naţionale, care mi-a plătit medicamentele
întregii familii, cărţile şcolare, manulele,
profesorii, medicii, care mi-a ridicat casa,
şi chiar fabrica în care lucrez şi acum, care
a trasat, cât a avut, cât s-a priceput, viitorul
asfaltat, electrificat, cu salariul zilei de
mâine asigurat pe următorii 10, 20, 30 de
ani, adică exact pe perioada pe care se
estimau acele directive şi programe, în
limba de lemn, care se repetau obsesiv la orele de dirigenţie – acel Partid, nu mai există. În locul lui, au
rămas criza, foamea, şomajul, frigul, grijile enorme, furtul resurselor ţării din afara, şi dinăuntrul ei,
coplata în sistemul sanitar, coplata în învăţământ, coplata din venitul inexistent, hoţia, corupţia, mizeria,
suicidul şi euthanasia, ca program social, pentru 50 % din populaţia României. Şi a rămas TOTUL ,
pentru 20 % din populaţie.
Este târziu să mulţumesc Partidului. Şi totuşi, o fac. Mulţumesc din inimă Partidului Comunist
Român. Trebuia să îmi explice altfel alternativa de a trăi. Nu a făcut-o. Nu mi-a pus în mâini POLEMICI
CORDIALE de George Călinescu. Ca să vad Dinu Păturicii de astăzi sigilindu-şi în palatele de pe
Victoriei seifurile cu milioane de dolari, în timp ce, cârpit, profesorul elevilor tuturor meseriilor şi profesiilor
îşi numără măruntişul salariului ca să îşi bea iaurtul zilnic, vis a vis. Au existat şi lipsuri, tovarăşi. Dar
nu se compară cu lipsa de suflete a bogaţilor din lumea de azi.
Este târziu să mulţumesc Partidului Comunist Român. Dar o fac acum. Îmi fac autocritica. Îmi
pare rău, tovarăşi. Mulţumesc din suflet Partidului Comunist Român, sincer, şi cu o lacrimă de lemn,
înnodată în gât.

22 decembrie 2011
Jianu Liviu-Florian
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George Anca (n. Vâlcea)
Notiţele lui Anca
Poetul şi indianistul nostru George Anca şi-a deschis un cont pe
Facebook cu postări care de care mai frumoase! Citiţi-le aici:

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002770425105
sau pe pagina noastră de la BIBLIOTECA SEMĂNĂTORUL
http://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/proza/george-anca

CĂLĂTORUL CĂLĂTORULUI
Matematician universal şi scriitor
român, Florentin Smarandache publică,
stilat, al treiela „jurnal instantaneu”,
Prin bătrâna Europă, după Pura Vida,
si Aventuri Chineze (lansate la
Colocviile de Marţi, în Bucureşti),
Sitech, Craiova, 2012. M-a şi făcut
atent, volumul acesta este de calatorii
în Franta (unde a lucrat ca cercetator), Ungaria (unde a luat Medalia de Aur a
Academiei de Stiinţe Telesio-Galilei), Anglia, şi Scoţia („la ultima tara am prezentat
lucrari la o conferinta stiintifica”). „Aventuri chineze” este o carte despre o
conferinţă de calcul granular din Taiwan (în oraşul sudic Kaohsiung), între 4-11
noiembrie 2011, plus un tur ştiinţific desfăşurat în perioada 11 decembrie 2011 –
6 ianuarie 2012 în patru oraşe din China: Beijing, Xi’an, Shanghai, şi Hangzhou.
Poetica paradoxistului, neutrosofului, extenicului etc. autor este simplicisimă,
dacă nu o nimica toată: „poze multe, plus text explicativ, iar jurnalul scris pe locul
vizitei la prima mână”. Autoprefaţa şio semneză „Călătorul” (la nesfârşit;
încotro?)
Frenetica empatie autoreferinţială
vânează, ca mereu în scrisul său, un
complice şi frate de drum (fericit? Mai
e până pe Olteţ backward, cât că, din
vreo jenă, finally, Academia Română
l-a premiat, remorcă, mai ştii timpul,
ori va fi dat năvală; el şi-ar dori,
probabil, să fie cetăţean de onoare al
Vâlcii, al României, după cel al lumii).
Modelarea matematică prin călătorie, pe un itinerar al propriului destin, împărăşit
nemainarcisist – apa oglindei însumând oceane – se abandonează mai degrabă
colegilor din copilărie, cotransfugilor, necălătorilor ciopliţi pe înalt ca în coloana
lui Vieland, a lui Brâncuşi.
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Anul trecut propusesem, în înţelegere iniţială cu Florentin
Smarandache şi Germain Droogenbroodt, un proiect european;
Arhipelaguri şi Insule Poetice - Dodii-neosensacionismoparadoxism vs coeur de l’Europe se referă la creaţii poetice
curajoase, libere, cumva, de curentul oficial, aşa cum ar fi „le
coeur de l’Europe”. A vorbi „în dodii” (în nonsensuri dar şi în
oracole) ar fi o opoziţie in spe la o anume cenzură represivă,
neo-sensacionismo este o aducere la zi a sensacionismo
(Fernando Pessoa) de poeţi din Spania şi China, în timp ce paradoxismul, cu nuanţa
lui matematică, poate codifica abil lucrul creator.
Cu o astfel de deschidere, poeţi şi matematicieni, vizionari şi semioticieni se
pot întâlni în persoană/antologie/recunoaştere ca pentru a reinventa rădăcinile literare
şi lingvistice înăuntru şi în afara limbii unei ţări/lumii.
Se înfiripase o echipă: Elisabeta Isanos, George Anca, Germain Droogenbroodt, Florentin
Smarandache, Federico Barroso, Jose Luiz Fernandez, Mihai Cimpoi, Pushi Dinulescu, Dan
Mircea Cipariu, Lucian Chişu, Florin Epure, Lucia Negoitsa, Florica Bud, Vasile Andru, Sorana
Gorjan, Marcel Petrisor, George Astalos (Paris), Corneliu Popa (Lisabona), Elena Liliana
Popescu, Mihaela Maria Popescu, Maria Diana Popescu (Stuttgart), Mariana Braescu, Vanda
Decca (Los Angeles), Vasile Menzel, Baki Ymeri (Tirana), Sorin Paliga,Vinod Seth (New Delhi),
Gheorghe Lupascu, Vasile Pupeza (Pittsburg), Nicolae Baciut, Doru Motoc, Silvian Floarea,
Mihai Stan, Florin Costinescu, Ion Andreita, Dan Tsop, Aurelian Silvestru (Chisinau), Ben Todica
(Melbourne), Anca Negulescu, Augustina Constantinescu, Doina Boriceanu, Mihaela Gligor,
Olivia Balanescu, Hanna Bota, Florina Dobre, Alexandra-Maria Citiriga, Victor Citirigă, Sanda
Ghioaldă, Adrian Sahlean (Boston), Felix Sima, Constantin Mendea, Corneliu Moţiu, Noni
Cristea, Gheorghe Neagu, Nicolae Tomoniu, Mircea Gheorghe (Toronto), Claudiu Popescu,
Petru Costinescu, Nicolae Vasile, Chitranjan Kumar (New Delhi), Dan Mateescu, Mihai
Teodorescu, Matei Ladea, Sebastian Vaduva.
PARADOXISM is an avant-garde movement in literature, art, philosophy, science, based
on excessive used of antitheses, antinomies, contradictions, parables, odds, anti-clichés,
deviations of senses, against-the-grain speech, nonsense, paraphrases, paradoxes,
semiparadoxes, etc. in creations. It was set up and led by the writer Florentin Smarandache
since 1980’s, who said: «The goal is to enlargement of the artistic sphere through non-artistic
elements. But especially the counter-time, counter-sense creation. Also, to experiment.»
Un pic peste viteza luminii, şi gata încă un fotojurnal instantaneu.
Ce facem în rămăşiţa lui 2012? Acum te îmbii, Florentin, la ce, parcă s-ar căuta. Se
spune despre romane precum Mizerabilii, Dracula, Moby Dyck, Robinson Crusoe, că ar avea
o poveste epopeică, întrucât s-ar asemăna, ca scop, cu epopeile tradiţionale în versuri.
Redescoperibilă, ori nu, o epopee în versuri, cu Dracula erou, Ţiganiada (1812) de Ioan BudaiDeleanu (1760 – 1820), ar putea intra într-o lumină mai bună prin acest proiect, alături de
multe alte epopei, „necunoscute”, uitate, pierdute, în limbi „mici”, care vor fi propuse de parteneri.
Subiectele epopeii eroi-comice a lui Budai pot fi sugestive: luminatul Vlad (Ţepeş), duşmani în
ţeapă, Romica răpită, zodia rea a unora, străbaterea iadului şi paradisului etc. Cele două
capitale ale lui Vlad – Târgovişte şi Bucureşti – ar găzdui evocarea sa prin artă, împreună cu
eroi şi evenimente epopeice din alte toposuri europene. Moştenirea de pretutindeni a lui Homer
ar face loc unor noi experienţe epice îndrăzneţe, ca şi unei reprezentări artistice şi savante a
unor epopei pe nedrept mai puţin cunoscute.
Eu sunt consolat, de pe acum, cu prezentul jurnal-paradox, oarecum a la Einstein.
George Anca

