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Începuturi cu  Artur Silvestri

După demararea site-lui de probă Semănătorul şi al Editurii
online Semănătorul, a trecut la promovarea lor pe reţeaua Internet.
Mai întâi,  Artur Silvestri mi-a spus că trebuie să căutăm un grafician
care să ne conceapă sigla. Am adunat însă câteva imagini de pe
site-uri şi într-o noapte am însăilat, din ele, o siglă. Când a văzut-
o , Artur a exclamat: “- Asta e!”. Şi cu mici modificări în funcţie de
utilizare - revistă sau editură - aşa a rămas  şi până astăzi!

 Am creat apoi site-uri adiacente, pe YouTube pentru filme,
pe Wikipedia pentru paginile autorilor noştri, şi încă, un forum de
discuţii pe Yahoo. Doar YouTube a rămas intact până acum! Pentru
că celelalte site-uri fiind publice şi la cheremul fiecărui utilizator
care are deschis acolo un cont, ţărăniştii fanatici ai “Euro-
Observatorului” lui Tavi Mihăescu din Germania, pe care-i
părăsisem ca jurnalist pentru Artur Silvestri, s-au găsit peste noapte
că le suntem, şi eu, şi Artur, duşmani.

Prima victimă a fost pagina mea de pe Wikipedia. Mi-a
şters-o, culmea, un fost coleg de facultate care fugise din ţară în
Germania pe vremea lui Ceauşescu, taman la gaşca lui Tavi. A
urmat pagina lui Artur Silvestri să fie propusă la ştergere! Până şi-
au dat seama că e mai bine să rămână acolo pentru ca să-l
ponegrească şi să-l poreclescă. În scurt timp, s-au adunat vreo trei
note de subsol spre surse care jurau că pe Artur Silvestri îl cheamă
Tîrnăcop, cu toate că pe buletinul de identitate şi pe diplomele lui
scria clar: Artur Silvestri. Nu contau însă actele ci propriile păreri!
Pentru ei, diplomele erau false iar pentru schimbarea legală a
numelui lui Silvestri, parcă ar fi fost obligatoriu să de ei aprobare
Miliţiei în România.

Şi s-au adunat pe Wikipedia şi pe forumul nostru şi scriitorii
cazoni, ştiind bine că Artur nu-i agrea. Cât fusese redactor la
Luceafărul, Artur Silvestri îşi făcuse mulţi duşmani. Fiind de un
profesionalism desăvârşit, toţi erau umbriţi de el. Venise vremea
răzbunării dar şi a oportunismului postdecembrist. Făcându-l pe
Artur Silvestri proletcultist şi sămănătorist de modă veche, duşmanii
lui s-au ajuns! Ei sunt “moderatorii” televiziunilor de ştiri de azi
care atacă în haită, discreditând total profesiunea de jurnalist!

Şi aceasta este esenţa vremurilor neo-capitaliste: omul
erudit, modest, îşi vede de scrierile lui, pe când lichelele aciuite
prin presa de azi se adună ca lupii şi sălbăticiunile junglei
pentru că singuri nu pot răzbi cu amarul lor de talent.

Ca atare, noi ne-am văzut de treabă. Stiam bine că dacă
cu un prost te pui, ajungi să porţi pălăria lui!

Dar mai era ceva de care mi-am dat seama mai târziu,
prin vara anului 2008. Artur Silvestri gândise un proiect grandios
de reînviere a vechilor reviste din jurul anului 1900 care au lansat
marii noştri clasici, Eminescu, Coşbuc, Caragiale, Vlahuţă, Creangă
Sadoveanu... Ar fi fost nimerit pentru ministerul culturii, darămite
pentru un om bolnav ca Artur Silvestri!  Şi nu mai avea la dispoziţie
decât un an: era bolnav de cancer!

O luptă virtuală:

Alături de Artur Silvestri
la “SEMĂNĂTORUL”
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După decesul lui Artur Silvestri am început să
scriu o carte despre acesta. Ea nu a fost însă agreată de
dna Silvestri pe motiv că dorea reeditarea cărţilor acestuia,
nu tipărirea unor cărţi concepute de mine. Fudulia şefului
faţă de slujbaş! Şi cu atât mai mult infatuare, cu cât nu
ştia nimic despre corespondenţa noastră, lucrul împreună
şi mai ales despre ideile comune care ne apropiaseră.

Consider nimerit, totuşi, să public în acest serial
câteva capitole edificatoare!

CODUL LUI ARTUR SILVESTRI

1. CÂTEVA CUVINTE PENTRU DESLUŞIRE

Introducerea - cutumă obligatorie a cărţilor lui
Artur Silvestri - vine să clarifice motivele opţiunii mele
de a scrie o carte despre perceptul (codul) Artur Silvestri.
M-am decis să scriu o carte şi nu un simplu articol întocmit
din rânduri de complezenţă emoţională prezente de regulă
în panegirice, pentru că, întâi de toate şi lucru simplu,
viaţa mea de „semănător” alături de Artur Silvestri, timp
de douăzeci de luni, nu poate fi cuprinsă într-un singur
articol. Optez pentru această formulă pentru că am fost
unul din apropiaţii ultimelor 20 de luni de viaţă ale lui
Artur Silvestri şi de ce n-aş spune-o, unul din privilegiaţii
lui iar din această postură am multe de spus cel puţin în
privinţa lucrărilor sale recente.

