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O luptă virtuală:

Primele “lecţii” la
“SEMĂNĂTORUL”

u
membr
Scriitor -Gorj
al LSR

(Continuare din numărul trecut)

DE CE UN ISTORIC AL ACTIVITĂŢII DE LA
“SEMĂNĂTORUL”? JUNGLA INTERNET!
Trebuie precizat că am ţinut neapărat să tipărim această
revistă “Sămănătorul” pentru că reţeaua Internet a devenit o
adevărată junglă capitalistă. Aşa cum în jungla africană unde leul
înghite animalele mai neajutorate şi site-urile marilor companii de
reclamă, companiile de creare ale reţelelor socializare sau firmele
de hosting devorează micile site-uri individuale sau ale unor ONGuri, în fiecare zi. Cu greu mai găseşti unele site-uri care ne-ar folosi!
Să luăm numai exemplul reţelei de socializare Facebook
care a zăpăcit minţile cetăţenilor multor ţări, la loc de frunte
situându-se România. Aşterne acolo omul gândurile şi pozele lui şi
se simte tare mândru că “are un site Internet”. Nici gând să-şi
cumpere un domeniu cu numele său şi să dezvolte pe acesta un
site adevărat, conţinând cele mai preţioase aspecte ale vieţii şi ale
activităţii sale.
Comunicarea imediată ia minţile nu numai unor oameni
care ar putea să împărtăşească lumii din experienţa proprie a
meseriei pe care o practică. Marile radiouri şi televiziuni te bat la
cap cu “urmăriţi-ne şi scrieţi-ne pe feisbuk” toată ziua. Inclusiv
TVR-ul nostru public pe care-l plătim fiecare ca să ne tutuiască ca
pe nişte proşti: “intră şi scrie şi tu pe contul nostru de feisbuk”.
Deci plătim la Radio şi TVR snobism şi incultură: “You” englezesc
înseamnă şi frumosul nostru dumneavoastră. Sau dumneata. Ori
popularul matale, fie şi “Domnia voastră”, care în engleză sunt
toate “You”, englezul neavând latinitatea şi imaginaţia românului.
Ca toate găselniţele capitalismului sălbatic şi feisbucul care
a înghiţit pe Trilulilu, va fi înghiţit şi el de alţi lei ai junglei Internet:
twiter, linkedln, twoo, Goo+ şi încă vreo 100 de şacali ce fură
mâncarea leilor Internet. Lupta capitalistă sălbatică va înghiţi multe
site-uri. Platforma Scribd, unde găzduim noi revista, va muri întro zi! La fel şi Calameo. Peste câţiva ani e posibil ca şi site-urile
actuale “Semănătorul” să dispară aşa cum au dispărut - cum bine
se ştie - în decembrie 2011, site-urile vechi “Semănătorul” după
moartea fondatorului lor Artur Silvestri. I-am continuat eu şi
redactorii mai fideli, opera. Dar după noi? Va mai fi altul dispus să
facă “voluntariat” aşa cum afirmă deja despre noi tineretul de azi
debusolat din cauza lipsei unui loc de muncă? Adică, a banilor dar
şi a lipsei de perspectivă în viaţă din cauza clanurilor mafiote ce
joacă dirindeaua cu cei pe care i-am ales să aibă grija naţiunii!
Concluzie: o revistă tipărită rămâne peste veacuri ca un
obiect de mare preţ: în biblioteca dvs., în Depozitele Legale
obligatorii ale BNR, în bibliotecile judeţene sau universitare.
Mulţi nu cumpără reviste sau ziare tipărite pentru că ele
există pe Internet. Acolo însă vor dispărea! Arhivele virtuale de pe
web, după ce umplu conturile de găzduire ale redacţiilor se şterg!
Vom căuta deci, peste ani, vechile reviste tipărite cu bani grei!
Tocmai de aceea, pentru ca istoria experienţei în redacţia
“Semănătorul” să nu se piardă, publicăm în revistă acest serial!

CUM S-A NĂSCUT “SEMĂNĂTORUL”
Seria a III-a. Documentele program.
După crearea sitului model “Semănătorul”, Artur
Silvestri a ţinut să-mi reamintească şi să completeze vechiul
său mail de Bunavestire unde era expus conceptul său
privind renaşterea unor vechi reviste literare. Nu era un
document concret pentru “Semănătorul” dar subînţelegeam
că el este inclus în ansamblul de reînviere a acelor reviste.
Asemenea “Semănătorului” (apoi “Sămănătorul”) creat de
George Coşbuc şi Al. Vlahuţă, nici nu puteam concepe
crearea unui site literar fără documentele lui programatice.
Iată mesajul lui Artur Silvestri:
“Ideea de origină nu a fost "să public reviste online" (aceasta o poate face oricine şi, dacă este capabil, să
o şi facă în viitor) ci să creez un program cultural definit şi
cu obiective ce constituie astăzi priorităţi. Acesta este un
program nu de "ripostă" ci de "re-cucerire", de completare
de informaţie şi de alternativă, spărgând "nucleul
dominant" ce impune teme, idei şi nume într-un canon
restrictiv care - dincolo de aspectul simplificator - ucide
prin omisiune, "etichetism" stupid şi întrerupere de
continuitate acolo unde trebuie să existe echilibru şi fruct în
evoluţiile noastre. Fiindcă noi avem un "prezent" cată vreme
avem un trecut şi vom avea un viitor numai atât cât vom
cunoaşte ceea ce ne-a legitimiat ieri pentru azi şi pentru
"mâine". Cea dintâi obligaţie era ,deci, aceea de a expune
iarăşi la lumina zilei teme amânate, uitate ori socotite a fi
eretice. Aceasta se putea înfăptui prin "reviste" (deci prin
apariţie periodică de contribuţii şi creaţii) dar oricât ar fi fost
de stăruitoare şi de inteligentă acţiunea conjugată, cu timpul
efectul ar fi devenit firav şi stereotip, chiar minor. Trebuia,
prin urmare, şi altceva, adică un număr de "repere" care,
fiind astfel mai bine-cunoscute decât până acum, puteau
constitui reazem şi argument în continuitatea noastră de
atitudine şi de directivă. Cele dintâi ce am gândit că fiind
obligatorii au fost, astfel, "documentarele", un fel de cărţi
sumare gândite " ad usum delphini", care - nefiind
exhaustive - se puteau reduce, pentru moment, la "extract
elementar" sau la un rezumat de "prezenţă istorică" de
personalitate. Astfel s-au constituit documentarele ce se
intitulează "Efigii", unde îşi găsesc locul "Oamenii Mari" - şi
Învăţătorii - care ne-au fost Doamna Busulenga, vlădică
Antonie Plămădeală, Raoul Sorban şi Mitropolitul Nestor
Vornicescu; însă, alături de ei, şi alte "chipuri în prezentul
continuu" ce nu mai sunt aici şi s-au uitat ori se doreşte să
fie uitate. Tabloul însuşi trebuia să fie incomparabil mai
extins căci "voinţa de a scoate în penumbră" şi prin kerem
pe cine nu se conformează este puternică şi
creează urmări în negativ însă am ales, acum, Pagina 2
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dintr-un total cu multe nume, doar pe câteva între care
"cazurile" lui Paul Anghel ori Traian Filip şi Şerban Andronescu
sunt şocante prin incorectitudinea în a le aprecia opera şi
lucrarea.
Apoi am trecut la "contemporanii activi", adică la
"scriitorii eretici" care, nefiind puţini, ar fi putut ocupa multe
"volume". Dar nici aici principiul nu a fost exhaustiv ci
"categorial", alegând numai douăzeci şi ceva de nume,
gândind, totuşi, că se va mai găsi şi altcineva care, animat de
o idee mai înaltă, să completeze ceea ce am început. Totuşi,
câteva adaosuri în cantitate am simţit că trebuie făcute şi
chiar dacă nu am reuşit să creez "situri de micro-monografie
sumară" pentru toţi autorii în a căror operă cred, am imaginat
două antologii, una de nuvele şi alta de poeme, unde "noua
geografie literară" ce trebuie să cuprindă valori de peste tot
(fiindcă aici nu se face cultură numai pe " Calea Victoriei")
trebuia afirmată şi întărită. Dar nici cu acestea nu m-am oprit
şi observând că despre doar puţini autori există referinţe
documentare publice şi opera ajunge rareori să fie cunoscută
minimal, am crezut că foloseşte cuiva un mic "dicţionar
elementar" conţinând "scriitori români de azi", unde năzuiesc
să fie incluse toate vocile ce doresc să se facă auzite şi în
acest fel. Rămâne doar să se prezinte.
Ajuns aici nu m-am putut opri fiindcă rămâneau
deopotrivă "teme" şi "idei literare" tot atât de puţin încurajate
sau, mai bine zis, "predispuse la lichidarea forţată". Între
acestea m-am gândit acum că "literatura străromână",
"monografiile locale" ori "postcalinescianismul" merită o evocare
ce poate le-ar aduce noi lumini şi nu m-am înşelat; dar adaosuri
trebuie făcute şi se vor face, dacă şi alţii nu vor sta cu mâinile
în sân, că şi până azi, şi vor abandona atitudinea de observatori
"obiectivişti" care nu greşesc fiindcă nu fac nimic sau aproape
nimic.
Eu am încercat să fac şi nu am făcut nimic de seamă
însă am adăugat ceva ce foloseşte şi nu există încă în formă
atestată acum. "Revistele", care am băgat de seamă că sunt
"piatra scandalului" şi supără pe unii, au completat planul
originar. Ele sunt "multe", într-adevăr (aşa cum s-a spus)
fiindcă "sunt multe" temele periclitate de cultură oficială
şi, deci, frontul trebuia să fie larg. Mulţimea lor arată însă,
deopotrivă, diversitatea unde noi ne exprimăm
culturaliceşte ca români şi, în acelaşi timp, cât de întins
este teritoriul ce trebuie recucerit. Cine le priveşte cu luareaminte şi mai ales cu calm înţelege că în acelaşi concept stau
laolaltă şi publicaţia de afirmaţie de valori şi "atitudine
intelectuală" dar şi periodicul de "tematică de interes restrâns",
şi, deci, şi "Luceafărul Românesc" dar şi " Dacoromanica".
Unele sunt creaţii din nimic (şi fără nici o preistorie)
precum"Studii de etnoistorie" care la noi nici nu se visau dar la
alţii sunt produs cultural cu tradiţie şi opţiune intelectuală
firească. Puteau deci să lipsească de aici "Cărţi Noi", într-o
ţară unde nu se ştie cine ce publică şi unde anume şi cum se
poate găsi o carte nouă în monopolul ideologic abătut până şi
asupra difuzării de presă şi de carte? Puteam să nu creez
"Universul Cărţilor", care vorbeşte despre scriitori, "şantierul
lor" şi gândurile lor amestecate cu iluzii şi cu utopii, astăzi,
când nici nu mai ştim cu precizie nu "cine ce mai scrie" ci dacă
mai este în viaţă, pe Pământ, iar "viaţa literară" a devenit un
mediu infestat de trafic de influenţă, corupţie şi pseudo-mituri
fabricate ce reproduc fidel modelul depravării sociale care a
îmbolnăvit ansamblul social? Unii vor zice, poate, că două
publicaţii în limbi străine, precum nădăjduiesc să fie "L'Etoile
du Danube" şi " Kogaion Review", pot fi excesive şi fără rost
dar înainte de aceasta să răspundă dacă nu este nevoie de

ele, dacă există altele cu acelaşi obiectiv (şi nu există) şi,
dacă le socotesc utile, de ce nu le-au făcut? Există un imperativ
în toate, care ne porunceşte să nu lăsăm potenţialul să se
risipească şi - atunci când suntem încredinţaţi că o faptă
este necesară şi va crea efect pozitiv - să nu amânăm şi să
traducem gândul în gest chiar dacă "făcutul" va fi imperfect,
poate "stângaci" şi, deci, corectabil. Eu am făcut ce am putut,
cu efortul meu de om liber, care nu a cerut nimănui nimic
decât îngăduinţă de a fi aproape şi a se arăta solidar; alţii,
dacă pot, să facă mai mult, să dezvolte ceea ce s-a început şi
să continue ori să imagineze domenii noi - căci există ! - unde
stratul nostru profund este atacat şi primejduit.
Ceea ce am început voi continua şi mă întăreşte în
această idee mulţimea celor ce înţeleg, ştiind sau intuind, că
tot ceea ce fac nu fac pentru mine fiindcă nu am nevoie de
nimic. şi de această data, retrăgându-mă în muncă şi efort
chinuitor, am putut vedea şi simţi alături mulţi oameni de toată
isprava, caractere şi suflete luminate; lor le sunt dator înainte
de toate şi nu voi uita că atunci nu m-au uitat. Acum a trecut
greul şi urmează "şi mai greul" căci "malurile trebuie întărite şi
cortul - ţinut ridicat". Însă Dumnezeu ne-o ajuta şi de această
dată şi nu ne va lăsa.
Cu drag, îndatoritor, Silvestri
Ca urmare a acestui mesaj am creat primul document
programatic pus atât în prima pagină a site-lui “Semănătorul”,
cât şi pe viitorul site “Editura Semănătorul online”, în paginile
căruia publicam operele de debut sau inedite ale tuturor
scriitorilor care colaborau cu articole la revistele deja create
online de Artur Silvestri. Iată documentul-program:

APELUL NOULUI SEMĂNĂTOR
Asemenea manifestării literare declanşată odată cu
apariţia revistei «Semănătorul» (1901), condusă de Al. Vlahuţă
şi G. Coşbuc, constatăm că şi astăzi, după un secol, «inimile
tânjesc», că e nevoie de «un stindard de înseninare şi de
înfrăţire intelectuală» şi că trebuie să se redeştepte «avântul
de odinioară în sufletele româneşti».
Este lesne de constatat că :
- Până acum, cu unele excepţii din perioada
interbelică, luptele literare din secolul XX au fost în general,
dăunătoare mişcării literare mai ales că literatura din primii
ani de după marea conflagraţie mondială din anii 1940-1945,
a devenit partizană. Singurul scop al ei devenise impunerea
ideilor comuniste, a creării unei mentalităţi străine, menite să
cizeleze „un om nou” într-o societate al cărei model venea din
Uniunea Sovietică sub a cărei influenţă intrasem pentru
aproape o jumătate de secol.
- Este imposibil astăzi a discerne care au fost, in timpul
regimului totalitar forţele cu adevărat patriotice, care au salvat
adevărata cultură a poporului nostru. Risipită prin occident, o
parte a intelectualităţii noastre, cu câţiva cuibăriţi acolo la trai
bun, a revenit în ţară. Majoritatea pentru a pune umărul la
renaşterea spirituală a ţării. Dar au revenit şi unii pentru
răzbunări de tip «maf iot» şi pentru „condamnarea
comunismului” ridicând osanale neocomuniştilor ajunşi prin
sânge şi dezinformare la putere după 1989! Nu se condamnă
concepte precum comunism sau nazism, ci oamenii care au
aplicat acele concepte malefice! Abia când literatura noastră
va reveni la normal vom afla adevăraţii „trădători” ai neamului
românesc din aceea perioadă.

(Continuare la pagina 7)
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CONSTANTIN NOICA ŞI EMINESCU
- în lumina unui episod epistolar -

Din volumul Alexandru Melian POLEMICI IMPLICITE cap. I
Unul din rarii oameni de spirit care - în asceză şi
demnitate - s-a devotat culturii, sfidând toate ispitele şi
ameninţările tiraniei, a fost Constantin Noica. Retras în
solitudinea şi maiestatea Păltinişului, el a avut forţa de a se
dispensa de bunurile lumescului pentru a căpăta acea
imponderabilă energie care să-i înlesnească ascensiunea spre
orizonturile de graţie ale filozofiei şi înţelepciunii. Mulţi i-au
călcat pragul singurătăţii cu disponibilităţi de învăţăcei sau cu
orgolii de parteneri întru dialog. Unii i-au căutat silueta din
preaplinul admiraţiei şi al iubirii, iar alţii i-au pândit fiinţa cu
opacitatea ignoranţei agresive sau cu veninul invidiei
găunoase.
El a rămas însă mereu, iar după intrarea în nefiinţă
chiar mai mult decât până atunci, un reper de lumină şi
generozitate, un model de căutător din stirpea celor despre
care Eminescu spunea cu admiraţie că „găsesc şi nu sunt
mulţumiţi».
Deşi nu l-am cunoscut personal, am fost unul din
norocoşii cu care marele filozof a purtat o scurtă dar
revelatoare corespondenţă. Socotesc că astăzi bucuria mea
de atunci o pot împărtăşi şi altora. Aşa după cum amărăciunea
provocată de opacitatea ireverenţioasă faţă de el a unei reviste
literare merită a fi resimţită şi de alţii sau măcar transformată
într-un memento pilduitor.
Două sunt împrejurările care au determinat
corespondenţa noastră. Prima s-a produs în 1981. Atunci am
reuşit să conving conducerea revistei Luceafărul să organizeze
o dezbatere cu tema „Eminescu - mustrarea noastră de
conştiinţă», la care să invităm să participe pe cei mai de seamă
eminescologi ai momentului, rugându-i să răspundă
următoarelor întrebări:
1. Cum apreciaţi procesul de valorificare a moştenirii
literare cu privire la M. Eminescu ?
2. Ce importanţă credeţi că are cunoaşterea integrală
şi generală a operei lui Eminescu ?
3. Care credeţi că este şi care ar trebui să fie rolul
învăţământului în cunoaşterea şi asumarea moştenirii
eminesciene ?
4. Dar al mijloacelor mass-media ?
5. Credeţi că revista „Luceafărul" ar trebui să-şi asume
atribuţii (îndatoriri speciale) în valorificarea moştenirii
Eminescu ?

Datorită dezinteresului manif estat de revistă,
dezbaterea nu s-a putut realiza. Singurul răspuns la chestionar
- din care publicăm o parte în aceste pagini, a venit din partea
mea. în schimb C. Noica, căruia îi trimisesem o scrisoare
prin care îl rugam să ia parte la dezbatere îmi răspundea pe
data de 9. VI. 1981, următoarele:

Stimate Domnule Melian,
Abia astăzi îmi sunt retransmise rândurile Dv. trimise la
Bucureşti în legătură cu proiectul Eminescu. Mă grăbesc să
vă răspund şi mă ostenesc să recopiez un articol care se află
de un an la redacţia „Luceafărului” (la prietenul meu mai
tânăr Gh. Suciu). Se pare că nu s-a putut
publica. Dacă nu se poate nici acum, mă văd
Pagina 4
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Vă înştiinţez, că între timp am făcut (şi continuu să fac)
pe cont propriu clişee după filele germane din 23 de
manuscrise eminesciene; că manuscrisul 2287 (cu 108 file
în germană) a şi fost descifrat de germaniştii sibieni solicitaţi
de mine; şi că în numărul pe iunie din „Transilvania” vor apărea
primele 8 pagini în transliterare şi cu traducere.
Am cerut revistei „Transilvania” să asigure într-un an editarea
a circa 350 de pagini, ce sunt în curs de descifrare. Dacă
„Transilvania” nu va putea face acest efort, atunci mă voi adresa
şi altor reviste. E puţin probabil că voi face apel la „Luceafărul”,
de vreme ce nu poate publica nici rândurile care justifică editarea
paginilor în germană. Nu mă îndoiesc că orice altă revistă din
ţară se va grăbi să publice materialul eminescian ce-i voi pune
la dispoziţie.
Vreau să fac într-un singur an această operă de editare,
căci am aproape 72 de ani şi - după câte văd - nimeni
altcineva nu s-a simţit dator s-o facă.
Până atunci, alte dezbateri despre Eminescu mi se par,
nu de prisos fireşte, dar pe o linie de cultură care nu mă
interesează: cultura de consum, sau cultura de uz local.
Vă mulţumesc pentru cuvintele atât de generoase pe care
mi le adresaţi, vă trimit cele mai calde urări, vă îndemn, dacă
vă ocupaţi de Eminescu, să nu nesocotiţi cultura germană,
cum fac prea mulţi cercetători de la noi, şi rămân cu cele mai
bune gânduri,
Al D-voastră Constantin Noica
După cum se observă din scrisoare, el mi-a trimis şi
articolul care de un an de zile aştepta să fie publicat de revista
Luceafărul.
Textul1 atât de incitant şi de frumos, este reprodus în
prima pagină a Adevărului literar şi artistic, 17.06.1990,
devenind astfel nu doar o perspectivă eminescologică de
referinţă, ci şi o mărturie jenantă a primitivismului cultural
din epoca de jalnică amintire.