Citiţi “PURA VIDA” şi “AVENTURI CHINEZE” aici:
https://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/reportaj
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Iuliu-Marius Morariu (n. 1991, Salva-BistriţaNăsăud)

Gnoseologia divină exprimată prin
argumentul cosmolologic -premise teologice.
Religia, ca punte de legătură între pământ şi cosmos ca element de corelaşie între Dumnezeu
şi om,1 este deosebit de importantă şi se bazează pe disponibilitatea Celui din urmă de a se lăsa
cunoscut de cel dintâi.
În ceea ce priveşte creştinismul, trebuie menşionat
faptul că pentru el şi existenţa şi def inirea lui, ea
,,îmbrăţişează întreaga existenţă a omului, cu manifestările
ei lăuntrice şi cu cele din afară”1 .
Astăzi însă, în contextul lumii secularizate în care
trăim, importanţa şi valoarea ei este tot mai mult contestată.
Ori, cum poate fi contestată mai lesne importanţa,
necesitatea, veridicitatea şi fezabilitatea religiei, dacă nu
contestând existenţa lui Dumnezeuş Din acest motiv s-au
născut o serie de contestatari efervescenţi şi plini de zel,
care au contestat fie întru totul existenţa lui, fie pronia divină
sau alte lucruri de acest fel.
În aceste condiţii, s-a născut, ca răspuns firesc la
acuzele şi criticile lor privitoare le fiinţa şi existenţa religiei,
un curent care dorea să confirme şi să prezinte existenţa lui
Dumnezeu. Iniţial, el a pornit de la lucrurile simple, de la
cele ce se întâmplă în natură, ordinea ei, timpul etc., pentru
ca mai apoi să evolueze spre chestiuni mai complexe, chiar
spre abstractizări şi teoretizări. Cunoaşterea Lui, care este
,,nepătruns în fiinţa Sa” 3, este un lucru greu, aproape
imposibil, dacă nu e susţinută prin credinţă, ori le este cu
atât mai puţin accesibil celor care nu se îndeletnicesc cu o viaţă virtuoasă, fapt pentru care, lor li se
pare că Dumnezeu nu există.
Cei care au reuşit totuşi să argumenteze existenţa lui Dumnezeu şi-au grupat ulterior concepţiile
în 5 mari categorii sau argumente, după cum urmează:
1. Argumentul Istoric,
2. Argumentul Teleologic,
3. Argumentul Moral,
4. Argumentul Cosmologic (cu 4 subîmpărţiri, după cum se va vedea ulterior
în cadrul lucrării),
5. Argumentul ontologic.
Aceste argumente nu trebuie însă percepute ca realităţi separate, ele fiind în relaţie unul cu
celălalt, completându-se reciproc şi aflându-se într-un raport de explicitare unul pentru celălalt.
La rândul lui, cel de-al patrulea argument se împarte şi el în patru subdiviziuni:
a. Argumentul cauzalităţii,
b. Argumentul mişcării,
c. Argumentul contingenţei,
d. Argumentul entropologic.
Ca şi celelalte patru, el dovedeşte existenţa lui Dumnezeu. El pleacă în demonstrarea ipotezei
sale de la ideea că este vorba de ,,o problemă metafizică” , precum şi de la constatarea că:
,,universul amterial este limitat, determinat şi dependent, cauzat deci, de o primă cauză veşnică,
Dumnezeu”.
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Întrucât prima sa subdiviziune se leagă de cauzalitate, despre
care, ,,nu există unanimitate de vederi printre gânditori” , ne vom
opri în rândurile ce urmează şi asupra definirii ei propriu-zise.
Părintele profesor Isidor Todoran pleacă în definirea ei de la un
exemplu concret:
,,Focul încălzeşte soba. Această
propoziţie este o constatare de experienţă, pentru că percep,
conving prin pipăire. Observaţia îmi spune aici că am de-a face
cu două fenomene care urmează unul după altul: focul şi încălzirea
sobei. Dar în judecata exprimată prin propoziţia ,,focul încălzeşte
soba”, se cuprinde ceva mai mult decât afirmarea unei simple
succesiuni în timp între cele două fenomene. Prin aceasta înţeleg
nu numai că primul fenomen precede pe al doilea, dar că al doilea
s-a produs prin cel dintâi, aşa că nu este vorba numai de
succesiune, ci şi, mai ales, de producere. Prin propoziţia noastră
nu se exprimă numai un post hoc, ci şi un propter hoc, deci nu o
succesiune temporală, ci o legătură internă, o înlănţuire necesară,
un nex cauzal” .
Altfel spus, acest argument ,,pleacă de la constatarea legii cauzalităţii în lume; adică tot ceea
ce se întâmplă trebuie să aibă o cauză”.
O formulare frumoasă a adus acestui argument teologul apusean întemeietor al curentului
scolastic, Toma de Aquino. El a formulat într-o manieră condensată chintesenţa argumentului astfel:
,,omne quod fit habet causam”(Tot ce există are o cauză), cuvinte care surprind în raţionamente scurte
şi profunde deopotrivă rolul şi importanţa acestui argument, atât pentru teologie, cât şi pentru viaţa de
zi cu zi şi buna desfăşurare a ei (căci, dacă nu tot ce există ar avea o cauză, lumea ar fi asaltată de o
sumedenie de fenomene inexplicabile, ba mai mult, ar domni peste tot întinsul ei un haos total, şi
toată lumea ar fi bulversată de dezordinea generală care ar caracteriza-o).
Unul dintre contestatarii acestui argument este filosoful Kant, care susţine că aceasta se
aplică doar în lumea fenomenelor şi nu în cea a principiilor, contrazicându-se în acest sens, în opera
sa intitulată ,,Critica raţiunii pure”14 , în care afirmă că lumea fenomenelor este o manifestare a lumii
ideilor sau că cea a ideilor este cauză principală a apariţiei şi evoluţiei lumii fenomenale.15
În ceea ce priveşte cel de-al doilea subargument, cel al mişcării, trebuie menţionat faptul că
acesta pleacă de la constatarea legii mişcării în lume, a faptului că toate se mişcă, de la faptul că in
lume exista miscare. Si pentru ca orice lucru miscat presupune o cauza care îl misca, pe temeiul
aceluiaşi principiu al cauzalităţii, rezulta în cele din urma un prim impuls dat de un primmiscator
nemişcat (Aristotel). Acest prim miscator este Insusi Dumnezeu.16
După cum am arătat, el a fost formulat pentru prima dată de filosoful grec Aristotel şi a fost
reluat în perioada medievală de mai-sus pomenitul teolog scolastic, Toma de Aquino, care l-a formulat
în următorul mod: ,,omne quod movetur, ab alio etiam movetur (,,tot ce se mişcă, se mişcă prin
altul”).17 Această mişcare trebuie apodictic percepută de către om, atât în planul concretului, al vieţii şi
existenţei cotidiene, cât şi ,,în planul eternizării în desăvârşirea spre care aspiră”.18
Cu alte cuvinte, Dumnezeu este cel care ne ajută atât în mişcarea noastră de zi cu zi, El este
Cel care mişcă, Cel care pune în mişcare toate cele ce se întâmplă în lume şi în cosmos, însă şi
mişcarea ascsnsională a vieţii noastre duhovniceşti i-ol datorăm tot lui. Asta explică şi dimensiunea

de dar a mântuirii, rolul ei de slavare, precum şi opera soteriologică a Mântuitorului
Hristos.
(Continuarea prin link-ul de jos)
1

Cf. Antony Flew, Dicţionar de filozofie şi logică, traducere D. Stoianovici, Editura Humanitas, Bucureşti,
1996,pp. 293-294
2
Prof. N. Chişescu, pr. prof. I. Petreuţă, pr. prof. Isidor Todoran, Teologia Dogmatică şi Simbolică, manual
pentru facultăţile de teologie, vol. 1, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008, p. 7.
3
Pr. Mihail Pomazanschi, Teologia Dogmatică Ortodoxă, traducere Florin Caragiu, Editura Cartea
Ortodoxă, Bucureşti, 2009, p. 41.