O carte despre strategia revigorării scrierilor
l i terare în conceptul lui Artur Silvestri  („codul
semănătorului” cum vom vedea mai târziu), este absolut
necesară. Într-un stat de drept sănătos, această strategie
ar fi fost demnă de o strategie naţională. Dar vai, România
e acum abulică iar strategia lui Artur Silvestri nu
interesează pe nimeni din cei care iau deciziile naţionale
într-un domeniu ce ţine de fiinţa noastră ca popor milenar!
Tocmai din cauza asta trebuie să ducem mai departe
perceptul sămănătorist silvestrian, în speranţa reînvierii
spiritului naţional sănătos, a revigorării scrieri lor
nepartizane şi nonconformiste, scrise din pornirea tainică
a unor suflete înflăcărate şi dornice de cultură adevărată
şi artă cu tendinţe estetice primordiale, protocroniste,
apărute încă din perioadele elenistică şi romană.

Noi cei care am  pus condeiul la
clădirea acestei opere monumentale a lui

Scriitor membru

al LSR -Gorj
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Artur Silvestri, ne revine sarcina de a o perpetua şi de a o
desăvârşi. Dar înainte de asta, prima preocupare a noastră,
în absenţa iniţiatorului, este de a o defini exact. Prin mărturia
noastră vie!

Ei bine, eu sunt una din acele mărturii vii care, împins
de propria-mi flacără tainică şi „ezoterică”, trebuie să confirm
obligatoriu că viaţa de erudit a lui Artur Silvestri şi-a închinat-
o pentru a pune pe piedestalul potrivit „Fapta mare” şi „Omul
mare”. Amândouă răsărite sănătos şi natural din acceptarea
unanimă a acelei „fapte” şi a acelui „om”, nu de pseudoelita
postdecembristă auto aleasă ci de România profundă, tainică
şi nealterată. Pentru că adevărata „Faptă mare” şi adevăratul
„Om mare”, nu trebuie să apară ca astăzi la comandă, prin
diversiune şi  mijloace tehnice de manipulare a populaţiei ci
prin puterea lor de a intra ca valori originale, acceptate natural
în spontanul maselor. Ele trebuie să-şi facă loc în sufletul
omului doar prin aceea însuşire neştiută şi nevăzută pe care
numai România tainică şi profundă, în ansamblul ei o poate
percepe.

Artur Silvestri avea el însuşi acel semn, aceea pecete,
aceea însuşire neştiută şi nevăzută născută firesc din postura
lui de erudit, adică de om care posedă cunoştinţe temeinice
şi vaste în urma unor studii îndelungate. Confirm că noi,
ucenicii lui, l-am urmat tacit, fără nici un fel de influenţare,
doar prin simplul lui exemplu de cărturar luminat, prin fapta
sa bună făcută pentru alţii.

Eu bănuiesc spre exemplu, fără nici-o învăţătură
primită dinadins de la Artur Silvestri, (şi nici n-ar fi avut el
vreme pentru asta!)  că deşi fiecare individ posedă înlăuntrul
său aceea flacără dumnezeiască care poate întreţine focul
„rugului aprins” (Vezi §4), numai unele suflete care-l aleg pe
Dumnezeu drept călăuză o pot aprinde.

Dar înainte de a intra eu în subiect, vreau să-mi cer
iertare unuia din prietenii mei, pentru că l-am certat atunci
când mi-a propus să semnăm în comun un „necrolog colectiv”
pentru Artur Silvestri. Ştiu că certându-l a suferit dar făcând
eu socoteala faptei la care eram îndemnat, acolo în drumul
său spre veşnicie Artur ar fi suferit profund, privind trist înapoi
către mine pentru că eu, ucenicul lui, i-am trădat învăţătura
„faptei mari” pentru o scriere de conjunctură.

În vremea cât era încă în viaţă, am preferat mereu,
poate chiar cu cinism ştiindu-l în suferinţă, să-i întreţin pe cât
posibil, flacăra de rug aprins. La solicitarea lui de a ne da cu
părerea dacă putem continua singuri marele lui proiect literar
până la însănătoşirea sa, îi scriam la 3 noiembrie trecut: „nu
vă puteţi lăsa de lucru şi e bine să continuaţi în limita
posibilităţilor fizice. Mă gândesc că, obişnuit cu corvoada zilnică
de a coordona lucrările,  mult mai rău v-ar face pentru sănătate
o odihna îndelungată decât lucrul în măsura posibilităţilor. Asta
e, suntem robul unor idei şi nu putem trăi fără ele, ştiu ca e
grea crucea pe care o duceţi însa a lăsa o operă monumentală
- asta e ceea ce lăsaţi pe Internet, o opera mare, de o cutezanţă
rară - pe mana altora, indiferent cat de fideli ar fi, nu e soluţia
cea mai potrivită!”.

Ştiam bine că oricum ar fi fost răspunsul meu, Artur
arzând nu putea fi oprit din flacăra lui de nimeni. Voiam totuşi
ca prin mesajul meu, să-i creez un moment psihologic favorabil
sănătăţii aşa cum o mai făcusem de multe ori. Bănuiam, cu
toată grozăvia acelei bănuieli şi strângerea mea de inimă, că
sfârşitul îi e aproape. Pentru că ne întreba pe noi ucenicii săi,
pentru prima oară în viaţa lui, dacă-i putem continua opera şi
singuri.