1

Reproducem şi aici gândurile de atunci ale filozofului:
CONSTANTIN NOICA
Pentru o altă imagine a lui EMINESCU
Nu vom înceta a o spune: dacă am avea capul lui Eminescu
îmbălsămat, mii şi mii de români ar trece cu emoţie prin faţa
sicriului; dar prin universul de gânduri care au populat acel cap na trecut încă nimeni până la capăt.
Nici până astăzi a zecea parte din manuscrisele rămase de la el,
filele scrise în limba germană, nu au fost descifrate şi valorificate
de cineva, în totalitatea lor. Nici până astăzi cele 44 de caiete (unice
ca document uman şi cultural) nu stau sub ochii fiecăruia în
reproducere fotocopiată, aşa cum sunt, mai adevărate decât prezenţa
unui om sau opera lui doar tipărită.
Să ia oricine, pentru poezie, ediţia completă în câteva volume a lui
Murăraşu. Ce va spune despre atâta poezie proastă la Eminescu ?
Dar să caute aceeaşi poezie în manuscrise: va vedea atunci tot ce
înseamnă nepoezia într-un destin poetic. Pe de altă parte ne prefacem
că ne place proza lui sau teatrul lui. Dar în manuscrise oricine va
vedea că ele sunt dincolo de judecăţile noastre de valoare. Şi va
vedea ceva mai mult: ce înseamnă, fie şi pentru un destin de poet,
a fi pedepsit de cultură. Cât s-a descifrat până acum din filele în
germană arată la ce nivel de cultură se aşeza de la început Eminescu.
El se înscrie, deocamdată, în fondul principal al culturii noastre
doar pe linia emotivităţii, adică a sufletului. Nu se înscrie încă pe
linia spiritului. Am rămas la emoţie, la suflet, la dor şi la „mai am
un singur dor"; n-am ajuns, cu Eminescu laolaltă şi prin el, la spirit,
în care se împlineşte cu-adevărat fondul principal al unei culturi.
Pedepsit de cultură cum era, el se pedepseşte şi ne educă pe noi.
Este doar Poetul, nu şi educatorul nostru, mustrarea noastră. Dar
spiritul unei culturi reprezintă o mustrare permanentă.
Iar de bună mustrare este nevoie în cultura noastră de astăzi. Cu
sufletul şi sufleţelul stăm bine (ca dovadă inflaţia poetică de care
suferim), dar cine se învredniceşte aci, în fondul principal al culturii,
să ridice sufletul nostru la spirit ? Ar putea-o face tocmai Eminescu;
dar din el luăm doar focul, nu şi apa, luăm doar cântecul, nu şi
cuvântul, luăm doar desfătarea, nu şi lecţia.
Am rămas în definitiv la ediţia Maiorescu din 1883, oricât întregită,
mai fericit ori mai nefericit. Este timpul să scoatem o altă ediţie
Eminescu.
Cea de-a doua împrejurare s-a ivit în 1987, atunci când a
văzut lumina tiparului cartea mea intitulată „Eminescu univers deschis». Trimiţându-i un exemplar cu dedicaţie, am
avut marea şi emoţionanta surpriză să primesc mai întâi
câteva rânduri pe o carte de vizită:
Calde mulţumiri colegiale pentru cartea trimisă, despre
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care mi-a şi vorbit cu interes prof. Solomon Marcus.
La întoarcerea din R.D.G., peste câteva săptămâni,
sper să vă pot scrie mai multe de la Păltiniş, unde vă aştept
oricând după 15 iunie.
Iar mai apoi următoarea scrisoare:

Stimate Domnule Melian,
Întors în ţară, vă pot scrie abia acum un rând în legătură cu
lucrarea D-voastră. Am apreciat în ea buna cunoaştere a lui
Eminescu, fericita sugestie de interpretare şi - subiectiv înrudirea spirituală cu D-voastră.
Îngăduiţi-mi să vă spun, dacă sunteţi tânăr şi numai în
acest caz, că mă supără puţin ridicarea voastră bruscă la
problemele ultime ale culturii. Aşa cum Eminescu e o problemă
ultimă (implicând buna cunoaştere a altor culturi, mai ales cea
germană), temele pe care le atacaţi: nemărginire, negaţie,
demiurgie, înţelepciune sunt teme de capăt de drum în cultură.
Este bine să le amânăm până spre capătul călătoriei noastre
în spirit. Mă întreb, pe de altă parte, dacă aţi folosit
manuscrisele direct sau din relatările altora. La Botoşani s-au
facsimilat recent mai bine de jumătate din cele 44 caiete.
Vă urez reuşită în toate - cu accentul, aş zice, pe teme de
detaliu, deocamdată, dar fireşte adâncite -, vă felicit pentru
înzestrarea pe care o dovediţi şi vă trimit
Un cald şi colegial salut Constantin Noica
P. S. Trebuie să vă mărturisesc că nu mai am răgazul
necesar pentru o corespondenţă de idei.
I-am răspuns, - tulburat şi recunoscător - epistola care
urmează:
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Stimate d-le Noica

Deşi bucuriile noastre sunt atât de rare, iar când se întâmplă
să înflorească sunt atât de repede ucise de intemperiile timpului,
totuşi cel puţin unele dintre ele au darul binecuvântat al
curcubeului care, vestind înseninarea, luminează întru speranţă
fiinţa cotropită de atâtea ori de beznă şi disperare.
O asemenea bucurie mi-au dăruit rândurile dv. Şi fiindcă
sunt incapabil de a trăi pur şi simplu o stare afectivă - ceea ce
este până la urmă un fel de infirmitate - m-am trezit din nou că
fac disecţie acolo unde ar fi trebuit să fie doar sărbătoare a
sufletului. De ce m-au bucurat aşa de mult cele două mesaje ?
Să fie oare orgoliul mângâiat al celui ignorat de critică pentru
că nici n-a prea ieşit la lumina tiparului ? Să fie surpriza unui
gest la Care expeditorul volumului nu se aştepta ? (Cartea am
trimis-o ca un semn de omagiu, de admiraţie şi de iubire unui
simbol, unui model de intelectualitate rară, de făptuitor generos
întru spirit, de om al demnităţii, pe care nu-l cunosc decât din
ceea ce a scris şi din felul cum vieţuieşte în afara prostituţiei
intelectuale; v-am trimis-o deci ca pe un fel de mulţumesc la
care necunoscut fiindu-vă nu aveam a aştepta nici măcar formula
tradiţională „pentru puţin «). Să fie încântarea profesorului de
literatură care se vede în situaţia de a se mândri cu autograful
unui om de seamă hărăzit posterităţii ?
E probabil câte ceva din fiecare. Cred însă că starea de bucurie
s-a născut, în primul rând, din situarea rândurilor dv. sub semnul
solidarizării dezinteresate. într-o lume atât de înstrăinată de
idealurile ei nobile şi în aceeaşi măsură înstrăinată de ea însăşi,
într-o lume în care vasele comunicante dintre oameni, când nu
s-au obturat cu totul, vehiculează doar lichidul impur al interesului
pragmatic, gestul dv. faţă de un anonim - gest care înseamnă
vămuire de timp, consum de energie şi renunţarea la altceva - a
căpătat o încărcătură aparte. El mi-a reîntărit sentimentul că nu
e chiar totul pierdut. Singurătăţile noastre nu sunt chiar atât de
singure, indiferenţa generală şi blazată nu e chiar atât de
generală şi de blazată, pustiul în care ne trimitem vocea nu e
chiar atât de pustiu.
lată de ce simt nevoia să vă mulţumesc încă o dată.
In altă ordine de idei trebuie să vă spun - cu firească întristare,
de altfel - că nu mai sunt nici tânăr (am 48 de ani), nici la început
de drum (sunt de peste 20 de ani cadru didactic la Facultatea
de Filologie din Bucureşti). De aceea observaţia dv. privind
„capătul de drum» al temelor abordate este perfect adevărată,
deşi în cazul unei opere ca aceea a lui Eminescu, capătul de
drum e doar o iluzie mereu spulberată.
Pe de altă parte, problemele asupra cărora am meditat în
carte sunt doar partea de deasupra a unui aisberg. Faţa
nevăzută a fost hărăzită studenţilor mei, nu numai în virtutea
unei datorii pe care am înţeles să mi-o îndeplinesc cu dăruire
(sunt fiu de învăţători), dar şi datorită faptului că accesul la
lumina tiparului (care ar fi permis şi stimulat să se vadă mai
mult, mai adânc şi mai cuprinzător) mi-a fost destul de anevoios
(lipsa de abilitate în cultivarea relaţiilor interesate şi refuzul
concesiilor de circumstanţă au avut, fără îndoială, o contribuţie
de prim ordin).
În profesia noastră însă, marea răsplată şi recompensă
pentru ceea ce facem şi pentru atâtea câte nu primim, este
bucuria unei paternităţi perpetui. în fiecare învăţăcel cu care ne
intersectăm destinul, investim ceva din fiinţa şi din ştiinţa noastră,
şi drept urmare orice izbândă a vreunuia dintre ei devine, întrun fel, şi izbânda noastră. Chiar dacă, uneori, un vag
sentiment de amărăciune te cuprinde când constaţi în grădina
foştilor studenţi flori grădinărite de tine prin viu grai, în vremea
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uceniciei lor. La urma urmei, şi aceasta ar trebui să ne bucure,
dacă orgoliul „autorlâcului» - cum zice Eliade - n-ar pândi din
subconştient clipele de somn ale înţelepciunii.
Răspunzând întrebării ce v-o puneaţi, mărturisesc şi una din
marile emoţii ale vieţii: am avut în faţă manuscrisele lui Eminescu
şi, chiar dacă nu mi-a fost înlesnită cât aş fi dorit, cercetarea lor a
reprezentat o experienţă intelectuală şi afectivă fără egal. De aceea
sunt foarte interesat de facsimilarea la care v-aţi referit şi, cu
toate că am înţeles pe deplin post-scriptumul dv., îndrăznesc să
vă rog doar un rând în care să-mi transmiteţi cum şi de unde pot
fi procurate facsimilele respective.
Vă mulţumesc din nou pentru tot, urându-vă sănătate, putere
de creaţie şi cât mai multe bucurii!
Cu cea mai caldă afecţiune şi preţuire
Răspunsul, deşi succint, nu numai că degaja un alt timbru,
dar deschidea calea unei apropiate întâlniri:

Stimate şi iubite coleg,
Mă bucur să aflu mai amănunţit cine sunteţi. Vă doresc bună
împlinire în toate. Manuscrisele Eminescu le puteţi vedea şi xeroxa
(dacă vă duceţi cu hârtie xerox) la Comitetul de Cultură de la
Botoşani.
Vă aştept oricând după 15 octombrie, aici. Până la
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vacanţa de Crăciun nu e nimeni, deci găsiţi lesne loc
de cazare.
Al D-voastră cald
C.Noica
Şi în acest caz timpul n-a mai avut răbdare. Înainte de a
ajunge la Păltiniş să-1 pot îmbrăţişa şi să-1 pot descoperi
dincolo de cuvântul scris, marele filosof al culturii române a
intrat în lumea umbrelor, amânând întâlnirea noastră pe mai
târziu. APELUL NOULUI SEMĂNĂTOR

(Continuare din pagina 3)
- După căderea regimului totalitar comunist, forţele
intelectualităţii noastre s-au risipit şi mai mult, literatura se
află astăzi pe o cale greşită, politicul fiind ţinta predilectă a
ei, în detrimentul culturii, istoriei, a acţiunii specifice
româneşti, a vieţii creştine şi a unei analize sociale
pertinente.
- Aidoma semănătoriştilor, simţim azi chiar «o
mustrare de cuget» pentru că ne-am înstrăinat de marea
viaţă a poporului, „de marile lui suferinţe şi aspiraţii».
- Vedem cu durere că în educaţia care se face
tinerimii, şi de către şcoală şi de către scriitori, s-au introdus
nepăsarea faţă de neam şi înstrăinarea în simţire; massmedia se ocupă doar de gâlceava politică, posturile de
televiziune apărute ca ciupercile după ploaie aparţin unor
ciocoi de presă pentru manipularea populaţiei în scopurile
lor meschine.
- Reţeaua Internet pe lângă enormele beneficii,
permite ca în ziarele centrale on-line să fie inserate
comentarii anonime pline de insulte, înjurături şi etichetări
în care apelativele grosolane abundă. Expresiile publice ale
huliganismului de cea mai joasă speţă vizează deopotrivă
politicienii sau oamenii de afaceri. Intelectualii care mai
încearcă să dreagă această duhoare a inculturii crase, sunt
puşi la colţ imediat în tot acest spaţiu mizerabil creat de
jurnalişti iresponsabili pentru care cenzura e un moft, nu o
măsură sanitară.
- În această isterie colectivă mulţi se sfiiesc de
rostirea cuvintelor patrie, iubire de ţară şi de popor.
- În mediul ostil creat parcă anume pentru a distruge
patrimoniul nostru spiritual clădit în decursul a multor secole
de eforturi ale unor personalităţi vizionare, sintagmele
«adâncă evlavie pentru trecutul glorios» şi «iubire entuziastă
pentru ţară» par puse la coşul de gunoi pentru totdeauna!
Este nevoie de o nouă sămânţă şi de noi
semănători care să creeze un câmp roditor, sănătos şi
propice dezvoltării unei culturi care să înscrie neamul
nostru din nou în rândul popoarelor demne, iar ţara
noastră, printre ţările civilizate ale planetei.
Reculul actual trebuie stopat cu hotărâre până nu
ajungem mai rău!
De la aceste sentimente pleacă ideea acestor
publicaţii ale Asociaţiei Române pentru Patrimoniu condusă
cu multă sudoare şi patriotism de către dl Artur Silvestri,
idee la care deja au aderat o seamă de personalităţi de pe
întreg mapamondul dar şi asociaţii şi fundaţii ce-şi duc
modest traiul în România noastră profundă şi tainică.
Îi invităm pe toţi, să-şi spună cuvântul Domniilor
Lor, un cuvânt de bună seamă avizat şi dătător de speranţă
pentru viitor!
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Prof. Nicolae N. Tomoniu
Editor delegat ARP, manager „Semănătorul”
(Istoria “Semănătorului” va continua!)

Iz
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STEFAN ADRIAN STOIAN (n. 1971, Bucuresti)
- prozator.

