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Fraţii de sânge din Muntenegru!
SUFLETUL SFÂNTULUI NICODIM DE LA TISMANA
ŞI AL VLAHILOR, DĂINUIE PESTE CRNA GORA
(MUNTENEGRU)
Comentariul lui Dragutin pe site-ul
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1348786/Povre%C4%91eni+turisti+preba%C4%8Deni+u+Rumuniju.htm

Accidentul de la
podul Grlo (Gâtul)
peste canionul
Moracea!

Numai într-o ţară de credinţă, umanitate şi eroism se poate întâmpla că
sute de oameni n-au stat să nu facă nimic şi au venit în mod voluntar,
punându-şi viaţa în pericol, pentru a ajuta echipa formată din zece oameni
din serviciile de urgenţă, suprasolicitaţi în a scoate oamenii vătămaţi din
groapa canionului râului Moracea. În Occident, se spune că este imposibil
de a extrage manual victimele decât cu elicopterele cu cablu dar un astfel
de proces ar dura mult mai mult iar un elicopter poate funcţiona doar
într-un spaţiu limitat. Adâncimea canionului este la limita de posibilitate.

„Fraţii de sânge din Muntenegru” nu este nici pe departe o sintagmă de presă ci reprezintă
expresia unui adânc fenomen de tip transcedental. O atitudine intrată treptat şi în timp îndelungat în
subconştientul neamurilor noastre din Balcani care timp de secole au luptat pentru păstrarea identităţii
lor, opunându-se marilor imperii hrăpăreţe care le-au râvnit avuţia.
In ciuda istoriei care se scrie precum bate vântul stăpânilor, Cuviosul Nicodim de la Tismana na fost niciodată declarat în ochii erudiţilor şi în sufletul popoarelor balcanice altfel decât de neam valah,
de prin părţile Prilepului. În biografia1 pe care i-am scris-o, incluzând şi pe a egumenului Mânăstirii
Tismana, Ştefan Ieromonahul, cercetarea multidisciplinară e categorică: nu e vorba de Prilepul Macedoniei
ci de acel Prilep din Metohia aflat la 5 km de vestita a biserică a lui Ştefan Duşan, întregitorul sârbilor
şi la 12 km de Patriarhia din Pec de sub poalele muntelui Crna Gora – Muntele Negru.
Cei ce se vor numi mai târziu valahi, bosniaci, muntenegreni, macedoneni sau sârbi, au în
sângele lor lupta pentru identitate naţională. Pe actualul teritoriu muntenegrean, încă din sec. X au
existat formaţiuni prestatale şi principate: Rascia, Doclea / Zeta, Zachlumia, Travunia, unele înglobate
(continuare în pag. 3)

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

Domeniile de
critică literară
ale
redactorilor
sunt
orientative

CEZARINA ADAMESCU - Galaţi
Redactor de critică literară, folclor, culte, minorităţi
IULIU-MARIUS MORARIU - Salva, Bistrita-Năsăud
Redactor privind recenzii ale debutanţilor la “Semănătorul”
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apoi în Principatul Diocleei iar mai târziu în Ţaratul
Sârb. La câteva decenii după Marea Schismă, către
1090, Valahia, Bosnia, Hum şi Raska erau identităţi
prestatale bine definite la graniţa Imperiului Bizantin
iar muntenegrenii au şi astăzi conştiinţa acelui fapt,
aşa cum o aveam şi noi înfiinţând la aceea vreme
primele banate, voievodate sau cnezate. La venirea
migratorilor, apoi a otomanilor, ei luptară vitejeşte
aşa cum o făceau şi valahii contra ungurilor,
năvălirii tătarilor sau a hoardelor cumane ce soseau
vara cu cirezile lor de vite şi oi, din stepele Donului
şi ale Volgăi.
Monoteişti din vremea lui Burebista, trecuţi
apoi spontan la creştinism, mai târziu,
muntenegrenii, sârbii, bulgarii ne urmară la
creştinism şi ortodoxie iar Nicodim prilepeanul
ridicând la Bizanţ blestemul contra poporului sârb
îşi uni forţele împreună cu patriarhul Eftimie din Târnovo pentru da balcanilor liniştea spirituală, credinţa
în Dumnezeu de care aveau atâta nevoie popoarele dintr-o regiune plină de conflicte sângeroase.
Muntenegrenii ştiu bine asta! Şi dacă îşi pierdură vremelnic, în anul 1186, teritoriul în favoarea
sârbilor, iată că Metohia - locul naşterii lui Nicodim - tot departe de ei rămase şi după tragica luptă de la
Câmpia Mierlei (1389) în confruntarea cu otomanii.
În secolele următoare, Muntenegrului, aidoma Ţării Româneşti, i s-au atribuit mereu forme
particulare de autonomie în interiorul Imperiului Otoman
datorită multiplelor războaie turco-muntenegrene, care
au culminat cu independenţa acestei regiuni în anul 1878.
Cât de apropiată ne este istoria! După independenţă,
amândouă ţările deveniră regat şi îşi recuperară vechile
teritorii. Muntenegrenii Metohia, românii provinciile lor
istorice apoi amândouă regate fură nevoite să ducă viaţă
comunistă. Noi, până în 1989, ei până la dizolvarea RSFI,
în 1992.

Nicolae N. Tomoniu – Sfântul Nicodim de la
Tismana, Editura Cuget Românesc, 2010
1

(continuare în pag. 27)

Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în
luna iunie a anului 2011, de către directorul acestei publicatii - Nicolae N. Tomoniu - editor si
manager al siturilor www.samanatorul.ro si www.dornatismana.ro site-uri sprijinite moral de
Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj şi de majoritatea covârşitoare a autorilor care au avut
lucrări pe vechile site-uri suspendate: Semănătorul (www.semanatorul.ro) şi Editura online
Semănătorul. Noile site-uri sunt sprijiite acum material de autorii care îşi publică lucrările lor,
de asociaţii şi fundaţii care activează în Tismana precum şi de sponsorizări şi donaţii de la
firme şi persoane private.
Conceptual si artistic - tehnic, actualul proiect “Revista Sămănătorul” este lansat de
catre prof. Nicu N. Tomoniu, el înlocuind vechiul Buletin informativ “Semănătorul” care apărea
din anul 2009 pe o iniţiativă şi o cheltuială proprie. Înlocuirea acestuia cu actuala revistă s-a
făcut deoarece buletinul lunar nu putea fructifica activitatea autorilor de la Editura online
Semănătorul şi nici nu le putea promova concret activitatea lor literară. Pe de altă parte, în
Buletinul Analize şi Fapte al ARP referirile la noile apariţii de volume publicate erau inexistente.
De altfel nici Revista Sămănătorul n-a fost amintită de ARP niciodată ci acceptată şi tolerată
tacit, ea apărând exact la împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii online “Semănătorul”.
Revista “Sămănătorul” va apare de acum încolo la adresele:

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

RUBRICĂ PERMANENTĂ:«În numele speranţei»

INTERVIU CU MINE INSUMI
Argument : Dialogul cu sine nu este, în mod
obligatoriu, un monolog, aşa după cum dialogul surzilor
este întotdeuna o defilare de monologuri. Despre cei care
vorbesc singuri şi cu voce tare se spune că sunt nebuni.
Îmi asum riscul etichetării nu doar fiindcă ştiu că nu sunt
ne-bun, ci în primul rând pentru că, - stând de vorbă cu
mine însumi – nădăjduiesc să mă aflu în dialog dăruitor
cu ceilalţi...
Autorul
Continuare din numerele trecute
EF – Iartă-mă, dar sinuciderea este
etichetată de cei mai mulţi drept expresia
supremă a laşităţii.
EM - Mai întâi că n-am de ce să te iert de
vreme ce ai devenit purtătorul de cuvânt al „celor
mai mulţi”. In al doilea rând, că autentica iertare
e apanajul divinităţii...Iar în al treilea rând, că –
după opinia mea - sinuciderea este adeseori
expresia extremă a lucidităţii şi a curajului.
EF - Uite ce e masculinule,te înşeli dacăţi imaginezi că jongleria de cuvinte devine
convingătoare doar pentru că e jonglerie.
Luciditatea şi curajul nu fac de loc casă bună.
Cine e lucid nu prea e curajos şi invers, cine e
curajos nu prea e lucid.
EM - Stai puţin şi nu te ambala !
EF - Ba nu stau de loc şi chiar m-am
ambalat....Luciditatea presupune pragmatism,
spirit de conservare, calcul al oportunităţilor,
adeseori...cinism. Curajul e un fel de nebunie
sublimă...
EM - Poate, într-o anume ordine a
lucrurilor. Altfel, luciditatea celui care se decide
să se sinucidă - ca formă supremă a protestului,
de pildă – devine înţelegere dincolo de aparenţe,
spiritul de conservare, voinţă de metamorfoză iar
calculul oportunităţilor,algebră a tainei.
EF - Destul de ermetică „disertaţia”
matale !...Dacă ai fi mai explicit poate aş pricepe
şi eu.
EM - Pot fi mai explicit fără să am
garanţia că vei şi înţelege.
EF - Nu ţi se pare că maliţia asta,
vizându-mă pe mine, pe tine nu te ocoloeşte?

EM - Ba da. Nu cred însă în nobleţea de
spirit a celui care trimite săgeţi doar înspre peiepturile
altora.
EF - Bine...Vrei totuşi să-mi verifici nivelul
priceperii ?
EM - Da. Oferindu-mi parametrii obisnuiţi ai
lucidităţii, eu am vrut să-ţi spun că aceştia nu mai
funcţionează identic în situaţia neobişnuită a celui
decis să-şi ia viaţa. Iar mutaţiile de care am amintit
fac compatibil aparentul paradox al complementaritţii
dintre luciditate şi curaj. Ingăduie-mi să-ţi dau un
exemplu care la vremea lui m-a impresionat profund
şi care mi-a stârnit o admiraţie oricând convrtibilă în
jertfă similară. La actul de banditism ipocrit, savârşit
asupra Cehoslovaciei în 1968, - în circumstanţele
reacţiei de opoziţie a praghezilor care au opus
tencurilor doar piepturile lor, steagul ţării şi portretul
lui Dubcek (până la urmă, tot gest sinucigas, de data
aceasta colectiv, care ar putea şi el fi analizat din
perspectiva discuţiei noastre ), un tânar student, Ian
PALAH, îşi dă foc şi arde ca o torţă.
A fost doar o nebunie sublimă, cum ai
calificat tu curajul ?
EF – A fost o reacţie extremă a disperării.
EM - Absolut de acord. Iar disperarea acestui
erou al timpurilor moderne s-a validat nu în acţiune
fără precauţii, aşa cum au facut-o atâţia cehoslovaci
( unguri în 1956, români în 1989 ), nici în nebunie,
aşa cum probabil se va fi întâmplat cu destui
pulverizaţi în negura anonimatului, ci într-un act lucid
de sinucidere simbolică.
Ce s-a întâmplat cu pragmatismul, cu spiritul
de conservare şi calculul oportunităţilor pe care
le socoteai incompatibile cu nebunia curajului ?
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EF - Si la ca a folosit jertfa lui ?
EM - La fortificarea spirituală a unui
popor nemaisuportând îngenuncherea şi
timorarea unui agresor perfid care a putut avea
revelaţia că în faţa trupului fragil al unui tânăr,
- devenit flacară prin proprie voinţă – tancurile,
avioanele şi gloanţele sunt neputiincioase.
EF – Si cu toate astea, Primăvara de
la Praga a fost retransformată în iarnă....
EM - Nu tocmai. Briganzii s-au simţit
nevoiţi să-şi legitimeze actul de forţă. Ei n-au
putut smulge ghioceii şi nici sfărâma mugurii.
Au pulverizat puţină zăpadă artificială, au trimis
haite de lupi să urle a iarnă pe la ferestre şi au
lansat teoria suveranităţii limitate, ca un fel de
liturghie într-o biserică fără enoriaşi.
EF - Caraghioslâcul este că teoria s-a
dovedit mai fructuoasă pentru americani,decât
pentru ruşi.
EM – Fructuoasă ?!.... Doar dacă derivăm
adjectivul dintr-un fruct arătos, colorat pe dinafară
dar plin de mizeriile viermilor care-l rod pe
dinlăuntru...In ce fel fructuoasă ? Care sunt fructele
culese în Vietnam, în Iugoslavia, în Irak şi mai
recent în Afganistan ?! Aroganţa celor puternici este
aproape întotdeauna atinsă de orbire, când nu e
vorba de-a dreptul de prostie.
Jertfa lui Ian PALAH, ca să revenim la
subiect, este prima lovitura de baros în zidul
Berlinului, este prima lumânare aprinsă la prohodul
comunismului.
Dacă-ţi mai aminteşti, şi-n spaţiul
românesc a fost săvârşit un astfel de gest, în timpul
dictaturii.
EF - Liviu Babeş.
EM – Exact. Sinuciderea lui a avut toate
atributele unui act de eroism autentic.
EF - Eroismul nu poate fi decât
autentic, altfel nu mai e eroism.
EM – Aşa ar trebui să fie, dar când ştii căn cimitirul eroilor revoluţiei odihnesc alături victime
şi călăi, că atâţia din cei morţi n-au comis acte de
eroism, ci s-au aflat, adesea din întâmplare, în calea
gloanţelor rătăcite, când se vorbeşte de oraşe
martir acolo unde, de fapt, au fost oraşe cu victime
şi nu cu martiri, când constatăm agonia înţelesurilor
din cuvinte, - gândeşte-te de pildă că fanaticii
musulmani care ucid şi distrug cu preţul propriei
vieţi sunt percepuţi global, de către lumea
occidentală, drept terorişti şi de lumea arabă drept
eroi.
EF - Parcă dacă Hitler ar fi câştigat,
Doamne fereşte, războiul, el şi generalii lui n-ar fi
fost proclamaţi eroi fără seamăn iar învinşii criminali
demni de spânzurat ...
EM – Iata ca ai putut ajunge si singura la
constatarea că adjectiv ul autentic nu este
redundant.
EF - Numai că noi ne-am îndepărtat foarte

mult de la subiect, în pofida avertismentului meu.
Că nu vrei să-l iei în seamă e treaba ta, dar că
vrei să plasezi prudenţa şi diplomaţia în zona
comportamentelor reprobabile nu mei e o
chestiune personală.
EM – Iţi permiţi o generalizare care nu-mi
aparţine. Prudenţa şi diplomaţia sunt forme ale
înelepciunii când nu v iolează adev ărul şi
instrumente ale şmecheriei când îl transformă pe
acesta în ceara topită, gata să ia orice formă.
Adevărurile pe care voi fi nevoit să le spun pot
durea şi mă pot durea. Dar ele trebuie spuse. Este
o operaţie de extirpare a răului dintr-un timp
bolnav. Nu ştiu dacă actul chirurgical v a
ameliora,va vindeca sau va ucide. Stiu însă că,
dacă am pus mâna pe bisturiu, trebuie să-l
folosesc.
EF - Cred că atribui interviului tău un efect
mai mare asupra cititorilor decât îl va avea în
realitate, iar intransigenţei tale o încrâncenare mai
mare decât se cuvine unui spirit tolerant.
EM - Este intransigenţa pe care mi-am
impus-o mai întâi mie.Cât despre impactul asupra
celor ca mă vor citi, nu pot prevedea nimic şi nici
nu mi-am propus s-o fac.Pentru mine menirea unui
scriitor este să scrie nu să-şi facă publicitate şi
marketing.
EF - O fi asta menirea scriitorului dar fără
maşinăria modernă de ispite,frivolităţi şi agresiuni
ale reclamei, scriitorul şi cărţile lui ramân nişte
coordonate într-un fişier de bibliotecă, nişte coperţi
într-un raft, nişte texte virtuale pe internet şi poate
nişte interlocutori substituiţi pentru câţiva prieteni,
cunoscuţi ori descoperitori din întâmplare.
EM - Ai dreptate. Nu ştiu dacă e o
infirmitate de adaptare la lumea în care traiesc
sau reflexul convingerii că orice operă care merită
să nu se pulverizeze în uitare, îşi află întotdeuna
calea spre aducere aminte.Stii prea bine că am
trăit asemenea experienţe cu toate cărţile pe care
le-am scris.
EF – Păi da,despre ele s- a scris şi s-a
vorbit foarte puţin tocmai fiindcă a lipsit publicitatea
şi marchetingul de care ţie ţi-e lehamite. Si poate
nu în ultimul rând pentru că n-ai ştiut să cultivi
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relaţiile literare, să fercventezi cercurile celor cu
influenţă în redacţii şi edituri, să valorifici virtualităţile
cafenelei, fie ea literară sau nu.
EM - Imi faci un veritabil rechizitoriu.
EF - Nu, încerc să-ţi luminez mintea şi să-ţi
arăt că lumea în care traieşti nu e aceea din basme,
în care binele învinge totdeauna iar Făt Frumos
primeşte ajutoare de pretutindeni fără să ceară de
la nimeni.
EM - Nu ţi se pare că mintea de care vorbeşti
mobilează şi capul tău ?
EF - Ba da, numai că eu sunt mai ispitită de
soare decât de umbră...
EM - Eu credeam că eşti mai atrasă de
lună...
EF - Sunt,.... numai că în timp ce pe tine
luna te îmbăiază în melancolie şi tristeţe, pe mine
mă mângâie cu catifelări de voluptate .
EM - Ciudat amalgam mai suntem !!!....