CITIŢI MAI DEPARTE STUDIUL AICI:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Iuliu-Marius_Morariu-Argumentul_Cosmologic.pdf
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A.

1. Prof. Dr. Constantin Negreanu, Istoria proverbului românesc, Bârda, Editura Cuget
Românesc, 2012, format A5, hartie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 160 pag., 8 lei.
2. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Sfintele Taine şi proverbele româneşti, Bârda, Editura Cuget
Românesc, 2012, format A5, hartie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 82 pag., 6 lei.
3. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Biserica
Ortodoxă Română”(1874-2004), vol. I, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, format A5, hartie şi
tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 570 pag., 40 lei.
4. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Urme, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hartie
şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 312 pag., 20 lei.
5. Profeţii privind România, vol. I, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, 42 pag., 3 lei.
6. Colinde din Transilvania, vol. IV, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 237 pag.,
format A5, hârtie şi tipar offset, copoertă policromă, plastifiată, 16 lei;
7. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei
,,Ortodoxia”(1949-2008), Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 609 pag., format A5, hârtie şi tipar
offset, copertă policromă, plastifiată, 40 lei;
8. Vieţile Sfinţilor, vol. II, Malovăţ, Editura Parohiei Malovăţ, 2011, 560 pag. , format A5,
hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 30 lei;
9. Anton Pann, De la lume adunate şi iarăşi la lume date…, ediţia a II-a, Bârda, Editura
,,Cuget Românesc”, 2011, 184 pag., format A5, hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 12 lei;
10. Al. Stănciulescu-Bârda, Nicolae Iorga. Concepţia istorică(Prefaţă de Acad. Ştefan
Pascu), ediţia a II-a, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 370 pag., format A5, hârtie offset,
copertă policromă, plastifiată, 26 lei;
11. Pr. Ioan Sfetcu, Predici, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2011, 312 pag., format A5,
hârtie offset, numeroase fotografii, copertă policromă, plastifiată, 20 lei;
12. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei
,,Studii Teologice”(1929-2008), Bârda, Editura ,,Cuget Românesc, 2010, 808 pag., tipar şi hârtie
offset, copertă policromă, plastifiată, 50 lei.
13. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. IV, Bârda, Editura ,,Cuget
Românesc”, 2011, 476 pag., tipar şi hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, planşe color, 30 lei;
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B. Cărţi în curs de apariţie:

14. Nunta din Transilvania;
15. Sf. Irineu al Lyonului;
16. Amintiri despre N. Iorga;
17. Bibliografia Revistei ,,Mitropolia Olteniei”(1949-2009);
18. Proverbe religioase româneşti;
19. Religia şi proverbul românesc;
20. Studii şi documente privind Istoria României, vol. III(Banatul);
21. Scrisoare pastorală, vol. V;
22. Chemări la Domnul, vol. IX;
23. Călăuză biblică;
24. Tudor Vladimirescu. Aşa cum l-am cunoscut
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C. Micul anticariat:
25. 600 de ani de naterea în ceruri a Cuv. Nicodim cel Sfinţit de la Tismana, Tr. Severin, Editura
Episcopiei Severinului, 2008, 224 pag., 14 lei;
26. Ambrozie cel Mare, Sf., Tâlcuiri la Facere, vol. II, f.l., Editura Egumeniţa, f.a., 300 pag., 12 lei;
27. Baconsky, T. şi colab., Credinţă şi cultură, Bucureşti, Editura Sf. Alexandru, 2004, 32 pag.
28. Bălaşa, Dumitru, File de jurnal, Rm. Vâlcea, Editura Buna Vestire, 2011, 16 pag., 3 lei
29. Breck, John, Puterea cuvântului în Biserica dreptmăritoare, Bucureşti, Editura Institutului
Biblic, 1999, 256 pag., 8 lei;
30. Buchiu, Şt., Întrupare şi unitate, Bucureşti, Editura Libra, 1997, 254 pag., 15 lei;
31. Buchiu, Şt., Ortodoxie şi secularizare, Bucureşti, Editura Libra, 1999, 212 pag., 12 lei;
32. Cavarnos, C., Căile sfinşeniei, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 2002, 7 lei;
33. Chiril al Ierusalimului, Sf., Cateheze, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 2003, 386 pag., 20 lei;
34. Cuciuc, C., Sociopsihologia religiei, BucureŞti, Ed. Conştiinţă şi Libertate, 2006, 360 pag., 25 lei;
35. Dimitrie al Rostovului, Alfabetul duhovnicesc, Bucureşti, Editura Sophia, 2007, 160 pag., 15 lei;
36. Epitafuri, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2003, 316 pag., 20 lei;
37. Evola, J., Individul şi devenirea lumii, Bucureşti, Editura Anastasia, 1999, 96 pag., 7 lei;
38. Gheorghe, Adrian, Părintele Iustin Pârvu şi morala unei vieţi câştigate, Iaşi, Editura Credinţa
Strămoşească, f.a., 216 pag., 10 lei;
39. Ionescu, I., Permanenşe autohtone şi creştine româneşti, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2003,
236 pag., 10 lei;
40. Ionescu, I., Începuturile creştinismului românesc, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2003, 148
pag., 8 lei;
41. Kalomiros, A., De la Facere la Apocalipsă, Bucureşti, Editura Lumea Credinţei, 2005, 176 pag.,
11 lei;
42. Lascarov-Moldovanu, Al., Întoarcerea părintelui Andrei Pătraşcu, Craiova, Editura Mitropoliei
Olteniei, f.a., 300 pag., 15 lei;
43. Leonte, Letişia, Ucenicul lui Hristos. Îndrumări metodice pentru predarea religiei în şcoli,
Bacău, Editura Studion, 2000, 122 pag., 7 lei;
44. Lysyveş, A., Amintiri despre anul 1933, Bucureşti, Editura Mustang, 2001, 88 pag., 5 lei;
45. Marias, J., Perspectiva creştină, Bucureşti, Editura Anastasia, 2003, 168 pag. 15 lei;
46. Mitropolit Nestor Vornicescu, Tr. Severin, Editura Episcopiei Severinului, 2008, 132 pag., 10 lei;
47. Moisescu, Iustin, Ierarhia bisericească în epoca apostolică, Bucureşti, Editura Anastasia, f.a.,
152 pag., 10 lei;
48. Necula, N., Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. III, Bucureşti, Editura Institutului Biblic,
2004, 344 pag., 15 lei;
49. Niţă, M., Ecologia văzută prin ochii credinţei în Dumnezeu, Craiova, Ed. M. Olteniei, f.a., 146
pag., 8 lei;
50. Ocoleanu, P., Liturghia poruncilor divine, Craiova, Ed. M. Olteniei, 2004, 220 pag., 12 lei;
51. Oprişan, I., Sfânta copilărie. Scrisori către fata mea, Craiova, Ed. M. Olteniei, f.a., 152 pag., 9
lei;
52. Ozolin, N., Iconografia Ortodoxă a Cincizecimei, Cluj-Napoca, Editura Patmos, 2002, 168 pag.,
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12 lei;