Fraţii diavolului
- ediţia a II-a revizuită şi adăugită -

Sus în deal, în poeniţă!
Dragi Tovarăşi şi Prieteni, Cetăţeni ai Erei
Post-Comuniste, a existat cândva pe la 1821 un
boier numit Petrache Poenaru. Cu tot rangul nobiliar
ce-l avea oficia slujba de medic de plasă, tratând
oamenii de diferite condiţii sociale, probabil în felul
acesta împrietenindu-se cu revoluţionarul Tudor
Vladimirescu, pe care probabil l-a şi însoţit în
campania revoluţionară de la 1821 şi sfârşită în mai
1821, când Tudor Vladimirescu a fost ucis de către
Vasile Caravia, la porunca lui Alexandru Ipsilante,
ce l-a acuzat pe Tudor de diverse legături cu turcii.
Realizând că a fost tras în capcană de
Ispilante, ajutat fiind de Dinu Păturică şi Neagu RupePiele, Tudor Vladimirescu ar fi zis:
- Ce vrei tu, Ipsilante? Credeam că suntem
aliaţi, dacă nu prieteni că doar guvernarea ta se cheamă
Eterie (tovărăşie) şi e şi-n calendare.
- Ce vreau? Ştiu ai mei ce vreau, să fiu stăpânul
noului imperiu grecesc.
- Eşti depăşit, i-a zis Tudor. Cu atâtea imperii în jur,
crezi că mai are cineva nevoie de încă unul? Harta imperiilor
e deja plină, e de ajuns.
- Unchiul meu, ţarul, mă va ajută, iar tu mori.
- Chiar de-ar fi aşa, crezi că românii care s-au sculat
contra fanarioţilor, te vor suporta pe tine, grec fiind? Eu
cunosc limba şi obiceiurile oamenilor de aici. Românii-s greu
e pornit, dar greu de oprit. Cum te vei dedscurca?
- Mă vor ajută Dinu Păturică şi Neagu Rupe-Piele
şi chiar căpitanul Urdăreanu ce-i voi da pe loc Divanul.
- He, zise Vladimirescu. Cine-şi trădează tovărăşia,
îşi arată sieşi necuviosia.
- De ajuns, zise Ispilante. Lichidaţi-l.
Şi zicând acestea, mai mulţi neferi de-ai lui Ispilante,
săriră cu săbiile ca să-l tăie, dar nu reuşiră decât să provoace
răni uşoare, din pricină că recunoşteau în sinea lor că
Vladimirescu avea dreptate. În cele din urmă Vasile Caravia
a scos revolverul şi l-a împuşcat cu câteva focuri de armă,
probabil că l-a împuşcat cu gloanţe în stilul sfintei cruci: câte
un glonţ în umeri, în burtă şi în cap. Apoi i-au tăiat capul şi
corpul, mai mult sau mai puţin tranşat, a fost aruncat în
Fântână lui Geatorlu. Aflând dar toate acestea, Ispilante zise
către Păturică:
- Slujbă pentru slujbă arhon stolnice. ţine acest pitoc.
Prin el te orânduiesc isprovnic la Prahova şi Sacuieni şi dacă
Dumnezeu îmi va ajuta, precum nădăjduiesc,
te voi face caimacan al Craiovei.
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- Să trăieşti întru mulţi ani, măria-ta. Să-ţi ajute
Dumnezeu a te pune pe scaunul strămoşilor măriei tale pentru
fericirea noastră, a nemernicilor măriei tale slugi.
- Destul, arhon stolnice, destul, du-mi-te acum cu
Dumnezeu şi să faci fericire locuitorilor acestor două judeţe ce
ţi-am încredinţat; dar bagă bine de seamă, să nu-i faci prea
fericiţiş...căci poate să şi se-ntample vreun rău.
Devenit stăpân peste Prahova şi Sacuieni, Păturică şi
Neagu Rupe-Piele strângeau tot ce puteau de la locuitorii celor
două judeţe prin toate mijloacele posibile pentru că trebuiau să
trimită daruri către Ipsilante, până când se plictisira şi dădeau
către oamenii lui Ipsilante şi pe altă cale organizau atacuri prin
care-şi luă banii înapoi.
Plictiseala asta îşi avea tatăl ei. Ipsilante credea că
unchiu-su ţarul îl va sprijini în formarea noului imperiu grec, dar
s-a înşelat amarnic deoarece ţarul încheiase pact cu sultanul
otoman şi condamnaseră de comun acord atât mişcarea lui
Vladimirescu, cât şi Eteria lui Ispilante, astfel că oastea turcă şi
slavă intraseră-n România şi eteriştii lui Ipsilante luptară pe
alocuri pe la Strehaia şi Tismana, împreună cu pandurii lui Tudor,
împotriva oştilor turce şi slave, dar când văzură că erau
totalmente încercuiţi de oştile împărăteşti, grecii s-au sinucis fie
prin otrăvire, fie prin autoîmpuşcare. Au făcut asta de teamă să
nu li se tăie mâna ori de-a nu fi traşi în ţeapă.Cât despre români,
aceştia au depus armele şi s-au întors la casele lor pentru a-şi
munci pământul pentru care luptară şi unii dintre ei muriră.
Totuşi, de ce n-au fost solidari pandurii cu Vladimirescu?
Deoarece aceştia nefiind disciplinaţi, nefiind o oaste regulată,
făptuiau tot felul de soiuri de spargeri şi violuri, pedepsind
vinovaţii şi nevinovaţii, aruncând parcă cu divinitatea şi
negândind că pagubele tot ei urmau să le plătească, deoarece
jefuind interiorul ţării îţi furau căciulă, spre deosbire de Ispilante
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şi ai lui care furau de la noi, nu de la ei.
Din păcate, căpitanii fraieri ca Ioan Oarcă, Ghiţă
Cuţui, Ene Enescul şi Ioan Urdareonu gândeau greşit zicând
adesea între ei:
Ipsilante ştie că oamenii lui sparg zilnic
cârciumi şi spiţerii şi nu sunt spânzuraţi. Tudor de ce ne
oropseşte?
Fraierii l-au vândut lui Ipsilante ca răzbunare că doi
dintre ei au fost spânzuraţi din ordinul lui Tudor, în vreme ce
ceilalţi doi au scăpat cu fuga. Totuşi, nu-i exclusă teoria
conform căreia, din familia lui Ene Enescu a apărut mai târziu
compozitorul George Enescu, ce-a sfârşit la Paris ca refugiat
monarhist, iar căpitanul Urdăreanu a lăsat în urmă o lungă
dinastie boierească ce-a rezistat până la unirea comunismului
şi poate unii au şi devenit fraţii Diavolului, gândind că pe
timpul lui Ipsilante, adică dacă Ipsilante pe vremuri şi Stalin
acum poate să fure mii de oameni şi popoare, noi de ce să
nu putem să facem acelaşi lucru?
Şi fraierii au pus din nou câte şi mai câte peste ţărani
şi orăşeni pentru a-i colectiviza şi industrializa, negândind iar
că-şi fură căciulă. Poate că şi acum urmaşii acestor oameni
se laudă cu ce muncă patriotică au făcut declarându-se
„patrioti competenti”. Asta dacă n-au emigrat, ori nu s-ar fi
sinucis dacă au realizat în final cât rău au făcut.
Uneori, sinuciderea are şi o parte bună, cu condiţia
să n-o facă prin spânzurătoare, că atunci e mai mult ca sigur
vorba de crimă. Drept e că o crimă şi sinuciderea se poate
înfăptui şi prin alte metode, cum a fost cazul lui Maiakovski,
vestit general poiet sovietic, care înainte de toate se sinuciden propriul apartament strigând: „Nu trageţi tovaraşi”.
Revenind însă la 1821 putem observa un pic
terminologia numelor. De exemplu Ene Enescu era fraier
deoarece-l avea pe moş Ene ce te-adoarme pe la gene. Cât
despre Ioan Urdăreanu e limpede că până la revoluţia de la
1821, se ocupa cu prepararea cerdei. Cât despre Ioan Oarcă
şi Ghiţă Cutui, numele parcă rimează cu barcă, cât despre
Ghiţă Cuţui, Ghiţă e terminaţia cuvântului Gheorghe, ce
rimează şi cu guiţă, adică limbajul porcului. Deşi-n zodiacul
chinezesc pocu-i fiinţă onorabilă, pe când la români porcu-i
sfânt doar de Crăciun, în rest, din păcate, numai porc să nu
fii. Cât despre numele Cuţui, duce cu gândul ori la cine, ori la
pisc sau vârf. Drept e că piscul este vârful muntelui, dar
există şi alte vârfuri pe lumea asta, cum ar fi vârful sabiei, al
pixului sau al stiloului. Şi că veni vorba, stiloul a fost inventat
chiar de boierul-medic Petrache Poenaru.
Cu toate că Tudor Vladimirescu se voia a fi un
înnoitor al vremilor, nu a brevetat invenţia lui Petrach Poenaru,
astfel că după înfrângerea revolutiilor lui Tudor şi a lui
Ipsilante, Petrache-Poenaru a-ncercat să-şi breveteze invenţia
noului domn Grigore Ghica, din poruncă căruia Dinu Păturică
fu închis pe viaţă, la ocna părăsită de la Telega. Cu toate
astea, nici Grigore Ghica nu breveta invenţia boierului-medic
Poenaru, motiv pentru care Petrache Poenaru luă drumul
străinătăţii şi-şi breveta invenţia în afară şi ca de obicei, noi
românii l-am recunoscut că de-al nostru numai după ce-l
recunoşteau cei dinafară, încât Petrache Poenaru se-ntreba
cu mirare de ce a fost nevoie de labirintul ăsta lung, asemenea
Golgotei? Hei! Petrache Poenaru a înţeles în cele din urmă
(dacă a înţeles) că totul se datorează Noului Testament, unde
Sf. Andrei îi învaţă pe daco-români cum că: „Nu-i creştineşte
să luptaţi contra românilor şi a duşmanilor în general. Cine
dă cu sabia, de sabie moare”.
- Păi şi atunci ce facem, dacă vine
duşmanul?
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Placa
comemorativă
din holul
Mânăstirii
Tismana
- Cere-şi ajutorul unei împărătese mari, zise Sf. Andrei.
- Cine-n altă lege sare, nici un Dumnezeu nu are!
Ziceau femeile geto-dace şi cu toată zicerea lor, aşa
a rămas. Şi de atunci toţi românii îl aşteptau creanga pe
împăratul, motiv pentru care românii nu recunoşteau niciodată
un geniu al lor, mergând pe ideea greşită că numai împărăţiile
mari fac totul, motiv pentru care, până astăzi multe genii
româneşti au rămas din păcate până astăzi necunoscute.
Boierul Petrache Poenaru a-nţeles cu tristeţe că viaţa din
România e asemenea Noului Testament, unde Iisus Hristos a
zis că: „Asta-i viaţă din păcate, rabine. Nimeni nu-i profet în
ţara lui”.
Şi ca să vorbim în versuri, „Nimeni nu-i Mesia/ Aici în
România”. Şi cum nici evreii nu l-au recunoscut pe Iisus Hristos
ca fiind Mesia, putem spune: „Nimeni n-are miel, în ţara lui
Israel”.
Ei, spre deosebire de Israel, în România au fost mulţi
Mesia, e drept nu de calibrul lui Iisus Hristos şi fiecare a pierit
fie prin vânzare, fie din alte motive, toţi aceşti Mesia fiind
sacrificaţi cu popor cu tot. Drept e că la urma-urmei, de-a lungul
şi de-a latul istoriei, popoarele au fost sacrificate în vreun fel
sau altul, sigura ţară ce se pare că n-a avut dureri şi sacrificii,
se pare ca a fost Elveţia şi pe alte continente, în afară de
Europa?
Dar asta-i altă poveste, deşi se spune că au fost
oameni de-a lungul şi de-a latul istoriei care au pretins şi-ncercat
să facă din România o a doua Elveţie, dar din diverse motive
nu s-a reuşit cu tot oportunismul românesc. Dar asta e, din
păcate pentru noi ca naţie şi din fericire pentru alţii. N-a fost să
fie.
Revenind la eroii noştri, că tot făceam analiza numelor,
putem încheia momentan, desigur, cu numele domnitorului
Grigore Ghica. Ghica pare a fi un diminutiv de la Gheorghe,
asemenea lui Gică, Gicu, Geta, cât despre Grigore, e unul din
sfinţii creştini, dar care se pare că a trăit şi murit liniştit,
comparativ cu alţi sfinţi şi creştini ce au fost sacrificaţi de-a
lungul şi de-a latul istoriei premedievale, deschizând de altfel
drumul generaţiilor sacrificate. De altfel, numele de Grigore
vine de la Grigor sau Gligor. Gligor de la glie şi ogar. şi cum
numele de Gligor sau Grigor rimează şi cu Tudor, respectiv
Doru, are conotaţie cu: luptătorul, muncitorul, turnătorul,
călătorul, cascadorul sau liniştitorul.
Şi ca să-nchei vis-a-vis de modul în care a fost ucis
Tudor Vldimirescu din porunca lui Alexandru Ispilante, toate
credinţele acreditate până astăzi ca fiind sfinte, condamnă
crimele ca păcat mare. Şi cu toate acestea, crimele se petrec,
ca vorba scriitorului Dostoievski: „Pacatul e delict moral-penal
şi cu toate astea se-nfaptuieşte. Pentru a-l putea combate, ar
trebui aflată cauza ce-l produce”.
Avea dreptate Dostoievski, problema e că ar trebui să
mâncăm tot timpul din mărul conştinţei binelui şi răului, eventual
din pomul vieţii. Totuşi, apropo de credinţe, în Vechiul şi Noul
Testament, toţi păcătoşii ajung direct în Iad şi cu asta-basta. În
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schimb, în Karma-Yoga de pildă, se zicea că: „cine ucide, va fi
ucis în viaţa următoare de propria-i victimă, iar cel ce comandă
crimă se naşte handicapat, fiind vinovat moral”.
Altfel spus, nu braţul care loveşte e de vină, ci voinţa
care ordona”. Fără a face neapărat propagandă pro Karma-Yoga,
autorul acestei cărţi pune întrebarea: „De ce a ordonat Ipsilante
uciderea lui Tudor Vladimirescu, când putea să facă două
posibile lucruri: primul, pozitiv, să fi condus ţara împreună cu
Tudor şi să lupte să-nvinga, sau să moară împreună în luptă cu
armată turcă şi slavă. şi al doilea, negativ din păcate.
Dacă tot voia să-l ucidă pe Vladimirescu, de ce a
ordonat uciderea lui şi nu l-a omorât cu mâna sa că doar îl avea
în mână adus de Păturică, în capcană ce i-o întinsese? Astfel
spus, dacă e să ne luăm după doctrina Karma-Yoga, Vasile
Caravia va fi ucis în viaţa următoare de Tudor Vladimirescu, iar
Alexandru Ipsilante va plăti în viaţa următoare, handicapat fiind
şi cine ştie pe unde trăieşte-n ţară lumea asta sau pe altă planetă.
Şi pe Tudor probabil că pe Tudor l-a ucis nu doar Caravia
şi ai lui, ci şi ofiţerii lui Tudor ce dezertaseră din oastea acestuia
în tabăra lui Ipsilante şi de altfel şi de cei ce l-au adus pe Tudor
lui Ipsilante. Aşa că-n viaţa următoare Tudor Vladimirescu ar
trebui să posede super arme şi cunoştinţe de arte marţiale, c-ar
avea destui de lichidat nu doar pe amărâtul Vasile Caravia. Cât
despre Alexandru Ipsilante, acesta văzându-se-n pericol de a fi
arestat de armata turcă şi slavă, a ridicat toate titlurile şi gradele
lui Caravia şi-a fugit cât-colo în Imperiul Austro-Ungar pe drumul
către America, unde probabil a şi ajuns, dacă n-a fost arestat de
poliţia austro-ungară şi a sfârşit acolo.
Oricum, de la revoluţia de la 1821 a trecut multă vreme,
până când în perioada 13-15 iunie 1889 poetul-ziarist Mihai
Eminescu a fost ucis fiind lovit cu o cărămidă-n ceafă de către
tenorul Petrea Poenaru, ce probabil era urmaş al boierului medicinventator Petrache Poenaru.
Ce să-i faci, Petrea Poenaru o fi fost un soi de fruct
stricat ori spin al familiei Poenaru. Ce să-i faciş şi Hristos se
zice c-a fost ucis cu sabia de Sf. Petru şi că Petrea Poenaru

Mânăstirea
Tismana întărită
ca o cetate în
vremea lui Tudor
Vladimirescu. În
dreapta se observă
poarta de la
intrare (înzestrată
cu tunuri) şi
chioşcul de pază.
Deasupra lor se
vede spitalul
militar. Sub turnul
stâng din faţă, se
vede fundaţia de
piatră care avea
creneluri pentru
puşti şi ieşiri
secrete la
marginea râului.
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putea să-l ucidă cu o cărămidă-n ceapă pe Mihai Eminescu.
Şi că vorbeam de emigrarea în lume a lui Petrache Poenaru
pentru a-şi face cunoscută invenţia, respectiv stiloul.
În străinătatea, cel mai adesea Franţa şi Canada şi
alte ţări francofone, Petrache s-ar fi tradus Petras, asemenea
numelui Pătraşcu, care e şi el un derivat al numelui Petru,
cât despre numele Poenaru, era adesea dat în era comunistă
dat ca Pienaru sau Penaru, probabil pentru a nu-i supăra pe
tovarăşi, numai elevii erei comuniste, gândindu-se adesea la
penaru de la şcoală.
Păcat că-n era comunistă, nu ştiam de existenţa
poetului compozitor Jean Mascopol, pe numele său adevărat
Ioan Moscu. Am fi ştiut că fapta mişelească a lui Ispilante a
fost cât de cât spălată de Jean Mascopol şi dacă ne gândim
bine nu fapta lui Ispilante a fost spălată, cât imaginea rea a
grecilor lăsată atât de domnii fanarioţi, cât şi de eteriştii lui
Ispilante şi a lui Ipsilante însuşi. Vorba aceea: „Temete-te de
greci şi când îţi fac daruri”.
Aşa trecut-au vremurile şi la sfârşitul celui de-al doilea
război mondial Stalin, Churchile şi Roosevelt au împărţit
lumea, s-au hotărât printr-un schimb de bileţele că România
trebuie comunizata 100% şi Grecia capitalizată 100%. Vorba
aceea: „Ia România, dă-mi Grecia. Suntem chit”.
De ce tocmai România şi de ce tocmai Grecia? Ştiau
politicienii acesta cât de sfinte sau cât de diabolice sunt aceste
ţări? Mai ales că se zicea că termenul Diavol vine chiar din
limba greacă, care înseamnă despărţitorul. Aşa stând lucrurile,
ne putem întreba dacă până la urmă diavolul există sau nu?
Conform Sf. Ciprian, diavolul există şi cine spune că nu există
ori e prost, ori e răuvoitor. Vorba aceea: „cine de diavol nu se
teme, are pe la cap probleme”. Şi pe urmă, pe ce bază au
făcut politicienii ăştia procentele pe care diverse ţări trebuiau
să suporte capitalismul şi după caz comunismul? Cum naiba
Doamne au hotărât procentul capitalisto-comunism?
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DICŢIONAR: - NUVÉLĂ, nuvele, s. f. 1. Specie literară a genului epic, mai amplă şi mai complexă
decât schiţa, mai scurtă şi mai simplă decât romanul, care înfăţişează un episod semnificativ din viaţa
unuia sau mai multor personaje (prezentate în mediul lor social).

Durerea aurului
Şatra nomazilor venise de la Bug pe jos. Nu mai aveau
nici căruţe, nici corturi. La un bombardament al nemţilor, totul
se prefăcuse în scrum. Muriseră mai mult de jumătate din
neamurile lor. Acum erau căutaţi de organele comuniste nou
venite la putere şi obligaţi să predea aurul – „cocoşei” şi „de-ai
mari”, după cum aveau fiecare.
Şatra bulibaşei Mihai se împărţi în două: bătrânii,
femeile şi copiii se aşezată lângă sat, iar bărbaţii mai tineri şi
în putere se ascunseră în pădurea Dumbrava. Fiind vara
dormeau sub cerul liber, mâncau ciuperci şi fructe de pădure.
Seara, Mihai se mai ducea în sat, pe la oameni şi mai făcea
rost de mâncare. Sătenii ştiau de ei că se ascund în pădure şi
îi ajutau cu ce aveau şi ei prin gospodărie. Sărăcia îi uneşte
pe oameni la nevoie. Nici lor nu le era mai uşor, era după
război, iar obligaţia de a preda produsele agricole organelor
de la putere îi determinau mai bine să facă milostenii, decât
să le dea degeaba celor care nu munceau.
– Mai bine le dăm ţiganilor să mănânce, sunt şi ei
oameni, suflete ca şi noi şi n-au, decât nenorociţilor ăstora de
la Sfat.
– Aşa, fă, că bine zici, ia şi de la mine o strachină de
făsui slăit. Să-i fie lu’ bietu’ tata!
Hainele pe care le purtau ţiganii – atâtea cât mai
rămăseseră, atârnau zdrenţuite pe trupurile slabe din cauza
foametei ca pe nişte umeraşe. Cârcăiau păduchii, lacomi să
mai tragă şi bruma de vlagă pe care bieţii oameni o mai aveau.
În fiecare seară se dezbrăcau în pielea goală, să-şi mai scuture
zdrenţele, în speranţa că vor scăpa de hulpavii păduchi, care
se dovedeau mai răi şi decât securitatea care îi urmărea să le
ia aurul. Păduchii le luau sângele, viaţa.
Într-o noapte, la lumina unui foc mic, Mihai – bulibaşa,
le zise celor cu care se ascundea:
– Uite ce zic eu, împărţim galbenii în două şi îi
ascundem în locuri diferite, că dacă ne descoperă, măcar să
nu pierdem decât jumătate.
Hotărârea fiind luată s-a trecut la înfăptuirea ei. Sub
„ştenapul” porţii casei din Godineşti, de pe uliţa Muscalilor –
casă repartizată celor instalaţi în sat – la o adâncime de 80
cm a fost îngropată o căldare cu 500 de galbeni. Nimănui nu iar fi trecut prin minte că sub stâlpul care susţinea o poartă de
intrare în curte s-ar fi putut afla o comoară.
– Acum, jumătatea asta de 400 de
galbeni
o
îngropăm aici în pădure, să fie mai
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aproape de noi şi s-o vedem.
Îndureraţi, oamenii se apucară de săpat. Ascundeau
aurul îmbogăţind pământul din care toţi suntem făcuţi, lor
rămânându-le doar sărăcia şi durerea. Cu atâţia galbeni puteau
cumpăra întreaga localitate, iar ei nu aveau nici ce mânca.
Ce vremuri!
Cu ajutorul unei linguri ruginite, pe care o purtaseră şi
pe la Bug, reuşiră să sape o groapă îngustă, cât să încapă
mâna, la o distanţă de două palme de tulpina unui păducel.
Adâncimea era de „o mână”, atât cât puteai introduce braţul,
până la umăr. Direcţia era spre nord, unde copacul avea muşchi
crescut pe scoarţă. Acestea erau foarte importante şi trebuiau
ţinute minte. După ce s-a acoperit „locul” cu pământ şi frunze
s-a hotărât ca nimeni din şatră să nu „umble” acolo, aşa singur,
decât împreună. Comoara era a tuturor, moştenită din moşistrămoşi. Trebuiau aşteptate doar vremuri mai bune. Aşa s-a
stabilit şi toţi au jurat cu mâna pe fier (lingura) în faţa lui
Dumnezeu.
Promisiunea ţigănească nu ţine mult, aşa că într-o
noapte – întuneric de-ţi băgai degetele în ochi – doi dintre ei
se hotărâră să scoată aurul fără ştirea celorlalţi, să îl ia ei pe
tot. Aşa că se apucară de săpat… Mare le-a fost uimirea! Dintro dată, din întunericul cumplit al nopţii se năpusti asupra lor
un stol de gângănii, care le înţepau mâinile, faţa şi produceau
un zgomot asurzitor. Alt „nor” de lilieci, lăcuste, albine, venite
din inima nopţii le răvăşeau minţile. Păsări de pradă, cu gheare
ascuţite se năpusteau asupra lor însângerându-i. O teamă
cumplită puse stăpânire pe cei doi încât, tremurând ca