Adeseori, neînţelegerea nu este cuibărită
în obiectul purtător de sens, ci în subiectul care
caută şi nu găseşte.
A nu găsi nu e neapărat echivalent cu a
nu fi.
Puţini din cei care ştiu să vorbească au
înţelepciunea să asculte şi mai ales să tacă.
Să posezi femeia e un vis, s-o înţelegi…un
coşmar.
Maşina cea mai sigură în faţa accidentelor
este aceea care se află în garaj.
E una să asculţi şi altceva să tragi cu
urechea.

Alexandru MELIAN

Nu uita să te uiţi, dar nu te uita pe fereastra
uitării.

GÂNDURI PURTATE DE
NEGURĂ

E mai folositor s-aprinzi un muc de
lumânare, decât să te plângi că e întuneric.
Trupul trebuie să fie grădina sufletului, iar
nu cimitirul lui.

În timp ce visurile noastre sunt dumnezeieşti,
faptele, cel mai adesea,cresc în grădina diavolului.

Singura certitudine a zilelor noastre este
incertitudinea şi singura speranţă este de a nu fi
Omul nu este sinteza între înger şi demon, ci sugrumaţi de disperare.
antiteza între aspiraţia angelică şi apetitul demoniac.
Potopul din vremea lui Noe şi jertfa lui Isus
n-au putut reda omului Raiul din care a fost izgonit.
De aceea ne aflăm mereu pe căile pierzaniei…

Alexandru MELIAN

Destrăbălarea democraţiei infectează
societatea umană şi-o ispiteşte pe drumul rătăcirilor.
Democraţia este mama libertăţii, nu patroana
de bordel a acesteia.
Când eşti cu burta plină şi n-ai grija zilei de
mâine, poţi cultiva filozofia greierului cântăreţ. Altfel,
furnica rămâne un model. Ea este nu doar o
muncitoare fără pereche, dar şi o artistă a muşuroiului.
Nu există muncă dezonorantă, există doar
dezonoarea trândăviei.
Singura emblemă autentică a făpturii este
făptuirea.
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ELENA TOMA - (n. 1963, Jud. Iaşi)
prozator, eseistică (de factură religioasă).

Victimele mentalităţii
regresive

Evenimentele oribile, ce se petrec mai ales
în mediul urban, demonstrează că lipsesc reperele
morale ce ar trebui să ghideze viaţa comunitară şi
familială. „Dacă păcat a fost într-un început, păcat
să fie şi astăzi”, îşi zic cei ce împlinesc proorociile
biblice. Din ştirile difuzate de canalele mass-media
aflăm : o bătrână a fost violată de un adolescent un
tată şi-a violat fiica, o mama şi-a ucis copilul nedorit,
un frate şi-a bătut şi violat sora, peştii trafichează
tinere fete abuzate, un soţ gelos şi-a mutilat soţia,
un tânăr a violat un copil.
Religia tribală şi interesul brutelor a
culpabilizat misiunea educativă a femeii-mame.
Stupiditatea argumentului religios şi pumnul brutelor
au făcut şi fac istorie pe pământ. Mamele sunt
încurajate de tribali să-şi educe copiii conform
cutumelor forţei fizice ce marginalizează fetele şi
răsfaţă băieţii. Forţa animalică este venerată,
sensibilitatea ce umanizează este dispreţuită.
Mentalitate exprimată şi la nivelul politicii mondiale,
ţările înarmate impun respect şi se bucură de
privilegii.
Cultul forţei fizice se întoarce ca un bumerang
asupra membrilor familiei: fiul e abuzat de tatăl, tatăl
e lovit de fiul crescuţ sora e violată de tatăl sau
frate, mama e lovită de tatăl şi dispreţuită de copii.
Din cauza atmosf erei v iolente din f amilie
adolescenţii cad pradă proxeneţilor, se încred mai
uşor în străini decât în membrii familiei lor.
Atmosfera de insecuritate şi iminenţa unui viol din
partea tatălui sau fratelui obligă tinerele fete să
creadă în diverşi benevoli, aşa ajung florile României
victime ale traficanţilor de carne vie.
Aşadar în loc să plătească agresorii imorali,
plătesc nevinovatele ce acceptă promisiunile
evazive pentru un loc de muncă în străinătate.
Femeia civilizatoare deşi a avut prima acces la
fructele cunoaşterii nu s-a ghiftuit, ci a ţinut morţiş
să-l trezească pe bărbat. Bărbatul trezit a preluat
controlul cunoaşterii şi a răsplătit-o pe ofertantă
cocoşându-se strâmb : „Pesemne n-ai cap, de asta
m-ai trezit ! Rău este că nu m-ai lăsat să dorm, bine
este când mă ajuţi să mă înalţ pe gard. Nu mă
contrazice căci altfel vei cunoaşte cât de puternic
este pumnul meu’’.

Dacă idealiştii vor zice că aceste manifestări
sunt de domeniul trecutului, rubrica cu ştiri reale îi
contrazice. Ridicole dar şi periculoase sunt părerile
xenofobe ale unor neghiobi ce fac declaraţii ironice
la adresa femeilor chiar pe posturile de televiziune.
Aşa sunt încurajaţi pumnii să avanseze în primplanul vieţii sociale şi culturale. Păcat că aceştia
s-au născut din pântece de femeie şi nu din
eprubetele extratereştrilor.
Psihopatologia comportamentului deviant
decurge şi din sanctificarea unor izvoare religioase.
Biblia o carte de istorie ce descrie obiceiurile
religioase ale triburilor originare este considerată
chintesenţa tuturor cunoaşterilor. Cât de periculos
e să justifici crimele ritualice prin aşa zisa ascultare
a unor porunci divine. Criminalii obsesivi, bolnavii
psihici, magii manipulatori îşi justifică crimele
făcând referire la „învăţămintele’’ biblice.
Psihopatologia vieţii cotidiene scoate în
evidenţă indivizi taraţi, aceştia îşi justifica actele
de cruzime sau xenofobie făcând referire la nişte
stereotipuri şovine din imbecilitatea culturală
moştenită prin tradiţii şi obiceiuri româneşti :
„Femeia dacă nu-i bătută de bărbat, nu-i cinstită’’.
Interpretarea e după împrejurare: onorată de
pumnii bărbatului sau educată să devină morală
de pumnii imorali ai bărbatului. Gura slobodă a
xenofobiei este cinstită de cei cărora le lipsesc
calităţile adevărate ale bărbăţie. Vitejiile românilor
vizavi de femei şi copii au făcut înconjurul Europei.
Lupii vestici unşi cu toate alifiile îi consideră pe
români potăi gata să muşte pe furiş. Culpabilizate
sunt mamele masculinizate ce nu-şi înzestrează
prin educaţie fiii cu sensibilitate şi nu-i învaţă
omenia. Hristos a dorit ca misiunea bisericii creştine
să fie civilizatoare. Cum este perceput păstorul
român în comunitate : „Ascultă ce spune popa, nu
fă ce face popa’’. Deci preotul nu practică cuvântul
Ev angheliei dar credinciosul trebuie să-şi
însuşească învăţămintele, nu şi exemplele practice
ale predicatorului.
Cum este perceput păstorul ortodox în
Europa? Păstorul ortodox ce a luat urma oiţelor
plecate la păşunat pe meleaguri străine e văzut ca
traficant a locurilor de muncă, deci nu face
activitate misionară precum cei catolici. Pesemne
cei ce i-au acreditat s-au temut că oiţele ortodoxe
vor rămâne ne tunse şi ne mulse, deci în pericol
de a fi ademenite de alţi păstori.
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Atrocităţile ce se petrec în familiile de români
acasă sau comportamentul românilor în alte ţări nu
interesează biserica ortodoxă. De ce pretinde
păstorul să fie hrănit dacă nu munceşte ca să
rodească binele? „Pomana îngraşă leneşul’’ este
un proverb verificat. Biserica şi guvernanţii sunt
preocupaţi de creşterea natalităţii. Câtă ipocrizie e
să obligi o femeie schingiuită de un beţiv să nască
copii. De ce nu sunt sterilizaţi violatorii şi taţii
iresponsabili? De ce să fie obligate numai femeile
să-şi asume consecinţele actului sexual ? Avorturile
ce duc la infirmitatea sexuală sau la moartea femeii
sunt consecinţa iresponsabilităţii bărbaţilor.
Avatarurile creşterii şi hrănirii copiilor cad pe umerii
femeii.
Aşadar femeia-mamă trebuie să aibă dreptul
de a decide asupra avortului legal. Dreptul la fericire
şi bunăstare al oricărui copil trebuie să fie mai
presus de instinctul matern natural. De ce nu dau
exemple pozitive guvernanţii şi preoţii în ce priveşte
creşterea ratei natalităţii ? Unii şi alţii au resurse
materiale şi timp liber berechet.
Din perlele negre ale religiei : geneza biblică
acreditează teoria primului hermafrodit Adam ce ar
fi avut un uter uriaş în loc de o coastă normală.
Hermafroditul a fost anesteziat şi chirurgul divin l-a
operat zicându-i : „Te operez metafizic căci din cauza
greutăţii poftelor şi intrigilor tale te vei prăbuşi în
iad’’. Adam ruşinat de goliciunea sa morală (planurile
de dominaţie îi fusese extirpate de chirurgul divin)
s-a refugiat în codru, preferând să ducă o viaţă de
bandit. Odată a fost prins şi iertat de un judecător
mituit şi a mărturisit că dumnealui a ascultat de
femeia ce l-a trădat. „Femeie, a zis judecătorul către
unealta dezvăluită a banditului, ascultă de bărbat şi
ascunde-te bine’’. Femeia reală ce asistase pitită
printre amintirile lor halucinante s-a îngrijorat :
„Doamne fereşte, bărbaţii aceştia sunt nebuni. Decât
să mă contrazic cu nebunii mai bine zic cum spun
ei şi voi face după capul meu’’. De aceea femeia
este considerată eminenţa cenuşie, adică ea ar
decide la urma-urmei.
Obsedaţii zic că totul se învârte în jurul
femeii. De exemplu, „revoluţionarii lui peşte’’, zişi
plăcintari, spun că tovarăşul Adam-Nicolae era
bolnav psihic, tovarăşa Eva-Elena era responsabilă

VIAŢA DE AZI

de toate relele. Aşadar responsabilitatea este pentru
femeie, ea trebuie să vegheze mereu. Majoritatea
româncelor se refugiază în împărăţia cerurilor
sperând că rugăciunile îi va îmblânzi pe tartori.
Cohorte de femei cu hormoni împrumutaţi de la
bărbaţi se calcă la propriu în picioare în speranţa
de avea acces primele la miracole.
Rezolvarea problemelor ce ţin de violenţa în
familie sau societate nu se rezolvă miraculos. Bestia
trebuie educată şi sensibilizată pozitiv ca să-şi uite
nostalgiile gen: „Atât de bine era în paradis, am fost
maimuţe inocente, ne lingeam şi ne deparazitam
făcând amor în grup, nici nu mai conta dacă era o
ea sau un el’’. În fapt aceasta este nostalgia
indivizilor moderni, inteligenţi şi instruiţi dar
incapabili să-şi castreze dorinţele bestiale.
Perversiunile sexuale, obscenităţile verbale,
stranietăţile intelectuale sunt defulările bestiei ce
refuză să se evolueze. Manifestările violente,
plăcerile obscene sunt regresii comportamentale.
Păstorii din trecut îi ameninţau pe credincioşi
cu perspectiva iadului: o peşteră afumată, lipsită
de confort, populată cu draci primitivi costumaţi în
animale fioroase ce i-ar prăji pe păcătoşii lipsiţi de
muşchi în chip de hrană dulce. Iadul real provocat
de războaie, ciumă şi foamete a îndurerat multe
generaţii de oameni. Astăzi tinerii de bani gata
parodiază iadul în orgiile lor, dacă ar fi lipsiţi câteva
zile de confort şi ar suferi de foame ar deveni mai
responsabili.
De ce este atras tineretul de starurile la modă,
nonconformiste? Aceştia reprezintă pentru ei
exorciştii instinctelor lor bestiale, prin muzică şi dans
sunt eliberaţi de tensiunile libidinoase violente.
Există însă lupii cenuşii şi şerpii otrăvitori interesaţi
să reducă tineretul la o turmă drogată. Mulţi părinţi
se prăbuşesc psihic pentru că trăiesc mereu cu
teama că fiii sau fiicele ar putea deveni victimele
unor indivizi lipsiţi de scrupule. Atunci unde este
dreptatea? Agresorii se bucură de toate înlesnirile
democraţiei iar victimele sunt ridiculizate şi
ameninţate .
Autoare : Elena Toma
.

Articolul original se poate citi AICI:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/06/elena-toma-victimele-mentalitatii.html
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ION C. GOCIU - (n. 1934, Ciuperceni - Gorj) prozator.

Călător în altă lume
(Spicuiri importante pentru acele vremuri)
27 noiembrie 1996
Aeroportul Pearson

Canada, o ţară
păduroasă şi placidă!
Într-o altă lume m-am treziţ după ce,
însoţit de o simpatică doamnă de origine
română, imigrantă şi angajată a Companiei de
transport aerian KLM., am fost condus până
la poarta de ieşire din incinta aeroportului
Pearson. Ceasul meu Doxa, cu remontoar îmi
indica ora 2.50 AM, ora României, iar ceasurile
din aeroport arătau ora 7.50 PM (afişare nord
americană), adică începutul serii. După ceasul
biologic şi cel de la mână, trecusem în ziua
următoare. Ajuns în Toronto, ziua de 24
noiembrie 1996 mi se prelungise cu şapte ore.

Aeronavă Boeing 747 pregătită de aterizare
*
…După o noapte grea şi agitată,
obositoare, de nesomn dinaintea plecării de
acasă, mai adunasem peste 24 de ore de veghe.
Eram după un zbor de la Bucureşti la
Amsterdam şi o aşteptare de peste cinci ore în
Amsterdam între cursele aeriene, pentru
îmbarcare spre Toronto.
La ora stabilită decolasem din
Amsterdam şi cum era firesc, pe un culoar
aerian bine stabilit între Scoţia şi Groenlanda,
traversasem Atlanticul la înălţimea medie de

9.500 m. Călătorisem peste nouă ore cu
aeronava Boing 747- 300 – MISSURI şi, de-acum,
mă aflam în altă lume - America de Nord.
Ce senzaţie formidabilă m-a cuprins pe
timpul zborului, când, privind prin hublou, am
văzut că afară nu se mai înnoptează!... În
România, soarele asfinţise încă de la ora 16.40,
iar acum parcă ne prinsesem de el, de soare, şi
zburam, zburam, numai pe lumină. Pe multele
monitoare atârnate de plafonul aeronavei, când
nu se transmiteau filme şi muzică, se indicau:
punctul de dirijare, altitudinea şi viteza de zbor
a aeronavei, temperatura exterioară, ora din
oraşul de decolare Amsterdam, şi cea de sosire
în Toronto. Când ceasul de la mână îmi indica
orele 22.00 şi începusem să picotesc – că în
România era ora mea de culcare – privind-o prin
hublou apa oceanului văzută în crepusculul
limpede al unei zile de toamnă târzie, părea
spoită cu jăratic. Din când în când, zăream
plutind pe valuri şi câte un vapor a cărui direcţie
de deplasare o intuiam fără greşală; pupa
vasului totdeauna este marcată de apa
spumantă şi vălurită sute de metri în spatele ei.
La destinaţie am aterizat cu o întârziere
de aproximativ 30 de minute faţă de ora stabilită.
Urmare a aglomerării mai multor
avioane deasupra imensului aeroporţ Turnul
de dirijare şi control respectă regula şi acorda
viza de aterizare în ordinea sosirii. Stăteam la
coadă pentru aterizare ca în România la tacâmuri
şi adidaşi.
La înălţimea joasă de survolare - 3500–
4000 m. - când, nerăbdător aşteptam aterizarea,
colosul nostru cu peste 500 călători la bord - sa tot rotit deasupra oraşului Toronto, dându-mi
posibilitatea pentru prima oară să admir de suş
emoţionaţ panorama nocturnă şi limpede a
imensei metropole nord-americane. Cerul fiind
senin şi cu lună plină, totul se vedea perfect.
Iluminaţ pe toată înălţimea lui de o salbă de
lămpi electrice sclipitoare, colorate
albăstrui, turnul de televiziune C.N. TOWER
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Debarcarea s-a făcut anevoioş dar având locul
aproape de ieşire - mai în faţă, rândul 25, primul
de la geam la clasa turist - n-am zăbovit prea
mult.
În periplu meu canadian am aplaudat de 32 de
ori asemenea evenimente, de fiecare dată fericit
că totul s-a sfârşit cu bine.