53. Papadopoulou, Stilianou, Teologie şi limbă. Teologie experimentală. Limbă
convenţională, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2007, 128 pag., 9 lei;
54. Popa, I., Despătimirea omului şi înveşmântarea cu virtuţi, Iaşi, Editura Credinţa
strămoşească, 2008, 504 pag., 25 lei;
55. Popescu, D., Ortodoxie şi contemporaneitate, Bucureşti, Editura Diogene, 1996, 214
pag., 10 lei;
56. Prescure, V., În duhul credinţei şi al evlaviei ortodoxe, Craiova, Ed. M. Olteniei, 2006,
404 pag., 20 lei;
57. Puterea credinţei ortodoxe, Bucureşti, Editura Panaghia, f.a., 120 pag., 5 lei;
58. Răduleanu, B., Naşterea Domnului Iisus Hristos, Bucureşti, Ed. Bonifaciu, 2002, 168
pag., 7 lei;
59. Schaching, O., Chipul mamei, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2008, 100 pag., 7
lei;
60. Sirul, Efrem, Rugăciuni către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, Bucureşti, Ed.
Bizantină, 2009, 80 pag., 7 lei;
61. Stănciulescu-Bârda, Al., Unitate naţională, de la gând la faptă, Bârda, Editura Cuget
Românesc, 2006, 48 pag., 5 lei;
62. Stănciulescu-Bârda, Al., Din vechea legislaţie bisericească bănăţeană, Bârda, Editura
Cuget Românesc, 2005, 20 pag., 4 lei;
63. Stănciulescu-Bârda, Al., De la daci la Meşterul Manole, Bârda, Ed. Cuget Românesc,
2005, 20 pag., 3 lei;
64. Stănciulescu-Bârda, Al., Drept canonic, Craiova, Editura Sitech, 2006, 500 pag., 30 lei;
65. Tache, Sterea, Teologie Dogmatică şi Simbolică, vol. I, Bucureşti, Editura Institutului
Biblic, 2003, 304 pag., 15 lei;
66. Teoctist. In memoriam, Bucureşti, Editura Lumea Credinţei, 2007, 64 pag., 8 lei;
67. Teodor de Andida, Comentariu liturgic, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, f.a., 128
pag., 5 lei;
68. Testamentele celor doisprezece patriarhi, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2001, 184
pag., 10 lei;
69. Teşu, Ioan, Îmbogăţiţi-vă în Domnul. Bogăţia şi sărăcia în lumin spiritualităţii
creştine, Iaşi, Editura Credinţa Strămoşească, 2003, 152 pag., 8 lei;
70. Tezaurul Ortodoxiei, Bucureşti, Editura Ştefan, 2009, 272 pag., 25 lei;
71. Tomoniu, N., Sfântul Nicodim de la Tismana, Bârda, Ed. Cuget Românesc, 2010, 224
pag+ numeroase imagini color, 20 lei;
72. Trubeşkoi, Ev., Trei eseuri despre icoană, Bucureşti, Editura Anastasia, 1999, 168 pag.,
10 lei;
73. Tuderici, V., Viaşa şi acatistul Sfinţilor Visarion, Sofronie şi Oprea, Editura Mânăstirii
Huşa, f.a., 48 pag., 3 lei;
74. Vlahos, I., Monahismul ortodox ca viaţă profetică, apostolică şi martirică, Craiova,
Editura Mitropoliei Olteniei, 2005, 348 pag., 15 lei;
75. Vlăducă, I., Elemente de Apologetică Ortodoxă, Bucureşti, Ed. Bizantină, 1998, 176
pag., 10 lei;

Citiţi CU AMĂNUNTE “Oferta

de carte 19/A, a Parohiei Malovăţ”
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ELENA TOMA -(n. 1963, Jud. Suceava) prozator,
eseistică (de factură religioasă)

Cartea fiinţei iertate
(Fenomenul religios şi interesele tribale)
Motto:
‘’M-am eliberat de falşii părinţi Cununându-mă cu un arbore
Ce m-a îmbrăcat în tăcerea ce nu acuză,
Credincios crezului meu Am devenit FIUL SOARELUI
Şi mi-am înălţat lumina către cer’’.
de ştiinţă, luptători pentru democraţie, în genere
oameni buni ce-au ajutat la îmbunătăţirea vieţii
oamenilor în toate aspectele exintenţiale: cultură,
Lucrarea de faţă nu este un argument sănătate, socializare.
ştiinţific sau documentarist, în paginile scrise de
mine încerc să clarific originile istorice ale religiei
Astăzi când nu mai există popoare de cucerit
şi cauzele sau interesele comunităţilor sociale care şi teritorii de împărţit guvernele marilor puteri terestre
au generat-o. Din copilărie suntem educaţi de către permit oamenilor buni să aspire la „Dumnezeul
părinţi în numele tradiţiilor religioase moştenite din filozofic’’. Interesele marilor puteri nu mai au nevoie
strămoşi. La şcoala civică învăţăm că există mai să fie recunoscute de „dumnezeii’’ tribali. Marile puteri
multe religii. Atunci noi, cei îndrăgostiţi de nucleare dovedesc că au îngenuncheat morala
DUMNEZEU dar nu f anatici, ne interogăm maiestate, practic puterile nucleare sunt mai presus
nedumeriţi:
de alfa şi omega. Totuşi cei ce nu s-au zeificat,
oamenii ce au conştiinţă vor salva planeta cu toate
ALFA: - De ce există mai multe religii?
vieţuitoarele smerite şi treze.

PREFAŢA AUTOAREI

OMEGA: - Prin urmare există mai mulţi
„dumnezei’’? RASPUNS: _Nu pot fi mai mulţi
dumnezei ci div erse percepţii istorice ale
dumnezeirii de către diversele civilizaţii omeneşti.
Ideea de dumnezeire la oameni este apropiată de
moştenirele istorice ce-au generat diverse culturi
ale popoarelor păstorite. De aceea ca urmaşi
plângem pentru suferinţile îndurate de strămoşi şi
ne admirăm eroii istoriei naţionale. Personal l-am
admirat pe Ştefan cel mare când a îngenucheat în
faţa regelui Vladislav al Poloniei pentru a scuti ţara
de suferinţe, l-am divinizat pe strămoşul român
pentru patriotismul lui.
Deci aşa s-au născut şi zeii în alte timpuri
la alte popoare, zei după chipurile şi faptele de
laudă ale strămoşilor cărora urmaşii lor le-au fost
recunoscători. Cu alte cuvinte religia slujeşte
intereselor naţionale şi culturale ale poporului
respectiv. Spunem sfinţi când ne gândim neepărat
la crucificaţi, crucificaţii au arătat că îmbrăcânduse în arborele crucii şi smerindu-se faţă de legile
natural-demirurgice pot birui moartea, sfinţii au
evanghelizat moartea şi fac miracole cu moartea
supusă ce însănătoşeşte viii. Există nemuritori ce
fac bine viilor fără să fie nominalizaţi sfinţi deoarece
n-au biruit moartea cu trupul ci cu spiritul: oameni

Cap.1. PRIMELE CONFLICTE
RELIGIOASE
Legenda genezei fiilor lui Adam şi Eva îşi are
originea în tradiţiile şi practicile magice de la sfârşitul
epocii matriarhale şi începutul epocii patriarhale.
Scrierile religioase ce prefaţează Biblia sunt inspirate
din izvoarele scrise sau istorisite ale triburilor
războinice din zona mării Moarte. Aceste scrieri
transmise ca mesaj iniţiatic au stat la baza fondării
religiilor din epocile patriarhale. Magul tribal influenţa
decizia sfatului tribal în alegerea şefului de trib care
trebuia să-l reprezinte pe tatăl ancestral. Eva
strămoaşa s-a trezit prima la invocaţiile magice ale
unei urmaşe ce le-a oferit marul A. D. N. atât ei cât şi
lui Adam. Magul ca autoritate divină interzise lui Adam
şi Eva (strămoşi ce se odihneau în paradisul spiritelor)
să mănânce măr de la acea femeie a cărei bărbat
dorea să devină şef de trib „Din toţi pomii să mâncaţi,
numai din acesta să nu mâncaţi’’. Magul ce aspira la
autoritatea de a conduce el însuşi tribul invoca spiritul
lui Adam şi interpretează că strămoşul ar fi spus că
femeia l-a înşelat cu bărbatul-şarpe. Magul, ales divin,
condamnă bărbatul ce aspirase la autoritatea
strămoşului Adam la strivirea capului prin fiii ce
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i se vor naşte din femeia vie. Fetele erau crescute
şi educate în spiritul practicilor magice, ele o slujeau
pe strămoaşa Eva. Adam, tatăl ancestral îşi
recunoştea urmaşii numai prin strămoaşa gratulată
„mamă a tuturor celor vii’’. Femeia ce-l înşelase pe
strămoş este condamnată de către mag să nască în
dureri fiii bărbatului ce nu se supusese autorităţii
religioase. Practicile religioase tribale cereau
recunoaşterea fiilor de către strămoşi. Bărbatul nu
era considerat tatăl natural ci reprezenta şarpele,
adică totemul reproducător ce-l slujea pe tatăl
ancestral. Bărbatul îşi închina fiii tatălui ancestral
ce redevenea tatăl celor vii. Magul a blestemat fiii
bărbatului prin care Adam trezitul a fost ispitit să
coboare in iad, adică să se încarneze şi să intervină
in luptele dintre aspiranţii la şefia tribului. Istoria
primelor conflicte religioase a fost preluată de
scrierile tuturor religiilor, părinţii religiilor făcând-o
cunoscută credincioşilor drept pildă a neascultării.
Invocaţiile magice resuscitează informaţia
adormită pentru a prelua controlul conştiinţei.
Subconştientul (înger veghetor) creează un zid între
partea inconştientă(defulările morţilor ce revendică
lumina)şi partea conştientă ce afirma lumina de
drept. Cheia luminii o are numai conştiinţa. Magul
are cheia tenebrelor, a superstiţiilor ce-l înspăimântă
pe om. Magul cel rău îşi biciuieşte victima şi-i culege
sângele în pocal zicându-şi în nemernicia sa „Cu
adevărat m-a răsplătit legiuitorul cu sângele jertfelnic
al sclavului iertător’’. Sângele victimei este ales
pentru spălarea păcatelor celor ce l-au schingiuit.
Practicele magice dezvoltă sindromul schizofreniei
populare ce caută în permanenţă miei şi ţapi
ispăşitori pentru spălarea păcatelor celor vii şi morţi.
Veghea stopează atacurile vrăjitorilor. Trebuie să ne
rugăm pentru afirmarea suflării Demirurgului Sfânt
în creaţie. Sfinţii adevăra i castrează puterile magilor
şi afirmă atotputernicia lui Dumnezeu. Magii nu pot
influenţa deciziile lui Dumnezeu, deciziile sale sunt
morale şi naturale.