După părerea mea, chiar la
începutul marelui său proiect literar,
Artur Silvestri era în suferinţă şi poate
tocmai de aceea s-a şi apucat de el
în zilele pe care i le mai lăsase
Dumnezeu. În canicula verii 2007
care-l epuizase pur şi simplu fizic, la
sfârşitul lui august îmi scria în stilul
său inconfundabil: „22 August 2007 ,
Sf . Mucenici Agatonic , Antuza , Zotic
, Irineu si Or. Draga Domnule

Tomoniu, Iertaţi că nu am putut scrie mai multe (deşi scrisorile
primite sunt pasionante) şi nici acum nu scriu uşor; nu am
avut o stare deloc bună (…) abia de ieri mai temperată iar
astăzi sa zic calmată, având amânări de lucru şi spor
nemulţumitor. Pe lângă aceasta, tratamentul cu antibiotice
mi-a slăbit tendoanele şi nici nu pot scrie decât cu dureri în
articulaţiile dintre palmă şi antebraţ. V-as ruga, în acest sens,
să  vă menajaţi pană trece canicula; pe cea de data trecută
nu am întâlnit-o dar aceasta, deşi mai uşoară, tot este grea.
Bănuiesc că faceţi astfel încât să nu existe pericole inutile.
Dar grija trebuie sa existe mereu. Cu doriri de bine, Dr. Artur
Silvestri.”

Bănuiam că acesta ar fi putut fi adevărul: Artur era
un om şubred şi doar flacăra grădinii lui de idealuri îi da viaţă.
Rugul aprins de moşul său, vlădica Tit Simedrea, îi da puteri
nepământeşti. Artur ardea „ezoteric” cu acea flacără vie,
imposibil de atins de neavizaţii care umplu ca un „spam”
Internet lumea scriitorilor.

Pentru că iată, în ciuda bolii, peste numai câteva
zile el îmi scria din nou:

„28 August 2007 , Cuv. Moise Etiopianul , Sf. Mucenic
Diomid , Sfânta Ana Proorocita, fiica lui Fanuel

Draga Domnule Tomoniu ,
Am revenit la lucru după mai multe zile de reţinere

cauzate de câteva neajunsuri de vârstă; acum mă ocup de
volumul al doilea din «Cuvinte pentru Urmaşi», ce trebuie
încheiat pană vineri şi trimis la tipar iar apoi şi de definitivarea
cărţilor «colective» despre Antonie Plămădeaăa şi Zoe
Dumitrescu Buşulenga. Ar mai fi si «Mărturisirea de credinţă
literară «, vol. II, definitivat şi el între mai multe, alte, cărţi.
Nădăjduiesc să le pot duce pe acestea pană la capăt.

Începând munca în ritm obişnuit, am să am grijă şi
de apariţiile din reviste, puţin mai neglijate în aceste zile, de
fapt cam de când m-am întors acasă (deşi nu le-am lăsat
deoparte nici un moment); esenţialul este că, apărând ritmic
şi în tematica «alternativă», îşi câştigă pas cu pas cititori mai
mulţi şi fideli, ceea ce contează atât ca atitudine cât şi ca
efect. A dat Dumnezeu sa întâlnesc şi oameni cu bună-voire
de a căror soartă m-am legat moraliceşte şi ii socotesc intre
cei mai apropiaţi; îngăduiţi-mi să vă număr între cei foarte
puţini cărora le spun întotdeauna cu directeţe ce gândesc şi
cărora încerc a le împărtăşi ceea ce mă preocupa. Sunt,
probabil, «oameni ce privesc în aceeaşi direcţie», căci şi astăzi
cred că mai important este să avem scopuri comune ori
apropiate, venite de la sine, decât adeziuni de moment sau
de context . Acestea nici nu rezistă cu timpul şi, aşa cum vă
ştiu, nici nu le puteţi manifesta.

Poate că, mâine, sau poimâine, să schimbam mai
multe gânduri, dacă aveţi vreme şi sunteţi bine.

Cu calde, bune doriri
Dr.Artur Silvestri

 (Istoria “Semănătorului” va continua!)
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ALEXANDRU MELIAN -
(n. 1939, Luizi-Calugara, Bacau). Critic

literar, eminescolog, dizident
anticeausist.

Se ştie că în statele totalitare, clasa politică este o
ficţiune, aşa cum a fost şi la noi în   timpul ultimelor patru
dictaturi. Revoluţia din 1989, cu toate avatarurile, contradicţiile
şi misterele ei, cu toate căutările şi rătăcirile pe care le-a
generat, a marcat începutul  procesului de constituire a unei
asemenea clase, indispensabile   opţiunii democratice. FSN,
partidele istorice reanimate, PUNR, PRM şi nenumăratele
partide şi partiduleţe, apărute ca ciupercile după ploaie, au
inaugurat procesul de constituire a categoriei de politician,
adică a cetăţeanului care, pe baza mecanismului electoral
democratic, este investit,-  în funcţie de cali tăţi le şi
competenţele lui - să înfăptuiască actul politic, în numele şi în
interesul celor care l-au ales.