Toronto (Down Town) văzut noaptea
(550 m) cât şi zecile de blocuri, zgârie-nori
din Down Town ce nu-şi sting niciodată
luminile noaptea, păreau magnifice.
Când aeronava a atins pista, moment aşteptat
cu emoţie a creat un şoc - resimţit de mine destul de puternic, produs de vibraţiile şi
zgomotul transmise de cele nouă perechi de
roţi ale trenului de aterizare la luarea
contactului cu pământul, sutele de călători au
început să aplaude, şi eu novicele, surprins de
gestul neaşteptaţ automat m-am conformat. Lam asemuit cu momentul final al terminării unui
spectacol plăcut de teatru. Acum, era gestul
de mulţumire şi al recunoştinţei pasagerilor
adresat întregului echipaj merituos care ne-a
adus în condiţii perfecte până la destinaţie.
Stewardesele, care în timpul anunţării ajungerii
la destinaţie şi aeronava a redus viteza
turbinelor în vederea aterizării, pentru
aplicarea măsurilor de siguranţă impuse, ne
controlaseră fixarea centurilor, îndreptarea
spătarelor de la scaune şi ne-au supravegheat
tot timpul, urmărind cu multă atenţie
comportamentul sutelor de călători, într-o
linişte apăsătoare în care se auzea clar doar
zumzăitul monoton al celor patru imense
turbine. Erau gătite în ţinuta de gală şi de la
locul lor, ne zâmbeau cu deosebită
condescendenţă. În ciuda efortului depus timp
de peste zece ore de zbor, de activitate continuă
pentru şi printre pasagerii real pretenţioşi, pe
feţele lor nu se observa nicio urmă de oboseală.
Tinereţea, ţinuta şi machiajul împrospătat le
făceau şi mai frumoase, iar eu, datorită
influenţei presiunii atmosferice crescute
asupra organismului, eram deranjat fiindcă în
urechi simţeam zgomote, puternice pocnituri
ale timpanelor ce-mi dădeau mâncărimi
sâcâitoare.

Rularea pe pistă durează mai mulţ parcă anume
cu viteză mică fiindcă se urmăreşte acomodarea
organismului cu presiunea de la sol. Când se
opreşte, unde mai staţionează câteva minute
este preluat de un „dirijor”cu două steguleţe în
mâini şi condus exact la tunelul de debarcare.
În acest timp zecile de cărucioare cu remorci
pe care se încarcă coletele din cala avionului
se îndreaptă grăbite spre locul stabilit.
Coborârea se face pe uşa din faţă unde se
ataşează şi se prinde temeinic tunelul burduf,
de preluarea călătorilor. Mai întâi ies cei de la
clasa businesş că de!... ei sunt în faţă şi la
propriu şi la figurat şi sunt în număr mult mai
mic (maximum 80 călători). La clasa turist a
acestui avion, sunt zece şiruri de scaune, având
disponibile peste 480 ce sunt despărţite de-a
lungul de două culoare, (câte trei rânduri pe
dreapta şi pe stânga şi patru la mijloc).
Printre călători, bărbaţi şi femei de toate naţiile,
era şi un număr mare de copii - câţiva chiar
sugari - care, acum treziţi din somn, plângeau
la unison creând un vacarm de maternitate
înaintea orei de lactaţie.

Aeronave Boeing 747 văzute la sol şi în decolare

Citiţi întreg articolul aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/06/ion-c-gociu-canada-o-tara-paduroasa-si.html
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Lansarea la Tg. Jiu a vol. de poezie Doru V.
Fometescu "Dezmãrginiri - Iesirea din Paradis"

Petrilică la o bere cu
"tinăretu'"...

La Galeriile Municipale de Artă Târgu
Jiu, au fost prezenţi şi autorii "Asociaţiei
Semanatorul Tismana" Ion C. Gociu şi
Florian Vădeianu prieteni ai poetului, cum la
fel este prieten şi cu artistul plastic de artă,
Florin Gheorghiu. De altfel, din cauza
suprapunerii cu o altă sărbătoare a zilei,
organizarea lansării de carte a fost gândită
ca între prieteni şi împătimiţi ai fenomenului
cultural, fenomen care nu trebuie să piară
din viaţa noastră spirituală! Pentru că pe
acesta nu ni-l poate lua nimeni aşa cum s-a
dus pe apa sâmbetei economia noastră ce
dădea de muncă la toţi.

Ion C. Gociu şi soţia

Lansarea a avut loc în sala Galeriilor
Municipale de Artă Târgu Jiu.
În jurul măsuţei de prezidiu, pe lângă
cei doi organizatori, s-au aflat: Tomoniu N.
Nicolae, directorul Editurii "Semănătorul"
Tismana, Lazăr Popescu şi Ion-Popescu
Brădiceni, doctori în filologie, Mihaela
Cristea, critic de artă, Gh. Plăveţ, sculptor.
Dintre oficialităţi, ne-a onorat cu
participarea, domnul Ion Cepoi, directorul
CJCPCT Gorj, om cu voce blândă şi de mare
inimă, căruia nu-i scapă nicio manifestare
cultural-artistică măcar că trebuie să se
împartă câteodată şi la două-trei pe zi.
Au mai fost prezenţi, conf. univ. dr.
Emanoil (Milu) Popescu, Ion Elena, de la
insp. ISJ Gorj, scriitorul Gh. Drăghescu, alte
personalităţi ale culturii gorjene

Conf. univ. dr. Emanoil Popescu
(stânga) şi scriitorii Florian
Vădeianu şi Gh Drăghescu
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Editura Semãnãtorul, prezentã la Tg. Jiu
În sala
Galeriilor de
Artă din
Târgu-Jiu
13 iunie
2012

Rapsodul popular Ion
Creţeanu

Filmele rapsodlui Ion Creţeanu pe contul nostru de pe YouTube:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=srnRXtZ4Blg

http://youtu.be/28JMY6mjOQU
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VASILE MIC - poet şi grafician
(15 aug. 1947) în comuna Călinesti-Oaş, satul Coca,
judetul Satu Mare.

Poeziile lunii iunie
Grafica: Vasile Mic
Stafia s,i salonul
ambasadorilor
O stafie
S-a furi?at
În salonul ambasadorilor
Din castel.
A fost momentul în care
Orologiul din turn
A început a bate…
După secole de tăcere.
O bufni?ă uria?ă
S-a arătat atunci
Printre vitralii.
U?a salonului s-a deschis,
Stafia
A ie?it,
S-a plimbat
Pe coridorul nesfâr?it,
S-a întors,
A semnat în cartea de onoare,
A privit bufni?a
Ca pe un miracol…

Paradisul
Paradisul
A fost gândit, proiectat
De o femeie.
A fost construit de o femeie.
Este preamărit

De o femeie.
Va fi distrus
De o femeie…
Dacă femeia
Nu va fi iubită
?i acolo.

Un munte de bani ro?ii
Profesorul
A creat
Detectorul de fantome.
?ansa de a prinde acum
O fantomă,
Mai multe,
Este reală
?i îi poate aduce
Creatorului
Celebritate,
Un munte de bani
Ro?ii
Verzi
Ro?ii…

Puterea planetei
Puterea planetei
În încălzire
Deschisă
Viselor
Se vrea.

Pe o tavă de argint
Inima
Purtând pe o tavă de argint
Jocul culorilor.
Inima
Departe ?i aproape
De lume,
De ochii alba?tri.
Inima
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Pe timp de pace…
În noapte târzie.
Inima
Iubind
Fiecare diminea?ă.

Despre plimbarea pe viscol
Despre plimbarea
Pe viscol,
Noaptea
Ziua
Noaptea…
Lumina inventată
?tia
De dinainte.
Despre a iubi
Pe viscol,
Cerul
Poate vorbi
Oricui…

Până să fiu salvat de un vis
Rebel
Implicat în drume?ii ?i iubire.
Dormeam în fân,
Aveam luceferii
Aproape.
Pe cer,
Îngeri am pictat,
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În culori vii…
?i lunii i-am cerut
Să rămâna prin preajma ?evaletului.
Pictez
Stele,
Cărările acestea…
Până
Să fiu salvat
De vreun vis.

Citiţi articolul original aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2013/06/vasile-mic-poeziile-lunii-iunie.html

TRAGICUL ACCIDENT DE LA CANIONUL MORACE - paginile 27-29

Aeronavele noastre Spartan şi ambulanţele muntenegrene mândria
celor două ţări prietene în timpul repatrierii turiştilor. Două ţări, a
căror istorie milenară de luptă contra marilor imperii va continua!
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(n. 1944, Tismana)
Publicist, editor editurile “Semănătorul “ şi “Semănătorul online”,
director “Revista Sămănătorul”, cercetător al istoriei locale

Eroi, boieri şi făuritori
de ţară nouă
PĂSTORII SOHODOLENI,
OŞTENI AI BASARABILOR
În privinţa vechilor păstori sohodoleni ai
Tismanei, ni se confirmă pe mai multe căi ?i prin
documente valoroase, ev enimente istorice
interesante legate de domnitorul Matei Basarab1 ,
când se ascundea la Mânăstirea Tismana
Mânăstirea Tismana2 , aşa cum o făcea mai apoi
şi Tudor Vladimirescu. Deţinem mai multe acte
extrase din arhivele judeţului Gorj - pe lângă
monografiile istoricului Alexandru Ştefulescu - care
confirmă că din cele mai vechi timpuri, domnitorii
Ţării Româneşti dădeau poruncă ca unii săteni din
jurul mânăstirii să apere mânăstirea iar cei din
munte, cum ar fi sohodolenii, să apere plaiul de
trecere spre Ardeal «ca nu cumva să vină nişte
lotri şi să ne facă vreo sticăciune». Unele fapte
din acele vremuri au ajuns legende, pe care
locuitorii satului Sohodol le povestesc cu emoţie.
Mai ales de cei care afirmă că stră-străbunii lor se
trag din oastea lui Matei Basarab. Cert este că
unii din oştenii sohodoleni ai domnului - cunoscut
şi ca Matei din Brâncoveni - chiar si-au luat numele
Basarabă sau îl aveau din moşi strămoşi, fapt
consemnat ca sigur de istoricul Ion Conea pe
vremea când făcea săpături arheologice în dealul
Tihomir din vestul Sododolului de Tismana. El
identificase prin anii 1940, doi locuitori cu acest
nume, având casele pe o uliţă numită Valea Mică,
aflată la poala dealului Tihomirului. Numele
Basarabă deşi s-a stins în sat încetul cu încetul,
există şi astăzi familii „de-ai lui Basarabă”. Mai
ales că una din legende spune că Matei Vodă ar fi
avut o aventură cu cea mai frumoasă femeie din
sat. Trăia singură în capătul sudic al satului pe un
deal şi avea un bordei izolat pentru că era mută.
Cu toate astea, domnitorul trăgea la bordeiul ei şi
i-a făcut mulţi prunci. Aşa s-a întemeiat noul sat
Sohodol, pentru că sohodolenii trăiau în bordeie
înşirate pe lângă Steiul Coziei, Păltinei, Cărpinei
şi Frumosu, până hăt departe, unde a răpus
Iorgovan balaurul. De altfel, sunt şi greu de
identificat sohodolenii decât după poreclă, marea
majoritate a lor având fie numele Frăţilescu, fie
Gavrilescu după originea lor, transilvană sau
olteană.
Frăţileştii îşi ziceau aşa după cultul religios

primit când migrau vremelnic în Ardeal şi unde
membrii cultului se apelau întrei ei cu „frate”.
Căpeteniile lor erau dintre boierii pribegi din
Transilvania, printre aceştia fiind şi tatăl lui Matei
Vodă, boierul oltean Danciu din Brâncoveni, care îl
naşte pe domn în anul 1599, la revenirea în Oltenia.
Gavrileştii îşi ziceau aşa fiind şi ei legaţi de
boierii din spiţa Gavrilă din Strehaia, participanţi cu
oştenii din munţii din vestul Olteniei atât la răscoala
din anul 1617 condusă de Lupu din Mehedinţi contra
abuzurilor domnitorului şi fiscalităţii excesive, cât şi
la revolta boierilor din anul 1630 condusă de Matei
Vodă contra negustorului grec Leon, poreclit Stridie
pentru că vindea stridii la Istambul. Urcat pe tronul
Ţării Româneşti de otomani, „grecoteiul” se dădea
la abuzuri strângând din Oltenia cea mai mare parte
a haraciului şi a produselor primare.
Neam de neamul lor boierii Gavrilă şi alţi
boieri olteni avuseră necazuri. Atât după sfârşitul
imperiului valaho-bulgar cât şi după trecerea marii
năvăliri tătăreşti, unii boieri plecând un timp în
pribegie, alţii rămânând prin compromisuri. Totuşi,
la mijlocul veacului al XIII-lea, boierii olteni făcuseră
din Oltenia basarabească centrul cel mai activ al
vieţii româneşti, în strânsă legătură economică şi
politică cu cnezatele de pe Valea Timocului, cnezatul
lui Ioan, dincoace de Dunăre şi voievodatul lui Litovoi
ce cuprindea toţi munţii până în faţa Haţegului (cf.
terra Lytua, excepta terra Harszoc 3 ). Acesta era
teritoriul pomenit cu toate drepturile sale vechi de
diploma Ordinului Ioaniţilor din 1247. Tăria boierilor
olteni care se trăgeau din v echea clasă
predomnitoare – basarabii4 – consta în faptul că,
spre deosebire de alte teritorii valahe, ei aveau
oaste proprie.
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Harta "Ţării Basarabeşti", aşa cum se numea Oltenia
Ioan Tihomir şi tatăl său Constantin Tih, îşi
în sec. al XIII-lea
luaseră numele Tih (Pacificul) după străbunicul său
din sec. al XI-lea, Tihomir, care fusese căpitan al
ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI 5
armatei bulgare, cunoscut pentru înţelepciunea şi
Boierii basarabeşti se opuseseră tătarilor cu curajul său din timpul revoltei lui Petru al II-leaoaste şi deşi teritoriul lor fusese cucerit de aceştia, Delian, din anul 1040, care s-a răsculat împotriva
nici măcar ioaniţii prin „diploma” lor, nu aveau curaj stăpânirii bizantine asupra Bulgariei.7
Constantin Tih (Pacificul) (1257-1277) care
să pretindă măcar o părticică a lui. Pentru că teritoriul
oltean fu câştigat cu proces greu în anul 1220, proces domnise în imperiul valaho-bulgar în timpul dinastiei
judecat de arhiepicopul din Ohrida, singurul din asăneştilor îi dăduse numele fiului său Tihomir,
Balcani ce avea drept de judecată pentru cei de rang pentru aduce Ţării basarabeşti „tih=liniştea şi
foarte înalt. Procesul fusese foarte complicat pentru mir=pacea”, reuşită de banii Basarabi în vremea
că privea drepturi de posesiune, zestre şi moştenire romanilor8 . În 1270 i se mai naşte un fiu din a treia
ce aveau fiinţă în vremea stăpânirii bizantine din sec. căsătorie cu Maria Paleologa Cantacuzina, Mihail,
al XII-lea şi care fuseseră întrerupte de stăpânirea care, imediat îl forţă pe Constantin să-l declare
porphyrogennetos (Concept de legitimitate
vremelnică a imperiului valaho-bulgar.6
Litigiul privea două mari familii boiereşti dinastică nerestric?ionat de succesiunea imperială
înrudite şi de viţă nobilă: pe a lui Litovoi - secondat a primei na?teri) pentru a-i bloca lui Tihomir accesul
de Mile - care vin după proces din Macedonia în şi la tronul bulgar. Căzut de pe cal şi imobilizat
munţii Gorjului şi ai Oltului şi pe a lui Ioan Tihomir parţial, Maria îl sili pe Constantin să încoroneze pe
care se rămăsese la Skoplie, prin grija lui Constantin. Mihail co-împărat la nici doi ani. In anul 1277 fu
Cum s-a împărţit Oltenia la proces, vedem rezultatul ucis în luptă împotriva Ivailo, fiul său Mihail Asen
după harta voievodatelor basarabeşti existente după al II-lea devenind împăratul legitim din Bulgaria.
Tihomir rămase aşadar să întemeieze
incursiunea asăneştilor din anul 1233. Lui Litovoi şi
fratelelui său Bărbat li se restituise „terra Lytua, singur „Ţară nouă” aşa cum doreau boierii olteni şi
excepta terra Harszoc” - cum le numea Bela al IV- spera în ajutorul lor. Deocamdată însă, cutuma
lea în diplomele sale - cuprinzând Minele de la alegerii domnului deşi era foarte veche, era precis
Bratilovo şi văile râurilor Motru, Tismana şi Jiu până stabilită. Puterea v oievodală ca şi puterea
la confluenţa acestora. Celălalt participant la proces, domnească, se transmiteau atunci după principiile
Seneslau (Mileslav, uneori Mile) stăpânea ca mai ereditar-elective, primând primul principiu: cel care
înainte teritoriul din stânga Oltului. Cât despre Ioan moştenea tronul trebuia să fie de “os domnesc”. A
Tihomir şi tatăl său Constantin Tih, lor li se restituie doua regulă, să fie fi ban, banoveţ, cneaz sau
judeţul din dreapta Oltului, ce fu cnezat sub imperiul voievod peste anumite teritorii dacă ar fi dorit tronul
valaho-bulgar şi vecin cu judeţul numit la vremea domnesc. Treptat, puterea devenind şi electivă,
aceea „Terra Zeurini” şi care, cuprindea trei banate. chiar şi rude îndepărtate sau fii nelegitimi ai
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voievodului puteau deveni voievozi. Ori, Constantin
şi Tihomir fuseseră confirmaţi ca valahi de viţă
domnească de însăşi arhiepiscopul din Ohrida9 . Mai
mult, acesta le recunoscuse drepturile de posesiune,
zestre şi moştenire. Şi mai mult, Constantin Tih (Tiş)
dusese şi el mari bătălii cu ungurii pentru Banatul
Severinului.
Pentru moştenirea tronului Ţării basarabeşti
cum se numea Oltenia atunci10 , Tihomir îndeplinea
prima regulă11 , a doua regulă fiind să deţină un
teritoriu peste care să fie cneaz. Bun strateg, Tihomir
se căsători cu Ana, fiica lui Bărbat12 , fratele lui Litovoi.
Care-i dădu ca zestre ginerelui său partea sa dintre
Jiu şi Olt, din dreptul Strehaiei, Tihomir devenind
astfel şi cneaz. La începutul acestor mici formaţiuni
prestatale, nu mitropolitul f ăcea ungerea şi
încoronarea ca în cazul domnitorilor de ţară ci alte
înalte feţe bisericeşti împreună cu boierii care aveau
drept de judecată pe moşia lor şi făceau parte din
sfatul conducătorului. În aceste cazuri, după oficierea
juridică şi religioasă actele voievodale erau preintitulate IO dar cu semnificaţia éů=”Noi” (ÉŮ cu
majuscule), titlul venind pe filiera slavă, consemnând
împuternicirea cneazului de către un înalt for local
reprezentativ. În Valahia, regula era o imitare la scară
mai mică a practicilor imperiului vlaho-bulgar13 .
Pentru a deveni domn, Tihomir mai avea
însă un prag neimeplinit: să facă ţară nouă unind
mai multe banate, voievodate şi cnezate, lucru pe
care-l începu Litovoi cuprinând voievodatul de peste
Olt al lui Seneslav. Doar voievodatul fusese confirmat
la Ohrida de însăşi Th. I Lascaris (ibidem 7).
Voievodatul devenise însă tributar tătarilor
pe la 1254 şi după ce Tihomir îl cuprinse în anul
1272 îi fu voievod doar un an, până când ungurii se
treziră că nu mai primeau tribut uitând de termenul
dat prin Diploma Ioaniţilor: acesta trebue să se facă
doar între 1247-1272!