bărbatului şi femeii sunt obligaţi să asculte de zeul
comunitar căruia trebuie să-i aducă sacrificii. Zeul
este crud şi pofteşte jertfă sângeroasă, el reprezintă
în fapt dorinţele comunităţii ce întâi îl favorizează
pe Abel ce-i închină jertfe animale, apoi îi cere lui
Cain să-l sacrifice pe Abel. Zeul comunitar îl
însemnează cu pecetea protectoare a morţilor pe
Cain care i-a închinat sângele lui Abel. Biblia este
scrierea consacrată a tuturor triburilor originare din
Adam.
În Vechiul Testament Dumnezeu este
celebrat ca divinitate subiectivă ce-şi ajută adepţii
şi îşi pedepseşte inamicii. Zeul poate fi bun sau rău
in funcţie de interesele celui ce îl invocă în scop de
vendetă sau pentru a i se împlini dorinţi paşnice.
Jertfa este santificată prin acceptarea ei de către
zeul comunitar ce-şi graţiază adepţii şi le împlineşte
dorinţele.
Identif icarea lui Dumnezeu cu eroul
comunitar ce se sacrifică pentru binele comunitar a
devenit cu timpul aspiraţia celor mulţi.

Cap.3. IISUS HRISTOS ŞI
POPORUL EVREU

Evreii au negat mesajul mântuitor
a lui Iisus ce acceptase să fie sacrificat pentru a
deveni Salvatorul iertător. Hristos ce le spunea „Eu
sunt în Tatăl şi Tatăl în mine ’’nu era considerat alesul
comunitar predestinat a deveni Mesia poporului
evreu ci un fiu ilegitim ce va fi crucificat ca un tâlhar.
Iisus a fost contestat că ar fi fiu al dumnezeului
evreiesc Iehova, o divinitate tribală ce le promisese
ocrotire şi puterea Sabiei ca scaun de domnie
perpetuă. De altfel de-a lungul timpurilor lojile
masonice au perpetuat legenda regelui David
ocultat. Iisus Hristos ce spunea „Eu sunt calea şi
adev ărul’’ se considera f iul Dumnezeirii ce
Cap.2. ZEUL COMUNITAR ŞI
însuf leţeşte prin suflarea sa sfânta creaţia.
SACRIFICIUL RITUALIC
Concepţia religioasă a lui Hristos se apropia de a
vechilor prooroci: Elisei, Ieremia, Ilie. Dreptul de a
Credincioşii îşi glorifică te numi fiul Adevăratei Dumnezeiri Sfinte ce
zeul comunitar ce devine lege însufleţeşte nu poate fi contestat nici unei fiinţe
divină pentru acea comunitate. umane, nici plantelor şi animalelor. Numai la nivelul
Zeul recunoscut apără interesele unei comunităţi sociale adepţii majoritari ai unei
comune ale credincioşilor. religii neagă în faţa dumnezeului lor că minoritarii
Interesele indiv iduale sunt altor religii nu pot fi consideraţi membri comunitari
cauzele disputelor religioase.
legitimi. Evreii, influenţaţi de conducătorul religios
Caiafa erau contra urmaşilor lui David. Biserica prin
Credincioşii sunt consumatori şi producători farisei se considera singura putere rămasă să decidă
de magie. Aşadar Dumnezeu nu este recunoscut destinul poporului evreu în faţa suzeranităţii romane.
ca ideal moral obiectiv ce triază, însufleţeşte şi Mesajul lui Iisus ce propovăduia mântuirea prin
Citiţi întregul
volumAdam
Cartea
cu coperţi de sticlă la
transformă substanţa genetică
în fiinţă umană.
sacrificiu era de neacceptat pentru evreii ce-şi
http://www.semanatorul.ro/editura/2011/Melania_Cuc-Cartea_cu_coperti_de_sticla.pdf
şi Eva au fost
chemaţi din Eden(paradisul spiritelor doreau un erou eliberator de sub ocupaţia romană.
adormite)la nunta bărbatului cu femeia. Fiii Concepţia filozofica a lui Iisus ce provăduia: ,,
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Daţi Cezarului ce-i a Cezarului şi urmaţi-mă’’ nu-şi
avea locul în inima robilor evrei. La început poporul la urmat pe Iisus pentru minunile sale, apoi l-a părăsit
pentru că nu lupta contra romanilor. Iisus lupta
împotriva unui rău universal şi nu se făcea părtaşul
vreunei puteri terestre vremelnice. Miracolul învierii
din morţi a lui Iisus a fost replica prin care Dumnezeu
ca Ideal Moral Absolut a combătut divinităţile ca
emanaţie a intereselor tribale.

Cap.4.
BENEFICIARII
Iisus Christos prin
miracolul învierii din morţi
în chip angelic vindecător e considerat Mântuitorul
creştinilor, cel ce salvează şi veghează. Iisus a devenit
Acoperământul Sfânt al creştinilor. Creştinii prin
consumarea împărtăşaniei îşi asumă un Iisus Christos
post-mortem, devenit Tatăl liturgic ce graţiază
păcătoşii şi însănătoşeşte bolnavii. Creştinii sunt
beneficiarii sacrificiului lui Hristos şi al sfinţilor ce-au
acceptat sacrificiul pentru a mântui creaţia decăzută.
Creştinii glorifică şi laudă suferinţele lui Hristos şi ale
sfinţilor martiri. Lauda adusă lui Dumnezeu trebuie
împlinită prin fapte bune şi virtuţi creştine. Lăudătorul
în genere laudă pentru a-i fi iertate păcatele şi pentru
a i se împlini dorinţele. Iisus Christos a fost recunoscut
Fiu al Dumnezeului ce se sacrifică de bună voie prin
fiu pentru a mântui păcătoşii. Creştinii îl recunosc pe
Iisus Christos în dublă ipostază:orfan adoptat în
calitate de martir nevinovat şi Tatăl Ceresc, Duh Sfânt
şi Acoperământ Veghetor.
Cupele liturgice conţin f luid angelic
vindecător. Moaştele sfinţilor, icoanele şi statuile sau
alte obiecte de cult religios sunt impregnate cu fluid
rugător. Împartăşania poate fi fluid iertător ce
simbolizează sângele martirizat a lui Hristos şi al
sfinţilor. Agheazma sfinţită acumulează pocainţa
morţilor şi viilor în faţa Dreptului Judecător-prunc sfinţit
în rugăciunile tuturor sfinţilor. Iisus Christos a devenit
Medic Ceresc Sfânt.