Nu ne-am propus aici să analizăm istoricul acestui
proces, deşi un astfel de demers ne-ar oferi informaţii şi
explicaţii extrem de revelatorii asupra stării de astăzi a
României. Ne vom opri totuşi la două momente pe care le
socotim cruciale.

 Primul este anul 1996 când, după dezamăgirile
provocate de administraţia I. Iliescu - FSN, (în pofida
realizărilor importante din acei ani), au ajuns la putere partidele
istorice. Anti-comuniste declarate, deşi pline de foşti comunişti
şi chiar de foşti securişti, acestea au primit investitura de a
grădinări altfel destinul României. De a se consacra cu toate
forţele, aşa cum au promis tot timpul, renaşterii autentice a

ţării în conformitate cu valorile ei materiale şi spirituale, pe
temeiurile unor principii morale elevate, promovate necontenit
în anii de opoziţie, şi mai ales în raport cu marile speranţe
investite în ele atunci când le-au ales să conducă ţara.
Personaje politice recomandate de biografia romanţată a
exilului sau figuri aureolate de prigoana comunistă şi de
prestigiul conferit de suferinţele îndurate în închisori, au dat
acestor speranţe aripi şi aşteptărilor mereu înşelate leac
împotriva disperării.

 După patru ani, însă, de preşedinţie rătăcită şi
rătăcitoare, de guvernare haotică şi incompetentă, de contra-
performanţe năucitoare (deşi n-au lipsit nici în aceşti ani
realizări apreciabile), ţara a trăit nu doar o nouă dezamăgire,
ci sentimentul insuportabil c-a fost înşelată (vezi studiul meu,
«Abuzul şi criza de putere», privind epoca E. Constantinescu,
din revista www.samanatorul.ro, nov.2012). In pofida celor
15000 de specialişti promişi şi a celor 60 de miliarde de
investiţii, la sfârşitul mandatului Constantinescu, -»învins de
securitate» - starea economică şi socială a ţării era rezumată
de o singură frază din Raportul Băncii mondiale (oct. 2003):
. “Intre 1995 şi 2000 (în mod special
intervalul 1996-2000) declinul economiei a

Alexandru Melian
doctor în filologie

Scriitor

medaliat de

Asociaţia

Semănătorul

Tismana
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Motto: "Cum de nu vii ,Ţepeş, doamne,ca punând mâna pe ei,
Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei
Si în două temniţi large cu de-a sila să-i aduni

Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni !
M. Eminescu

Lume nemulţumită

Lansarea luptei de clasă
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influenţat substanţial creşterea sărăciei.”
Mai grav decât atât,perioada aceasta poate fi socotită

orizontul negru de referinţă al începuturilor toxice ce vor
canceriza viaţa politică românească; deşi mediul insalubru
şi infestat, care a favorizat epidemia politicianistă de până
astăzi, se datorează epocii Iliescu şi chiar celei de dinainte,
de care el şi cei ce l-au urmat n-au fost capabili să se
emancipeze. Coaliţiile dubioase şi păguboase contra naturii,
generatoare permanente de tensiuni, gâlcevi şi circ mediatic
(este epoca «uceniciei» de circar scandalagiu a lui T.
Băsescu); ocultarea şi ignorarea  intereselor ţării, subordonate
intereselor de partid, ale grupurilor negustoreşti, neamurilor
şi prietenilor, de unde sacrificarea criteriului  de competenţă
în distribuirea posturilor de toate felurile; spolierea trans-
partinică a ţării; compromisurile în interes personal şi de grup,
tranzacţionate mai ales prin sforării de culise; ipocrizia
confruntărilor de pe scenă în raport cu îmbrăţişările de prin
culise; validarea UDMR şi a Grupului parlamentar al
minorităţilor ca instrumente de manevre politicianiste,
primejdioase adesea pentru interesul naţional  - sunt cele
mai importante moşteniri ale maladiei care a devenit,
începând cu al doilea moment de referinţă, o adevărată
epidemie devastatoare.

Acest al doilea moment începe în 2004. Fără a intra
în detalii, să remarcăm însă, că el a fost precedat şi agravat
de cei patru ani Adrian Năstase (deşi preşedinte de avarie
era Ion Iliescu), cu patronarea subterană a corupţiei chiar de
către Primul ministru, cu jaful privatizărilor, al retrocedărilor
şi al vânzărilor, cu încălcările democraţiei, inclusiv a celei

de partid.
 Si numărătoarea  ouălor ar putea continua!..

Dar în acel an, 2004, România a devenit corabia beată
a unui căpitan cu veleităţi de pirat şi abilităţi nebănuite de
şmecher politic fără scrupule, fără educaţie şi fără cultură, dar
burduşit cu apucături vulgare de maidanagiu, - suveran absolut
peste caftangii lui din bandă. Circar de talent, l-a îmbolnăvit pe
T. Stolojan, vindecându-l cu lacrimi de crocodil  în direct la
televizor, l-a tras în piept, la alegeri, tot în direct la televizor, pe
intelectualul A. Năstase, cu aroganţa lui pavoazată în
rafinamente ironice şi, cu asemenea însuşiri, a îmbrobodit un
număr important de români care, - sătui de eşecurile şcoliţilor
bine educaţi Iliescu şi Constantinescu - au cocoţat în fotoliul
prezidenţial un «om din popor», miştocar şi slobod la gură, care
ştia să danseze geamparalele la petrecerile ţigăneşti şi care
inventase salutul haios «să trăiţi bine».