Sămănătorul - Anul IV. Nr. 7(8) - iulie 2014 - PROZĂ

„Bibliotecarul” şcolii

varga, o luară la fugă. Spaima le crispase feţele în aşa
hal că nu se mai recunoşteau între ei. Nebunia îi cuprinse,
scoaseră cuţitele, gata-gata să se taie.
Ca prin farmec totul dispăru, liniştea se instală,
auzindu-se doar bătăile inimilor celor doi, care încetîncet îşi reveniră din sperietură. Se hotărâră să nu spună
nimic celorlalţi.
Într-o zi Eliţa, nevasta bulibaşei Mihai, care
rămăsese în sat cu copiii, chemă pe băiatul cel mic, pe
Toma şi îi zise:
- Auzi, Tomo, du-te tu în pădure după tată-tu şi
spune-i ca să nu mai stea ascuns degeaba. Spune-i că
pe-ai noştri i-a luat miliţia şi că „trebe” să dea ceva aur
şi îi lasă liberi să vină acasă.
Desculţ, cu traista pe umăr, în care mama sa
pusese ceva merinde, copilul plecă spre gara Tismana
cu gândul să se urce în „mocăniţa” care ducea buşteni
la Târgu-Jiu, la fabrică. Trebuia să sară din mers în Cături
şi de acolo prin pădure până va da de ai lui.
Ar fi fost prima dată când ar fi călătorit şi el cu
trenul. De câte ori l-a văzut trecând pe calea ferată
îngustă ce străbătea izlazul, trăgând greu de vagoanele
încărcate cu lemne. Îi plăcea şi mirosul cărbunelui ars şi
fumul negru ce rămânea pe cer, acoperind soarele.
Degeaba… astăzi nu pleacă nici un tren spre Târgu-Jiu,
aşa că trebuie să meargă pe jos, peste câmp, până la
Dumbrava.
Intră în pădure şi începu să cerceteze cu
teamă fiecare copac, după care s-ar fi putut ascunde
fugarii. Orice vreasc uscat, rupt sub talpa desculţă
a copilului, producea un zgomot care lui îi părea
trăsnet şi îl înspăimânta. Auzi totuşi un fluierat uşor
şi parcă văzu şi o umbră ce se mişca după trunchiul
unui stejar.
– Pst! Tomo… eu sunt, vino aici!
Întâlnirea cu tatăl său a fost emoţionantă. Nu
îl mai văzuse de câteva luni de zile. Băiatul îl informă
despre ceea ce se mai auzea prin sat, despre miliţie
şi tot ce îi zisese mama lui să-i spună.
Şatra se întoarce în sat, cu gândul să „dea
ceva galbeni” autorităţilor şi să fie liberi.
N-a fost să fie aşa. Toţi au fost arestaţi şi
bătuţi cu bestialitate să spună unde este „tot aurul”.
Mihai, bulibaşa a şi murit, i-au spart ficatul.
Florian Văideianu
jurist
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Dragostea cititului a avuto de mic. Încă de pe la 8 ani ştia
să citească din Biblie – şi asta
împotriva mamei Paraschiva,
care de multe ori îl certa să nu-şi
mai „strice ochii degeaba”. Alţi
copii de vârsta lui se zbenguie
toată ziua pe uliţă, ce-i trebuie lui
atâta citit?
– Mă, vino colea lângă
mine să te-nvăţ meserie, lasă
cartea, că de pe urma ei nu mai
mâncaşi tu pâine. Olăritu-i baza,
nu vezi cum mă caută lumea?
Pământ, din care să facem oale,
slavă Domnului…
De gura părinţilor, deşi
ştia că este iubit, a scăpat doar
când s-a dus la şcoală, în clasa
întâi. Doamna învăţătoare Aurelia
Câlniceanu îl luă în primire, îl
aşeză în bancă şi după ce împărţi
Abecedar din anul 1940
Abecedarele tuturor copiilor, îi
întrebă dacă ştie careva dintre ei
să recunoască măcar o literă. Din banca în care era aşezat, Ionel
copleşit de emoţie, reuşi să articuleze încet:
– Eu, doamnă, eu ştiu şi să citesc…
– Bravo, mă, să te auzim!
Cu Abecedarul în mâinile
sale mici, Ionel începu să citească
destul de cursiv şi cu intonaţii.
Respecta destul de bine şi
semnele de punctuaţie, încât
învăţătoarea, uimită, nu putu
decât să tacă, nu mai întâlnise un
asemenea caz în toată cariera sa
de dascăl. După ce îşi mai reveni,
întrebă dacă mai ştie cineva din
clasă să citească.
Nu mai ştia nimeni, aşa
că îi spuse băiatului:
– Uite, îţi dau o carte,
„Omul fără mâini”, să o citeşti
acasă, bine?
Era prima lui carte
adev ărată. Ziua de şcoală
sfârşindu-se, luă Abecedarul şi
cartea pe care i-o împrumutase
învăţătoarea, le puse în săcui şi
plecă bucuros spre casă,
O pagină din abecedarul 1940
împreună cu ceilalţi copii. Nu erau
prea mulţi la şcoală. Cursurile se desfăşurau cu câte două clase
împreună: a întâia cu a treia, de dimineaţă, iar a doua cu a patra,
după amiaza.
Observând cu câtă plăcere vrea să citească, învăţătoarea îi
zise, într-una din zile:
– Vezi tu scara asta de lemn? Te urci pe ea în podul şcolii
unde vei găsi o mulţime de cărţi. Ai grijă să nu cazi că-i cam şubredă!
Îţi alegi pe care vrei să o citeşti, dar cu condiţia să le ştergi de praf,
una câte una. De acum încolo te numesc „bibliotecarul” şcolii…
Era doar un copil de clasa întâi. Cursurile se desfăşurau
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normal, Ionel n-ar fi lipsit pentru nimic în lume. Venea cu
drag la şcoală, învăţase şi ştia lucruri cu mult peste nivelul
clasei. Într-una din zile învăţătoarea observă că pe locul pe
care îl ocupa Ionel, în bancă, nu era nimeni.
– Ce ştiţi de bibliotecarul nostru, de ce nu este
prezent la şcoală?
– Am auzit că şi-a rupt piciorul şi acum stă acasă,
în pat.
– Cum, aşa?
Nea Mitru, tatăl său, deja îi legase piciorul rupt între
două şindrile, un fel de atele, care să îl ţină fixat. Degeaba,
piciorul se umflase aşa de tare şi îl durea, încât, părinţii
hotărâră să îl ducă pe băiat la spital, la Târgu-Jiu. Trase
căruţa în bătătură, urcară copilul în ea, aşezat pe nişte pături
groase şi porniră spre oraş. Drumul era numai gropi şi piatră
de râu mare cât pumnul. Când roţile căruţei loveau câte o
piatră sau treceau printr-o groapă, Ionel simţea o
străfulgerare în picior şi durerea punea stăpânire pe el.
Calul, Tartor, întorcea capul spre băiat, parcă simţind şi el

"La furat de cires,e" - Imagine din cartea de citire cls. a
III-a, 1909, printre autori fiind şi George Cos,buc

Pagina
Pagina 13
13

chinul. Între copil şi animal exista o relaţie aparte. De multe
ori, când era trist şi îngândurat, calul se apropia încet de el şi îl
împingea uşor cu capul în piept, forăind uşor pe nările sale
mereu umede. Aşa se întâmplă când îţi iubeşti animalele, simt
şi ele, ca şi oamenii.
Ajunşi la spitalul din Târgu-Jiu, luară băiatul cu o pătură
şi se prezentară la cabinetul doctorului Lupescu. Acesta îl puse
imediat la „razele X”, noutate la acea vreme.
– Are osul rupt, va trebui să i-l pun în gips, aşa că, o
lună de zile, tinere vei sta imobilizat cu piciorul. Uite, ca să-ţi
mai treacă durerea îţi dau o cărticică frumoasă să te uiţi pe ea,
că de citit nu cred, că eşti prea mic.
Aplecat spre urechea medicului, tatăl copilului, nea
Mitru, îi zice încet:
– Vedeţi că ăsta vă păcăleşte, ştie să citească!
Au plecat spre casă pe acelaşi drum pe care veniseră.
La şcoală, Ionel nu s-a mai dus, venea învăţătoarea acasă –
mai mult cu cărţi de literatură, pe care copilul le citea cu nesaţ.
Doar el le ştersese de praf. Gipsul a trebuit să-l dea jos acasă,
nu s-au mai dus la spital să-l taie doctorul. Trecuse de mai
multe ori peste locul unde dormea câinele, care – fiind vara,
era plin de purici. Se instalaseră în interiorul gipsului şi îl mâncau
pe bietul copil, care, neputându-se scărpina, a trebuit să toarne
apă ca să înece paraziţii. Aşa a scăpat şi de ghips şi s-a dus la
şcoală.
– Ion Mocioi, ai obţinut premiul întâi, ia şi coroniţa,
stai să ţi-o pun pe cap şi vezi să nu te laşi niciodată de
învăţătură. Numai cartea îţi va aduce bucurii şi împliniri în viaţă!
Aşa a şi fost!

DUMITRU TĂTĂROIU – 100 de
ani de la naştere
„Pâinea amară a gurii şi a sufletului,”
Anul 1914 dăruieşte comunei Arcani, a judeţului Gorj,
încă un suflet hărăzit de Dumnezeu să lumineze valea Jaleşului
cu cântec de bocete şi limpezimi. Se naşte copilul Dumitru
Tătăroiu. Foamea, care nu a părăsit niciodată familia sa, îi
determină mama să îl alăpteze până la vârsta de doi ani şi
jumătate, perioadă prea mare. Deja rudele şi vecinii credeau că
asta o să-i dăuneze, «lâncezeşte creierul şi nu va ieşi nimic din
el, când va fi mare». Adevărul a fost altul. Copilul Mariei Tătăroiu
(Busuioaca), ţărancă din Runcu, fata lui Dumitru Anghelescu
(aromân), merge la şcoala din Arcani unde îl are dascăl pe Dumitru
Coiculescu. În fiecare an, la serbarea de sfârşit i se atribuie premiul
întâi, pentru merite deosebite la învăţătură, merite care stârneau
invidia copiilor avuţi. Primea coroniţa, totdeauna desculţ, dar vesel
şi încrezător.
După perioada anilor scurşi la Şcoala Primară din Arcani,
părinţii săi sperau să îl ţină pe lângă gospodărie, să-l însoare în
sat, când se va face mare, să le fie şi lor de ajutor. Destinul său
va fi altul. Este remarcat de un locuitor al Arcanilor, profesorul
Mercioiu, care funcţiona la Oradea.
– Domnule învăţător Coiculescu, acest copil este un
elev de excepţie, ar fi mare păcat să nu urmeze mai departe…
Sărăcia ţine ambiţia în frâu. Bunul simţ al familiei sale
realizează că Dumitru nu poate urma învăţătura la şcoli mai înalte,
aşa că se consolează… Sătenii, în frunte cu dascălul Dumitru
Coiculescu hotărăsc să declanşeze o colectă de binefacere, să
pună mână de la mână, iar dacă este adevărat că micuţul
Tătăroiu este aşa deştept, să meargă mai departe şi să aducă
fală dimierilor din Arcani. Familiile Bică, Pătuiag, Oilă… până

Sămănătorul - Anul IV. Nr. 7(8) - iulie 2014 - PROZĂ
şi lăutarul Trohonel contribuie
cu
bani.
Mama
sa
amanetează singura bucată
de pământ pe care o avea ca
să facă rost de bani şi să-şi
trimită copilul la şcoală. Se
ştie că nemaiputând să-şi
plătească ratele a pierdut
pământul. Dumitru Tătăroiu
este trimis la Şcoala Normală
de la Oradea. Aici se
dov edeşte a f i un elev
excepţional. Învăţătura este
singura sa preocupare.
Totuşi… banii se termină, iar
elevul este obligat să se
reîntoarcă la Târgu-Jiu, unde
se înscrie la Şcoala Normală
pe care o încheie cu
examenul de definitivat, ce a
fost susţinut la Bucureşti. Pleacă la examen încălţat cu „imineii
mumii”, cărora le taie tocurile ca să stea talpa mai jos, exact
ca în opincă şi obţine nota 9,70.
Ajunse învăţător, însă războiul care începuse îi schimbă
cursul vieţii. Este trimis pe front. Rănit la Odesa se întoarce la
Târgu-Jiu şi funcţionează o vreme ca redactor al ziarului
„Gorjeanul”, patronat de Jean Bărbulescu. Aici, împreună cu
profesorul Stelian Sterescu (Bică), scriitorul medic Ilarie
Popescu, inspectorul şcolar Nonu Nicolescu, epigramistul
Alexandru Calotescu Neicu, pun bazele primului cenaclu literar
din micuţul Târgu-Jiu, orăşelul uitat de lume. Cel mai activ
publicist al ziarului „Gorjeanul”, Dumitru Tătăroiu publică
volumul de poezii „Cântece pentru dimierii mei”. Poetul Jaleşului
cântă vrednicia, munca şi cinstea oamenilor de la Jaleş,
Stolojani, Câmpofeni şi Arcani. Ei plecau cu carele sau călări
pe cai, să adune dimiile cetăţenilor până la Dunăre, care o
încredinţau dimierilor pentru piuă, fără nici o chitanţă sau act,
ci pe încredere. Tot din rândul membrilor cenaclului literar de
la Târgu-Jiu au mai făcut parte şi doi actori ai Teatrului Naţional
din Craiova: Remus Comăneanu, autorul monologului „Coana
Manda” şi actorul militar, al Regimentului 18 Dorobanţi TârguJiu, Virgil Florescu.
Activitatea didactică a neobositului învăţător Dumitru
Tătăroiu se desfăşoară la Şcoala Normală Târgu-Jiu, unde îl
are ca elev pe viitorul colonel şi cunoscut epigramist Grigore
Marian Dobreanu. Bogata sa activitate publicistică, didactică –
în genere intelectuală, contrastează cu sărăcia materială în
care trăieşte eruditul învăţător. Tată a trei copii: Maria (Puşa),
Puiu şi Ion – Mircea (Nelu) schimbă mai multe adrese, unde
locuieşte împreună cu familia. Una dintre acestea fiind casa
naţionalizată a doamnei Margareta Poll, sora soţiei doctorului
Nicolae Hasnaş, consoarta farmacistului Arthur Poll din strada
Tudor Vladimirescu. La sfârşitul anului 1952, înaintea morţii lui
Iosif Visarionovici Stalin (1953) s-a dat un Decret prin care se
prevedea că toţi cetăţenii care posedă cărţi din literatura
universală, mai puţin cele ale scriitorilor ruşi, să fie arse, iar
cine nu se supune acestei dispoziţii să fie amendat sau, după
caz, chiar arestat. Singura avere pe care o dobândise neobositul
dascăl Dumitru Tătăroiu, în toată cariera sa era o mică bibliotecă
ce conţinea, totuşi, cele mai valoroase volume ale scriitorilor:
Baudleaire, Voltaire, Dumas, La Fontaine… dar şi Tolstoi, Gogol,
Turgheniev, Puşchin şi alţii. «Toată iarna aceia
ne-am încălzit cu godinul în care ardeam cărţile
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tatei», (relatarea aparţine fiicei acestuia, doamna Puşa,
acum în vârstă de 78 de ani).
Pensia îl găseşte pe eruditul dascăl şi om de cultură
Dumitru Tătăroiu tot sărac. Este nevoit să închirieze în oraş
o bucată de pământ, unde cultiva legume. Spiritul său de
ţăran harnic îl salvează şi de această dată. Cu sapa în mână,
până seara târziu îngrijeşte grădina de legume. Băieţii lui:
Puiu şi Nelu vindeau corcoduşe la Petroşani.
Mărturie vie a existenţei sale, opera lăsată de
învăţătorul cărturar Dumitru Tătăroiu, poetul dimierilor de
pe Valea Jaleşului, cuprinde lucrări ca: „Drag mi-e jocul
românesc”, „Ne cheamă Ardealul”, „Cobiliţă cu stele şi lut”,
„Cântece pentru dimierii mei”.
Dumitru Tătăroiu a fost şi directorul publicaţiei
„Libertatea Gorjului”, o „foaie de informaţie şi luptă socială”
care a apărut la Târgu-Jiu între 1945 – 1948. A semnat
„Cuvinte de început” în primul număr al acestei „foi”, din
care reţinem că „Un grup de tineri, legaţi de glia Gorjului, ale
cărui gloade pădureţe le-am supt în sânge din anii cei mai
cruzi, au pornit la drum cu această foaie. Foamea de dreptate
şi de libertate ne-a înmănucheat. Nu vom coborî scrisul în
mocirla polemizării care destramă fără a clădi, dar vom înfiera
şi vom lua de guler pe toţi şnapanii care exploatează
nepriceperea şi sărăcia noastră – a celor mulţi – refuzând
să creadă în necesitatea transformării lor, ce ne-o impune
evoluţia societăţii. Vrem purificarea moravilor. Putreziciunea
trebuie fără milă cauterizată de pe trupul ţării. Vom fi cei
dintâi şi la sublinierea acţiunilor prin care se întinde o mână
de frate, obştei necăjite. Numai în slujba ridicării ei punem
sufletul. Pentru o lume mai dreaptă, mai bună, am ridicat
steagul acesta de luptă. Pentru truditorii din sat, din uzine,
din ateliere, din instituţii, din gospodării şi de oriunde, o mână
şi o minte avidă pentru pâinea amară a gurii şi a sufletului”.
După cum
relatează şi autorul
cărţii „Poeţi şi poezie
în Gorj”, profesorul,
doctor în filozofie Ion
Mocioi,
citez:
„Învăţătorul Dumitru
Tătăroiu din Arcani ia iubit pe confraţii din
şcoli, considerânduse întotdeauna un
dascăl, dar ne-a lăsat
un buchet de poezii
despre
v iaţa
truditorilor gorjeni
care aveau să-l uite
o dată cu trecerea
v remii. Univ ersul
poetic rural al lui
Dumitru Tătăroiu
este originar şi se constituie într-o creaţie de mare valoare
artistică în literatura română a secolului XX”.
Se stinge din viaţă în ziua de 2 februarie 1989 la
Târgu-Jiu.
Florian Văideianu
jurist
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La podul lui Bobolin
– Mă, vezi să nu te opreşti până la şcoală, să
rămâi gură-cască pe drum, cu toţi nărozii, că dracu te ia!
Uite, aici stau şi mă uit după tine… O fi ştiind mamă-sa
ceva. Cu ghiozdanul în spate, îmbrăcat frumos în costum
de cangăr, cusut la unu în mahala, croitor renumit, Milu –
elev în clasa a IV-a, porni pe drum la vale, spre şcoala din
Tismana. Mergea încet, fără chef, asta din cauză că nu
învăţase lecţia la Agricultură şi ştia precis că învăţătorul,
Brânzan îl „ascultă”. «Iar îi spune mumii, că n-am învăţat
la agricultură. Parcă îl văd că opreşte bicicleta în dreptul
casei noastre, descalecă şi intră să mă pârască».
Asta era adevărat, de fiecare dată, după programul
şcolar, învăţătorul se oprea, rezema bicicleta de gard, intra
în casă şi bea un borcan de vin rece, adus de Lenuţa,
mama lui Milu. Erau rude cu Brânzan, el „moşise” pe băiat.
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Când ajunse în dreptul casei Floricări lu’ Bobolin îi veni în
minte o idee salvatoare: «Mă ascund sub podeţ, în burlanul de
ciment şi stau aici până se întorc copiii de la şcoală. Atunci ies
şi eu şi mă duc acasă, îi spun mumii că am fost la şcoală».
În burlan intră fără prea mare efort, acesta avea un
diametru destul de mare. Se aşeză, puse ghiozdanul „pernă”
şi aşteptă să treacă vremea până când copiii se vor întoarce
fiecare spre casa lui. Afară era destul de cald, fiind vorba –
înainte de vacanţa mare, aşa că răcoarea din tubul de ciment
îl îmbie la somn, adormi şi începu să viseze. Se făcea că pe
şosea trecea Chişnea (poreclă), tatăl Floricăi lu Bobolin, cu
carul cu boi şi cânta de zor: „Chişnea bea, Chişnea plăteşte,
las’ să bea că el munceşte”. Când era beat şi îl întreba careva
cum este, răspundea: „marca porcul”, iar dacă era treaz, zicea:
„marca leul”.
După vreo două ceasuri, veni, aşa din senin, o ploaie
torenţială, cu tunete şi fulgere. Apa acumulată de pe versanţi,
umplu „ogaşul” şi se năpusti şuvoi şi spre tubul în care Milu
dormea liniştit. Îl scoase din burlan vrând-nevrând. Ud până la
piele şi cu costumul plin de noroi se întoarse acasă, intră „prin
spate”, ferindu-se de întâlnirea cu mama sa, se dezbrăcă şi
duse hainele în grădină. Le întinse pe un gard să le usuce şi se
îmbrăcă cu alt rând de haine.
– Mă, fuseşi la şcoală, ce făcurăţi azi? Tocmai când
se pregătea să-i răspundă cât fusese el de pregătit la agricultură
şi ce notă mare luase, se auzi poarta şi îşi făcu apariţia dascălul.
– Lenuţo, pe unde umblă fi-tu că nu veni la şcoală?
Astăzi, conf. univ. dr. Emanoil Popescu (Milu) îşi
aminteşte cu plăcere întâmplarea.
Florian Văideianu
jurist

Prof. de "mate" Antonie Neamţu (stânga) şi dir. Brânzan
profesorul de "agricultură" al lui Milu Popescu pe vremea
când se sărbătorea la şcoala Tismana "Ziua învăţătorului"

Ia uite derbedeul! Pe unde umbli mă?
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Prof. univ. dr. Ion Mocioi, fost senator
de Gorj, specialist în scrierile vechi,
scriitor, brâncuşolog.

al
ă
l
a
i
ond rea
m
ră scifra
e
i
rem nd de
p
reta
e
i
C
d
v
i
iu io i pr
d
ito s
u
t
a
s
c
h
o
Un on M e la P
dr. I cului d
DISCUL
d is