Litovoi cuprindea deci Cumania nu ca ţară
dependentă de Ungaria ci ca teritoriu valah
redobândit legal când la Bizanţ era un împărat pus
de cruciaţii veneneţieni, deci uns de papa de la
Roma. Pretenţia regelui ungur să-i dea lui tributul
pe de-a gata, total nemeritat, era absurdă! Prin
Ordinul Ioaniţilor, ţara lui Seneslau din Cumania
plătea hospitalierilor doar 25 ani. Gâlceava se lăsă
totuşi prost în 1273, prin uciderea lui Litovoi14 .
Nu a existat voievodat fără nişte reguli
prestabilite sau v oiev odat f ără f uncţii
administrative, judecătoreşti, legislative sau
militare, toate actele ungureşti, inclusiv Diploma
Cavalerilor Ioaniţi din anul 1247 confirmând acest
lucru, deşi unii spun că e un fals15 şi care este bun
numai pentru faptul că ne confirmă nouă nişte
conducători valahi existenţi atunci.
Mai devreme sau mai târziu actele
trebuiau însă respectate: Bărbat primi înapoi
voievodatul său la 1279, primi iar - prin diploma
de la 1285 - şi partea lui Seneslav „aliquam partem
de Regno nostro ultra alpes”16 . Le ţinu până în
anul 1290, când, dând toată partea sa lui Tihomir
propuse boierilor Olteni alegerea, apoi ungerea
şi încoronarea ginerelui său ca domn al Ţării
basarabeşti.
Boierii ţinură în acel an sfat: „os domnesc”
Tihomir era din „două părţi”. Una prin căsătoria lui
cu fiica lui Bărbat, a doua, tatăl lui, Constantin
Tiş, fusese împărat în dinastia asăneştilor. Se ştia
că lui Ioniţă Caloianul (1197-1207) îi pusese
coaroana pe cap însăşi papa Inocenţiu al III-lea
(1198-1216) deoarece era de neam vlah, latin.
Tihomir era v oiev od (cneaz) peste
teritoriul dintre Olt şi Jiu - în dreptul Strehaiei - şi
mai era acum şi voievod peste recentul voievodat
al lui Litovoi ce-l primise de la socrul său. Dar
boierii olteni îi confirmară lui Tihomir doar titlul de
voievod peste Terra Lytua, nu şi pe acela de domn
pentru că nu făcuse „Ţară nouă” reunind toate
teritoriile basarabeşti. Voievodatul lui Seneslau din
stânga Oltului, e adevărat că fusese luat de Litovoi
de la tătari, în 1272, dar acesta fu ucis peste un
an în ambuscadă ungurească. Regatul maghiar
recunoscuse lui Bărbat, la 1285, partea lui
Seneslau din Cumania, dar cu condiţia restabilirii
tributului pentru ea. Una din regulile basarabeşti
de a fi ales Thomir ca domn, lipsea!
Era prea devreme în anul 1290! Regatul
maghiar era încă puternic în Cumania, iar Tihomir
numit de unguri Thocomerius ţinu ambele
v oivodate din stânga şi dreapta Oltului la
înţelegere cu partea tătărească. De unde şi
diversiunea lui Neagu Djuvara că Thochomerius
ar fi fost un prinţ cuman venit cu hoardele mongole
iar lui fiu-său în pusese nume cuman, Basarab,
tradus de acest milionar ca „tata conducător”. Uiteaşa se fac bani pe minciuni în România! După
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’89 bietul Djuvara, se văita că moare de foame
cu cei 50 $ pensie pe munca ce-o avusese prin
Africa. Dar puse la cale această bombă de presă,
mediatizată de Cristoiu şi Turcescu prin
televiziune şi se făcură toţi milionari pe lângă
faptul că Djuvara se găsi el însuşi cuman, ca să
fie înrudit cu Thocomerius şi să aibă originea
de viţă nobilă, boierească17 .
Tihomir ţinu teritoriile sale până la 1310,
începutul noului veac fiind de bun augur pentru
el. Fiul său împlini 20 de ani iar peste un an, la
1301, în Ungaria se stinse dinastia lui Arpad prin
moartea regelui Andrei III. In lupta ce începu între
pretendenţi, voievodatul din stânga Oltului putea
fi uşor realipit basarabilor prin susţinere politică
şi diplomaţie. Viitorul întemeietor Basarab I, ţinu
partea lui Carol Robert de Anjou al Napolei,
susţinut de papa Bonifaciu VIII, deşi ungurii îl
aleseseră pe Wenceslas al Boemiei. Faptul era
de altfel foarte normal: voievozii basarabi
primiseră drepturile lor în procesul de la Ohrida
cu încuvinţarea lui Theodor I Lascaris (12081222), primul împărat la Niceea pus de cruciaţii
veneţieni după căderea Constantinopolului.
Susţinerea lui Carol Robert în alegerile ungureşti
de către Tihomir şi fiul său, se lăsă cu fericire
pentru viitoarea Ţară Românească sau Terra
Transalpina cum o va confirma regatul maghiar
mai târziu. Tănărul fecior de voievod, viitorul
Basarab, căpătă ca feude ducatele de Făgăraş
şi Almaş luând în căsătorie pe comitesa
Margareta, catolică, cu care zidi „Klosterul” din
Câmpulung.
Fu nuntă vestită ajunsă la urechile
boierilor şi interpretată mai târziu ca „descălecat”
al lui Negru Vodă (altă diversiune ungurească18 ).
Iată, fiul lui Tihomir împlinise şi ultima condiţie
de a face „Ţară noao” cum zice Letopiseţul
Cantacuzinesc. De aici înainte istoria se
cunoaşte, ba încă prea mult, interpretând-o
fiecare cum vrea şi pe cât a citit. Mai puţin de ce
„iară şi băsărăbeştii veniră şi se închinară” lui

„Basarab I zis Negru vodă”19 !
Luptele interne dure din ungurime ţinură până
pe la anul 1318, în vreme ce la 1310 boierii din toate
părţile v alahe, inclusiv din Ardeal, aleseră pe
Basarab20 , fiul lui Tihomir Tih, mare domn, acesta
pecetluind întemeierea Ţării Româneşti prin Bătălia
de la Posada, la 1330. Pentru că se întâmplase ceea
ce acum este bine ştiut: ţii partea vreunui politician iar
după ce ajunge la putere îţi ia din salariu cum a luat şi
Carol Robert banatul Severinului ce era al basarabilor
din vremea romanilor şi chiar mai dinainte.
SA LUAM AMINTE DE ACESTI EROI AI
ISTORIEI NOASTRE
Toate acestea şi mai ales bătăliile purtate
atunci, ne fac să înţelegem mai bine de ce Matei
Basarab fu urmat de toţi boierii şi fu ales de ei pentru
a îndepărta pe Leon Vodă, impus de otomani.
Ne fac să înţelegem de ce se numesc unii
sohodoleni „de-ai lui Basarabă” şi de ce au numit un
deal din vestul satului „Dealul Tihomirului”.
Şi mai înţelegem, de ce oştenii sohodoleni
care păzeau Pasul Cerna-Jiu aflat în Scocul Jiului şi
care făceau ca şi acum transhumanţă - trecând din
Oltenia în Ardeal prin Şaua Suliţi - îl scoasera pe
Matei din Mânăstirea Tismana scăpându-l pe acest
plai de oştile lui Leon.
Oltenia a fost şi este un areal de mare
patriotism a cărui sămânţă s-a plantat de-a lungul
istoriei! Aceasta este chintesenţa articolului pe care-l
publicăm.
Dacă nu ţinem seamă de istoria noastră
zbuciumată, nu vom înţelege niciodată de ce oştenii
sohodoleni n-au mai apărat pe domnul investit in
funcţie ci pe boierul care se răzvrătea contra cozii de
topor a turcilor. Era glasul profund al străbunilor care
sub opresiune au voit mereu „o ţară nouă” şi liberă!
Azi o avem! Dacă nu ne convine cum merge
din cauza celor puşi în func?ie, e altceva. Totuşi, e
?ara noastră! Pentru că am dat timp de secole jertfă
de sânge pentru ea!

1

Matei Basarab (1632-1654) După luarea domniei din
mâinile lui Leon Tomşa, ţara a cunoscut o perioadă
liniştită şi înfloritoare. Însuşi Matei Vodă de la
moştenirea a 16 sate a ajuns la 130 sate prin cumpărare
(cca 450 gabeni un sat), părţi de sate, ocine (moşii), vii,
livezi , bălţi, eleştee, vaduri de moară, minele de la
Bratilovo, etc. Minereul de aramă de la minele din
Bratilovo (DN 67D, între Baia se Aramă şi Băile
Herculane) se presupune că Matei îl aducea la o topitorie
din peşterile Muntelui Tihomir de la Sohodol. Istoricul
Ion Conea şi Regele Mihai I, începuseră săpături
arheologice pentru a o găsi dar din cauza celui de-al
Bulgarii îşi asumă toată Oltenia nu numai ce a II-lea război mondial, le-a abandonat.
dobândit Tihomir la procesul de la Ohrida. Dar
sunt mai drepţi decât adepţii lui Djuvara care
visează numai cumani, care erau de fapt, văcari de pe Volga, cu cirezile în Valahia şi Bulgaria.
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Încă din aprilie 1614, Radu Vodă Mihnea, (n. 1574-d. 1626), fost domnitor al Ţării Româneşti şi al Modovei
în diverse perioade, poruncea mai multor sate din Gorj: Tismana, Peştişani, Borăşti (Boroşteni azi), Izvarna,
Costeni, Sohodolul, Masloşi (azi dispărut), Groşani (azi Vînăta) să păzească Mânăstirea Tismana, câte 50 de
oameni pe zi, că dacă s-ar produce vreo pagubă, „ nu vor plăti cu bucatili, ce numai cu capitili”. În 1592,
domnul ţării dă voie egumenului Mân. Tismana să caute „să tragă pe nişte sate şi pe nişte vecini (iobagi,
şerbi) pentru că au fugit acei vecini de pe la satele lor, pentru birurile lor”. Fuga peste munţi, în Ardeal, se
înteţise mai ales în timpul lui Leon Vodă, astfel că deşi acesta emite act la 5 sept. 1931, pentru confiscarea
averii lui Matei Vodă după înfrângerea de lângă Bucureşti a boierilor revoltaţi, oştile de pază ale mânăstirii
Tismana formate cu oameni din satele amintite, au considerat că mai e bine să apere boierii revoltaţi decât pe
„grecoteiul” de Leon. Boierii nu erau un pericol pentru ei de îndată ce Jupan Stoica Vistierul eliberează de
vecinie pe locuitorii din Satul Costeni ca să fie liberi de iobăgie, ei cu familiile lor şi cu tot avutul lor, făcând
rânduială la moara şi gaterul de la Costeni. Ţinem seama că satele aveau cam aceiaşi populaţie ca astăzi, ba
Costenii chiar mai mult iar dacă socotim organizarea oştilor – 50 oameni pe zi – la nevoie se putea strânge
urgent o oştire de o mie de puşcaşi, carabinieri şi tunari ce puteau, prin poziţia strategică a mânăstirii, să facă
faţă oricărui atac. Mânăstirea Tismana când era organizată ca cetate, avea un arsenal demn de invidiat Ea nu
putu fi cucerită mai târziu, nici de turci în timpul Răscoalei lui Tudor Vladimirescu, darămite de nişte oaste
încropită de Leon Vodă care o atacă timp de 10 zile în zadar. Matei Vodă trecu munţii cu ajutorul oastei
sohodolenilor la princepele Transilvaniei, Gheorghe Racoczi, cu tot tributul ţării pe care-l strânsese Matei
Vodă din Oltenia. Când deveni domn al Ţării Româneşti şi aduse pacea în ţară, refăcu Mânăstirea Tismana şi
dădu Sohodolenilor atâta teritoriu „cât puteu cuprinde călare pe un cal, la nord vreme de o zi iar de la miazăzi
la miazãnoapte, cât puteu cuprinde cu pasul”. Sohodolenii susţin că boierii răzvrătiţi nici n-au dus tributul
þãrii peste munþi, ci Matei Vodã l-a ascuns în peºterile din Steiul Coziei de la Sohodol, de care de care câ?iva
sohodoleni ştiau şi aveau şi harta peşterii - pe piele de bivol – cu locul amplasării ei. Comoara, şi-o luase
Matei Vodă la revenirea din Ardeal dar unul din urmaşii „Frăţileşti” de-ai lui Ioniţă, căpitan de plai, Nicu
Frăţilescu, încă mai avea harta pe vremea lui Ceauşescu. Căutând locul, a fost arestat de miliţie, dus la Turnu
Severin, unde a fost eliberat lăsând zălog harta
3
Ioan Bogdan – Originea voevodatului la Români, Analele Acad. R., tomul XXIV – Memoriile Secţ. Istorice,
pag. 193. La pag. 192: „s-ar crede că voevozii români din Ungaria sau din părţile supuse coroanei ungureşti
…erau moştenitorii vechilor duci români, găsiţi de unguri la venirea lor în Panonia… Doc. nu spun nimic.
4