Graţie acestei procopsiri prezidenţiale, maladiile
incipiente ale politicianismului românesc au devenit cronice şi
s-au acutizat progresiv până la situaţia catastrofală de astăzi.
Intr-un soi de letopiseţ cronologic, ar trebui să inventariem
isprăvile acestui aventurier politic şi ale celor cu care s-a
armonizat perfect în războiul murdar purtat împotriva poporului
român, dar pentru aceasta ar fi nevoie de o carte neagră în
câteva volume (1). Memoria colectivă n-ar avea dificultăţi să şi
le reamintească, are însă mari dificultăţi să tragă concluzii şi

mai ales să determine reacţii.
Tragedia este că Preşedintele, ales în 2004 şi reales

dubios în 2009 (graţie şi tembelismului iresponsabil al lui M.
Geoană, cel care se vedea până de curând candidat din nou la
prezidenţiale !?!?...), şi-a valorificat dimensiunea diabolică a
personalităţii, nu doar fără scrupule, dar cu o iscusinţă
machiavelică şi capacitate a mistificării, rămase fără replică pe
măsură.

Sigur, te poţi întreba, fie şi retoric: n-au existat şi nu
există în ţara asta oameni şi forţe capabile să stăvilească şi să
pună capăt acestei întruchipări emblematice a răului
postrevoluţionar ?!?! Sigur că au existat şi există. Numai că
forţele sănătoase, individuale şi colective, au suportat o dublă
acţiune de neutralizare. Pe de  o parte ele au fost marginalizate
de cei ajunşi la putere, din raţiuni simplu de înţeles, pe de altă
parte ele s-au marginalizat singure, din raţiuni de toate felurile,
poate nu de neînţeles, dar sigur de neacceptat. Fiindcă
nenumăratele consecinţe, - pe care le suportăm toţi şi de care
ne plângem toţi - au ajuns astăzi într-un punct critic pre-exploziv.

Ceea ce sub ceilalţi preşedinţi erau fenomene negative
aleatorii ale unor barbugii sau pokerişti politici, a fost
transformat de Băsescu într-un şah malefic. El şi-a selectat

Învinsul de "structurili" securităţii
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mereu aliaţii, fără scrupule (să ne amintim «soluţia imorală»
sau instrumentarea UDMR), şi-a subordonat instituţii şi oameni
de răspundere, nu doar insti tuţional, ci mai ales
personal,creând în esenţă un fel de structură mafiotă.. Dar
ceea ce l-a făcut redutabil este că, adesea, el şi-a selectat
până şi adversarii. Lovitura de maestru a dat-o mai ales după
Referendumul din 2012, atunci când, după ce l-a bălăcărit
bine,  l-a numit Prim ministru pe V. Ponta. Şi-alegea, în acest
fel, adversarul cel mai vulnerabil (plagiator, arogant şi
slugarnic, în funcţie de interlocutor, incompetent, lipsit de
caracter, mare iubăreţ de mistificări, ca să nu spunem de
minciuni etc, etc). Consecinţele ?! In loc ca Referendumul de
destituire să fie validat, el s-a transformat într-o umilire a peste
7 milioane de români care au votat destituirea lui Băsescu. In
loc ca Parlamentul, cu acea importantă majoritate anti-
băsesciană, să impună respectarea legii şi să  legifereze
pentru ţară, a încurajat încălcarea legilor şi a legiferat pentru
interesele personale şi de grup ale parlamentarilor.

In loc ca ţara să fie condusă de oameni competenţi,
dăruiţi şi responsabili, ea a fost transformată într-o arenă de
spectatori la bălăcăreala Preşedinte - Prim ministru. Si în timp
ce doi dintre stâlpii puterii, - care şi l-au asociat şi pe al treilea,
Parlamentul - erau preocupaţi de spectacolul lor lamentabil
de circari fără ruşine, munţii României se defrişează la ordinile
bandiţilor cu gulere albe, valorile de patrimoniu ale ţării sunt
«retrocedate» ungurilor, ţiganilor şi altor infractori care n-au
nimic de moştenit, învăţământul îşi continuă primejdioasa
degringoladă (gestionată imbecil  de  19 miniştri  ai
învăţământului şi de 64 de modificări ale legii acestuia, în 25

de ani), sănătatea, Roşia Montana şi gazele
de şist scot oamenii în stradă, miniştri, aleşi
pe sprinceană, înfundă puşcăriile, preşedinţi

de Consilii judeţene sunt duşi cu dubele la DNA pentru a fi
cercetată activitatea lor mafiotă, poliţiştii torturează ca pe
vremea Securităţii iar forţele anti-tero se duc cu duba până-n
nordul Moldovei pentru a aresta o teroristă periculoasă de vreo
80 de ani care dăduse mită nişte ouă unui medic, fratele
Preşedintelui, zâmbăreţ şi cu cătuşe la mâini, se hodineşte în
puşcărie în aşteptarea judecării dosarului său de infractor în
cârdăşie cu structurile mafiote ţigăneşti; şi lista nemerniciilor şi
a crimelor împotriva poporului român ar putea continua.