31. în textul de pe «FAŢA A» a «Discului de la Phaistos», lipsesc
semnele-silabe pentru «topor» - PO (20), «barda; piolet» - DA
(15) şi «cuţit cu plasele» - SI (16). deşi nu se poate crede că nu
au fost folosite de poporul limbii «A» în care este scris calendarul
pentru accsta! Nu foloseşte semnele-silabe pentru «oaie» - QI
(30) şi «in» - SA (36), deşi nu putem crede că vorbitorii ci nu
foloseau mâncarea din came şi îmbrăcămintea din in. Nu
f oloseau «sita» sau «ciurul»’ pentru că nu au silaba
corespunzătoare - TI (43)! Nu foloseau nici semnele-silabe ce
privesc procreaţia: «copil» – PE (5), «himen» SE (42) şi «clitoris»
- LI (9), existente in silabarul împăratului care le-a oferit
calendarul pentru insula Creta! Observaţiile acestea ciudate îşi
pot găsi interpretări legate de moralitate şi de anumite cutume
ale vieţii străvechi.
Ne putem întreba, desigur, cine era «împăratul» sau
«regele» care impunea «scrisului» sau «scrierii» libertatea dea
folosi anumite semne? Căror legi corespundea o asemenea
maniera de a scrie? Istoria ne va putea oferi răspunsuri. A fost,
el, un împărat venir în Creta şi le-a impus celor găsiţi aici un
mod nou de viafă sau împăratul din insulă a adus seminţii din
altă parte cărora le-a impus cunoaşterea calendarului sau cu
denumiri in limba acestora? Vom crede că a populat insula forţat,
cu doua seminţii aduse din altă parte, de vreme ce şi textul
«FEŢEI B» pune astfel de probleme?
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SERIA a IV-a

DE LA PHAISTOS

SEMNELE-SILABE DE PE FAŢA "A"
A "DISCULUI DE LA PHAISTOS"
SIGNES-SYLLABES SUR LE FACE
"A" DU "DISQUE DE PHAISTOS"
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33. Textul de pe «FAŢA B» a «Discului de la Phaistos» nu foloseşte semnele-silabe care reprezintă «rege» - RE (3) şi
«rival» - RI (4), ceea ce nu înseamnă că poporul în a cărui limbă este scris acest text nu ar avea «rege» şi nici «rivali».
Nu foloseşte, de asemenea, semnul pentru «arc» - A (11) şi nici semnul pentru «scut» - KA (17), ceea ce nu înseamnă că
nu luptă şi nu se apără. O fi venit în insulă de prin pustiu, căci nu foloseşte nici semnul «copac» - LE (10). Să nu fi folosit nici
patul, fiindcă nu au în text semnul «cuib» - NI (19), nici războiul de ţesut, fiindcă nu au semnul «schimbător de iţe» - DI (20)?
Să nu fi cunoscut nici calul, de vreme ce nu folosesc semnul «copită de cal» - LA (28) şi nici să fi văzut pasărea de pradă «gaia»
- GA (31)? N-a cunoscut nici «fluierul de os» -O (41), nici «sita» -T (43), nici «răzuitorul» - RA (44), căci nu foloseşte nici aceste
semne?
Şi totuşi, poporul limbii «B» de pe «Discul de la Phaistos» primea un calendar cu 12 luni, corespunzător calendarului cu 18
luni, pentru a măsura timpul în acelaşi fel cu marele împărat sau rege dăruitor.
34. SEMNELE-SILABE COMUNE TEXTELOR DE PE FEŢELE "A" Şl "B" ALE "DISCULUI DE LA PHAISTOS'
SIGNES-SYLLABES COMUNES DES TEXTES SUR LES FACES "A" ET "B" DU "DISQUE DE PHAISTOS"

35. Observăm din silabarul textelor celor două feţe "A" şi "B" ale "Discului de la Phaistos" că numeroasele semne-silabe
se potrivesc pentru scrierea celor două limbi ale acestor texte.
Vorbitorii lor înţelegeau semnele vocalelor A (11), I (1), O (41) şi U (2) şi numeroasele silabe care începeau cu o consoană,
fără a folosi consoanele B, F, J, Z şi X. Aveau grupurile consonantice: CH, GH, PH, SH, TH şi grupări de felul DW, SW şi TW;
HR, W, Y se foloseau legate de alte sunete.
Evident, silabarul cretan de pe "Discul de la Phaistos" era mult mai vechi decât perioada în care discul de lut ars a fost
abandonat în magaziile palatului distrus în împrejurări neprecizate, în secolul al XVII-lea î.e.n.
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RELAŢIA DINTRE SEMNELE "DISCULUI DE LA PHAISTOS" SI SCRIERILE CRETANE
* LA RELATION ENTRE LES SIGNES DU DISQUE DE PHAISTOS» ET LES
ÉCRITURES CRÉTOISES
SCRIERILE DIN CRETA
36. Sunt trei scrieri cretane ale vârstei bronzului:
1) hieroglifele din Creta, încă nedescifrate, spre 1900-1600 î.e.n., scrise pe piatră;
2) silabarul linear A, nedescifrat, derivând din hieroglife, probabil din secolul al XVIII-lea - mijlocul secolului al XV-lea î.e.n.,
scris pe tăbliţe de argilă şi pe obiecte de piatră sau metal;
3) silabarul linear B sau linearul B, spre 1450-1250 î.e.n., scris pe tăbliţe de argilă, descifrat parţial în anii 1952-1953 de M.
Ventris şi J. Chadwick, notând un dialect grec din Pylos şi de
la Mycena, vorbit în Gracia şi în Creta; utilizează 87-90 de semne silabice. Cele trei scrieri cretane au fost semnalate de
A. Evans, spre anul 1900.
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SCRIEREA SILABICA DIN CIPRU
37. Spre anul 1500 î.e.n., în Cipru, aparţinând silabarului
linear A din Creta, a evoluat scrierea "cipro-minoeană", cu
100 de semne silabice. Spre 1250-1150 î.e.n., va evolua a
doua fază a acestei scrieri, "silabarul cipriot" de 55 de semne,
care va dura până spre anul 300 î.e.n., pentru a nota un dialect
grec din Cipru. Acest sistem arhaic, după secolul al Vl-lea
î.e.n., a fost concurat de alfabetul grec. Aceste două silabare
sunt recunoscute de Evans.
"DISCUL DE LA PHAISTOS" ŞI SILABARUL CIPRIOT
38. Textul de pe "Discul de la Phaitos" nu este scris în
limba ciprioţi lor. Aigumentăm afirmaţia prin mai multe
observaţii: 1. Textul are 16 semne silabice care nu fac parte
din silabarul cipriot: qe(12), dwo(14), gi(18), di(21), zu(22),
qu(23), two(24), naw(25), swi(27), qi(30), du(34), hre(37),
swa(38), shi(39), ta2(43), hra(44). 2. Textul nu foloseşte
numeroase silabe ale silabarului cipriot: e, ga, jo, ki, le, Io,
Iu, ma, me, mi, mu, na, ne, pi, ro, ru, su, te, ti, tu, wa, we, wi,
xa, xe, zo. 3. Din cele 54 de semne ale silabarului cipriot
cunoscut sunt folosite în text numai 28 (respectiv, 26 de
semne- silabe nu sunt folosite). 4. Textul are unele semnesilabă comune cu alte silabare folosite de cretani, respectiv
silabarele A şi B. 5. Textul de pe Discul de la Phaistos nu a
fost scris pentru ciprioţi. Silabarul lor este din 1250-300 î.e.n.
Tabelul următor este semnificativ în această simplă dar
concludentă argumentare.

ÎNCHEIERE SERIA a IV-a din
studiul «Ion Mocioi - DISCUL DE
LA PHAISTOS», Editura
«SPICON», 2001, Colecţia
«Ştiinţa în mileniul III», ISBN 9739022-87-1
- va continua Pagina 19
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GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

LUPII
- fragment, pag. 25-30 - Ei, dacă spui că nu eşti obosit, ceea ce e foarte
bine, eu zic să înceapă să verifice fişele aduse astăzi. Îi dai
nomenclatorul de mărfuri, cel complet, care cuprinde şi
preţurile modificate. Şi-aşa, va trebui să-l cunoască, să se
familiarizeze cu rubricile lui. Îi arăţi dumneata ce să facă.
Ne-am înţeles? Sper că ai reţinut că pe noi ne interesează
doar intrările din ultimul trimestru, la zi, corelate valoric, şianume, concret, la poziţiile pe care le-am discutat ieri.
Dumneata cunoşti bine lucrările astea, fără îndoială…
- Da! şopti timid fata, plimbându-şi privirea de la unul
la altul.
Înţelesese că asta era tot… Apoi, adresându-se
indirect lui Radu îi propuse, cu aceeaşi timiditate: Dacă
doreşte, poate să vină chiar acum! spuse ea.
- Numai o clipă… interveni preşedintele Nania.
Aşteaptă o clipă, tovarăşă Cristiana… Aş vrea, tovarăşe Radu,
ca mâine dimineaţă, la ora 8, să stăm de vorbă despre câteva
lucruri. În primul rând să ne punem de acord în legătură cu
colecţia aceea - să avem şi noi una, adică să ne faci una şi
nouă, aşa cum ştii dumneata. Eu voi fi dimineaţă peste drum,
la club. Am să te rog să vii dumneata la mine, la club. I se
adresase desigur lui Radu, dar mai degrabă şefului contabil,
ca acesta să reţină că-l cheamă el, să nu-i facă probleme.
- Voi veni, tovarăşe preşedinte, a promis Radu.
- Dacă-i aşa, iată, te las pentru că rămâi pe mâini
bune, glumi preşedintele cu subînţeles.
- Fiţi fără grijă, simţi nevoia să confirme şeful contabil,
prins în joc şi convins că-n felul acesta îi face pe plac
preşedintelui.
- Bine, tovarăşi. Vă zic spor la muncă! încheie
preşedintele şi dădu mâna cu şeful contabil, apoi cu Radu şin fine cu celălalt bărbat, care nu-şi ridicase privirea dintr-un
dosar pe toată durata discuţiei de mai sus.
Preşedintele Nania ieşi.
Cristiana îl aştepta pe Radu, când, gândindu-se la
ceva anume, şeful contabil se simţi dator să mai adauge
câteva cuvinte:
- Eu, tovarăşe Radu, îţi zic: Bine-ai venit la noi! După
câte observ, îi placi preşedintelui nostru, care ţi-a şi încredinţat
o sarcină obştească, ceea ce înseamnă că trebuie să-i fii
alături. Aş vrea să ne fii alături şi nouă, în îndeplinirea sarcinilor
de serviciu, ca împreună să facem treabă bună. Să ştii că
atunci când oamenii se înţeleg şi se ajută, pot urni şi munţii
din loc… Te rog să nu ne ocoleşti, ori de câte ori consideri că
ai vreo problemă!
După aceste cuvinte, şeful contabil se
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„Homo homini lupus”
(Omul e lup pentru om)
Thomas Hobbes (1588-1679),
filosof englez

aşeză.
- Vă mulţumesc, aşa voi face, încheie Radu.
Îi plăcuse acest om simplu şi blând. Numai că atunci,
nici unul, nici celălalt n-aveau de unde să ştie că se văd şi-şi
vorbesc pentru prima şi ultima oară, acolo, în biroul acela…
Câteva momente mai târziu, Radu şedea la biroul
doamnei Stănescu, dacă-l putea numi…“birou”; era o masă ca
oricare alta – deşi, mai corect spus, era o măsuţă cu sertar –
ultima, aflată în colţul din dreapta al marelui birou al
Contabilităţii Generale.
Sub privirile iscoditoare ale acestor femei şi fete, dar,
mai ales simţind zâmbetele şi înţepăturile semnelor pe care şi
le făceau pe furiş unele altora, Radu şi-a luat geamantanul de
unde-l lăsase, a traversat cu el tot biroul şi l-a înghesuit în
stânga sa, între scaun şi perete. În fine, s-a aşezat pe scaunul
său (“Iată că am şi eu un scaun, care e numai al meu!”) şi s-a
odihnit câteva clipe – nu şi-a dat seama câte – după care anceput să numere salariatele din birou: 20! Cu doamna care
lipsea: 21. “Ha! Ce-or fi făcând aici atâtea femei, plus altele şi
alţii, din alte birouri, câte-or mai fi?”
Din locul unde era le privea spinările arcuite peste
hârtiile la care lucrau. Apoi privirea i se opri pe cele două tablouri
care se aflau pe peretele din faţă, în stânga şi-n dreapta intrării
în biroul şefului contabil. Le ştia de la şcoală, pentru că erau
absolut aceleaşi tablouri, prezente mai pretutindeni. Unul dintre
ele înfăţişa “ciupercile” Babelor din masivul Bucegi, iar celălalt
un aspect de pe Litoralul Mării Negre, o plajă plină cu oameni
care se prăjeau la soare. “Frumos şi tentant, nimic de zis”, s-a
gândit. “De la munte la mare”, cum a fost anunţată, zi de zi, în
vara asta, o emisiune la Radio România - Bucureşti 1”. Numai
că el nu văzuse niciodată marea, iar la munte fusese doar o
dată, în anul doi, într-o tabără în care n-a stat decât trei zile…
Două aspecte ţinea să remarce Radu, în legătură cu
noua lui situaţie. Mai întâi, că aici se putea lucra în linişte, cantr-o sală de lectură – ceea ce-l încânta şi-l bucura totodată.
Dacă n-ar fi fost uruitul maşinilor mecanice de calculat – al
acestor râşniţe, cum şi-a amintit el că li se spunea pe unde
făcuse practica – liniştea, aici, ar fi fost deplină… Al doilea, că
aflându-se înapoia tuturor acestor femei, deci neobservat de
către ele, avea răgazul să-şi adune gândurile, ceea ce-şi dorea
foarte mult în acele clipe.
Se vedea în clasă. E adevărat că nu şezuse niciodată
în ultima bancă, dar nu era rău. Şi-apoi, ce mai conta că se
afla în prima, ori în ultima bancă. Încet, încet, în mintea lui au
început să prindă viaţă schemele de la cursul de OTC
(Organizarea şi Tehnica Comerţului), intuind că aici, în
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această stupină de creiere care sfârâiau de preaplinul cifrelor
îngemănate, se ţinea evidenţa contabilă a tuturor mărfurilor,
adică a acelor produse ale muncii omeneşti destinate
schimbului, având, pentru aceasta, valoare de schimb, cum
bine spunea tăicuţul Karl Marx, întrucât numai prin intermediul
schimbului puteau să-şi împlinească finalitatea, adică aceea
de a ajunge să fie „destinate să satisfacă nevoile materiale şi
spirituale, mereu crescânde”, ale oamenilor. Căci, indubitabil,
mărfurile sunt produse ale muncii omeneşti recunoscute ca
atare atâta timp cât se află în sfera circulaţiei, ca apoi să se
debaraseze de calitatea lor de mărfuri în clipa-n care o
depăşesc, adică atunci când ajung să satisfacă trebuinţe
concrete de consum. ”Ei bine, Georgică dragule, mai ţii minte
schema circulaţiei mărfurilor, adică sistemul, structura şi
funcţionalitatea lor?” “Bineînţeles că le ţin minte, cu detaliile
şi cu formulele lor. Iată…” El îşi punea întrebările şi tot el îşi
da răspunsurile. Se concentra intens atunci când se ambiţiona
să se autoverifice – asta înaintea examenelor. Pentru că aşa
învăţase carte: el se întreba, şi tot el îşi răspundea. Se dedubla
– cum o spunea el adeseori – şi… intra-n transă. Ca acum.
Să-l fi înţepat cineva cu acul şi n-ar fi simţit înţepătura, şi
nici nu i-ar fi curs vreo picătură de sânge, atât era de
concentrat. ”Să uit, eu?Aş!” Şi-a proptit fruntea în mâna
stângă, şi-a început: “Produsele care nu continuă ciclul
transformărilor în procesul muncii, ci sunt destinate
consumului populaţiei, devin mărfuri în clipa-n care intră în
sfera relaţiilor de schimb. Pentru aceasta ele ies din unităţile
producătoare în forma-valoare preţ de fabrică sau preţ de
cost, şi intră în reţeaua comerţului la forma-valoare preţ de
desfacere sau preţ de vânzare cu amănuntul. Diferenţa între
preţul de desfacere (de vânzare) şi preţul de fabrică (de cost)
este dată de valoarea cheltuielilor specifice comerţului,
cunoscute şi sub numele de adaos/rabat comercial, plus ICMul (Impozitul pe Circulaţia Mărfurilor). Economia românească
fiind centralizată pe baza Planului Unic de Stat, ICM-ul se
stabileşte prin plan şi se varsă integral la Bugetul de Stat. În
felul acesta, adaosul (rabatul) comercial reprezintă o
prevedere care cuprinde toate cheltuielile cu o marfă sau
alta, începând din clipa când acestea intră în sfera comerţului,
până în momentu-n care consumatorul le achită preţul unic,
în care intră cheltuielile cu transportul, cu depozitarea,
sortarea, ambalarea, prezentarea şi reclama, evidenţa tuturor
acestor mişcări precum şi cu desfacerea (vânzarea) propriuzisă, la care se adaugă beneficiul întregii reţele comerciale…
Aici, atenţie: dacă cheltuielile reţelei comerciale sunt mari
sau cresc, atunci beneficiul reţelei scade. Şi invers. Interesul
tuturor, în primul rând al reţelei comerciale e ca toate
cheltuielile proprii să se micşoreze, iar beneficiul să crească.
“Că dacă e beneficiu sunt şi satisfacţii” – cum spunea tovarăşa
prof esoară de OTC. “Or, tocmai aici se află cheia
problemelor”, chibzuia Radu încercând să descifreze un
cuvânt crestat pe creionul “Republica HB”, găsit sub scaun,
în momentul când se aşezase. „Comerţul e, după cum bine
se ştie, o activitate absolut trebuincioasă în societate.
Fărăcomerţ, nu poate exista consum, ba nici producţie. Că
de produs se produce, cum să nu, dar dacă n-ar fi reţeaua
comercială, să mijlocească între producţie şi consum, să
aducă mărfurile până sub nasul cumpărătorilor, reţeaua chiar
c-ar trebui reinventată. De-aia biata mama m-a dus trap-săltat
la Şcoala de Comerţ, c-o lămurise fostul ei învăţător, Domnul

Dumitriu: „Coană vulpiţo – că aşa-i zicea el mamei – ascultă ceţi spun: du-l pe Georgică la liceul comercial, că dacă-i băiat
deştept, creşte şi ajunge om. O să aibă casă şi masă gratis, că
e ambiţios şi învaţă bine… Să mai ştii că toţi prietenii mei, care
au făcut şcoala de comerţ, au ajuns oameni, şi ce oameni, coană
vulpiţo!” Şi mama m-a proptit la comerţ, deşi eu o rugasem să
mă ducă neapărat la electrotehnică... „Comerţul e bun,
carevasăzică”…
Între timp, Cristiana se ridicase de la biroul ei – ultimul
birou pe rândul din mijloc – şi se îndrepta spre el cu un teanc de
hârtii în braţe, aducându-şi şi scaunul:
- Tovarăşe… îi şopti fata, aşezându-se pe scaun, în
dreapta lui.
- George, se prezentă el, vorbind destul de încet. Tăcu
o clipă, apoi continuă, adresându-i-se fetei, tot în şoaptă: Eu
am să-ţi spun Cristiana, să nu te superi…
- Oho! Aşa, dintr-o dată? protestă ea.
- De ce nu? M-aş simţi onorat şi apropiat… îi zâmbi el.
- Apropiat, de… mine?
- Aşa ar fi normal. Din moment ce eşti profesoara mea.
- Păi, tocmai d-aia.
- De ce, d-aia?
Fata făcu ochii mari:
- …Eu îi spun şefului că nu vreţi să vă explic.
- Nu, Cristiana, te rog.
- Fără “Cristiana”, şi fără “te rog”. Să ne-nţelegem!
- Am înţeles: fără…
Radu s-a oprit la timp, pentru că fata asta începuse să
ridice tonul. Toate colegele ei îi priveau pe furiş, cu încordare.
În fine, liniştindu-se, Cristiana şi-a tras scaunul lângă biroul lui
şi după ce s-a asigurat că el o va asculta cu atenţie, s-a pornit
pe explicaţii...
- Avem în faţă formularul Fişă de depozit pentru
sortimentul …, codul…, unitatea de măsură… Pe noi ne
interesează – şi fata sublinie, insistând (spre luare aminte) –
doar intrările, şi-anume, iată, coloanele astea: numărul curent,
numărul/data documentului de intrare, preţul unitar, şi mai ales
- sublinie din nou, marcând cuvintele - cantitatea şi valoarea
totală… Avem aici 28 de fişe înregistrate la depozit, şi, respectiv,
facturile după care au fost operate înregistrările. Să observaţi
că intrările se trec în ordinea sosirii mărfurilor, adică cronologic.
Această broşură, căreia noi, aici, îi spunem Catalogul mărfurilor
(Radu citi: “Nomenclatorul republican al mărfurilor”), ne e absolut
necesară spre a verifica denumirile complete în clar, codurile şi
preţurile ferme de vânzare ale mărfurilor. Dumneavoastră va
trebui să verificaţi, deci să bifaţi pe fişe, şi anume dacă ceea ce
este înregistrat concordă atât cu catalogul, dar şi cu facturile.
Concret, pe noi ne interesează denumirea corectă a mărfii, codul
ei, preţul ei unitar, cantitatea intrată în depozit şi valoarea totală.
- Spuneţi-mi, aţi avut, cumva, unele probleme cu
denumirea mărfurilor? a întrebat-o Radu, mai mult să se afle în
treabă.
- O, desigur. Păi, tocmai ăsta a fost unul din motivele
care au declanşat, la nivel foarte înalt, scandalul şi ancheta, i-a
răspuns în şoaptă Cristiana.
- Ancheta? se interesă Radu.