Eva, strămoaşa tribală este proclamată mama
celor vii de către zeul-tată. Agricultorul observând
că zeului îi plac jertfe sângeroase îl ucide pe
păstor şi-l îngropa în ţărână. Sângele păstorului
este poftit de către mag la masa tribală unde are
loc pomenirea morţilor. Eva-strămoaşa prin
intermediul femeii mame cere un alt fiu să-l
slujească pe zeul-tată. Seth devine noul şef tribal
ce preia prerogativele lui Abel iar Cain devine
„persona non gratta’’ şi este alungat din trib.
Dumnezeul lui Adam şi Eva era o divinitate
animalieră. Omul închinându-se zeului animal
regresează devenind fiară însetată de sânge. Zeul
animal pecetluieşte fruntea lui Cain în semn că a
ucis în numele lui. Până la moartea lui Abel zeul
întruchipa forţa telurică a animalului sacrificat în
numele lui. Prin uciderea lui Abel zeul devine pe
jumătate om. Invidiosul agricultor este alungat
din trib, pentru a supravieţui deveni războinicul
ce cucereşte alte pământuri şi triburi ce le închină
strămoşului tribal pentru a fi iertat. Uciderea lui
Abel coincide cu sfârşitul epocii matriarhale şi
începutul epocii patriarhale când se produce
expansiunea triburilor şi formarea statelor
sclavagiste. Seth rămâne moştenitorul vetrei
strămoşeşti ce conservă zestrea ancestrală în
numele lui Adam şi Eva, strămoşi tribali. Bărbaţii
la vremea căsătoriei ofereau ofrande zeiţei
mame. Zeiţa mamă ca soţie a zeului tată ce o
proclamase mama celor v ii binecuv ânta
căsătoriile în trib. Magul se ocupa de educaţia
tinerelor fete. În urma plângerii bărbaţilor că
magul bărbat fură fecioria tinerilor fete, zeiţa
mama prin intermediul sfatului tribal îl castrează
pe mag încredinţându-i rolul de confesor şi slujitor
matrimonial. Copiii născuţi în afara legilor tribale
erau proscrişi şi izolaţi, ba chiar alungaţi din trib.
Probabil că proscrişii s-au retras în locuri izolate
şi au format arborele genealogic a celor fără
strămoşi ce-l proclamau tată veghetor pe
Dumnezeul aprioric cunoaşterii umane.
Cu timpul proscrişii au devenit civilizatori,
au luptat împotriva sclaviei totemice şi au afirmat
dreptul la viaţă prin prisma conştiinţei binelui.

Cap. 5. PROIECŢIA MAGICĂ A
LEGIUITORULUI TRIBAL
Adam reprezintă strămoşul tribal ce făgăduise
puterea morţii resuscitate celor ce-l recunosc tată.
Şarpele reprezintă proiecţia onirică a femeii sau
bărbatului ce-l ispitesc. În epoca matriarhală cea mai
în vârstă dintre femeile din trib era investită cu putere
de magul tribal de a-şi reprezenta fiii şi fiicele în faţa
strămoşului tribal. In epoca patriarhală fiii au fost
investiţi cu putere în faţa tatălui ancestral zeificat.

Citiţi “Cartea fiinţei iertate” aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Elena_Toma-Cartea_fiintei_iertate.pdf
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http://samanatorul.blogspot.com/
http://cleptocratia.blogspot.ro/
CARAGIALE. SCRIITORUL, SOCIETATEA, OPERA.
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/06/caragiale-scriitorul-societatea-opera.html
Moneda nationala este leul, nu ron-ul!
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/06/moneda-nationala-este-leul-nu-ron-ul.html
Cristina Alexandra LEVIŢCHI - ISTORII DE VIAŢĂ AUTENTICE
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/06/cristina-alexandra-levitchi-istorii-de.html
Pr. lect. univ. dr. Gheorghe Şanta - RECENZIE
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/06/pr-lect-univ-dr-gheorghe-santa-recenzie.html

Jianu Liviu-Florian: SCAUNELE
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/06/jianu-liviu-florian-scaunele.html

Prof.Mircea Botiş, Pr.Radu Botiş - Chelinţa
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/06/chelin-t-un-sat-din-tara-chioarului.html

Lista secretă a celor care au fost făcuţi maiori şi colonei de G. Oprea
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/06/lista-secreta-oprea-cu-maiori-si.html

„Ardealul, pământ românesc” – de Milton G. Lehrer, un evreuamerican care a iubit România şi adevarul istoric. DOCUMENTE
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/06/ardealul-pamant-romanesc-o-carte-veche.html

"Cestiunile" arzătoare la ordinea zilei: incendiu în toată regula...
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/06/cestiunile-arzatoare-la-ordinea-zilei.html

400 FILME DOCUMENTARE PE CATEGORII:
http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/filmedocumentare
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AL. FLORIN ŢENE - (n. 1942). Poet, critic literar,
promotor cultural; preşedinte executiv al Ligii
Scriitorilor Români

CONTEMPORANUL MEU IISUS
Contemporan cu Dumnezeu
A înviat Iisus
Lumea este în concurenţă cu ea
Şi mai puţin se uită spre Tine sus,
Tu, Doamne, eşti Călăuza mea
Când din morţi înviază Iisus.
Am un surplus de idei şi de har
Şi la picioarele Tale le-am pus
În numele veşniciei ca dar,
Când din morţi înviază Iisus.
Doamne , aşi vrea să recunoşti
Din mulţi pe mine cel ce-a dus
Crucea în fruntea atâtor oşti
Când din morţi înviază Iisus.

Miroase dimineaţa însorită a mir
Tăcerile treceau pe nesimţite-n mers,
Contemporan fiind cu Radu Gyr
Trăiam întruparea lui în vers.
Cânta amiaza tristeţea-n flori
Uitase să înbobocească şi mălinul,
Cerul desena o cruce din cocori
Ridicând la rang de virtute chinul.
Amurgul jelea în nuanţe închise
Şi câmpul trimitea culorile la culcare
Pe când clipele albe cădeau ucise
Cele ne-ntoarse din nou în soare.

Erai, Doamne, Mielul sacrificat
Pe Cruce, spre Golgota, în apus,
Mântuieşte lumea de acest păcat,
Când din morţi înviază Iisus.

Şi azi noaptea mă înveleşte cu frig,
Mă tem de visul care iată vine,
În miezul întunericului mai strig:
Doamne, îţi mulţumesc! Sunt
contemporan cu tine!

Privesc în ochii Tăi şi-mi caut iertarea,
Pentru ateii căzuţi în păcat, Iisus
e “ vina „ ce luminează cărarea
Învierii speranţei noastre Sus.

Vioara din amiază

Lumea este în concurenţă cu ea
Şi mai puţin se uită spre Tine sus,
Tu, Doamne, eşti Călăuza mea
Când din morţi înviază Iisus.

Ciocul cântecului de cuc a străpuns norii cenuşii
Pe sub care pădurea visează în culori verzi,
Doar arcuşul dorului face să vibreze pe coardele
valurilor
Când râul devenise vioară în amiază.

În caleaşca cu gânduri
Îmi este dor de ceva ce nu am,
“ Ceva“ ce nu îl cunosc dar îl presimt,
Doar calul alb îmi fulgeră prin somn
Cu caleaşca unde gânduri feminine
Trec peste podul din spinarea unui domn
Sub care curge sânge de feline.
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Ziua lui Dumnezeu

Pădurea din biserică

Era Duminică ziua lui Dumnezeu
Înfăşurată în scutece de lumină târzie.
Îmbrăcată în zale de rouă venea din Fenezeu
Femeia cu rochii din puf de păpădie.

Dumnezeu cu degetul de aer şi lumină
A hotărît: o Biserică din lemn să fie aici!
Pădurea auzind a început să vină,
Chiar copacii mari, bătrâni, sau mici.

Pulpele-i dezvelite de briza gândului meu
Rotunjeau clipele pe margini de-aşteptare,
Luminându-mi sufletul ce ardea-n lumânări de seu
Ea se făcuse stea, se pierduse-n zare.

Cei mai tineri au luat securea şi-au tăiat
Stejarii falnici, scândură să-i facă,
Biserica se înălţa spre cer din păcat,
Oscilând între certitudine şi...dacă.

27 aug.2011, Geoagiu

Dumnezeu cu degetul de aer şi soare
A hotărât: o Biserică din lemn să fie aici!
Pădurea auzind din munte a început să
coboare
Chiar şi copacii bătrâni, sau nuci.

Tabloul care curge
Plouă, plouă, de trei zile plouă
Pe imaş crescut-a pădure nouă,
Umbrela mea albastră s-a ciuriut de tot
Cu stele găurile le-astup cum pot.

Lăcaşul se cult a fost sfinţit într-o vară,
Alţi copaci cu mierla se-ngân,
Pădurea tăiată i-a drumul spre gară
Biserici să fie sufletului nostru păgân.

De trei zile plouă de-a crescut pădurea,
O zi era un veac iar cu securea
Doar în al treilea secol a fost tăiată
La muzeu să fie pusă împăiată.

la
ra luj
d
C
te
Ca doxã
to
or

…Şi de atunci de milă nu mai plouă,
Doar păsările caută un loc să ouă,
Ne găsind copaci au plecat şiu ele
Cântecele transformându-se pe cer în stele.