Nenorocirea este că această stare cancerigenă riscă
să ajungă în starea de metastază. Când vezi ofertele la
preşedinţie «se sparie gândul», cum ar spune cronicarul. Iar
dintre toate alternativele rele, cea mai rea ar fi să-l vedem pe
Victor Ponta pe scaunul prezidenţial, infestat de Traian Băsescu
timp de 10 ani. Pentru că, în cei doi ani de când l-au adus la
putere ieşirea oamenilor în stradă şi trădările din PDL, acesta
a dovedit că are, nu doar mai toate defectele lui Băsescu, dar
şi altele, descalificante  pentru un conducător şi extrem de
primejdioase pentru ţară. Lipsit de experienţă de viaţă şi de
cultură politică, fără o tablă de valori căreia sa-i fie credincios
şi fără atributele a ceea ce se numeşte un om de caracter,
arogant, abuziv şi obsedat de putere, pentru dobândirea şi
menţinerea căreia este în stare să facă orice şi să se alieze cu
oricine, rătăcit în deciziile importante, instabil şi mincinos,
performanţele celui ajuns Prim ministru sunt descalificante
pentru el şi pentru clasa politică pe care o întruchipează şi
dezastruoase pentru ţară. Intr-un fel, el este ipostaza
complementară şi la fel de hâdă a camaradului de pact nocturn.
Cei doi au perfectă dreptate în tot ceea ce spun, unul de celălalt.
Iar ceea ce spun le trasează fără echivoc portretele, autentificate
de semnătura strâmbă a tot ceea ce ei au făptuit mizerabil şi
uneori criminal.

Tristeţea este că această descompunere a clasei
politice ni se datorează şi nouă, celor care periodic suntem
invitaţi să ne alegem conducătorii. Scârbiţi de cascada
dezamăgirilor, de la o guvernare la alta, de perpetuarea
aceloraşi figuri  sau a progeniturilor şi neamurilor de toate
soiurile în posturile de conducere, am ajuns să credem că
neprezentarea la vot este o formă de  protest, un vot de blam
la adresa acestora. Numai că noi ne înşelăm amarnic.
Neprezentarea la vot nu este o sancţiune a celor care ne
trădează speranţele, ci un cadou pe care li-l oferim cu naivitate.
Prin neparticiparea noastră, pe care - în pofida lamentaţiilor
ipocrite -  de fapt ei o încurajează mascat, alegerile sunt decise
de membrii partidelor, cu neamurile şi prietenii aferenţi. Să luăm
cel mai recent exemplu: alegerile euro-parlamentare. Din cele
18.221.061 de alegători înscrişi , s-au prezentat la vot 5.911.704,
adică 32,44%. Alianţa PSD-UNPR-PC au obţinut 2.093.O32,

Ecce homo! Spinii îi va pune
noul Pilat din Pontul Euxin

Victima
justiţiei

Justiţia la mica
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Izlazul gornovcenilor

adică 37,60%.  Deci Victoria «triumfală» a PSD, de care
liderii erau foarte mândri, reprezenta aproximativ 12% din
populaţia înscrisă pe listele de votare !?!?...Pot fi consideraţi
cei aleşi reprezentanţii autentici ai României în Parlamentul
European ?! Dar realitatea cea mai tulburătoare este alta.
Dacă ţinem seama că numărul membrilor PSD (deci, fără
UNPR şi PC) este de peste 400.000, că fiecare are familie,
neamuri şi prieteni (să dăm o cifră minimală de cinci), putem
trage concluzia că europarlamentarii români pentru Uniunea
Europeană, sunt aleşii PSD şi nu ai poporului român. La
asemenea fenomene găunoase duce neprezentarea noastră
la vot şi lipsa de reacţie a societăţii civile, de fapt acelor
peste 16.000.000 de români care-şi abandonează viaţa şi
viitorul pe mâna politrucilor.

Ca să închei, deşi subiectul e departe de a fi epuizat,
aş observa că sintagma lui Eminescu din motto, «smintiţi şi

Tărie am ales, tărie avem!..

mişei»,  pentru marea majoritate a clasei politice actuale, este
emblematică şi definitorie. Emblematică şi definitorie, dar
insuficientă. Fiindcă promovarea  incompetenţei şi vocaţia
trădării sunt la fel de definitorii pentru cei mai mulţi dintre
componenţii acestei clasei politice. Iar dintre cei care nu se
încadrează în tagma amintită, - pe lângă puţinii de caracter şi
curaj, sufocaţi de liota celorlalţi, organizată în stil mafiot -
băltesc, îmbrăcaţi în mătasea broaştei, laşii, fricoşii, cei fără
coloană vertebrală, mulţi dintre ei pozând în fatalişti, încovoiaţi
de vitregiile sorţii.

Dacă cele două «cete» eminesciene nu acoperă întregul
spectru al degringoladei politice contemporane, cele două
instituţii evocate, - puşcăria şi casa de nebuni - sunt suficiente
cu asupra de măsură. Trebuie însă umplute cu cine trebuie
şi, în acelaşi timp, trebuie grădinărită o altă clasă politică în
vegetaţia căreia plivitul buruienilor să se constituie în
imperativ al fiecărei clipe.