- Continuare în nr. viitor -

Citiţi romanul Lupii online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2010/George_Ene_-_Lupii_roman_vol_1.pdf
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LUCIA SILVIA PODEANU - (n. 1942, Focşani)
poet, folclorist (din Novaci-Gorj).
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Solstiţiul de vară

Cu o prefaţă de Gheorghe A. Stroia - Adjud, Ed. Armonii
culturale, 2014, ISBN 978-606-8569-66-6
Prezentăm din acest volum partea a II-a: Cântecul cel mare
- fragment din lucrarea: „Folclorul obiceiurilor în legătură cu moartea în zona Novaci, Gorj” Suntem în al doilea deceniu al mileniului trei - timp
pe care învăţaţii lumii îl numesc „neuro-societate post
informaţională”. Marile întrebări ale lumii îşi vor găsi în sfârşit
răspuns? Inteligenţa artificială ne va spune de unde venim
şi unde ne ducem? - veşnica dilemă rezolvată din vremuri
imemoriale de trăitorii din spaţiul carpato-pontico-dunărean,
prin respectul pentru viaţa ce ne-a fost dăruită?
Am crezut că în această „furtună” de
integrare europeană, de alergare de nicăieri către nicăieri,
dar neapărat către o îmbogăţire rapidă chiar cu pierderea
demnităţii, onoarei şi trădarea neamului tău, vechile valori
nu mai au nicio valoare.
O seară de muzică populară oferită de primarul
oraşului doamnelor şi domnişoarelor la început de
primăvară, mi-a redat un strop de speranţă. La un moment
dat, toţi tinerii şi tinerele din sală, liceeni, elevi, s-au prins în
horă. Şi nu ştiai unde să te uiţi: la eleganţa cu care aceşti
elevi dansau hora de mână, învârtită de un băieţaş căruia i
se mijea mustaţa:
Cine joacă şi nu strigă
Face-i-s-ar gura pungă
Şi piciorul tăvăluc
Să nu aibă spor la plug.
sau la talentul cultivat al celor de pe scenă, foşti elevi din
Novaci, în prezent membri ai Ansamblului Doina Gorjului.
Încă rămâne localitatea Novaci, chiar şi
conectată prin Transalpină de marile drumuri europene, un
loc parcă anume făcut pentru liniştea spiritului şi înţelegerea
unor adânci semnificaţii ale legăturilor dintre oamenii acestor
locuri şi muntele care i-a străjuit şi i-a hrănit (Alexandru
Ştefulescu, Gorjul Istoric şi Pitoresc, Tip. ND Miloşescu,
Tg Jiu, 1904).
Trăind aici generaţii şi generaţii, novăcenii
şi-au limpezit ochii după albastrul cerului de primăvară, după
ce au plâns ploile germinaţiei, şi-au nuanţat sufletul după
culorile ce domnesc în mica vară din noiembrie, în pădurea
de stejar de pe colinele domoale ale Gruiului şi şi-au înălţat
semeţ trupurile într-un paralelism continuu cu zvâcnirea
verdelui din brazi.
Au rămas, mai ales, păstrătorii unui inestimabil
tezaur etno-folcloric în legătură cu momentele importante
din viaţa omului: naşterea, nunta, moartea.
În categoria obiceiurilor legate de viaţa de familie,
se integrează obiceiurile în legătură cu moartea, analizate
pe larg în lucrare, aici vom prezenta un singur moment:
Cântecul de jale – Bocetul cel mare.
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Oamenii nu uită că sunt stele căzătoare, dar lumina vieţii
trebuie purtată mai departe. În acest sens, obiceiurile în legătură
cu moartea culminează cu Cântecul cel mare.
Bocetul, de o structură bine stabilită, se va cânta pe un tip
melodic unic în finalul ceremoniei. După prohodul religios, câteva
discursuri sau cel puţin al preotului, care ţine să stabilească locul
pe care l-a ocupat în societate cel dispărut şi obligaţiile celor vii
urmează iertăciunile celor vii - rude, neamuri, prieteni, ce trec
prin faţa tronului şi beau dintr-o ploscă (sticlă) vin, ca şi cum ar
închina cu mortul.
În acest timp, se cântă versul de jale, cântecul cel mare,
bocetul.
Trei femei sau trei fete, dacă mortul era neînsurat,
îmbrăcate în negru, rude sau străine, cântă cu glas de soprană
pe vers legănat de doină cântecul jelirea.
Melodiile bocetului sunt strofice. Prin formă, se apropie
de doină.
Fraza muzicală se aşterne pe versuri de opt silabe, în
melodiile cu formă liberă, textul este în proză.
Sunaţi clopote cu jale,
Duceţi vestea morţii mele,
Sunaţi clopote fierbinţi,
Duceţi vestea la părinţi.
Fluxul sonor al bocetului are la bază un număr de formule
ritmico-melodice, care se repetă variat şi sunt întrerupte de
interjecţii, de epitete, de plâns.
Aceste cântece sunt ample creaţii epico-lirice, care cuprind
date esenţiale din viaţa celui dispărut (preluate astăzi de multele
ori în discursuri), meditaţii, imagini din viaţa cotidiană.
Dincolo de nişte formule moştenite din moşi-strămoşi,
acest vers al morţilor arată că marile sentimente omeneşti
generează creaţii de o impresionantă frumuseţe spirituală şi
literară.
Voi analiza câteva bocete, nu atât pentru firul epic amintind
de vechile balade, cât mai ales pentru frumuseţea artistică a
versului, pentru toate miturile, credinţele, înţelepciunea populară
ce le strânge în ele.
Aşa cum am mai spus, cântecul polarizează punctul
culminant al ceremoniei. Lungind vocalele cu glas tărăgănat şi
subţirel, corul captează întâi bunăvoinţa ascultătorului colectiv,
după modelul celui mai rafinat discurs oratoric:
O, jalnică adunare,
Dă puţină ascultare
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Şi priveşte aici ce este
Lumea asta ce plăteşte…
alteori
Întristaţi ascultători,
Bătrâni, tineri şi feciori,
Priviţi azi cu toţi la mine
Că plec tinerel din lume…
sau
Întristată adunare
Dă puţină ascultare,
Priveşte astăzi la mine
Să vezi ce-i omul în lume.
După această formulă de captatio benevolentia,
urmează referiri despre existenţa perisabilă a omului.
Epitetul, comparaţia, metafora, devin instrumentele
meditaţiei:
În această lume mare,
Omul este ca şi-o floare:
Naşte, creşte şi-nfloreşte
Apoi lumea părăseşte.
Omu-i flutur zburător,
Pe pământ doar călător,
Azi mănâncă şi petrece
Mâine se călătoreşte,
C-aşa-i viaţa omului
Tot ca floarea pomului,
Tot ca floarea care-n vânt
Cade moartă la pământ.
***
Vai, moarte, tirană eşti,
La mine nu te gândeşti,
Că sunt tânără copilă,
Mă despart de-ai mei cu milă…
sau din cântecul unui fecior:
Pe rotogolul pământ,
Dumnezeu a poruncit
Să vină moartea cu chin,
Lăsând jale şi suspin,
Lăsând părinţi greu loviţi
După copii mult iubiţi,
Tot cum lasă şi pe-ai mei,
Înfocaţi şi singurei.
Vai, moarte, tirană eşti,
La mine nu te gândeşti
Că sunt tinerel fecior,
Vreau să trăiesc, nu să mor…
Îşi face loc blestemul în bocet:
Arde-o-ar focu” de moarte,
Că nici ea nu face dreptate.
Acolo unde-i chemată
Nu se duce niciodată
Şi veni tocmai la mine
Când îmi era drag pe lume.
sau:
Fire-ai blestemat de ceas
Luni, când am plecat de-acas’.
Un imens material de viaţă spirituală, socială,
afectivă, se desprinde din conţinutul epic al bocetelor.
Locuitorii au diverse ocupaţii: cioban, pădurar, brigadier,
casier, contabil, inginer, doctor:
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După ce am crescut mare
Plecai şi eu ca oricare,
Mă dusăi cioban la oi
Ca să mai scap de nevoi…
***
Pădurari, brigadieri,
Printre voi am fost ca ieri,
Astăzi nimic nu mai sunt
Că eu mă duc în mormânt.
***
Domnule inginer,
Contabil şi casier,
Înainte de plecare
De la toţi îmi cer iertare.
***
Doctorii când au văzut
Analize mi-au făcut
Şi mi-au spus ca rezultat
Că boala mea nu are leac.
Există telefoane, salvări, spital:
Pe Gheorghiţă l-am chemat,
Repede-a telefonat,
Pe min’ de-acas’ să mă ia,
Salvarea iute a venit
Şi la spital s-a oprit
O injecţie-mi făcură…
Flăcăii neînsuraţi se duc cu oile în Banat:
Eu astă toamnă am plecat
Cu oile la Banat,
Eu cu drag le ciobăneam
Că un ciopor mare aveam.
Viaţa ciobanului e liniştită şi plină de bucuriile muncii:
Toamna, iarna-am ciobănit,
Deloc pe-acas’ n-am venit,
Pe măicuţa de-o doream
La telefon eu vorbeam
Şi-i spuneam că-mi este dor,
Că-s vătaf noatinilor,
Că unde sunt o duc bine
Să nu mai plângă de mine.
Am şapte sute de oi
Şi nu gândesc la nevoi,
Numai sănătoşi să fim
Ca să ni le stăpânim.

- Continuare în nr. viitor -
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FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti - Gorj)
- prozator, poet.

«Pretinii»

iat
medal
Scriitor Gorj
LSR -

Ceata ciobanilor din Cernădie – Gorj
Cu Petrilică nu te puteai înţelege atât
de uşor. Comportamentul lui se asemăna
mai mult cu cel al sălbăticiunilor printre care
trăia în creierii munţilor. Puternic şi blajin,
urs – atunci când nu este deranjat – viclean
precum vulpoiul şi aprig ca şi lupul
înfometat, Petrilică al lu’ Tabără, cioban din
Ungureni – Tismana, reuşeşte să se
împrietenească, totuşi, cu ceata ciobanilor
din Cernădie. Ion Benzână, Costică Moatără
şi copilul de 14 ani Gheorghe Băloi. Aceştia
văraseră oile în muntele Zănoaga, iar acum
le coborâseră pentru iernat tocmai pe la
Zegujani, în Mehedinţi. Aveau în jur de 400
de oi, iar Petrilică 500.
Vremea se stricase rău de
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tot. Un pâşcău de zăpadă se aşternuse peste cocenii
de porumb rămaşi netăiaţi încă din toamnă, asta
spre bucuria oilor, care aveau hrană cel puţin pentru
câteva zile.
- Bă, am vorbit cu unu din sat şi a zis că ne
vinde patru clăi de fân. Punem juma-juma şi cred că
o lună, cel puţin, avem ce le da oilor să mănânce.
- Nea Petrilică, noi am aranjat cu ingineru’ de
la Gospodărie să ne lase cu oile în saivane. Are două
şi acum sunt goale. Noaptea le băgăm la scuteală
şi avem şi noi unde dormi. La capătu’ saivanelor
sunt câte două hodăi…
- Asta-i bine! Cunosc saivanele, sunt destul
de mari, au loc şi oile mele şi ale voastre.
Încălţaţi în opinci de cauciuc, făcute din roată
de maşină, cu cojoacele din piele de oaie, ţurcană,
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cu lâna în afară, păreau nişte stânci sprijinite
în ciomege groase din lemn de alun. Mergeau
agale în urma oilor, care cu greu se vedeau,
confundându-se cu albul zăpezii. Pentru ei
timpul avea alte valori. Calmul şi liniştea erau
prezenţe binefăcătoare în mentalul oamenilor
înfrăţiţi cu natura. Din când în când fluieratul
ciobanilor sau lătratul vreunui câine mai anunţa
prezenţa lor în muţenia zării.
Seara se adunau la cină. Focul, la care
pregăteau mămăliga şi se încălzeau, le lumina
şi interiorul saivanului, unde acum se odihneau
oile, înghesuite una într-alta. Limbile focului
aruncau lumini şi umbre jucăuşe, brăzdând
feţele ciobanilor cu mituri venite din timpuri
străvechi. Îşi depănau întâmplări, luptele cu
jivinele pădurii, care tot le mai luau câte o oaie.
Nici trăsnetul, mereu prezent la munte nu îi
ierta. Prăpăd lăsa în urma lui.
- Odată, nici pielea de pe oaie n-am mai
găsit-o !
Timpul trecea încet, în folosul
animalelor, oamenii trebuiau să îndure aerul şi
vânturile care spulberau zăpada, descoperind
grâul pe care oile îl păşteau doar noaptea, ferite
de privirile proprietarilor. Ciobanii erau căliţi,
aşteptau cu răbdare mieii, din vânzarea cărora
sperau să mai acopere din cheltuieli.
Gestaţia oilor durează cinci luni şi prin
februarie-martie încep să fete. Cu o lună înainte
de fătare se tunde lâna de pe coadă, de pe
partea interioară a picioarelor din spate şi din
jurul ugerului. Asta pentru ca mielul să îl poată
găsi mai uşor. Nu contează dacă ninge sau
plouă, oile stau afară, adăpostite într-o pădure,
să fie ferite de vânt.
- Fie vremea cât de rea, numai vântul să
nu bată!
La sfârşitul „iernatului”, cetele
ciobanilor se despărţiră, fiecare cu oile sale,
făcând calea întoarsă.
- Ale cui sunt oile astea, măi copile?
- Ale lu’ nea Petrilică Tabără!
Minciuna ţinea loc de protecţie. Nimeni
nu ar fi îndrăznit să producă vreo pagubă oilor
lui Petrilică. Avea pistol şi se ştia că l-ar fi
folosit la o adică…

Fraţii Băloi
(stânga) Gheorghe Băloi
(dreapta) Costică Băloi

Florian Văideianu
jurist

Fraţii Băloi, (stânga) Gheorghe Băloi (dreapta) Costică Băloi ajunşi la bătrâneţe
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IULIU-MARIUS MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

Similitudini şi
interferenţe şi între
itinerariul duhovnicesc
pre-pascal şi Tabor
Paradoxal, traseul duhovnicesc al Postului ce
precede marele praznic al Învierii Domnului, este
adumbrit de lumina taborică transfiguratoare. Astfel,
deşi este vorba despre un ansamblu de nevoinţe care
de multe ori sunt integrate sferei ascetismului, dacă
ele sunt săvârşite după rânduiala bisericii, sunt
dătătoare de har, lumină, bucurie şi cunoaştere, fiind
împărtăşitoare de slava taborică.
De altfel, între Tabor şi elementele
componente ale pandantului pre-pascal, există o
înlănţuire de asemănări şi interferenţe, pornind de la
faptul că postul este, cum am arătat, dătător de lumină
şi mijloc de acces spre elementele revelate şi spre
cunoaştere, şi până la evenimentul propriu-zis al
vederii lui Hristos cel înviat, strălucitor şi triumfător,
care constituie finalitatea postului. Acest lucru
reliefează, o dată în plus, dacă mai era cazul, că între
Crucea şi Învierea Domnului există o strânsă şi
puternică legătură şi că, în Ortodoxie, ea este reliefată
în cel mai bun mod posibil1 .
Nevoinţa, marcată de renunţare, şi sporirea
rugăciunii ce ne pregăteşte pentru întâmpinarea
Praznicului Învierii presupune un urcuş, la fel cum,
împărtăşirea de lumina lui Hristos cel transfigurat, în
timpul dialogului său cu Moise şi Ilie, ce a fost văzută
de către cei trei ucenici aleşi de El, a presupus urcuşul
culmii montane a Taborului. Ce-i drept, este vorba
despre două modalităţi diferite de ursuş, însă
ascendenţa lor are în centru aceeaşi persoană. Astfel,
dacă ucenicii de pe munte l-au văzut pe Tabor pe
Hristos, şi creştinii care se pregătesc să întâmpine
praznicul Învierii lui din morţi şi să se împărtăşească
de bucuria pascală, fac toate eforturile pentru a se
întâlni cu el în chip euharistic şi pentru a fructifica
plenar o întâlnire atât de specială, petrecută într-un
context aparte şi trăită plenar în comuniunea sfinţilor
şi a credincioşilor şi în context eclesial.
Astfel, ambele urcuşuri au drept scop
împărtăşirea cu Hristos, primirea unei forme de
cunoaştere superioară şi deplină, precum şi detaşarea
de teluricitatea şi de materialismul
Pagina 26 cotidianului, care, impregnate de

răutate, de egoism şi îndepărtate de sensul lor primordial,
reprezintă o piedică în calea mântuirii, datorită legăturilor
care se creează între materialism şi om şi a obstacolelor
pe care le ridică ele în calea experienţei mistice şi a
progresului duhovnicesc, devenind astfel elemente ale
lucrării demonice.
Dacă ne raportăm la istoricitatea persoanei
Mântuitorului şi la veridicitatea pachetului informaţional
oferit de către relatările scripturistice, vom observa de
asemenea, privind aceste informaţii în dimensiunea lor
istorică şi având în vedere raportarea lor cronologică, că
ambele preced atât patimile Domnului, cât şi evenimentul
soteriologic al Învierii, având deopotrivă un caracter
pregătitor, prin aceea că îi ajută pe participanţi să
preguste, unii din patimile Domnului şi din suferinţa Lui,
iar alţii din lumina, slava şi dumnezeirea sa, cât şi unul
profetic, prin aceea că prevestesc evenimente viitoare
ce vor avea un impact de o valoare incomensurabilă atât
asupra operei de mântuire, cât şi asupra culturii şi
spiritualităţii vremii şi apoi a celei creştine.
Astfel, atât prin evenimentele istorice petrecute
în timpul patimilor, cât şi prin evenimentele petrecute pe
Tabor, când, în lumina tranfiguratoare, Petru, îşi exprimă,
ca şi în alte rânduri, bucuria, prilejuită de comuniunea de
acolo (vezi Matei, cap. 17), apostolii sunt pregătiţi atât
pentru primirea răstignirii şi a patimilor Domnului, care
sunt elemente de nelipsit în activitatea Lui, cât şi pentru
primirea bucuriei Învierii Lui, cheia de boltă a întregii sale
activităţi pământeşti. Pe de altă parte, pregătirea din
aceste momente se constituie totodată într-o pregătire
pentru ceea ce are să urmeze în vieţile lor de
propovăduitori şi mărturisitori ai evenimentelor
mântuitoare şi ai învăţăturilor lui Hristos, lângă care ai
au trăit vreme de alţi buni (cf. Ioan capitolul 17). ?i viaţa
lor se va constitui ulterior într-un urcuş, marcat de moartea
martirică în fiecare dintre cazuri şi apoi de reîntâlnirea cu
cel pe care l-au mărturisit dincolo de limitele aparente
ale acestei lumi.
Pe de altă parte, momentele de urcuş
duhovnicesc şi de părtăşie cu divinitatea, pe care le
reprezintă cele două momente alese, se constituie într-

Sămănătorul - Anul IV. Nr. 7(8) - iulie 2014 - STUDII
un fel, şi într-o prefigurare a ceea ce urmează să se
întâmple, în chip paradigmatic, ulterior, în întreaga
Biserică creştină, acea instituţie care trăieşte plenar
bucuria Învierii şi tristeţea patimilor, împărtăşindu-se
totodată şi de fiecare moment care marchează
itinerarul pre-pascal. Ea, care îl are ac model pe
Hristos, care îi soarbe cuvintele, îi are ca model trăirile
şi îşi doreşte, ca împlinire plenară, trăirea veşnică
împreună cu el, trăieşte astfel la maximum aceste
momente, pe care le reiterează, cu scopul de a îi simţi
prezenţa mai apropiată şi de a se curăţi de murdăria
patimilor şi a păcatelor care-i pângăresc existenţa.
Iată aşadar câteva dintre interferenţele
existente între cele două elemente de profunzime ale
teologiei şi spiritualităţii răsăritene şi apusene. Având

în vedere atât însemnătatea lor, cât şi caracteristicile
comune, dar şi rolul lor pedagogic pentru viaţa apostolilor
şi pentru cea creştină, se cuvine să le păstrăm în inimile
noastre ca pe nişte îndreptare şi ca pe nişte elemente cu
caracter de etalon şi să învăţăm din post înfrânarea şi
smerenia spre a ne putea împărtăşi, datorită acestora de
slava, şi dumnezeirea lui Hristos, ca răsplată pentru
nevoinţa noastră şi ca dar al bunătăţii dumnezeieşti.
1

Cf. Dumitru Stăniloae, ,,Legătura interioară dintre moartea şi Învierea
Domnului”, în rev. Studii Teologice, nr 5-6/ 1956, pp. 275- 287; Dan
Ilie Ciobotea, ,,Legătura interioară dintre Cruce şi Înviere în ortodoxie”,
în rev. Mitropolia Banatului, nr. 3-4, martie-aprilie/1984, pp. 123- 127.
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O nouă carte la Editura “Semănătorul Tismana”:

Iuliu-Marius Morariu * Habet sua fata libelli!
- antologie de invitaţii la lectură (Terentianus Maurus, “Pro captu lectoris, habet sua fata libelli”, vers din cartea “De litteris, syllabis,
pedibus et metris”, carte care ea insăşi a fost dată uitării iar aforismul atribuit altor scriitori latini)
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Articolul “Similitudini şi interferenţe” se poate citi şi pe blog:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/07/iuliu-marius-morariu-similitudini-si.html
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Col (r) DUMITRU DĂNĂU - (n. 1937)
Câmpofeni-Arcani, Gorj - prozator.