B.P. Hasdeu – Pierit-au dacii, ed. Dacica, 2009, pag.355: „Dacă Basarabii ar fi fost numai o familie, iar nu
o clasă predomnitoare, atunci Oltenia şi Ţara Românească n-ar fi căpătat numele „Ţărei basarabilor” pe care
l-a purtat deja în secolul XIII. Sub anul 1259, vorbind de o incursiune a mongolilor în Carpaţi, cronicarul
polon contimporan zice: MCCLIX. „Thartari subjugatis Bessarebensis”
5
Harta şi detalii privind întemeierea Ţării Româneşti în timpul imperiului valaho-bulgar găsiţi în cartea
Nicolae N. Tomoniu – Sfântul Nicodim de la Tismana, Editura Cuget Românesc, 2010
6
A. Soloviev – Sârbii şi dreptul byzantin la Skoplie, Bull. de la Soc. scientif. de Skoplie, XV-XVI, 19351936, pag. 29 şi urm.
7
ibidem 2, pag. 174. El se pretinsese neam cu regele Samuil, făcând parte din dinastia Kometopouli, dar
bulgarii, printr-o discuţie publică provocată de Petru II Delian, îl dovediră, îl judecară şi aruncară în el cu
pietre, ca nefiind de spiţă bulgară, ci de neam valah, recunoscut de latini pe timpul ocupării Daciei.
Şi totuşi, după două secole, originea valahă nu mai fu pntru urmaşul său, Constantin Tih, un inconvenient ca
să ocupe în imperiu cea mai înaltă treaptă de îndată asăneştii îşi începură dinastia: (Ivan I Asen 1187-1196,
Petru IV (Teodor) 1196-1197, Kaloyan (Ioniţă) 1197-1207, Borilă 1207-1218, Ioan Asan II 1218-1241,
Koloman I 1241-1246, Mihail II 1246-1256, Koloman II 1256, Mitso 1256-1257, Constantin Tih (Pacificul)
Asen, 1257-1277, Ivailo (1277-1279), Ivan al III-Assen 1279-1280)
8
Demnitatea de ban era foarte veche, la fel cu aceea din Banatul Timişoarei din Ungaria unde şi acolo se
găseau bani şi care, la rândul ei, însemna tot una cu comitele, cârmuitorul unui comitat german.
Familia Basarabilor trebuie să fi fost şi ea foarte veche, deoarece, spre deosebire de obiceiurile din evul
mediu, Fotino afirmă că în secolele de după retragerea aureliană banul „urma în aceeaşi familie după
moştenire, afară de cazuri extraordinare, şi era cel dintâi în grad după domn, având dreptul moştenirii, la
nevoie, şi asupra tronului domniei”
9
Uns de chiar Theodor I Lascaris (1208-1222), primul împărat bizantin la Niceea după ocuparea
Constantinopolului de către occidentali in cruciada a IV-a (1204)
10
ibidem 1
11
Aceea de „os domnesc”
12
Căutare Ancestry.com (pag. completă e cu plată!): Genealogia lui Ana, daughter of Barbat (Ana fiica lui
Bărbat) pe ramura George este a 12-a, bunica mare pentru Lady Diana a 22-a, , bunica mare pentru Churchil
este a 20-a. , bunica mare pentru Louis XVII este a 16-a. Husband/Partner: Thocomerius (soţ/partener:
Tihomir)
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Onciul /Originile, pag. 38-39/ spune: „Ca urmasi ai Asanestilor, domnii Terii Românesti, si dupa ei si cei
ai Moldovei, voind sa exprime suveranitatea lor, se numea toti „Ioan”, prescurtat Io, Acest nume domnesc,
pus înaintea numelui personal, este mostenit dela primul loan al imperiului româno-bulgar, numit si loanita
sau Caloioan, care cel întâiu a fost recunoscut de statele europene ca suveran al Românilor si Bulgarilor,
fiind încoronat ca rege de legatul Papei dupa uniunea bisericeasca cu Roma (1204). Tot asa si urmasii
Asanestilor în Bulgaria se numea loan întocmai ca domnii nostri. In mod analog, si domnii Serbilor se
numea Stefan, dupa întemeietorul statului serbesc Stefan Nemania. Acelasi us la împaratii romani, care se
numeau toti Cesar dupa întemeietorul monarchiei. Deasemenea sl institutiunile de origine byzantinabulgara ale principatului Terii Românesti, transplatate de aci si în Moldova, arata legatura cu imperiul
româno-bulgar al Asanestilor. Daca statul ar fi fost întemeiat din regatul ungar, institutiunile lui ar trebui
sa arete urmele originii sale ungurene, care urme însa nu se gasesc.”
14
într-o ambuscadă la Râul Bărbat, întinsă de magistrul George şi obţinerea de bani de la Bărbat. Peste
puţin timp, neavând încotro, documentul din anul 1288 întocmit cu vinovăţie de magistrul George însuşi,
numeşte pe Bărbat, fratele lui Lython, cu atributul Voevodul Litua. El prelua voivodatul către 1279 la 1276
gasind în Haţeg pe Petru vv.
15
În Diploma Ioaniţilor din 1247 regatul maghiar le dădea acestora teritorii care s-au dovedit ulterior că nu le
stăpânea. Aceişi stratagemă o vor folosi călugării Tismanei în timpul ocupaţiei austriece a Olteniei falsificând
– pentru a nu trece la catolicism - diplomele lui Sigismund I, date după 14 iul.1418 şi hrisovul lui Huniade din
1444 (Amănunte în revista „Sămănătorul”, an III, nr. 1/2013, pag. 28)
16
Grigore C. Conduratu, Buc. 1898, p.47-49
17
Câţi euro au câştigat exact, vedeţi în revista „Sămănătorul”, an II, nr. 3/2012, paginile 2,3, 30 şi 31.
18
Gheorghe I Brătianu – Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti, reeditare, Buc, 1980, la
pag. 107 scrie: „Era dealtfel firesc ca această latură a tradiţiei noastre să capete o deosebită valoare în ochii
istoricilor maghiari. Într-o lucrare recentă, d-l Ludovic Elekes vede în ea dovada unei conştiinţe „de a fi
venit dinspre miazăzi”, care ar fi dăinuit încă în secolul al XVII-lea când se redacta Cronica anonimă. Dar
reproducând cu un deosebit interes cuvintele care o înregistrează, ocoleşte cu nu mai puţină grijă, partea care
se referă la descălecatul lui Negru Vodă, purces din Ardealul unde nu trebuie să se afle români la această
dată”. Gh. I Brătianu face aici şi el o eroare cu „descălecatul” din Ardeal, care va prinde bine istoricilor
maghiari. Da, afirmă ei, toţi românii din Ardeal l-au urmat pe Negru Vodă ca oile după cioban şi n-a rămas
urmă de valah în Transilvania. Mai încolo însă, tot Brătianu vede şi consecinţa „plecării vlahilor”: „La
1291, sub Andrei al III-lea, mai sunt convocaţi, pe lângă nobilii, saşii, ungurii şi vlahii la adunările pentru
dieta ardeleană. Dar aceasta este ultima lor menţiune. În 1292 şi 1298, la Pesta, apar în locul lor nobili
cumani; iar valahii dispar de atunci din rândul acelora chemaţi la adunările ordinelor privilegiate ale
Ardealului”.
19
Argumente în fasc. I din „Istoria românilor” de Const. Kogălniceanu, Buc., 1908
20
Există variante neţinând cont de faptul că la valahi titlul se pune înaintea numelui. Deci, nu
„Bezeramban” ci „Ban Bezeram”, nu „Saraba Ban” ca „Bathu Han” ci „Ban Saraba” ca Hasdeu, poate având
dreptate chiar şi istoricii sârbi cu explicaţia lor „Ban”= Domn şi „Sarab” = rege. Prin ungerea şi încoronarea
sa de către un mitropolit, domnului i se dădea titlul IO = Ioanes - ”cel ales de Dumnezeu” şi “domn din mila
lui Dumnezeu”, titulatură confirmată de toţi boierii prin puparea mâinii domnului.

Citiţi articolul original AICI:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/06/nicolae-n-tomoniu-eroi-boieri-si.html

“Non au marriage gay!!!”
Francezii protestează în stradă, românii îi vor urma
curând!Curtea Constituţională din SUA a declarat
neconstituţională sintagma "Căsătoria este uniunea
dintre bărbat şi femeie". În noua Constituţie a
României va mai fi modificat art. 48, propus de
Patriarhia Română?
Un mare scandal la orizont, în România!
Citiţi articolul “Matrimonium est coniunctio maris et feminae” AICI:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/06/matrimonium-est-coniunctio-maris-et.html
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IULIU-MARIUS MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

Este teologia o ştiinţă?

Utilizarea
unui
instrumentar
metodologic similar celorlalte ştiinţe
circumscrise de latura umanistă, sistematizarea
logică a unor argumente ce doresc dovedirea
unor adevăruri ce concurg din existenţa lui
Dumnezeu şi se fundamentează pe practica
Bisericii, dar şi dorinţa unor teologi de a fi trataţi
drept exponenţi ai cercetării şi nu simpli
diletanţi, au făcut şi fac adesea deiferite voci
să considere teologia ca fiind o ştiinţă.
Părerile nu sunt însă unanime în acest
sens, iar conştientizarea incompatibilităţii (fie
ea şi parţială) acestei echivalări pare să fie
reliefată şi de multitudinea de volume şi
cercetări ce tratează tot mai des fie despre
relaţiile1 şi raporturile dintre teologie şi ştiinţă2 ,
fie despre interferenţele dintre o reprezentantă a
acesteia şi cea din urmă3 . Chestiunea nu este clară
nici aici, demersurile fiind îngreuiate şi de aceea
că astăzi, când ştiinţa a cunoscut o dezvoltare
nemaiântâlnită, e cu mult mai greu să împaci cele
peste 8000 de discipline care-i aparţin4 cu teologia.
Ar fi aşadar necesar întâi un dialog între ştiinţe,
care să stabilească numitorul comun. La rândul lui,
acesta ar trebui să-L reliefeze pe Dumnezeu ca
fiind cel care le uneşte şi astfel, s-ar face paşi mari
şi repezi în această privinţă.
Pe de altă parte, nu trebuie omis faptul, că
din partea anumitor reprezentanţi ai teologiei (şi
nu numai) există o frică de dialog, şi acest lucru fie
datorită pericolului secularizării pe care îl poate
aduce aceasta5 , fie datorită altor concepţii care se
interpun în calea dialogului şi a unei potenţiale
colaborări6 , dând Bisericii o alură conservatoristă7 .
În ceea ce priveşte teologia, aceasta
utilizează, după cum am specificat anumite
elemente ce ţin de ştiinţă, din punct de vedere al
palpabilităţii rezultatelor şi al pragmatismului ei,
este cel puţin incomplet a se defini ca fiind o ştiinţă
ce analizează riguros şi pe baza unor metode bine
determinate anumite elemente şi ajunge la un set
strict de concluzii şi teze general valabile.
Un mare obstacol în calea definirii teologiei
ca ştiinţă îl reprezintă însăşi leit-motivul ei,
existenţa necircumscrisă şi transcendentă care se
plasează în centrul căutărilor ei şi în jurul căreia

ea gravitează, Dumnezeu. El este superior tuturor
elementelor finite, este cel care ne conduce8 , ori
încercarea de a-L reduce la lucruri şi fenomene
create şi limitate reprezintă, în mod cert, o mare
eroare.
În acest context, răspunsul clar pare a fi
acela negativ. Ce folos au atunci tomurile de cercetări
realizate cu maximă rigurozitate aparţinând diferitelor
spectre ale teologiei, în cadrul cărora, teologi mai
noi sau mai vechi, îşi dau concursul în a oferi
explicaţii şi răspunsuri la diferite dileme, în a tezaurize
sau în a aprofunda anumite aspecte insuficient
studiate. Teologul Adrian Lemeni, după ce
evidenţiază faptul că conştiinţa teologică a Bisericii
nu se legitimează prin coerenţa gândirii argumentative
sau acurateţea raţionamentelor subtile, ci pe
experienţa eclesială pătrunsă de prezenţa
copleşitoare a Duhului9 , încearcă o împăcare a celor
două, prin următoarea afirmaţie:
Ortodoxia admite o distincţie între ,,teologia”
ca trăire a relaţiei cu Dumnezeu, corespunzând vieţii
în Hristos, şi ,,ştiinţa teologică”, prin aceasta din urmă
înţelegând demersul ştiinţific care serveşte nevoilor
specifice exprimate în spaţiul teologiei academice10 .
Explicaţia este una de compromis şi pare
palpabilă, fiind fundamentată pe statutul de făptură
raţională a omului, care are nevoie, dincolo de trăirea
mistică şi înainte de a ajunge la ea, de o descriere a
elementelor de credinţă. Ea nu este una exhaustivă
şi este puţin probabil că va exista vreodată o definiţie
sau un tratat care să epuizeze acest subiect,
problema rămânând mereu deschisă şi lăsând loc
unor noi interpretări.
Raliindu-ne parţial afirmaţiei mai-sus citate,
vom susţine că într-adevăr ar trebui să existe o
distincţie între teologie ca ştiinţă academică şi
teologia mistică, în calitatea ei de trăire a realităţii
Bisericii. Între ele se găseşte însă, paradoxal sau
nu, o adevărată compenetrare. Bunăoară, dacă în
medicină între latura teoretică şi cea practică există
o strânsă legătură, la baza oricărui act chirurgical
existând o serioasă pregătire teoretică, bazată la
rândul ei pe o profundă cercetare empirică, la fel se
întâmplă şi în teologie, cu precizarea că aici, practica
poate funcţiona adesea fără a fi fundamentată pe o
bogată experienţă teoretică (ca în cazul multora
dintre Sfinţii Părinţi sau pustnici), aceasta fiind
suplinită de experienţa împărtăşirii cu Duhul Sfânt,
cele două coexistând fără a se exclude.
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Existând, după cum remarcă părintele Ioan Chirilă, o
serie de încercări intense în ultimii ani de a realiza un
dialog între teologie şi ştiinţă. Cf. Ioan Chirilă, The dialogos between theology and science. Meeting through
the word, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca,, 2009, p.
18.
2
Remarcabile sunt în acest sens următoarele lucrări:
Magda Stadinschi, coord., Perspective româneşti asupra
ştiinţei şi teologiei, ed. Magda Stavinschi, Editura Curtea
Veche, Bucureşti, 2006; Basarab Nicolescu, Magda
Stavinschi, ed., Science and Orthodoxy, a Necesary
Dialogue, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2006; ***,
Simpozionul Naţional ,,ştiinţă şi teologie – componente
compelmentare ale educaţiei” - Ediţia a III-a, 23-29
august 2007, Editura Universitaria, Craoiva, 2007;
Gheorghe Sandu, ştiinţă şi credinţă împreună pe calea
adevărului, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2007;
Ian G. Barbour, Când ştiinţa întâlneşte religia.
Adversare, străine sau partenereş, traducere Victor
Godeanu, col. ştiinţă şi religie, Editura Curtea Veche,
Bucureşti, 2006; Basarab Nicolescu, Magda Stavinschi,
ed., Transdisciplinary approaches of the dialogue
between science, art and religion in the Europe of
tomorrow, col. ştiinţă şi religie, Editura Curtea Veche,
Bucureşti, 2008. Pentru un istoric al relaţiilor dintre
teologie şi ştiinţă de-a lungul tuturor epocilor istorice, a
se vedea studiul bine documentat al francezului Jean
Staune: Jean Staune, ,,Science and Religion. Elements
for a New Encounter”, în vol. Transdisciplinary
approaches of the dialogue between science, art and
religion in the Europe of tomorrow, ed. Basarab
Nicolescu, Magda Stavinschi, col. ştiinţă şi religie,
Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2008, pp. 61-73.
3
Cum sunt de exemplu simpozioanele organizate de
profesorul clujean Mircea Gelu Buta la Bistriţa, în care
se vorbeşte despre relaţia dintre medici şi Biserică,
referatele fiind apoi antologizate în volume. Cf. MirceaGelu Buta, coord., Medicii şi Biserica, vol. 1-10, Editura
Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004-2012. De asemenea,
deosebit de importantă este legătura dintre teologie şi
psihologie, tot mai des evidenţiată astăzi. Cf. Alexandru
Mitrache, ,,Religia şi paradigmele ştiinţei”, în vol.
Simpozionul Naţional ,,ştiinţă şi teologie – componente
compelmentare ale educaţiei„ Ediţai a IIIa, 23-29
august 2007, Editura Universitaria, Craoiva, 2007, pp.
151.
4
Basarab Nicolescu, ,,Towards an Apophatic
Methodology of the Dialogue between Science and
Religion”, în vol. Science and Orthodoxy, a Necesary
Dialogue, ed. Basarab Nicolescu, Magda Stavinschi,
Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2006, p. 19.