Alexandru  MELIAN

1. Pentru cei interesaţi, menţionez câteva din articolele mele, -  posibile
capitole în această carte care, sper să fie scrisă într-o zi: Scrisoare
deschisă politicienilor ţării (www.samanatorul.blogspot.ro, 29 ian.
2012), Apel adresat noilor ajunşi la putere (www.samanatorul.ro,
mai 2012), Paranoia referendumului (idem. iulie 2012), Ce nu a
înţeles încă Victor Ponta (idem.dec.2012), Laudele infirme ale
domnului Pleşu (idem. aprilie 2013), Surzenie şi cecitate politică
(idem.sept. 2013), Scabia politică şi justiţia (ian. 2014), Memorie
scurtă sau conştiinţă murdară (aprilie 2014)

“Aleşii”, unde le-ar fi locul

Articolul se poate citi şi pe pagina:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/08/alexandru-melian-ravagiile.html
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IULIU-MARIUS MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

Habet sua fata libelli!
- antologie de invitaţii la lectură -

PREFAŢĂ

Încă de la începutul volumului de faţă domnul Iuliu-
Marius Morariu ridică o problemă din ce în ce mai vehiculată
în mediile culturale şi educaţionale: Cât se mai citeşte azi?
Dacă da, atunci ce citim? Şi mai ales ne întrebăm cum
reuşeşte cititorul poate uneori mai neiniţiat să-şi găsească
drum în încurcatul labirint editorial, care nu de puţine ori
devine agresiv, promovând mai degrabă comercialul,
seducând cititorul printr-o excepţională politică de marketing.

Suntem de acord că în ultimii ani se remarcă o
revigorare a lecturii, dovadă stă numărul tot mai mare de
librării care provoacă şi invită cititorii de toate vârstele. La o
simplă plimbare prin oraşele mai mari şi mai mici observăm
că alături de monumente istorice care ne ţin companie şi
care ne amintesc că suntem vremelnici, pe lângă miresmele
cafelelor recent preparate, atmosfera urbană este completată
şi prin vitrinele librăriilor care ne îndeamnă în mod
convingător să le trecem pragul.

Citim. Dar cum reuşim ca, plecând de la atâtea
oferte, să alegem cartea potrivită? Cartea folositoare,
provocatoare, ziditoare de conştiinţe. Tânărul autor a sesizat
corect această provocare a societăţii noastre şi propune o
antologie de texte care corespund criteriilor mai sus amintite.

Incursiunea autorului este vastă, textele nu nepărat
omogene provoacă cititorul şi îl invită totodată la o lectură
trează care resuscitează monotonia cotidiană. Ieşirea din
tipar se face brusc, cu aprecieri şi comentarii la Iubirea
nebună a lui Dumnezeu de Paul Evdochimov, cu care se
deschide volumul de faţă şi care reaşează cititorul într-o
dimensiune teandrică.

Cărţile propuse de autor oglindesc un spirit religios,
cu iubire de neam şi de cultură. Astfel printre titlurile alese
regăsim teme care îndemnă la interiorizare, la
problematizări, la întrebări şi căutări de răspunsuri. Astfel
lucrarea de faţă are o mult mai largă adresabilitate decât
cea pe care o desprinde titlul său.

Concluzionăm prin a aprecia strădaniile şi râvna
colegului nostru mai tânăr de a înmănunchea într-un buchet
texte care surprind preocupările culturale şi teologice din
perioada studenţiei domniei sale. Aşadar avem în faţă
frământările unui tânăr care crede că viitorul nostru, dar şi
al lumii în care trăim este strâns legat de asumarea valorilor
culturale şi creştine.

Conf. univ. dr. Vasile Timiş Facultatea de Psihologie
şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea

,,Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

 Cuvântul autorului

Societatea în care trăim resimte, parcă tot mai mult,
lipsa lecturii. Generatoare de extaz, creatoare de lexic,
dezvoltătoare a memoriei şi odihnitoare totodată, lectura a fost,
este şi va fi, un mijloc de educaţie, de culturalizare şi de creştere.

Desigur, producţiile editoriale în masă, tot mai des
întâlnite  i ele, venite fie ca răspuns la refuzul culturii, fie ca o
tentativă de a ob ine beneficii pecuniare într-un domeniu aflat în
proces de redescoperire, nu sunt nici ele întotdeauna de cea
mai bună calitate, iar tendin ele pieţei de carte, care recomandă
adesea best-selleruri, nu sunt întotdeauna cele mai bune opţiuni.

În acest context, împlinirea necesită ii de lectură se cere
desăvâr ită într-un mod corespunzător. Astfel, nu orice fel de
carte este ziditor şi educativ, şi nu orice apari ie de ultimă oră
merită citită, şi acest lucru, cu atât mai mult cu cât, timpul a
devenit un inamic redutabil ce ne obligă la o selec ie riguroasă.

De la aceste gânduri a pornit prezentul volum. El
reprezintă o antologie de recenzii şi prezentări de carte pe care
le-am scris şi publicat în parte în diferite periodice culturale ale
vremii şi pe care, în urma lecturii, le-am selectat  i doresc să le
recomand şi altora.