Cântecul mierlei
Cântecul mierlei îngălbenise de emoţie pădurea
Culoarea copacilor se strecura în cântecul ei,
Pe când în visul meu se întorceau pe rând iubitele
femei.
…Până când, până când
Au dispărut în uitare, pe rând!
Iubita din placa de gramofon
Ziua stătea cu burta la soare
Pe marginea râului bronzându-se,
Bărbaţii priveau la picioarele femeilor
Venind din pădure cu fragi, pe cărare.
Iarba căzuse pe roua în care se ascunsese lumina,
Eu îmi aşteptam iubita să iasă din placa de
gramofon
Şi niciodată nu vorbeam de teamă
Să nu o ia până seara pe-un alt ton.
Moneasa
19 mai 2012

Citiţi “Contemporanul meu Iisus” aici:

http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Al_Florin_Tene-Contemporanul_meu_Iisus.pdf
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AL. FLORIN ŢENE - (n. 1942). Poet, critic
literar, promotor cultural

Eseul, metaforă a gândirii logice

Eseul, metaforă a gândirii logice
Una dintre modalităţile şi formele cele mai
elastice, maleabile şi complexe de a transmite
gânduri, formă de comunicare a unor idei de natură
foarte diferită este eseul. Acesta fiind studiu de
proporţii restrânse asupra unor teme filozofice, literare,
sau ştiinţifice, compuse fără pretenţia de a epuiza
problema. Termenul provenit din limba latină (exagium
), s-a fixat în limba franceză sub forma essai, în
italiană saggio, iar în română eseu. Acesta nu are
în unele arii de cultură o vechime mai mare de un
secol şi jumătate, dar practica lui este mult mai
îndelungată.
Practicarea perseverentă a eseului a
demonstrat astfel, de multă vreme, că el poate
aborda cu aceeaşi uşurinţă probleme literare,
filozofice şi ştiinţifice, chestiuni privitoare la artele
plastice şi morală, aspecte politice şi sociale. . Întro istorie a eseului, specialiştii au încercat să precizeze
începuturile genului trimiţând când spre numele
gânditorului englez Bacon, când spre acela al
cunoscutului scriitor francez Montaigne.
Eseul ni se pare că poate conferi nota
specifică a fuziunii dintre informaţia ştiinţifică şi
expresia literară, întâlnirea între comunicarea
obiectivă a unor fapte şi spaţiul larg de subiectivitate
evident în comportamentul celor mai mulţi eseişti.
Aici intervine metafora, acea figură de stil care constă
în a da unui cuvânt o semnificaţie nouă, fiind
rezultatul dintr-o comparaţie prin substituirea
cuvântului cu cuvântul imagine.
Ştiinţă şi literatură, act de etalare a eului
receptor de informaţie în procesul lor de speculare,
teorie şi pragmatică, eseul constituie astfel un gen
seducător şi dificil în realizarea lui practică,
deoarece presupune din partea celor care îl cultivă
calităţi foarte diferite. Acestea ar fi: cunoaşterea
metaforei şi a gândirii logice. Supleţea eseului nu
poate fi confundată cu actele superficiale de
divagare pe orice temă, iar scriitura sa artistică are
un statut dificil, impermeabil pentru scriitorul ratat
şi erudit care încearcă, eventual, să evadeze
nelegitim într-un asemenea spaţiu ştiinţific-literar de
ipotetică împlinire.

Eseistul adevărat nu se sfiieşte să-şi
comunice opiniile personale despre fenomenele
socio-politice ale timpului în care trăieşte, ca şi
despre creaţia literară. Discursul eseistic al
acestuia capătă el însuşi marca unei conştiinţe
valorizante ce se întâlneşte cu epoca sa pe cele mai
diverse planuri.

Autoritatea valorii culturale
Se pare că termenul „autoritate “ nu prea
are multe tangenţe cu cultura. Valoarea în sine
nu e autoritară în spaţiul artistic, în cadrul căruia
un creator de operă valoroasă nu ar avea de ce
impune judecăţi asupra altor creaţii. Spre
deosebire de ştiinţele exacte unde o judecată
profesională exprimată de o persoană competent
are toate şansele să fie cea definitivă, deşi erori
de percepţie s-au petrecut şi în domeniul ştiinţelor.
Opera este mai întâi recunoscută şi
apreciată, asociată cu o anumită valoare, urmând
ca, abia pe seama ei, să se constituie autoritatea
autorului. În prezent, lucrurile stau de multe ori
invers. Mulţi autori sunt promovaţi prezentaţi,
impuşi prin mijloacele de informare, astfel încât
publicul ajunge adesea fascinat de o operă,
despre care i se spune până la saţietate că e
valoroasă. Opera devine valoroasă, în urma unui
act de autoritate impusă. De fapt, aşa s-a făcut şi
în trecut, prin sistemul public de învăţământ, cu

Pagina 31

Sămănătorul - Anul II. Nr. 6, iunie 2012 - Critică literară
autorii zişi “ clasici“, bătuţi în cuie, de parcă n-ar complet în România ani în şir, în revistele dedicate
fi ezistat şi alţii de talia lor. Până la urmă totul se respectivului domeniu. Astfel de situaţii sunt palme pe
reduce la a şti dacă valorile au o existenţă “în sine obrazul celor care îşi exercită liniştita somnolenţă pe
“, sau dacă măcar pot funcţiona la modul universal pernele levantine ale paginilor cu cronici de artă. Mai
şi etern, sau dacă ele nu sunt decât constructe adaug faptul că unele cronici sunt plătite de autori
locale şi cu valoare comunitară impusă de pentru a fi lăudaţi, iar în altele se plătesc poliţe pentru
ideologii. Aşa cum la noi au fost impuşi scriitori lucruri de natură personală pe care, ca scriitor, le
care au făcut jocul ideologiei comuniste, ca D. R. cunosc şi mă interesează, numai ca iubitor de adevăr
Popescu, A, . Buzura, Lăncrăjan, Beniuc, Banuş, în cultură. Sper că e vorba de un mecanism de
V. Porumbacu, etc.
receptare culturală care va evolua în timp: are destul
Mă gândesc ce şanse are o valoare loc să se îmbunătăţească.
culturală de a fi cunoscută sau nu de către publicul
În unele cazuri, cum ar fi cele independente de
căreia i se adresează. În aceste condiţii problema idiom, cum este pictura, are şanse să fie promovată
se pune în funcţie de amploarea potenţialului ca o valoare culturală originală în Europa şi pe
public. Deşi nu trebuie să omitem că între valoare mapamond, dar literatura, mai ales cea scrisă într-un
şi receptare nu e întotdeauna o corespondenţă limbaj dificil traductibil, în argou sau grai local ori care
fidelă. Anumite demersuri specializate ar putea fi discută probleme specifice ( românitate, istoria noastră
adresate numai unui public restrâns. După aprecierile pe care numai noi o înţelegem etc. ), va avea mari
mele cred că nu a fost natural să fie publicate, în dificultăţi de receptare pe alte meridiane. Aceste cărţi
regimul de tristă amintire, criminal-comunist, nu vor fi citite, oricâtă valoare i s-ar atribui în România.
volume de poezie cu tiraje de zeci de mii de exemplare. Mai sunt şi alţi factori care intervin în procesul de
Era posibil ca poezia să aibă la fel de mult public receptare a unui text românesc într-o altă limbă:
cât teoria lui Galois. Practic volumele nu erau citite tematica, limbajul textului originar, calitatea traducerii
decât de o mână de iubitori de poezie. Restul şi, nu în ultimul rând, interesul publicului pentru spaţiul
volumelor îngălbeneau în biblioteci sau mai târziu cultural de unde provine demersul în perioada în care
ajungeau la DCA.
se încearcă promovarea. Sunt momente când România
Cine pretinde mai mult de o mână de trece neobservată şi ne interesantă pentru unii cititori
cititori avizaţi, interesaţi sau documentaţi pentru din anumite ţări. E o realitate cu care trebuie să trăim
un anumit demers liric- trebuie întors la Heisod, şi care invită la reflecţie. Însă, sunt convins că oricând
spre o mai dreaptă meditare asupra rosturilor ar putea avea şanse un roman bine scris care să
poeziei. În acest context, putem răspunde afirmativ discute probleme fundamentale ale condiţiei umane,
că fiecare valoare ajunge cândva să fie receptată care să răspundă exact cerinţelor genului şi
de publicul specializat, de critic sau, în anumite aşteptărilor publicului cultivat european sau nordcazuri, numai de istoria culturală înalt specializată. american.
Cineva va ajunge să analizeze fiecare rând scris,
Există în ţara noastră, azi, o goană constantă
să analizeze fiecare tablou, chiar dacă aceasta a unor autori pentru premii. Nu luăm în considerare
se va petrece dincolo de limitele intenţiei
iniţiale
Citiţi
maiadeparte
că acestea
aici:
sunt date şi pe. . . ”ochi frumoşi “, şi pe
respectivului
mesaj;
aşa
cum
se
analizează
literar
trocul “anul acesta îţi dau premiu ţie, la anul îmi dai tu
http://sites.google.com/site/cartipublicate/critica-literara/cezarina-adamescu/Cezarina_Adamescuîn prezent vechile poeme egiptene sau hittite. Doar se mie “, sau “jumi-juma “. Pentru această maladie nu
Carti_aniversare_ale_lui_N_Baciut.doc?attredirects=0
ia act de ele, însă nu mai putem şti ce au însemnat există leac. Singurul test al unui demers cultural e
cu adevărat, la nivelul originar al mesajului.
rezistenţa în faţa publicului interesat şi avizat. Orice
După părerea mea, e mai reconfortant să- altceva invită râsul şi cred că Bunul Dumnezeu ne-a
ţi adresezi poemele unui public restrâns, într- lăsat vanităţile pentru a face România mai veselă.
adevăr iubitor şi înţelegător de poezie: e o ipoteză
eliberatoare şi îţi îngăduie să te exprimi mai bine
decât ipoteza contrară.
Să ne gândim ce s-ar putea întâmpla cu
receptarea unui mesaj cultural la publicul românesc,
pe scară largă, în anul 2012. Să considerăm ca
exemplu un roman cu un tiraj de câteva mii de
exemplare. Cred că o receptare corectă presupune
existenţa unui public atent şi interesat, un
mecanism al criticii de receptare coerent şi aşezat
pe baze solide de tradiţie şi profesionalism, un
complex de factori care nu sunt sigur că s-ar întruni