5

Parþial justificate, dacă ar fi să-i dăm crezare lui
Cristian Bădiliţă, care susţine că în Spania, secularismul
afectează studiile patrologice. Cristian Bădiliţă, ştiinţă
dragoste credinţă. Convorbiri cu patrologi europeni,
col. ştiinţă şi religie, Editura Curtea Veche, Bucureşti,
2008, p. 85.
6
Unele dintre ele de-a dreptul comice, cum este cea a
lui Ioan Vlăducă, care susţine că învăţământul actual
este în stăpânirea francmasonilor, şi că aceasta constituie
o problemă în calea dialogului şi chiar un pericol. Cf.
Ioan Vlăducă, Dictatura pseudo-ştiinţei, Fundaţia Petru
Vodă, Piatra Neamţ, 2009, p. 7.
7
Care, de-a lungul vremii a fost exploatată atât de
celelalte ştiinţe, cât şi de stat, în cazul regimurilor
totalitare. Spre exemplu, comuniţtii vedeau în atitudinea
ostilă a Bisericii faţă de ştiinţă un paravan pentru
sprijinirea activităţilor de exploatare. Iată un citat
reprezentativ în acest sens: Conservatorismul religiei,
ostilitatea ei faţă de progresul social şi ştiinţific îşi are
cauzele, fireşte, în rolul său social reacţionar, de
sprijinitoare a exploatatorilor din toate timpurile; Petre
Beraru, Modernizarea religiei, Editura ştiinţifică,
Bucureşti, 1963, p. 5. În ce măsură el provine dintr-o
convingere sinceră a autorului sau este doar un paravan
ce permite incriminarea religiei, este însă discutabil.
8
Dumitru Stăniloae, Experience of God, Holy Cross
press, Boston, 1994, p. 21.
9
Adrian Lemeni, coord., Repere patristice în dialogul
dintre teologie şi ştiinţă, Editura Basilica, Bucureşti,
2009, p. 11.
10
Ibidem, p. 13. Cf. Alexei Nesteruk, op. cit., p. 250,
care susţine că teologia şi ştiinţa constituie tipuri de
activitate diferită a subiectivităţii umane, problema
medierii dintre ele fiind una referitoare la unitatea şi
integritatea experierii umane a existenţei. Cf. Gheorghe
Sandu, op. cit., p. 8.
11
Radu Preda, Cultura Dialogului. Pledoarii şi exerciţii,
col. Universitatis, seria Theologia Socialis, vol. 7,
Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009, p. 102.

Sfânta Mânăstire Tismana - prima şcoală de
copişti de scriere slavonă din Ţara Românească

Citiţi articolul original aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/06/iuliu-marius-morariu-este-teologia-o.html
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IONUT HENS - (n. 1989, Cluj-Napoca)
- Eseist, teolog

Nădejdea

Nădejdea este credinţa pe care o are cineva
în anumite împliniri viitoare şi în împărtăşirea pe care
o va avea din acele împliniri. Aşa că nădejdea în
învierea morţilor şi în împărtăşirea din fericirea veşnică
a dat Sfinţilor Mucenici tăria să îndure chinuri cumplite
şi să-şi dea viaţa pentru credinţa creştină ( 2 Marcu 7,
9). Astfel, nădejdea e pe de o parte „un dor”, e năzuinţa
sufletului în aşteptarea unui bun făgăduit, iar pe de
altă parte este încrederea neclintită în împlinirea
făgăduinţei date nouă de Dumnezeu. Este o înaintare,
un salt în timp, în viitor, este un ochean care apropie
de ochii sufleteşti lucrurile foarte îndepărtate. Nădejdea
este o iluminare adevărată în Dumnezeu, dată în inima
omului prin insuflare şi iluminare de la Dumnezeu, ca
să nu deznădăjduiască vreodată de harul lui Dumnezeu,
atât pentru iertarea păcatelor, cât şi pentru oricare
cerere, când se cere un lucru bun, fie dintre lucrurile
vremelnice, fie din cele veşnice.1
Prin nădejdea creştină, una dintre cele trei
virtuţi teologice, Dumnezeu ne face să înţelegem că
El este alături de noi şi ne ajută să trecem peste necazuri
cu condiţia să fim răbdători în aşteptarea ajutorului şi
a celor făgăduite nouă. Dumnezeu ne-a creat din iubire,
şi prin nădejde, El vrea să ne arătăm iubirea faţă de El
şi prin aşteptare, sperând cu răbdare ajutorul sau cele
făgăduite din partea Sa. Noi trebuie să fim convinşi că
Domnul îşi va îndeplini promisiunile făcute faţă de
noi, dar trebuie să mai ştim că acestea se vor adeveri şi
împlini doar când va voi şi va crede El de cuviinţă.
Deci, nădejdea creştină vrea să fie dorul arzător şi
aşteptarea cu încredere a împlinirii tuturor celor
făgăduite de Dumnezeu tuturor acelora care cred în
voia Sa. Omul ştie că Dumnezeu este de cuvânt şi se
vor împlini toate cele făgăduite lui pentru că de-a
lungul veacurilor Domnul şi-a respectat toate
promisiunile făcute oamenilor.
Prin nădejde se înţelege încredinţarea pe care
cineva o are privitor la împliniri viitoare şi satisfacţia
pe care o va avea în urma acelei împliniri. Doar
încrederea adevărată în împlinirea făgăduinţelor şi mai
ales în Făgăduitorul cel drept ne pot duce spre calea
veşniciei.2
Nădejdea ca virtute teologică, este puterea

care susţine pe om în întreaga lui activitate : ,,Toate
lucrurile cele văzute, săvârşite în această lume, se fac cu
speranţa împărtăşirii de rezultatul ostenelilor. Dacă cineva
nu se bucură din plin de rezultatul ostenelilor sale, munca
nu-i este de niciun folos. Agricultorul seamănă cu speranţa
obţinerii roadelor (I Cor. 9,19), iar cel ce-şi ia soţie face
acest lucru cu speranţa că va avea moştenitor. La fel se
întâmplă şi cu cel ce caută Împărăţia cerurilor, o face cu
speranţa de a i se lumina ochii inimii : se leapădă de
lucrurile lumeşti şi stăruind în rugăciuni şi cereri, aşteaptă
ca Domnul să vină, să i se arate şi să-l cureţe de păcatul
care locuieşte în el. Nădejdea creştină izvorăşte din credinţa
în tot ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu (Gal. 5,5). Credinţa
ne asigură că Dumnezeu este neţărmurit de credincios, este
puternic, este bun; şi avem nădejde că, prin harul Său şi
prin jertfa Mântuitorului, vom primi de la El bunătăţile
făgăduite.
A doua dintre cele trei virtuţi, nădejdea, îşi trage
obârşia din credinţă, aşa cum copacul odrăsleşte din
rădăcină. Credinţa adevereşte bunătăţile făgăduite şi putinţa
de a le avea ; nădejdea însă ne face să le dorim şi să le
aşteptăm. Credem deci că ,,Cel care a poruncit să nu
minţim, cu mult mai mult El nu va minţi’’3 , de aceea zice
Sfântul Apostol Pavel : ,,Să ţinem mărturisirea nădejdii
nesmintită , pentru că credincios este Cel ce a făgăduit’’
(Evr. 10,23).
Nădejdea şi grija coexistă în sufletul omului şi
acest lucru nu este înţeles de către sufletul omului. Cel
puţin se ştie că nădejdea religioasă, cea a fericirii din viaţa
viitoare, e cu atât mai prezentă în suflet cu cât grija este
mai absentă, dar aceasta se poate întâmpla şi invers, adică
cu cât grija este mai mare cu atât nădejdea scade în valoare.
Nădejdea şi grija se presupune că ar avea o singură rădăcină
în fiinţa omului deoarece au acelaşi obiectiv : preocuparea
de viitor. Când această rădăcină produce fructul nădejdii,
fructul grijii nu mai creşte, dar când fructul grijii este mai
crescut decât cel al nădejdii se creează şi se formează un
fruct diform şi neplăcut numit deznădejde.4
De la grijă nu este decât un pas şi ajungi la frică,
ea, frica nu face altceva decât să te arunce în braţele
deznădejdii. Iar pentru a scăpa de această frică nu trebuie
să ai nimic altceva decât dragoste5 . Frica este acel sentiment
care te duce la o mare suferinţă cu cât îi acorzi mai multă
importanţă. Ea îţi creează frământări interioare care vor
da naştere unor suferinţe cu atât mai mari cu cât teama
este mai mare. Însă se ştie că nu suferim totdeauna fără
folos pentru că în urma unei suferinţe se anunţă o mai
mare bucurie aşa cum după o furtună îngrozitoare
parcă soarele apare mai strălucitor.
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Necazul apărut în vieţile noastre la o primă
privire este de nedepăşit, imposibil de rezolvat şi greu de
îndurat, dar se ştie că oricine s-a lovit de un necaz la un
moment dat l-a făcut mult mai puternic, nu neapărat că la călit în a depăşi şi alte obstacole viitoare ci îl face mai
puternic pentru că leagă mai strâns pe om de Dumnezeu.
O suferinţă, un necaz, o nenorocire n-ar trebui să ne ducă
la mari deznădejdi ci dimpotrivă ar trebui să dezvolte o
nădejde cât mai puternică şi de nestrămutat. Pesimismul,
neîncrederea, lipsa de credinţă, nerăbdarea dacă nu sunt
înfrânte şi stăpânite nu vor face altceva decât să te ducă
la deznădejde, însă dacă priveşti necazul ca pe o bucurie
nu vei ajunge să regreţi acest lucru pentru că nădejdea,
speranţa, răbdarea şi gaândul bun au dus tot timpul pe
om în legătură mai puternică şi mai profundă cu
Dumnezeu.
Un exemplu biblic foarte bun în acest caz este
dreptul Iov, care la început avea de toate pentru a duce un
trai de care alţii nu aveau parte, dar s-a întâmplat că
Dumnezeu a vrut să-i pună la încercare credinţa şi i-a
luat toate darurile pe care cândva i le-a oferit. În această
relatare se observă cum Iov nu renunţa să creadă în
Dumnezeu dar mai ales acesta nu deznădăjduieşte că va
rămâne în această stare pe tot parcursul vieţii sale. Iov
avea încredere în el şi mai ales avea foarte mare încredere
în Cel ce i-a oferit şi luat toate pe care le-a avut, el ştia că
deşi suferă în acele momente va veni şi timpul când va fi
iar în starea de dinainte. De admirat este faptul că Iov nu
a deznădăjduit, a privit acele suferinţe pe care le-a îndurat
ca pe nişte daruri, care au sporit dragostea lui în
Dumnezeu. Văzând că Iov este nestrămutat în credinţa,
nădăjduind continuu şi iubindu-L fără încetare I-a dat
răsplată dublă. La fel vor primi toţi cei care vor acţiona
ca dreptul Iov, vor avea tot ce le trebuieşte atât în viaţa de
pe pământ cât şi din cea pe care ne-a promis-o Mântuitorul
Nostru.
Se ştie că cel ce are nădejde în Dumnezeu rămâne
neclintit în faţa oamenilor, răbdător şi liniştit în
strâmtorări şi în necazuri, şi mai cu seamă în faţa morţii.
Nădejdea creştină îndeamnă cu putere spre fapte bune şi
spre virtuţi.
Păcătuieşte împotriva nădejdii cel ce :
1) se încrede numai în el însuşi sau în alte făpturi, iar nu
în Dumnezeu ;
2) se deznădăjduieşte de ajutorul lui Dumnezeu ;
3) nădăjduieşte cu prea multă cutezanţă în mila lui
Dumnezeu ;
4) ispiteşte pe Dumnezeu.
Cel care se încrede în sine sau în alte făpturi şi
nu se va încrede în Dumnezeu nu are nădejde creştină ci
nădejdea lui este doar o simplă nădejde pământească. Cu
toate că uriaşul Goliat se bizuia pe puterea lui, bătânduşi joc de izraeliţi, a fost ucis de David, tinerelul mititel
care se încrezuse doar în puterea lui Dumnezeu (I Regi

17,52). Numai cel cu nădejde în Dumnezeu poate izbuti
în tot.
Încrederea prea mare în mila dumnezeiască
este păcat, fiindcă ea împinge pe cel vinovat să stăruie
în păcat, amăgindu-se cu gândul că Dumnezeu, în
marea Lui îndurerare, Se va milostivi şi de el.
Dumnezeu este mult milostiv, dar este şi drept, aşa că
cel care crede numai în bunătatea Lui şi nu şi în
dreptatea Lui comite o greşeală.
Cel care se aruncă în primejdie, nădăjduind
că Dumnezeu o să-l scoată nevătămat, ajutându-l nu
face altceva decât să ispitească pe Dumnezeu. Acestui
tip de om nu-i pasă de voia lui Dumnezeu, se aruncă
în primejdie numai pentru a înfrunta primejdia , acest
om nu poate beneficia de ajutorul lui Dumnezeu pentru
că nu nădăjduieşte întru El.
Având nădejde nestrămutată în Dumnezeu,
după învăţătura Bisericii noastre, este izvorul binelui
şi al sfinţeniei , credinciosul păşeşte din virtute în
virtute, străduindu-se să se arate folositor atât pentru
sine , cât şi pentru comunitatea din care face parte.
Prin nădejde, creştinul se întăreşte luptând împotriva
grijilor lumeşti, pământeşti.
Sfântul Marcu Ascetul spune că nădejdea în
Dumnezeu face inima largă, iar grija trupească o
îngustează.6 Nădejdea întâlnirii cu Dumnezeu îi dă
omului curajul necesar pentru a depăşi toate încercările
vieţii. Nădejdea moştenirii vieţii veşnice îl face pe om
să se străduiască a duce o viaţă creştinească.7
1

*** , Învăţătura de credinţă ortodoxă, ediţia a V-a,
Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, p. 196
2
Ibidem, p. 197
3
CF. Sf. Clement Romanul, Epistola I către
Corinteni, cap. XXVII, p. 111, în ,,Scrierile
Părinţilor Apostolici’’, trad. note şi indici de Pr.
Dumitru Fecioru, Editura I.B.M. al B.O.R.,
Bucureşti, 1979, p. 60
4
Pr. Prof. Dumitru Staniloae, Ascetica şi mistica
ortodoxă , vol I Ascetica, Editura Deisis, Alba Iulia,
1993, p. 178
5
Noua Mucenita Maria din Gatcina, Cum să biruim
deprimarea, 153 sfaturi din învăţăturile Sfinţilor
Părinţi, Editura Sophia, Bucuresti, 2003, p.27,

6

****, Filocalia, volumul I, Despre cei ce-şi
închipuie că se îndreaptă din fapte, trad. din limba
greacă Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sibiu, 1947, p.
259
7
IPS Andrei Andreicuţ, Nevoinţele desăvârşirii,
Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011, p. 90