MITOGRAME
LIRICE - LYRISCHE
MYTHOGRAMME
SOLITUDINI
...ori de câte ori talazuri
de timp risipesc vid
în aorta zilei ca o aripă desenând
săgeţi de zbor
în oglinda cerului -

die Stereotypie des Winters,
ewig bezaubernd zu bleiben,
seine Reinheit,
wie eine Obsession des Vergenglichen
in dem Zeitspiegel zu wiederholen ...
es ist das einzige Dogma
dem ich gehorche ...

devin ecou
spânzurat
de stele ...

DOGME

EINSAMKEITEN
jedesmal,
wenn Zeitwogen Vakuum
in die Tagesaorta ausstreuen wie ein
im Luftspiegel Flugpfeile
zeichneder Flügel –
werd 'ich ein
an Sternen gehängtes
ECHO ...

STEREOTIPIA IERNII
stereotipia iernii de-a fi
etern fermecătoare,
de-a-şi repeta candoarea
în oglinzile timpului
ca pe o obsesie a perisabilului
... e unica dogmă căreia
mă supun ...
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DIE STEREOTYPIE DES WINTERS

fulgul şi clipa ...
sărut pe nisip zburător...
iar eu, pe deasupra, aripa
secundei: efemeridă şi dor!

DOGMA
Schneeflocken, Augenblicke,
Kuß auf fliegendem Sand ohne Wucht,
und ich darüber hinaus Flügel
der Sekunde:Ephemeride, Sehnsucht...
Biserica Gornoviţa
(1764)
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IDENTIFICARE

INTEROGAŢIE LIRICĂ

timpul este zare
timpul este iarbă
timpul este poem
……………………….
el este râul
care nu se mai întoarce
la izvoare
care are memoria corăbiilor
înghiţite
de valuri
şi poate fi auzit în a „CINCEA"
de Beethoven
………………………..
timpul sunt albele osuare
peste care noaptea aruncă
stelele
veşniciei ...

pădure de miresme,
nestăpânit azur,
în lume un iz de pace
şi-n mine un iaz mai pur ...
... iată bilanţul clipei
grăbite spre amurg
dar, ce-i etern în lucruri,
mă-ntreb, când toate curg?

LYRISCHE FRAGE
Düftewald allüberall,
unbändige Azurfeier,
hie und da ein Hauch Frieden,
und in mir ein reiner Weiher
eine schöne Bilanzierung
der sich leis’ dämmernden Weile ...
... was bleibt doch ewig in Dingen,
wenn alles vergeht in Eile?

IDENTIFIZIERUNG
die Zeit ist Ferne,
Gras, Heldengedichte, Sand
……………………………..
... es ist der sich nicht mehr
zur Quelle zurückfließende Fluß,
der das Gedächtnis der
von Wellen verschlungenen Schiffe
hat,
und es kann man in dem „FÜNFTEN"
von Beethoven hören ...
……………………………….
... die Zeit sind die gesegneten
Gebeinhäuser
über die die Nacht
der Ewigkeit
Sterne
zerstreuet...

IN CASIOPEEA
iată,
se prelinge argintul viu
din termometrul spart al
anotimpului,
se scurg ultimii zei
din frunzele anului ...
... în Casiopeea
stelele
îşi vistieresc
VEŞNICIA...

Viile Gornoviţa - Tismana

IN CASSYOPEEA
sieh,
das Qeucksilber rinnt herab
aus dem der Jahreszeiten
zerschelten
Wärmemesser, und
die letzten Götter
der Jahresblätter ...
werden welk
... in Cassyopeea,
buchgemäß,
rechnen die Sterne
ihre E W l GKE l T ...
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SILVIU-AURELIAN JIMBOREAN
- (n. 1991, Topliţa-Harghita) - Eseist, teolog

ANTIOHIA, CENTRU AL VIEŢII
BISERICEŞTI - SECOLELE I - IV
Introducere
Ţinând cont de importanţa incontestabilă pe care şcoala
din Antiohia o deţine în dezvoltarea şi promov area
creştinismului,
Scopul acestui studiu este de a crea şi de a reda o
imagine cât mai complexă şi completă cu privire la rolul şi
importanţa pe care o deţine Antiohia şi sistemul de
învăţământ promovat de aceasta în ceea ce priveşte
dezvoltarea şi promovarea vieţii bisericeşti şi a gândirii
teologice, precum şi influenţa acestuia asupra rânduielii
creştine, care s-a perpetuat de-a lungul secolelor până în
zilele noastre.
În acest sens, ne-am propus atingerea următoarelor
obiective, care să conducă la obţinerea unei analize
aprofundate a acestui mare centru cultural, şi anume:
*
evidenţierea principalelor repere istorice în
crearea şi dezvoltarea Antiohiei şi semnificaţia acestora
pentru promovarea învăţăturii creştine;
*
prezentarea celor mai importante
personalităţi, care au avut o contribuţie majoră în ceea ce
priv eşte formarea şcolii din Antiohia, precum şi în
răspândirea creştinismului;
*
etapele şcolii din Antiohia, contribuţia şi
influenţele sale asupra gândirii teologice;
*
prezentarea principalelor opere antiohiene
care au stat la baza dezvoltării vieţii bisericeşti şi a gândirii
teologice.
Metodologia lucrării este complexă, atât din punct
de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ.
Aceasta se axează în principal pe analiza documentelor,
izvoarelor şi datelor istorice cuprinse în literatura de
specialitate care prezintă interes pentru obiectul de studiu
al acestei lucrări. Motivaţia care stă la baza alegerii acestor
metode de cercetare constă în intenţia de a pune accent pe
aprofundarea problematicii studiate, şi detalierea aspectelor
care prezintă interes în procesul de evaluare în vederea
obţinerii unui nivel de înţelegere cât mai ridicat, raţional şi
imparţial privind subiectul pe care ne-am propus să-l studiem.

Antiohia. Repere geografice
Antiohia (în prezent Antakya), situată în Sud-Estul
Turciei, la aproximativ 500 km N de Ierusalim, a fost
întemeiată în anul cca. 300 î.Hr. de către Seleucus I Nicator,
după victoria pe care a acesta a înregistrat-o în anul 310
î.Hr. la Issus, împotriva lui Antigonus. Acesta a întemeiat-o
în onoarea tatălui său, fiind cea mai faimoasă dintre toate
cele 16 Antiohii ridicate de Seleucus. Aşezată la
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poalele Muntelui Siplius, Antiohia Siriei domina râul Orontes şi se
mândrea cu portul său maritim înfloritor, Seleucia Pieria1 .
Deşi dintotdeauna populaţia Antiohiei a fost amestecată,
Josephus relatează că seleucizii i-au încurajat pe evrei să
emigreze în număr mare şi le-au conferit drepturi depline de
cetăţenie2 .
Antiohia, capitala Siriei, una dintre cele mai importante
provincii creştine, a fost un mare centru creştin al Orientului, de o
importanţă aparte chiar şi după secolul al III-lea, când a fost
întrecut de Alexandria. Primii episcopi ai Antiohiei au fost ucenicii
apostolilor (Evodiu, Ignaţiu) În cea de-a doua jumătate a secolului
al III-lea, Antiohia dispunea de o şcoală exegetică însemnată,
care a atras atenţia şi în afara graniţelor, fapt ce a dus la extinderea
influenţelor sale şi în afară. Dintre cele mai cunoscute comunităţi
creştine ale sale le amintim pe cele de la Damasc, Seleucia,
Bereea, Apameea, Cyrus, Samosata. În anul 325, la primul sinod
ecumenic au participat 20 de episcopi şi doi horepiscopi din Siria
şi Celesiria (Coelesyria)3 .
În Antiohia au predat personalităţi marcante ale vieţii
bisericeşti, precum Sfântul Ioan Gură de Aur, Diodor din Tars,
Teodor din Mopsuestia, Teodoret din Cirus şi mulţi alţii.

Repere istorice
Ca importanţă îm Imperiul Roman, Antiohia este cel de al
treilea oraş ca importanţă în Imperiul Roman, fiind întemeiată de
împăraţii seleucizi care l-au ridicat la rang de capitală a imperiului
lor. Antiohia a fost un puternic şi renumit centru de viaţă şi cultură
greacă, fiind vestit pentru tradiţia literară şi artistică produsă aici.

Sămănătorul - Anul IV. Nr. 7(8) - iulie 2014 - STUDII
Comunitatea creştină din acest ţinut datează încă din vremea
apostolilor. În Antiohia, adepţii lui Hristos au fost numiţi pentru
prima dată creştini: “……”( F.A. 11, 26), fiind susţinători ai
Sfântului Apostol Pavel. Primul Episcop al Antiohiei a fost Sfântul
Apostol Petru. La începutul secolului al doilea, sup păstorirea
episcopului Ignatie, Biserica din Antiohia se dezvoltă într-un mod
deosebit, fiind locul natal al gnosticilor Menander şi Saturnilus.
Conform celor spuse de Esuebiu de Cezareea in Istoria
Bisericească, Antiohia avea o instituţie de învăţământ care se
asemăna cu şcoala Catehetică din Alexandria, unde studiul
culturii se îmbina cu cel al învăţăturii sacre4 .
În secolul al IV lea Patriarhia Antiohiei era pe locul trei ca
importanţă după Roma şi Alexandria. Creşterea puterii
Constantinopolului, apariţia nestorianismului şi a
monofizitismului, precum şi cucerirea arabă vor diminua
importanţa acestui vechi centru creştin. După anul 1054, antiohia
se va menţine în rândul Bisericii Ortodoxe de Răsărit5

Şcoala din Antiohia
Şcoala din Antiohia sau şcoala antiohiană îi însumează
pe părinţii antiohieni cu o bogată activitate care s-a desfăşurat
în ultima jumătate a secolului al IV lea şi în prima jumătate al
secolului al V lea. Tot Eusebiu de Cezareea în lucrarea sa de
Istorie Bisericească, ne informează că biserica din Antiohia avea
o instituţie de învăţământ unde se studia retorica şi dialectica,
alaturi de învăţătura sacră creştină. Cei mai de seamă
reprezentanţi ai acestei şcoli au fost: Diodor din Tars, Sfântul
Ioan Hristostos ( Sfântul Ioan Gură de Aur), Teodor de Mopsuestia
şi Teodoret de Cyr. Teologia care a fost propusă în această şcoală
este una complementară şi uneori opusă teologiei alexandrine,
propunând tendinţe aristotelice şi instorice, în contrast cu teologia
alexandrină care era platonicizată şi mistică6 .
Reprezentanţii şcolii din antiohia au pus un deosebit accent
pe folosirea Sfintei Scripturi în fixarea doctirnelor dogmatice ale
Bisericii. Versiunile biblice în uz au fost Septuaginta7 şi Peshitta8 ,
adică traducerea în siriacă a Sfintei Scripturi. Tradiţiile exegetice
ale acestei şcoli vor cunoaşte o dezvoltare deosebită în opera
Sfântului Ioan Hrisostom. Chiar dacă şcoala din Alexandria şi-a
dovedit trăinicia prin propovăduirea unei doctrine autentice
creştine ortodoxe, nu trebuie neglijată nici contribuţia şcolii
antiohiene la dezvoltarea aceleiaşi doctrine9 .
În ceea ce priveşte organizarea ierarhică bisericească,
Antiohia este clasată între patriarhiile istorice, ocupând locul al
IV lea, chiar înaintea cetăţii Ierusalimului. Jurisdicţia acesteia
se întindea peste Siria, parte din Palestina, Fenicia, Arabia,
Cilicia, Isauria, Mesopotamia, Cypria. În ceatatea Antiohiei
Biserica desfăşura a activitate bogată de catehizare imensă,
sub forma catehumenatului popular şi sub forma specializată a
şcolii de cateheţi. Şcoala catehetică din Antiohia este afrimată
în mod evident începând cu sfârşitul secolului al III lea, avânde
de dus o luptă foarte grea cu Gnosticismul, Arianismul şi
Apolinarismul, la fel ca şi Scoala Catehetică din Alexandria.
Această şcoală din Antiohia se va manifesta în primul rând în
domeniul interpretării Sfintei Scripturi dar în acelaşi timp şi ca
mijloc principal de realizării a activităţii didactice de catehizare.10
Cel dintâi conducător al acestei şcoli Doroteu, este remarcat
prin faptul că a iniţializat un tip de exegeză care evită speculaţiile
teologice ale alegorismului alexandrin, interpretând Sfânta
Scriptură cu măsură şi foarte moderat. F. Cayré, în Précis de
Patrologie spune: “ Această şcoală este întemeiată pe la 260.
Cel care dă acestei şcoli o direcţie proprie, perfect individualizată,
în domeniul exegezeiu biblice în special, este
Pagina 31 Lucian Martirul supranumit Lucian de Samosata

sau Lucian al Antiohiei”11 . Toţi conducătorii acestei şcoli erau
clerici, chiar personalităţi ierarhice, spre deosebire de şcoala
din Alexandria, condusă de laici precum Clement sau Origen.
Această şcoală a fost recunoscută prin personalitatea
covîrşitoare a Sfântului Ioan Gură Aur, nu atât prin faptul că a
condus-o cât prin numărul foarte mare de ucenici pe care i-a
format şi i-a învăţat care la rândul lor au ajuns şi ei în furntea
Bisericii şi Scolii din Antiohia12 .

Personalităţi din Antiohia
1.

Eustaţiu al Antiohiei

Portivit Fericitului Ieronim, Sfântul Eustaţiu al Antiohiei
s-a născut la Side, în ţinuturile Palmyriei din Asia Mică. Anul
în care s-a născut nu ne este cunoscut dar dacă în 319 deja
ajunse-se episcop, înseamnă că s-ar fi născut cândva între
anii 280 şi 288. Între anii 319-320, Eustaţiu era deja episcop
al oraşului sirian bereea, în această calitate primind din partea
lui Alexandru din Alexandria , ca şi alţi câţiva episcopi, o
epistolă informativă despre începuturile crizei ariene. După
moartea episcopului Filogniu al Antiohiei, la 23 Decembrie
324, şi după o foarte scurtă păstorire a unui oarecare Paulin,
Eustaţiu a fost ales episcop al Antiohiei. Foarte mulţi istorici
admit că Eustaţiu a fost instalat la Antiohia de către un sinod
ţinut în acest oraş între anii 324-325. Eustaţiu a fost cel care
a relatat evoluţia lucrărilor de la primul Sinod Ecumenic de la
Niceea din anul 325, în viziunea sa printr-o scriere care astazi
este pierdută dar citată de teodoret în Istoria Bisericească1 .
Eustaţiu fiind un susţinător foarte înfocat al hotărârilor
de la Niceea nu a acceptat niciodată politica de toleranţă faţă
de arieni, care era recomandată de Contantin cel Mare la
scurt timp după primul Sinod ecumenic. După ce Eusaţiu a
fost exilat la Antiohia s-a constituit o grupare partizană numită
a eustaţienilor, cu care a început aşa numita schismă
antiohiană, care a încetat între anii 482-485. Data morţii lui
Eustaţiu nu este precisă deoarece nu este precizată de nici
un izvor istoric. Totuşi printre istoricii moderni circulă două
variante şi anume cei din generaţia mai veche cred că Eustaţiu
era deja trecut la cele veşnice în anul 337 când a murit
împăratul Constantin, iar istoricii mai noi cred că Eustaţiu a
mai trăit până între anii 356-3602 .

2.