Citiţi întregul volum de critică literară aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Al_Florin_Tene-Eseul_metafora_a_gandirii_logice.pdf
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ANUNŢ SAMANATORUL
Doamna Mariana Zavati Gardner UK ne anunţă că
Liga Scriitorilor i-a acordat Premiul pentru
TRADUCERI pe 2011.
A obţinut Premiul I pentru POEZIE şi Premiul II
pentru PROZA la Concursul Internaţional pentru Românii din
întreaga Lume, STARPRESS 2012, unde au participat 8497 de
concurenţi.

FELICITĂRI !

Vă trimit cu drag să lecturaţi modesta revistă
de spiritualitate românească din Basarabia
"Luminatorul"
Cu respect,
Preot Viorel Cojocaru - Coordonator revista “Luminătorul” Chişinău

Citiţi revista aici:
http://www.scribd.com/doc/98659798
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Colegiul de redactie îşi propune să restabilească fondul revistei
"Luminătorul" din perioada interbelică (1908-1943). Pentru
aceasta avem nevoie să cunoaştem dacă mai pastrează cineva
din domniile voastre acasă vreun număr de revistă din acea
perioadă. Fondul va fi disponibil cercetătorilor în format
electronic, pe viitor şi în format tipografic.
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Col.(r.) VASILE ZĂRNESCU - (n. 1947)

Să mai şi glumim
Precizare: Domnul Zărnescu constatând cu stupoare, că
la propunerea facută de unele asociaţii, Academia Română
a luat măsura de a aduce anumite modificari în DEX la
cuvintele ţigan si jidan, se simte dator de a-i atrage atenţia
aceiaşi onorabile academii că pe blogul unui moldovean se
semnalează NOI DEFINIŢII PENTRU DEX.
Rugăm academia să citească şi să se conformeze!
http://moldoveancublog.ro/postari-recente/definitii-noi-introduse-in-dex/

DEFINIŢII NOI INTRODUSE ÎN DEX
AŢÂŢAT = fără ţâţe, fără sâni
AMÂNAT = fără mâini ABUZ = fără buze
ACRU = unit. de măsură a acrelii. Ex: Tata are o soţie de 3 acri şi o soacră de 5.
ACTRIŢĂ = matriţă pentru fabricarea acelor
AMÂNAT = fără mâini
AMPULĂ = amintiri din tinereţe, APOI = apă mare
APOPLEXIE = stare de disconfort creată de apa provenită de la vecin, neconvenţional, prin
tavan
BATALION = fratele mai mic al plutonierului Batal Gheorghe
BIOLOG = olog de ambele picioare
BIZAR = zar dublu
BASCĂ = femeie din Pirinei, cu marginile îndoite înăuntru
BIRMANIA = predispoziţie maladivă a unui ministru de finanţe de a pune noi taxe şi impozite
BIROCRAŢIE = democraţie originală, bazată pe încasarea cat mai multor
biruri, cam ca la noi
BOSUMFLAT = şef supraponderal
CELULOZĂ = boală căpătată în închisoare
CHILOT = moldovean ce chilotează un avion
COLONEL = intestinul subţire
COMBINEZON = lenjerie uşoară, transparentă, purtată de lucrătorii de pe combine
ÎNCHINARE = transport către ****China****
GHINIOANE = varianta moldovenească pentru ardelenescul “Bine, Ioane”
ÎMPRĂŞTIERE = rezultatul procesului prin care beţivii se fac praştie
ÎNCHINARE = transport către China
ÎNFOCARE = transformare în focă
ÎNVINUIRE = procesul de fermentare a mustului!
ÎNVIORAT = prevăzut cu vioară
LEŞINA = pe unde merge “le tren”
MANIPULARE = manevrarea penisului cu ajutorul mâinilor
MĂCEL = mac mic
MERITORIU = teritoriul ocupat de livada de meri
MICROSCOP = scop mărunt
MONOLOG = olog de un picior
PRUDENT = pastă de dinţi cu extras de prune
RATEU = pateu din carne de raţă
SCARABEU = cetăţean ce locuieşte la bloc, la scara a doua; din aceeaşi familie de cuvinte se
cunosc scaraceu şi scaradeu.
SEXOLOG = olog de 6 picioare (de ex. miriapod sexolog)
TRACTOR = actor cu mult trac
TUTUN = a-a-arma de-de-de a-a-artilerie
ŢURŢUR = sunetul soneriei, iarna
MOPS = câine care a făcut ceva box la viaţa lui
NASOL = amintiri despre viitor
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NASTURE = plasture pentru nas
PAPANAŞ = naşul Papei
PAPARUDE = rudele Papei
PIRELLI = firmă care a dat faliment când or venit
moldovenii cu “firma pi buni”
PIRON = locul unde opreşte trenul în gara din
****Iaşi****
MOLIERE = cutiuţe în care se păstrează
naftalina
PLASTURE = nasture din material plastic
PRUDENT = pastă de dinţi cu extras de prune
SCARABEU = cetăţean ce locuieşte la bloc, la
scara a doua; din aceeaşi familie de cuvinte se cunosc scaraceu şi
scaradeu
SCUMPETE = termen drăgăstos adresat femeii iubite pe timp de inflaţie
SOIOS = de soi
VEDETĂ = nava mică de război care se bucură de o deosebită popularitate
YETI = filmul lui Spielberg*, «E.T.», pe ecranele Iaşiului* ****

Caseta cu filme bune, titrate în limba română
AICI:
http://filme1.net/

(Continuare din pagina 39)

Din Sămănătorul, anul VII, no.25, 15 iunie 1908
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ANUNŢĂM COLABORATORII NOŞTRI, CĂ TRECÂND DE JUMĂTATEA
ANULUI, CEI CARE NU-ŞI VOR PLĂTI COTIZAŢIA RISCĂ SĂ NU MAI
FIE PUBLICAŢI ÎN SITE-URILE «Sămănătorul» şi nici în revistă!
Apelăm la sprijinul autorilor, pentru ca site-urile şi apariţia revistei
«Sămănătorul» să continue! Ele nu pot apare doar cu câţiva cotizanţi!
Fiţi solidari pentru a-i susţine prin cotizaţie pe studenţii şi pensionarii
singuri sau cu pensie mică, să-şi publice şi ei scrierile gratuit la noi!
DORIM IAR UNITATE, SOLIDARITATE, COEZIUNE, FRATERNITATE!
VREM O ROMÂNIE NORMALĂ, NAŢIONALĂ ŞI NU UNA A FIECĂRUIA!
Membrii cotizanţi de până acum vor primi gratuit legitimaţia şi
un DVD cu următorul conţinut:
- TOATE revistele apărute din mai 2011 şi până în prezent (15 rev.);
- Un documentar, un film artistic, filme HD
- 200 de diaporame Power Point

DVD-ul se trimite şi celor care sposorizează cu 20 lei Asociaţia "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
Sau, dacă n-aveti disponibili 120 lei pentru cotizaţie, descărcaţi ARHIVA
COMPLETA ONLINE a "Revistei Sămănătorul":
http://www.tismana.ro/samanatorul/index.htm
E-mail-uri folosite 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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