Citiţi articolul original aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/06/ionut-hens-nadejdea.html
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Origen – eretic sau victimă?
Argumente în apărarea “omului de oţel”
Introducere
Origen a fost maestrul eminent şi
marele erudit al Bisericii antice; unul dintre cei
mai importanţi, profunzi şi influenţi scriitori.
Dotat cu o puternică personalitate, posedă o
ştiinţă enciclopedică, şi din acest motiv este
inclus între gânditorii cei mai originali pe care
i-a avut vreodată omenirea. Cu el, Şcoala din
Alexandria a ajuns la apogeul său.
A utilizat cultura şi filosofia din timpul
său, a respins foarte bine periculoasele teorii
gnostice, a apărat doctrina creştină împotriva
atacurilor adversarilor, a ajutat creştinii să dea
mărturie despre speranţa care se afla în ei, i-a
stimulat cu cuvântul şi cu exemplul unei vieţi
aproape perfecte.
Vasta şi multiforma sa operă a adus un
rol important în istoria dogmei creştine şi a
fixat, pentru speculaţia ulterioară, orientări şi
linii de dezvoltare care vor fi decisive.1
Origen aparţine celor mai mari bărbaţi
ai umanităţii şi este cel mai productiv scriitor
al Bisericii vechi. A purtat în pieptul său patosul
religios al Orientului, căutarea neîncetată a
filosofului grec, interesul pentru adevărurile
ascunse ale iudeului şi credinţa existenţială a
creştinului. Aceşti factori au emoţionat pe
genialul Origen şi l-au mişcat la realizarea
măreţei sale opere (...).
A fost odraslă autentică a climatului
spiritual alexandrin şi a activat în epoca în care
în spaţiul filosofiei se naşte neoplatonismul prin
opera lui Plotin, în spaţiul căutărilor religioase
apar tendinţele ascetice accentuate, în special
prin maniheism, şi în spaţiul Bisericii
precumpănesc două direcţii teologice: cea

tradiţională prin Sfântul Irineu de Lyon şi Sfântul
Ipolit Romanul şi cea netradiţională prin Clement
Alexandrinul şi, desigur, Tertulian.
Pe cât de uşor este să vorbim despre
măreţia lui Origen, pe atât de dificil este să
definim mersul său teologic în cadrul epocii sale
şi, desigur, să definim influenţa sa asupra
generaţiilor următoare de teologi. A fost prin
excepţie un spirit original, ca să fie aşezat într-o
direcţie teologică precisă şi o mare personalitate,
ca să aibă urmaşi. Prin urmare, Origen nu a creat
o şcoală pe care să o urmeze în mod credincios
adepţii săi. Şi-a creat în principiu prieteni şi
duşmani, admiratori şi contestatari ai operei sale,
care au provocat, desigur, confuzie şi criză în
sânul Bisericii, pe care acela nu le pricinuise
direct şi intenţionat.2
Origen a reuşit să îmbine într-o sinteză
interesantă cercetările teologice ale primelor
veacuri creştine, concentrându-le cu ajutorul
cărţilor Sfintei Scripturi în jurul persoanei divinoumane a Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea
opera lui t eologică a exercitat asupra
contemporanilor şi exercită până azi o influenţă
considerabila.3
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Dar, din cauza gândirii sale arzătoare şi
a neînţelegerii metodei sale a fost un semn de
contradicţie în timpul vieţii sale şi mai ales după
moartea sa (controversa origenistă). Fiind vorba
de o teologie a căutării el prefera mai mult să
discute decât să definească, să formuleze ipoteze
diferite decât să sistematizeze o anume teză.
Totuşi, adversarii şi discipolii nu au încetat să se
formeze inspirindu-se de la puternica sa
speculaţie, care a reprezentat o cucerire perenă
pentru istoria gândirii filozofice şi teologice a
umanităţii. 4 Astfel, metoda sa e nouă şi
periculoasă, e metoda ipotezei, a părerii
personale aşa cum se exprimă el, încă din prefaţa
tratatului „ Despre principii”, dar el rezervă
Bisericii dreptul de accepta sau nu punctul său
de vedere, iar sieşi pe acela de a reveni şi a edifica
ipotezele făcute.5
Aşadar, figura lui Origen a străbătut
secolele trecând printre două rânduri: unul, de
apărători entuziaşti, altul, de acuzatori fanatici.
Cartea a VI-a a istoriei bisericeşti a lui Eusebiu
e aproape un imn de laudă pentru marele
Alexandrin. Ca acesta, antichitatea creştină nea lăsat multe altele, admiratorii lui Origen fiind
şi numeroşi şi mari. În faţa lor se ridică însă, cu
sentimente şi păreri contrarii, manifestate în
proteste şi anateme pline de toată ura posibilă,
figurile diferiţilor antiorigenişti, care duc cu
ceilalţi o luptă înverşunată pe mormântul
ilustrului Origen. 6
Niciodată vre-un om nu a fost mai
discutat decât Origen, scria la începutul secolului
nostrum un reputat teolog în persoana Pr. Prof.
Sebastian Chilea, aclamat de unii ca cea mai mare
lumină a Bisericii după Sfinţii Apostoli, hulit de
alţii ca flagelul Ortodoxiei şi părintele tuturor
ereticilor; el a văzut lumea împărţindu-se în
două tabere, pentru sau împotriva lui. De cele
două părţi, aproape în număr egal, găsim şi
eretici dar si Sfinţi Dascăli ai Bisercii încât,
dacă s-ar lua în consideraţie majoritatea
sufragiilor, hotărârea ar fi nesigură. Nici
autoritatea adversarilor săi nu poate să-l
condamne fără rezerve, nici însuşirile
apărătorilor săi nu îl pot achita fără cercetări

şiTovarăşul
poate atitudinea cea mai justă şi poate cea
maiAndrei
înţeleaptă este neutralitatea binevoitoare
Pleşu din admiraţie, milă, simpatie,
constând
recunoştinţă şi discretă dezaprobare, pe care
au avut-o faţă de el cei mai de seama Părinţi
ai Bisericii. 7
1

Pr. Damian Gheorghe Pătraşcu, Patrologie şi

Patristică, Editura Serafica, Roman, 2006, p. 259.
2

Prof. Dr. Stylianos G. Papadopoulos, Patrologie,

Vol. I, Editura Bizantină, Bucureşti, 2006, p. 373.
3

Drd. Corneliu Zăvoianu, Istoricul Eusebiu de
Cezareea despre Origen, în revista Glasul Bisericii,
Nr. 10-12/ 1980, pp. 820- 835, p. 820.
4

Pr. Damian Gheorghe Pătraşcu, op. cit., p. 259.

5

Pr. Prof. Ioan G. Coman, Patrologie, Sfânta

Mânăstire Dervent, 1999, p. 73.
6

Teodor M. Popescu, Denaturarea istoriei lui
Origen, în revista Biserica Ortodoxă Română, Nr.
5/ 1926, pp. 246- 264, p. 246.
7

Drd. Corneliu Zăvoianu, op. cit., p. 820.

Citiţi volumul complet aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Silviu-Aurelian_Jimborean-Origen-eretic_sau_victima.pdf
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TRAGICUL ACCIDENT DE
LA CANIONUL MORACE
Prim-ministrul muntenegrean Milo
Djukanovic şi ministrul de interne Ivica Dacic
au oferit, încă din primele momente, tot sprijinul
necesar pentru a reduce consecinţele
accidentului grav care s-a produs la podul numit
Grlo - „Gâtul”, aflat la o bif urcaţie spre
Manastirea Moraca.
Milo Djukanovic pleacă imediat, însoţit
de ministrul Sănătăţii Rasko Konjević, Miodrag
Radunovic şi ambasadorul român Mihai
Florică, spre Centrul Clinic de la Podgorica.
Vizitează saloanele cu răniţi grav, scoşi din
malul canionului de muntenegreni.
O femeie rămasă neidentificată şi
patru alpinişti dirijau cu o energie ieşită din
comun operaţiunea echipei salvatoare alcătuită
ad-hoc, din două şiruri de muntenegreni care
au sărit fără şovăială în ajutor. Tărgile rulau cu
turiştii vătămaţi ca pe bandă rulantă. Cei de
sub o stâncă de peste 50 tone nu mai puteau fi
salvaţi. Conducătorul grupului de alpinişti,
medic de meserie, stabilea priorităţile la
urcarea răniţilor pe pod unde aşteptau
ambulanţele. La spital era mobilizat întregul
personal medical şi toate resursele tehnice
existente în dotare.
Muntenegrenii donează sânge pentru
salvarea românilor. Nu e timp de gândire ci de
acţiune spontană. Ce resorturi lăuntrice îi mâna
pe aceşti oameni decât o predispoziţie
acumulată de-a lungul secolelor?
„- Nici nu ai timp să te gândeşti, îşi
aminteşte unul din alpinişti, nu ai timp de
emoţii, trebuie doar să-ţi faci treaba. E doar
instinct. Te duci acolo şi găseşti soluţii să ajuţi
oamenii.”
„- Din fericire, aveam echipamentul de
căţărat cu noi, frânghii şi am făcut ce am putut.
Toţi oamenii care s-au oprit la locul accidentului
au coborât în râpă şi am transportat răniţii din
mână în mână.”, spune medicul, alpinist
amator. „- Erau în şoc, adaugă un coleg,
trecuseră 15 minute de la accident. Erau plini
de sânge, răniţi grav, unii erau morţi.”
„ - Îmi amintesc, zice altul, că o
persoană era foarte rănită şi nu puteam să fac
nimic pentru ea. Am încercat să chem doctorul
să o ajute dar acesta se ocupa deja de alţi
oameni. Mi-a spus să vorbesc cu ea, să o
calmez dar era foarte dificil, nu înţelegea limba,
nu vorbea engleză. La un moment dat, a venit

Români striviţi de o stâncă prăvălită

Un alt pod peste Canionul Moracea

Cei patru alpinişti salvatori
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şi un medic şi mi-a spus că pot să o pun pe
frânghie. Era rănită grav la un umăr şi nu puteam
nici măcar să o ating. Am luat-o de picioare,
doctorul a luat-o de mâini. Încerca să-mi spună
ceva, poate îmi cerea ajutorul. Nici nu ştiam ce
să-i fac pentru că eram speriat să nu îi fac mai
mult rău. Trebuia să aştept doctorul ca să îmi
spună ce să fac şi apoi să reacţionez.”
„- Îmi amintesc multe feţe şi mulţi
oameni care cereau ajutor”, spune medicul
pentru a arăta cât de copleşit era de situaţie.
„- Era o femeie cu părul blond care mia spus că s-a lovit la spate şi i-am spus să fie
răbdătoare şi că totul va fi bine. Mi-a dat mâna,
am stat împreună câteva minute până doctorul
a ajutat altă persoană mai grav rănită. Şi apoi
au reuşit să o transporte şi acel moment m-a
emoţionat tare.”
Oamenii aceştia reprezintă exact tipul
de muntean al spaţiului balcanic, acel muntean
trecut prin nenumărate primejdii de-a lungul
secolelor umplute de sânge pentru a-şi apăra
glia şi a-şi ajuta semenii. Muntenegrenii şi sârbii,
aidoma valahilor sunt exact ceea ce spune
Dragutin în comentariul său: „Numai într-o ţară
de credinţă, umanitate şi eroism se poate
întâmpla că sute de oameni vin în mod voluntar,
punând-şi viaţa în pericol, pentru a ajuta alţi
oameni aflaţi în primejdie.”
La numai câteva ore de mers cu barca,
dincolo de Marea Adriatică, un român salva a
doua zi de la accident o familie de italieni al
căror apartament era în flăcări.
Gesturi ale unor reprezentanţi aleatorii
ale unor popoare din Europa de răsărit, popoare
creştine, tăcute şi tainice, care au cunoscut cele
mai mari opresiuni şi nedreptăţi de-a lungul
istoriei lor zbuciumate. Criza economică actuală
provocată de conducători necreştini, guralivi şi
sfidători pe faţă, ridică astăzi flăcări spontane
în Franţa, Grecia, România, Bulgaria iar în alte
locuri focul mocneşte.
Din nefericire, pe când oamenii cu gând
curat se unesc, „aleşii poporului” (ştim noi cum!)
se înjură politic şi scuipă în jur otravă făcânduse de râs. Ei au ieşit de mult din rândul
popoarelor lor pentru că ajunşi la putere şi-au
pierdut, orice urmă de luciditate. Sunt tot mai
urâţi de popor în ţările lor, prin orice gest
nesăbuit pe care-l fac şi prin oricare împrejurare
unde nu se abţin să facă pe deştepţii. Cu ochii
bulbucaţi beţivii politici ori aruncă în fugă trei
cuvinte când ar fi cazul să laude, ori aruncă
suliţe otrăvite contra celor care reuşesc să
râmână normali când fac lucruri normale.
Aceasta mi s-a părut a fi atmosfera pe
care au poluat-o unele „personaje” malefice în
aceste zile fierbinţi de mare creştinătate,

Medicul muntenegrean - alpinist amator - întinde
frânghiile salvatoare

Muntenegrean aducând flori a doua zi
la locul accidentului

Flori la locul prăvălirii autocarului de pe pod
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umanitate şi eroism.
Zic „mi s-a părut” pentru că i-aş da,
eventual, circumstanţe atenuante preşedintelui
Băsescu care a mulţumit cu jumătate de gură
autorităţilor muntenegrene pentru efortul făcut.
L-aş ierta, fiind probabil mai reţinut de frica
gândului că l-ar certa Noua Inaltă Poartă de la
Bruxelles, el fiind deja oaia neagră a Europei
care nu vrea să recunoască independenţa
Kosovo. Să-i fi spus cineva că acolo era vechea
Metohie a Muntenegrului, leagănul dinastiei
Duşan şi locul marii bătălii cu turcii unde Murad
muri de spadă sârbească iar prinţul Lazăr al
sârbilor (văr cu Cuviosul Nicodim de la Tismana)
răpus de buzdugan turcesc? O şti cumva că
primul ministru muntenegrean este căsătorit cu
românca Lidia Cuc?
După cum cântă căţelandrii săi de la
telev iziunea B1, pentru a diminua rolul
operaţiunii guvernamentale bine reuşite de
repatriere a răniţilor, mă îndoiesc că e altceva
la mijloc decât mojicie f aţă de prietenii
muntenegreni.
Dar mojicia sa n-ar fi o catastrofă, după
cum nici noutate nu e. Mă cutremură însă gândul
că marinarul s-a reţinut a face vâlvă prin
protocolarele sale mulţumiri, ca un fel de
preambul la recunoaşterea independenţei
regiunii Kosovo! Doamne fereşte-ne de încă o
catastrofă!

Harta Muntenegru în timpul regatului

Dumnezeu să-i odihnească în
pace pe cei decedaţi!
Fie-le ţărâna uşoară!
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Grigore - Toma Someşan Eseist, teolog

MÂŞKIN AL LUI DOSTOIEVSKI,
întruparea sfinţeniei teopatice

1. Unde e Duhul Domnului, acolo este Adevăr devine foarte vagă şi difuză
libertate (2 Co 3,17)
nemaiputând sta în nici un fel împotriva
păcatului 3 sau putem fi solidari cu dureroasa
afirmaţie a lui Paul Evdokimov omul
Nu se poate vorbi de sfinţenie trecând peste
secularizat îl resimte pe Dumnezeu ca duşman
libertatea omului. Fiecare epocă şi fiecare om
al libertăţii4 . Din păcate societatea pare că
s-au autodefinit în funcţie de înţelegerea acestei
înclină spre afirmaţia celebră a lui Jean-Paul
libertăţi, cert este că astăzi nu se mai moare
Sartre Dacă Dumnezeu există, eu nu mai sunt
pentru un ideal, cum ar fi libertatea. Ea este
liber, şi nu înspre adevărul descoperit lui Petre
confundată de multi cu libertinajul şi astfel în
Ţuţea care afirma magistral: Libertatea omului
libertinaj fiind luptăm împotriva libertăţii, fară
e partea divină din el5 sau omul este liber, pentru
a ne da seama. Libertatea se pierde dacă ea îşi
că este chip al libertăţii absolute6 cum spune
vede confirmată propria voinţă numai în
Nellas.
negare. Fiindcă atunci eu am folosit, ce-i drept,
Astăzi în libertate luptăm contra
libertatea, însă în aceeaşi clipă am şi distruslibertăţii, sau unii chiar neagă existenţa acesteia,
o1 . Această nebunie libertină seamană oarecum
cert este că, libertatea, oglindită în iubire este
cu povestea lui Hans cel norocos, care din
proprie creştinismului. Fără libertatea de voinţă
comoditate a schimbat bulgărele de aur care-i
şi de conştiinţă religia, cultura, societatea şi
părea prea greu şi obositor, rând pe rând, cu
statul ar reprezenta doar forţa şi tirania,
un cal, cu o vacă, cu o gâscă, cu o piatră de
pierzându-şi orice justificare morală iar omul
ascuţit, pe care, în cele din urmă, a aruncat-o
şi-ar pierde demnitatea de fiinţă morală,
în apă, fără să mai piardă astfel prea mult.
religioasă şi ar coborî în rândul vieţuitoarelor
Dimpotrivă, prin ultimul schimb, el credea că
care lucrează din instinct7 .
şi-a câştigat darul cel mai de preţ: libertatea
Tomáš Špidlík vede cinci
deplină.
caracterist ici ale libertăţii, anume: este
Teologul catolic Lazu Robert,
nelimitată, pentru că Hristos este libertatea
parafrazându-l pe Patapievici care numeşte
absolută, fără limite, este iraţională, mergând
această situaţie inversiunea modernă a
pe ideea lui Dostoievski, spune că omul nu
atributelor platonice, spune: cele nevăzute sunt
urmează logica raţiunii, el este mai degrabă
exilate înt r-o transcendenţă radicală
nebun şi preferă să fie astfel fiincă atunci cel
inaccesibilă mijloacelor şi metodelor ştiinţifice
puţin este liber, este demonică, să ne aducem
experimentale , în timp ce caracteristicile lor
aminte de romanul lui Dostoievski, de istoria
infinite sunt transferate asupra celor văzute2
familie Karamazov, tatăl necunoscând vreo
şi aceasta din cauza libertăţii identificate cu
limită în ceea ce priveşte viaţa sexuală, sfârşeşte
libertinajul, libertinaj ce nu are legătură cu
ucis de rodul acestei libertăţi, este hristologică,
divinul, cu Dumnezeu, iar această libertate fără
are această calitate în măsura în care refuză
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posedarea demonică şi se identifică cu Hristos
devenind îndumnezeit, întocmai precum Alioşa,
este eshatologică, pe pământ trăim în sclavia
cauzată de alegerile noastre cele rele, de
păcatele noastre, din cauza cărora suferim,
această suferinţă fiind un dar special al lui
Dumnezeu, care ne dă posibilitatea să fim
hristoformi şi care ne duce la adevărata eliberare
care nu se află pe pământ ci în împărăţia
Eliberatorului.8 Cuvintele lui Ţuţea ar completa
şi mai bine aceasta libertate eshatologică, iată
ce spune: Robeşte-mă Doamne, ca să fiu liber
9
, în sensul că o lume fără Dumnezeu se
construieşte, mai devreme sau mai târziu
împotriva omului, dar şi că fără libertate nu
poate exista asemanare cu Dumnezeu.10