Diodor din Tars

Întreaga perioadă de aur a şcolii Antiohiene a fost
inaugurată de Diodor de Tars. Acesta se naşte la Tars sau
Antiohia spre anul 330 dintr-o familie nobilă. A studiat cu tatăl
său la Antiohia, iar mai târziu la Atena unde a ajuns să deţină
o cultură vastă şi generală. După ce şi-a încheiat studiile,
Diador se întoarce la Antiohia unde întemeiază o mănăstire,
pe care o va conduce timp de 10 ani cu prietenul său Carterios,
avându-i ca ucenici pe Sfântul Ioan Gură de Aur şi Teodor de
Mopsuestia. În anul 363 Diador este hirotonit preot de Meletie.
A trebuit să fugă din Antiohia datorită în Armenia din cauza lui
Valens3 , unde a intrat în legătură cu Sfântul Vasile cel Mare
în anul 373. După ce a revenit din exil, în anul 378 Diador
este ales episcop de Tars, luând parte la al doilea sinod
ecumenic, iar împăratul Teodosie îl recunoaşte normativ
pentru ortodoxia din dioceza Orientului care este Antiohia4 .
Diador a fost un scriitor foarte renumit şi prestigios,
având o bogată activitate ştiinţifică. El a scris în diferite
domenii precum: apologetic, dogmatic, polemic, exegetic,
istoric şi ştiinţe natruale. A compus comentarii la toate
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cărţiile Vechiului Testament. Diador inaugurează metoda Parinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Editura
exegezei istorico-gramaticale, bucurându-se în timpul vieţii sale Lidia, Bucureşti, 2003, p. 55.
de o deosebită autoritate ca om de ştiinţă şi plin de evlavie. 5 Ibidem, pp. 55-56.
Orientarea sa raţională şi naturalistă l-a făcut promotor al 6 Ibidem, p. 56.
7
nestorianismului.
Septuaginta este traducerea Pentateuhului şi a celorlalte cărţi ale
Vechiului Testament din ebraică în greacă. Ulterior, denumirea s-a
extins asupra tuturor cărţilor Vechiului Testament. Legenda,
3.
Teodor de Mopsuestia
transmisă nouă de Scrisoarea lui Aristeas şi de Philon din Alexandria
Teodor este unul dintre cei mai raţionaliţti oameni din spune că traducerea respectivă a fost opera comună a şaptezeci (sau,
şcoala Antiohiană. Acesta s-a născut în anul 350 la Antiohia după o altă variantă, a şaptezeci şi doi) de înţelepţi evrei, aleşi câte
dintr-o familie foarte bogată. L-a avut ca dascăl pe Libaniu, şase din fiecare trib şi că ea s-a realizat la Alexandria, în secolul al
datorită căruia Teodor şi-a format o cultură foarte bogată în III-lea î.Hr., sub domnia lui Ptolemeu al II-lea (285-247). Scopul
domeniul ştiinţei. S-a împrietenit cu Sfîntul Ioan Gură de Aur, traducerii nu se cunoaşte cu precizie (probabil pentru a suplini
care îl determină să renunţe la carierea juridică pentru care se uitarea limbii ebraice de către evreii din diaspora). Conform altei
pregătise, spre a intra împreună în Mânăstirea condusă de ipoteze, Ptolemeu însuşi s-ar afla la originea iniţiativei, din dorinţa
Diador şi Carterios la Antiohia în anul 370. Sub conducerea lui de a cunoaşte codul de legi al unei comunităţi importante din Egipt,
Diador, Teodor de Mopsuestia scire Comentariul la Psalmi, fiind cum era comunitatea evreiască. Până la începutul erei creştine, evreii
o operă de idei îndrăzneţe dar pe care autorul le regretă.În anul folosesc Septuaginta fără urmă de suspiciune. Respingerea ei
383, episcopul Flavian îl hirotoneşte preot la Antiohia. În anul categorică se manifestă o dată cu apariţia creştinismului. Conform
392, este ales episcop de Mopsuestia, în Cilicia păstorind anumitor teorii nedovedite, în secolul I d.Hr., rabinii ar stabilit
Biserica din acel ţinut până în momentul trecerii la cele veşnice canonul Bibliei ebraice, sensibil diferit de versiunea oferită de
Septuaginta (celebrul „conciliu” de la Iamnia). Conform acestor
în anul 428, fiind ajunul izbucnirii crizei nestoriene5 .
Teodor îl apără din puteri pe prietenul său Sfântul Ioan teorii, în anul 85, iudaismul oficial i-ar fi „excomunicat” pe creştini,
Gură de Aur în anul 404, atunci când converteşte pe păgâni şi lucru considerat de istorici drept simplă ipoteză nedovedită şi nu
scrie cea mai mare parte a operei sale exgetice. Teodor a fapt istoric. Duşmănia dintre cele două religii iudaică şi creştină,
anticipat nestorianismul şi pelagianismul. Denatura păcatul are drept consecinţă înmulţirea traducerilor cât mai aproape de
strămoşesc şi susţinea pofta trupească în Iisus. Cele mai mari originalul iudaic, ca replici intenţionate la versiunea Septuagintei.
erori ale lui Teodor sunt în domeniul hristologiei şi al http://ro.wikipedia.org/wiki/Septuaginta, accesat la data de
soteriologieiu. În tratatele sale hristologice Despre întruparea 08.07.2014, ora 11:01
Fiului lui Dumnezeu, Despre Cel ce ia şi despre Cel ce a luat( 8 Pesihitta denumită uneori Vulgata Siriacă, este versiunea standard
în acutul întrupării) sau contra Apolinarie şi în Comentariile sale, a Bibliei pentru bisericile din tradiţia siriacă. Generalul consens,
Teodor susţine ideea dintre fire şi persoană în Mântuitorul Iisus dar nu universal este că Vechiul Testament a fost tradus în Peshitta
siriană din ebraică, probabil în secolul al II lea d. Hr. şi că Noul
Hristos6 .
Testament a fost tradus în limba greacă. http://en.wikipedia.org/
1
wiki/Peshitta, accesat la data de 08.07.2014, ora 10:58.
Daniel Buda, Hristologia Antiohiană, De la Sfântul Eustaţiu al
9
Remus Rus, op. cit. pp. 56-57.
Antiohiei până la Nestorie, Editura Universităţii „Lucian Blaga”,
10
Carmen Maria Bolocan, Catehetica şi Didactica Religiei,
Sibiu, 2004, pp. 29-33.
2
interferenţe şi deosebiri, Editura Performatntica, Iaşi, 2005, p.
Ibidem. pp. 33-34.
3
161.
Valens a fost împărat Roman între anii 364-378, fiind ucis şi
11
Apud. F. Cayré, Historie et doctrine des Pčres et docteurs de
învins în bătălia de la Adrianopol, o bătălie ce a marcat începutul
l’Eglise, tom I, Livre I et II, paris, 1927, p. 270.
prăbuşirii şi descompunerea Imperiului Roman de Apus. Valens şi
12
Carmen Maria Bolocan, op. cit. pp. 161-165.
fratele lui au fost născuţi în Cibalae ( prezent Croaţia), între anii
328-321. A petrecut o mare parte a tinereţii sale pe averea familiei
şi doar în anul 360 acesta s-a alăturat armatei care împreună cu
fratele său participă în camapania persaă a Împăratului Iulian.
4
Preot Prof. Dr. Ioan G. Coman, Patrologie, Apare cu
binecuvântarea Î.P.S. Lucian, Arhiepiscopul Tomisului, Sfânta
Mânăstire Dervent, 2000, pp. 127-128.
5
Teodor al Mopsuestiei, Omilii catehetice, Editura Renaşterea, pp.
6-16.
6
Preot prof. dr. Ioan G. Coman, op. cit. pp. 129-133.
1
G. Downey, A History of Antioch, Princeton University Press,
Princeton, 1963.
2
Eciclopaedia Britannica, Antioch, [Online] la http://
www.britannica.com/EBchecked/topic/28297/Antioch, accesat la
07.06.2014, ora 17:57.
3
G. Downey, op. cit.
4
Remus Rus, Dicţionar Enciclopedic de Literatură Creştină din
primul mileniu, carte tipărită cu binecuvânatrea Prea Fericitului
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GEORGE ANCA (n. 1944, Vâlcea)
Poet, eseist, specializat în
edaliat
m
r
o
t
i
i
indianistică
Scr
ociaţia

Din activitatea lui
George Anca

de As
ătorul
Semăn na
Tisma

Marţi 29 iulie 2014, la orele 17.00, a avut loc evenimentul cultural Colocviile de Marţi Între Savitri şi Brâncuşi - la Centrul socio-cultural „Jean Louis Calderon”, Bucureşti.

Intervenţii:
Sorana Georgescu-Gorjan: Prima expoziţie personală a lui Brâncuşi în America, 1914
Puşi Dinulescu: Nichita, Cezar şi Ilie
Gheorghe Istrate: Fraţii Cezar şi Nicloae Baltag, poetul şi criticul
George Anca: Cezar Baltag, traducător al lui Mircea Eliade
Mihai Teodorescu: Tratatul de la Malta
Horace Gange: Savitri, Aurobindo, Pondicherry

Lansări:
Gheorghe Dumitraşcu: Haretismul în şcoala românească, Fântâna lui Manole, Rm. Vâlcea
Lumina lumii, nr. 21-22,Rm. Vâlcea, 2013
Gheorghe Stancu: Amintiri din război, amintiri din viaţă, ed. II, Comphis, 2013

Stoian Adrian Ştefan: Fraţii diavolului, ediţia a II-a, Semănătorul, Tismana, 2014
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Revista Sămănătorul şi cartea «Fraţii diavolului» pe standul de la Clubul Calderon
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VASILE MIC - poet şi grafician
(15 aug. 1947) în comuna Călinesti-Oaş, satul Coca,
judetul Satu Mare.

Vasile Mic tradus în
limba italiană
Inima ei
Inima ei
A încăput într-un suflet.
Şi într-o poveste
Şi-a făcut loc.
Sub un cer,
Într-o lume
Precum aceasta,
Aceeaşi inimă,
Acelaşi suflet…

Să poţi lua
Trecutul,
Să-l închizi
Undeva.
Să poţi lua
Lumea, s-o pui
În inima ta.
Viitorul
Să poţi să-l iubeşti…
Chiar în timp
Ce strănepoţii
Şi-i creşti…

Poder’prender’ il
passato
(Să poţi lua trecutul)

La sua anima
(Inima ei)
Il suo cuore
Mi e stato entrato
in anima.
Anche una favola
Ei stata entrata.

Să poţi lua trecutul

Poder’ prender’
Il passato
Chiuderlo
Dovunque.
Il mondo lo metto
Nel tuo cuore.

Poetul roman Quintus Horatius
Flaccus (65-8 î.Hr)

Pierderea rădăcinii
Sotto un cielo
In un monndo
Simile a questo
Lo stesso cuore,
La stessa anima

Regina
A pierdut
Rădăcina
Ce trează
Era
Să o ţină.

La persa della radice
( Pierderea rădăcinii)
La re
Si ha perso
La radice
Che sveglia
Era
Mantener la.
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Gaius Iulius Cezar (100-44 î.Hr)
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Cu temple şi infern

Trăim

Suntem
O planetă iscoditoare.
Avem intervale de timp
Cu vise,
Cu năzuinţe de zbor,
Nemăsurată
Iubire.
Suntem o planetă
Fără zei…
Şi cu zei,
Cu temple
Şi infern.

Trăim
Pentru sacul de mălai
Ce ne poate aduce
Zâmbetul
Fiecărei dimineţi.
Trăim
Încă…
Trăim!

Viviamo
(Trăim)

Con templi ed inferno
(Cu temple şi infern)
Siamo
Una pianeta spiante.
Abbiamo intervalli di
tempo
Con sogni
Con speranza di volo
Immisurabile
Amore.
Siamo una pianeta
Senza dei…
Con tempi
Ed infernio.

Augustus Octavian Caezar
(63 î.Hr-14 d.Hr)

Cetăţean
roman

Viviamo
A scopo del sacco di grano
Che ci puo portare
Il sorriso.
Di ciascuna mattina.
Viviamo
Ancora…
Viviamo!

Din volumul:
Vasile
Mic,
Naşt erea
Aurorei, ClujNapoca, Ed.
Eikon, 2013-1204
Traducere de
Livia Mărcan

Arc de triumf
roman
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Imagini
din
manualele de
istorie
din
p e r i o a d a
interbelică

Citiţi celelalte Poezii ale lunii mai online, aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2014/07/poetul-vasile-mic-tradus-in-limba.html
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ECATERINA SPERANTA CHIFU - (n.
1950, Tisău - Buzău), poet, eseist,
publicist.:
“Speranta” este pseudonimul utilizat ca scriitor

PREZENŢA LUI CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU PE
MELEAGURI BUZOIENE
ROMÂNI, SĂ
FIŢI MÂNDRI!
Români, să fiţi mândri, sub steagul tricolor
Suntem cu toţii un vechi şi încercat popor.
Ne-am înălţat prin veacuri pe plaiul românesc
Şi dulce este limba ce astăzi toţi vorbesc.
Din daci coborâtori, români de pretutindeni
Uniţi să fiţi cu toţi, nu numai de Armindeni!
Români, să fiţi mândri, că marii voievozi
Au apărat cu săbii aceste plaiuri verzi,
Că marii gânditori au dat lumina minţii
Şi visu-nălţător d-unire, în veci nemuritor,
Să înflorească-n spirit acest iubit popor.
Copii ai României, urmaţi exemplul lor!
Să nu uitaţi nicicând acest îndemn:
Române, unde eşti, mereu tu să fii demn!
Şi să porţi mereu icoana României
În inimă, fierbinte iubirea de ce e românesc
Să preaslăveşti mereu şi frumuseţea gliei
Şi tot ce au simţit, ce simt cei ce ţara iubesc.
Căci ţara de lumină, ţara de visare
Casa de pace senină se vrea în bunăstare
Şi ţara de iubire e ţara de-mplinire
A visului de veacuri - O Românie Mare
Ce s-a-nălţat prin vremi peste pământul dacic
Ca o măreaţă vatră a neamului pelasgic.
Autoare prof. Ecaterina Chifu

Stema Ţării
Româneşti,
1700
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Judeţul Buzău numit şi „România Mică” deoarece posedă toate
caracteristicile şi toate formele de relief ale României Mari, este un
spaţiu de mare importanţă culturală, geografică, istorică şi economică,
fiindcă aici s-au remarcat multe personalităţi, aici s-au succedat multe
evenimente ce s-au înscris în cartea de aur a istoriei poporului român.
În tezaurul trecutului se distinge, printre altele, personalitatea lui
Constantin Brâncoveanu (1688-1714) care a reuşit să ridice împreună
cu unchiul său, Marele Spătar Mihail Cantacuzino, la Râmnicu Sărat,
la graniţa cu Moldova a Ţării Româneşti, un frumos lăcaş de cult, peste
vechea fortăreaţă a oraşului. „o mănăstire mare şi cuvioasă cu chilii de
piatră şi cetate împrejur”(Radu Greceanu „Cronici brâncoveneşti”).
Textul continuă astfel: „PREA ÎNALTUL şi blagoslovitul Domn,
Io Constantin B.B. Brâncoveanu Basarab Voevod …” şi confirmă că a
ridicat acest sfânt locaş închinat Muntelui Sinai, că şi Spătarul Mihail
Cantacuzino a contribuit cu bani la finalizarea lui, alături de familia
domnitoare.
Ţara Românească era înconjurată de cele trei mari imperii:
rusesc, otoman, habsburgic, iar vremurile erau tulburi, măcinate de
lupte pentru dominaţie teritorială.
De aceea, vrednicul domnitor Constantin Brâncoveanu a adunat
avere, ca, la nevoie, să poată înzestra o armată care să apere pământul
străbun.
În anul 1589, Constantin Brâncoveanu şi boierii din sfatul
domnesc se retrag la Buzău, din cauza vremurilor tulburi prin care
trecea Ţara Românească, ţară cu populaţie ce avea ca mijloc de
comunicare limbă română, moştenită din veac în veac.
În jurul Buzăului, domnitorul avea multe proprietăţi la Zoreşti,
Merei, Monteoru, Breaza, mai ales podgorii al căror vin era comercializat
şi foarte apreciat chiar şi în Italia. La Sărata Neculeşti vinul era păstrat
în pivniţele de piatră. de atunci datează drumul vinului în ţinutul Buzăului.
La Buzău, marele v oiev od Constantin Brâncov eanu
construieşte o locuinţă cu pivniţe boltite în arc ogival, pe ruinele căreia
s-a înălţat, mai târziu, Palatul Episcopal actual, care impresionează şi
azi prin stilul său brâncovenesc, prin scara frumos ornamentată.
Pentru a-şi proteja f amilia, Constantin Brâncov eanu
amenajează casa domnească la Mânăstirea-cetate Bradu, din actuală
comună Tisău, ctitoria Doamnei Neaga, mânăstire întărită cu zid înalt
de piatră, cu un bastion rotund, cu creneluri, de la colţul sudic zid care
s-a refăcut şi s-a păstrat până astăzi. Locul a fost bine ales, căci acolo
Valea Nişcovului se îngusta mult, între dealul Istriţa şi dealul Ciolanu,
acoperite de păduri nesfârşite. Mânăstirea a fost a fost cercetată de
arheologi şi acolo s-au găsit 1500 de monede de argint şi s-a descoperit
un tunel ce lega mânăstirea de Vipereşti, localitatea aflată la 20 de km,
situată pe DN 10 care leagă Buzăul de Braşov, un loc unde circula
legenda despre fetele Doamnei Neaga care, pentru a scăpa de turci, sau aruncat cu zestre cu tot într-o fântână, fapt ce a dus la disperarea
mamei lor.
De la Bradu se ajungea mai uşor în zona de câmpie, la Buzău,
la Dunăre şi mare. Este regretabil că mai sunt şi azi căutători ai
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comorilor lui Constantin Brâncov eanu şi de multe ori
deteriorează operele sale valoroase în acest scop.
Istoricul Nicolae Iorga afirma, cu prilejul declarării ca
monument istoric al aşezământului brâncovenesc, Biserica şi
Palatul Domnesc din Râmnicu Sărat: „Vatră de tradiţie
românească, aici, la Cotul Carpaţilor s-a distilat şi aşezat
formula cea mai trainică a limbii române”(„Istoria Românilor”).
D-l G-ral brig. rz Neculai I. Staicu-Buciumeni, în
cartea „Biserica Adormirea Maicii Domnului, Râmnicu Sărat,
ctitorie a lui C. Basarab Brâncoveanu Voievod”(Ed. „FătFrumos” 2006, Buc.) face o vastă şi documentată prezentare
a acestui monument aflat în patrimoniul cultural naţional. La
pagina 4, apare o fotografie a pisaniei cu litere chirilice şi la
pagina 5 este scris textul pisaniei acestei opere de artă în
care se precizează că are ca hram/praznic „Adormirea de
Dumnezeu Născătoarei Stăpânei Noastre Fecioarei Maria”.
Zidurile bisericii sunt groase de 1,25 m, iar ferestrele sunt foarte
înguste, situate foarte sus, în pronaos şi naos. Turla bisericii
este înaltă, rotundă în interior. Nu doar din raţiuni
economice(faptul că poseda multe moşii şi podgorii în zona
Buzăului) ci şi politice (aici fiind zona de confluenţă a drumurilor
ce legau cele trei ţări române) dar mai ales din motive de
ordin spiritual ce ţin de întărirea credinţei creştine pe aceste
meleaguri, Constantin Brâncoveanu a înălţat această
mănăstire cu chilii de piatră pentru călugări şi ziduri de
cărămidă groase de 95 de cm şi înalte de 8 m, prevăzute cu
turnuri pătrate sau octogonale la colţuri şi pe două laturi, cu

drum de strajă pe metreze, devenind loc de „apărare şi scăpare”
al populaţiei din jur, în vremuri de răstrişte. Mai mult, această
catedrală avea tuneluri cu pereţii din cărămidă arsă ce
permiteau ieşirea populaţiei înspre zonele împădurite din Munţi
Buzăului şi Vrancei, dacă această mănăstire cetate era atacată,
dovedind că voievodul era un bun strateg. Exista şi un tunel
ce lega palatul brâncovenesc de biserică. Acest ansamblu
monahal a fost închinat Bisericii „Mântuitorului Iisus Hristos”
Mânăstirii Sfânta Ecaterina, de pe Muntelui Sinai, mănăstire
vizitată de Stolnicul Mihail Cantacuzino în anul 1690, care a
fost impresionat de sărăcia în care se zbăteau călugării de
acolo şi, fiind bogat, mai ales după ce a început exploatarea
sării de la Slănic, a contribuit la ridicarea acestui lăcaş de cult
care era asemănătoare cu biserica Colţea din Bucureşti, cu
biserica Mânăstirii Hurezu. Mânăstirea de la Râmnicu Sărat a
fost înzestrată cu moşii de mulţi binevoitori, unii retraşi la
mănăstire, cum reiese din actul de danie, având o mare
suprafaţă de pământ(pădurii, podgorii, teren agricol, Balta
Amara, chiar locuri nedesţelenite) în zona de deal şi câmpie,
însumând 6.000 de ha. Conform actului de constituire, redactat
în cancelaria lui Constantin Brâncoveanu, în anul 1700, acele
terenuri au fost menţionate ca achiziţionate cu acte în regulă,
de diferite persoane, cu martori, precizându-se suprafaţa şi
suma plătită. Este posibil, ca în spatele acestor tranzacţii să
fie de fapt domnitorul, care a ridicat mănăstire ortodoxă, întrun oraş unde se practica religia catolică. Cei doi ctitori apar în
acel act de enumerare a proprietăţilor, ei achiziţionând podgorii
din dealul „Jădenilor” pentru a le dona mânăstirii, cum se
menţionează în actul de danie reprodus în cartea „Biserica
Adormirea Maicii Domnului, Râmnicu Sărat, ctitorie a lui C.
Basarab Brâncoveanu Voievod” scrisă de d-l G-ral brig. rz
Neculai I. Staicu-Buciumeni. Din toată această avere, două
treimi din venituri se duceau la Sfântul Munte Sinai, la
Mânăstirea Sfânta Ecaterina o treime revenind mânăstirii din
Slam Râmnic, vechiul nume al oraşului, pentru nevoile
călugărilor şi slujitorilor, dar şi pentru omenirea celor că căutau
ajutor la mănăstire. Ea avea şi un han, care aducea venituri
pentru nevoile zilnice
ale
monahilor.
Mânăstirea era păzită de
soldaţi, fiind organizată
chiar de un egumen de
la Mânăstirea Sfânta
Ecaterina. Vlahii care
păzesc şi azi această
mănăstire de pe Muntele
Sinai provin probabil din
ascendenţi din oastea lui
Vodă Brâncov eanu,
trimişi acolo, în urmă cu
trei secole. Pentru
nev oile
băneşti,
mânăstirii îi revenea la
trei bani, un ban din
vămuirea mărfurilor ce
treceau prin Râmnic,
spre Bucureşti, Bulgaria,
Turcia.

Citiţi mai departe acest articol pe blogul nostru online:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/07/ecaterina-chifu-constantin-brancoveanu.html
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Muza adormită

Stieglitz, Metropolitan
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De la stânga spre dreapta: George Coşbuc, d-na Elena Vaida-Voievod, dr. Ciuta (Bistriţa),
Alex. Vaida-Voievod, I.L.Caragiale, la Karlsbad, 1911. Elena Vaida-Voevod, născută Safrano, fiica
unor negustori greci bogaţi din Braşov. Dr. Ciuta, medic din Bistriţa, l-a însoţit pe George Coşbuc