Feodor Mihailovici Dostoievski (1821-1881), St.
Petersburg, Rusia) a fost unul din cei mai importanţi
scriitori ruşi, ale cărui opere au avut un efect profund şi
1 Joseph Cardinal Ratzinger, Dumnezeu şi lumea, o de durată asupra ficţiunii din secolul al XX-lea. Adesea
prezentând personaje aflate în stări de conştiinţă extreme
convorbire cu Peter Seewald, trad. Tudor Soroceanu,
sau fracturate, operele sale demonstrează un talent
Ed. Sapientia, Iaşi, 2009, p.116.
extraordinar pentru pătrunderea psihologiei umane şi
analiza politicii sociale şi spirituale a societăţii din Rusia
2
Robert Lazu Farmecul discret al teologiei, Ed .
epocii sale. Multe dintre operele sale au fost profetice şi el
Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 45.
a fost un precursor al unor idei moderne. Se spune despre
3
Nicolae Turcan, Creştinismul gândirii slabe şi
el că este părintele existenţialismului, în special în
problema întemeierii.
Însemnări din subterană, volum descris de Walter
4
Paul Evdokimov, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, Kaufmann drept „cea mai bună uvertură pentru
existenţialism scrisă vreodată”.
trad. Teodor Baconsky, Ed. Anastasia, Bucureºti,
2009, p. 121.
5

Petre Ţuţea, 322 de vorbe memorabile ale lui Petre

Ţuţea, Ed. Humanitas, Bucureti, 1997, p. 65.
6

Panayotis Nellas, Omul-animal îndumnezeit,
perspective pentru o antropologie ortodoxă, trad.
Ioan Ică jr., Ed.Deisis, Sibiu, 2009, p. 63.
7

Andrei Andreicuţ, Repere de morală creştină,

Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2007, p. 129
8

Tomáš Špidlík, Spiritualitatea Răsăritului Creştin.
Vol.IV. Omul şi destinul său în filosofia religioasă
rusă, trad. Maria-Cornelia Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu,
2002, pp38-39.
9

Petre Ţuţea, op. cit., p. 64.

10

Georges Florovsky, Sensul aşcezei creştine, trad.
Vasile Manea, Ed.Patmos, Cluj-Napoca,2009, p.44.

Citiţi mai departe întregul volum aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Grigore-Toma_Somesan-Miskin_apostolul_copiilor.pdf
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GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

George Ene - Poeziile lunii
iunie
Ardere
ascultă sufletul ierbii ce vine
ascultă seva urcând în copaci
cum cheamă ploile
cum cheamă iubirile
tot aşa cum îţi ascult eu paşii
care m-au potecit în adânc
din lumina ochilor
până-n taina viselor
pune fruntea pe scrisul meu
şi-i vei simţi arderea
născând pe hârtie
cea mai pură iubire
şi iartă-mi
imaculata concepţie

Panta rhei*
în mine curge azi cel de ieri
parte peste parte
până când potecile din palma mea
se vor adânci şi vor seca
asemenea canalelor din Marte
care nu duc nicăieri
___________________
*Totul curge (în greacă)

Iubire
Zbori prin sângele meu,
Pasăre Phoenix.
Tălpile tale mă ştampilează
sub frunte,
în inimă.
Şi numele tău…
Fiecare semn e o piatră
cu care-mi spargi sufletul.
Din fiecare piatră iese un şarpe
cu clopoţei. Auzi-le orga chemându-mă!
Vii spre mine
traversând toată istoria umanităţii
prin contrabandă,
din sămânţă în sămânţă,
nufăr alb luat de torent…
Mâine, ce va mai fi?
Petrecându-ne, oasele noastre
se vor împleti asemenea rădăcinilor
care se îmbrăţişează
pe dedesubt.

Citiţi articolul original aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2013/06/george-ene-poeziile-lunii-iunie.html
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Coşmar
Azi-noapte mi-ai întins
o punte în vis.
Sub mine
prăpastia anilor
şi lacrimi – cascadă-n abis.
Puntea s-a făcut năframă
iar drumeţul un porumbel
lunecând la nesfârşit
în prăpastia de sub el.
Iubireeeeeee!
strigam
resemnat,
pe când
tocmai
atunci
cădeam
din pat.
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Citiţi Sămănătorul, an III, nr. 1, pag. 28-30, aici:

http://www.calameo.com/books/0009131401b070b5ec7c9
Citiţi cartea lui Ştefan Ieromonahul pe site-ul:

http://www.tismana.ro/nicodim/index.htm
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Jean Alexandre Vaillant (1804-1886) a fost
un francez şi profesor român, activist politic,
istoric, lingvist şi traducător, care a fost remarcat
pentru activităţile sale în Ţara Românească şi
sprijinul său pentru evoluţia de la 1848. Profesor
la Şcoala Sfântul Sava din Bucureşti, în 1830.
Vaillant a pledat pentru unirea Principatelor
Dunărene şi alte zone locuite de români, ideal
exprimat în special în lucrarea sa 1844 "La
Roumanie". A fost naturalizat de noul stat român
în 1864.
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PRECIZARI PRIVIND TRIMITEREA
BORDEROURILOR
LA DEPOZITELE LEGALE ALE BIBLIOTECILOR.
în baza Legii nr.111/1995, republicată
ADRESE: BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI - DEPOZITUL LEGAL
Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, cod 030833, Bucureşti

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

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

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

Controlul depunerii Depozitului legal local
• Bibliotecile judeţene, controlează, prin personalul lor de
specialitate, împuternicit în acest scop, activitatea tuturor persoanelor
fizice şi juridice cu domiciliul sau sediul în judeţul respectiv, cu privire
la îndeplinirea obligaţiilor de depunere a documentelor care fac
obiectul Depozitului legal local, constată contravenţiile şi aplică amenzi
contravenţionale
Personalul desemnat cu controlul aplicării Legii Depozitului legal
încheie procese verbale de constatare şi procese verbale de
contravenţie.
- Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional eliberează
legitimaţii speciale pentru personalul de control;
- controlul activităţii producătorilor din subordinea Ministerului
Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor,
constatarea contravenţiilor săvârşite de aceştia şi aplicarea amenzilor
contravenţionale se realizează de către personalul desemnat de cele
două ministere.
• Nerespectarea obligaţiei de trimitere a documentelor cu titlu
de depozit legal în termen de 30de zile de la data apariţiei, constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă contravenţională de la 300 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice
şi de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, în funcţie de preţul de vânzare al
documentului sau valoarea documentară;
- amenda se aplică pentru fiecare titlu sau număr de serial în parte;
- amenda se plăteşte în contul bibliotecii beneficiare de depozit legal local;
- in termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii contravenţionale, contravenienţii sunt
obligaţi să trimită pentru Depozitul legal documentele a căror netransmitere a făcut obiectul
contravenţiei;
- netransmiterea documentelor în termen de 30 de zile după aplicarea amenzii
contravenţionale, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională
între limitele prevăzute, reduse la jumătate.
aceste prevederi nu sunt aplicabile în situaţia în care contravenienţii probează că,
anterior sau începând cu data aplicării amenzii contravenţionale, nu mai deţin documentele
a căror netransmitere a făcut obiectul contravenţiei.
Prezentele precizări sunt trimise autorilor, pentru a ne anunţa imediat după tipărire
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Cu privire la tipărirea prin Editura Semănătorul
Acest fişier este important! Păstraţi-l după ce l-aţi tras la imprimantă, pentru a vă fi la
îndemână!
Pentru tipărirea oricărei cărţi trebuie coperta propriu zisă (separat), titlul copertă, pe
spatele lui descrierea CIP, sumarul cărţii si textul propriu zis.
Principalele fişiere pe care Editura “Semănătorul” Tismana le trimite ataşat membrilor
săi, după ce a prelucrat manuscrisul digital sunt:
A). model titlu copertă, descrierea CIP si sumar
B). un alt model, cum ar trebui tehnoredactată cartea întreagă
Scriitorul care ne scrie pentru a-şi tipări cartea, primeşte prin e-mail:
“V-am prelucrat aceste fişiere model după cele existente in arhivă. Titlul copertă pe
care se află si sigla, editura, anul şi sumarul, sunt pagini obligatorii. Le-am iniţializat pe toate
în FORMAT de pagină A5, format de carte cel mai obişnuit. Pe spatele paginii cu titlul copertă
(pg.2) se află formatul descriererii CIP, in locul literelor X,Y,Z, din CIP vor fi niste numere pe
care vi le dă editura “Semănătorul” cand veti avea tehnoredactarea finală. Se va cere apoi
aprobarea Bibl. Nat. a Romaniei pentru CIP- Catalogarea Inaintea Publicării.
Nicio carte din România nu poate fi publicată fără descrierea CIP, unde editorul (în
cazul nostru Editura Semanatorul) alocă un cod numeric numit ISBN, care este absolut necesar
pentru ca volumul tipărit să poată fi identificat, pe baza acestui cod, în orice bibliotecă a lumii.
Codul ISBN se aprobă de Biblioteca Naţională a Romaniei pe baza unei cereri tip pe
care o completează Editura “Semănătorul” Tismana.
PRELUCRAREA
Fazele premergătoare pentru cererea tip:
1. Trebuie prelucrat titlul copertă (pag.1 după copertă cum ar veni) pe care se află si
sigla, editura, anul.
2. Pe spatele paginii cu titlul copertă (pg.2) se află formatul descriererii CIP, in CIP vor
fi niste numere numite codul ISBN pe care vi le alocă editura noastră.
3. Se va cere apoi aprobarea Bibl. Nat. a Romaniei pentru CIP- Catalogarea Inaintea
Publicării. Aceasta se face printr-un formular tip. Durează până la 10 zile ca să ne dea un nr. de
identificare ce se adaugă în caseta de format CIP din pg.2 şi un nr. de inregistrare a CIP care se
pune sub casetă.
După tipărire, trebuie trimise 7 exemplare Bibl. Nat. a Romaniei si 3 Bibliotecii municipale
de care aparţineţi.
4. Se executa coperta cu sigla Semanatorul si numele editurii pe pagina I iar pe pag. IV,
numele editurii si ISBN-ul propus spre aprobare şi aprobat.
APROBAREA Bibl. Nat. a Romaniei
5. Facem adresa de aprobare:
“Editura «Semănătorul» Tismana vă înaintează alăturat spre aprobarea publicării cărţii
“Prenume Nume - Titlul cărţii”, următoarele documente:
5.1. - Formularul cu datele CIP completate
5.2. - Coperta cărţii, 50% din mărimea originală
5.3. – Pagina de titlu si pagina cu descrierea CIP- de regulă, captură JPG
5.4. - Sumarul cărţii „Prenume Nume – Titlul cărţii”
BUNUL DE TIPAR
6. Caseta cu descrierea CIP din volumul „Prenume Nume – Titlul cărţii” se completează
cu nr. si data adresei Bibl. Nat. a României si un nr. de identificare regional dat prin aceea
adresă.
7. Se completează coperta - deoarece se face modelul standard pentru tipografie, in
format jpg, cu titlu vertical intre cop. IV (aflata la stanga) si cop. I (aflat la dreapta)
8. Volumul tehnoredactat final de editură si coperta, se trimit la tipografie.
9. Autorul poate tipări pe cont propriu la orice tipografie doreşte, respectând tirajul
aprobat la punctul 3.
PLATA.
10. Pentru toate aceste formalităţi de alocare a ISBN, alte edituri cer, de regulă, 200 de
lei. Editura Semănătorul cere minim cotizatia de 120 lei + cheltuieli adiacente, vreo 30 lei.

Pagina 38

Sămănătorul - Anul III. Nr. 6 - iunie 2013 - Tipărire carte
In concluzie, FARA TEHNOREDACTARE (text, corectură, aranjament în pagină, copertă)
o carte obişnuită ar costa, 140-150 lei lucrul editurii “Semanatorul”, 5-600 lei costurile de
tiparire pentru tiraj 100 ex. circa 70 pag., deci pe total cam 600-750 lei pentru a fi in regulă.
Puteţi lucra la negru mai ieftin dar amenda e cea pe care o vedeţi la pag. 37 .
11. Costul pentru tipografia Zoom din Iasi se poate afla la punctul 14.
Daca cineva va tipăreşte mai ieftin, va descurcaţi cu el, dar respectând TERMENUL de
tipărire pe care o sa-l punem în formularul de la pct. 3. Ţineţi cont că de la aprobare pana la
tipărire trebuie minim 15 zile, timp pentru corespondentă si aşteptarea de 10 zile de la Bibl.
Nat.
12. OBLIGATII LEGALE
După tipărire, se trimit cele 7+3 carti obligatorii la biblioteci, însoţite de un borderou
dat de editura.
13. DISTRIBUTIA
Intre ISBN si codul de bare există doar o legătură de tip comercial, codul de bare nu
este obligatoriu pentru ca sa fie cartea in regulă. Asociaţia Semanatorul nu poate cere cod de
bare pentru ca vinde prin magazinul propriu online, nu prin librărie existentă fizic care vinde
cu cititor de bare. Si nici n-are rost să ceara autocolante pentru 2-300 de exemplare de carte
când firma de autocolante nu executa decât minimum 10000 de autocolante. Cu restul de
autocolante n-avem ce face. Daca băgaţi cartea intr-un depozit de carte, poate cere acel depozit
autocolantele.
14. Tiparirea
Tipărirea o faceti individual cu plata direct la orice tipografie gasiti cu preţ convenabil.
Comparaţi cu tipografia ZoomCopy din Iasi agreată de AST, unde aflati pretul imediat la acest
calculator:
http://zoomonline.ro/programs/calculator-online-tipar/
Dacă vă convine, trimiteţi banii în contul nostru, dam comanda si adăugăm costurile
FanCurier pentru trimiterea coletelor la domiciliul dvs.
La calculatorul online, trebuie bagate datele bine! Acolo unde e steluţă in dreptul
casuţelor. Unde e vorba de numar, bagati numar, unde e vorba de litera, bagati litera, nu e
nevoie sa bagati exact e-mailul sau numele, sa fie acolo niste litere. La casutele de optiuni, dati
clic pe iconita sageata si alegeti moneda, formatul A5,A4 sau A3 iar la TVA alegeti 9% pentru ca
atat se cere pentru tiparire carte. Dupa ce bagati toate datele obligatorii apasati butonul
calculează. Vi se spune daca ati gresit, vedeti trebuie sa scrie undeva. Aveti grijă sa dati clic la
butoane, alb-negru sau color, coperta color simpla sau laminată cu plastic.
15. Reluare informaţiile importante
Prelucrarile de care vorbeam mai sus, pag. 1 şi 2 titlu, cuprinsul, coperta, autorii le pot
face singuri sau prin tehnoredactorii nostri din Tismana. Tg-Jiu si Bucuresti după o înţelegere
la preţ. In afară de acest cost, trebuie să plătiţi cotizatia de 120 de lei, din care vom cheltui
corespondenţa prin postă şi online intre Bibl. Nat. a Romaniei - Editura Semanatorul, şi lucrul.
Cele 10 carti obligatorii la Bibl. Nat. a Romaniei le trimiteţi direct acolo impreună cu un
BORDEROU pe care o sa vi-l trimit prin postă cand va fi cazul.
Cum faceţi ca să plătiţi editurii, vedeţi conturile noastre de la pag. 40.

ARTICOLE DIN

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

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

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

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

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

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