O parte dintre ele se înscriu cu certitudine între marile
opere ce au marcat domeniul editorial în care sunt circumscrise
şi au devenit referenţiale (cum este de exemplu, volumul Iisus
din Nazaret al papei Benedict, Iubirea nebună a lui Dumnezeu  a
lui Paul Evodchimov, sau Biserica Duhului Sfânt, a lui
Afanasiev), în vreme ce altele se înscriu între lucrările mari

Cărţi noi !
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ale culturii şi istoriei unei anumite zone sau a unei anumite  ări
(cum este cazul volumului domnului profesor Tomoniu, al
doamnei Luminiţa Cornea, al doamnei Vasilica Găzdac, al
distinsului profesor Teodor Tanco, al părintelui Pavel Vesa sau
a lucrării lui Mihai Groza).

Din dorinţa de a facilita lectura celor care se vor opri
asupra lui, am grupat lucrările în func ie de domenii. Astfel a
apărut o sec iune de teologie, una de literatură şi una de istorie.
Întrucât volumele editate de Semănătorul au o pondere mai
mare  i sunt cu precădere lucrări de literatură, am decis să
aplic în cazul lor o excep ie de la regulă, oferind astfel spa iul
unei secţiuni speciale operelor editate aici.

Din punct de vedere al ordinii în care apar în volum,
lucrările au fost grupate, în cadrul fiecărei secţiuni, în ordinea
apariţiei, spre a se evita o ierarhizare ce ar tinde să aibă la
bază subiectivită i. În ceea ce prive te titlul, trebuie spus că în
cazul unora am preferat titlul original, în vreme ce, pentru altele,
am dat un titlu care reflectă con inutul lor.

Nădăjduiesc că modesta antologie ce cuprinde invita
ii la lectură se va constitui într-o lucrare utilă celor care o vor
parcurge  i că ea va fi o poartă spre cercetarea în profunzime
a operelor prezentate în paginile ei.

În încheiere, doresc să mul umesc domnului
conferenţiar universitar doctor Vasile Timiş, de la Universitatea
,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi domnului profesor Nicolae
Tomoniu, directorul editurii şi al revistei Sămănătorul pentru
ajutorul şi sfaturile acordate în realizarea acestui volum.

- Eseul lunii august -

Tendinţe, direcţii şi
metodologii în cercetarea
istorico-istoriografică a

viitorului

 In this study, the author analises the way how in
the future, the historical and historiographical research
will evoluate, and presents the most important
modifications that will appear in the research metodology,
in the legislation of research, and in the structure of
institutions which deposits archivistic material. There is
analysed the way how materials provided from sites like
facebook, twitter, yahoo or other socialisation sites, which
contains materials like corespodence, can be deposited
and valorified as historical sources in the reconstition of
the biographies of the personalities from the future.

Key words: socialisation network, archive,
research, laws.

Cercetarea istorică şi cea istriografică se constituie în
elemente deosebit de importante şi de utile pentru studiul
evoluţiei societăţilor şi pentru cercetări legate de viaţa
oamenilor în anumite perioade. Pentru cercetarea
contemporană românească, deschiderea unei părţi destul de
semnificative a arhivelor fostei Securităţi a constituit un element

important, ce a deschis noi direcţii în cercetare
şi a contribuit la elucidarea unor probleme (la

fel cum, prin procese asemănătoare, s-a întâmplat şi în alte
state foste comuniste).

Astăzi însă, în condiţiile în care tehnologia evoluează
într-o manieră galopantă şi mijloacele de comunicare şi de
stocare a datelor nu mai sunt cele de acum 3 decenii, apare
întrebarea: cum va arăta cercetarea istoriografică a viitorului?
La rândul ei, ea circumscrie alte întrebări, precum: care vor fi
izvoarele ei?; sau: care va fi procedura prin intermediul căreia
se va putea ajunge la ea? ce statut va avea ea în cadrul
bibliografiei?; sau: care sunt modalităţile de citare.

Toate aceste întrebări, alături de alte chestiuni
privitoare la instituţiile depozitare ale materialelor de cercetare
în viitor, de politica şi legislatura privitoare la folosirea lor, se
vor înscrie în mod cert între preocupările arhiviştilor, istoricilor,
dar şi ale celor care vor fi parte a organului legislativ ce se va
ocupa cu întocmirea legislaţiei priv itoare la această
problematică în următoarele decenii.

Pentru izvoarele de până acum, lucrurile sunt destul
de clare. Fie la nivel general, prin volume aparţinând unor
autori specializaţi în cercetare, în care este prezentată clar
metodologia cercetării ştiinţifice, fiind reliefate metodele
corecte de citare sau de interpretae a datelor, fie la nivelul
fiecărei ştiinţe în parte, unde autorii aplică regulile generale la
particularităţile fiecărei ştiinţe în parte, oferind viitorilor autori
adevărate template-uri, cei care doresc să întocmească un
materisl beneficiază de adevărate Enciclopedii sau Ghiduri în
domeniul lor. Ce-i drept, şi aici există un adevărat hăţiş
metodologic, materializat în stilul Academiei Române, Chicago,
Oxford, APA sau altele, şi uneori în hibrizi între una sau mai
multe dintre aceste metode, din care autorii sunt uneori invitaţi
să aleagă, iar alteori sunt condiţionaţi să folosească
corespunzător caracteristicile unuia dintre stiluri, în caz contrar,
riscând să li se refuze publicarea. Cu toate acestea, putem
afirma că aici lucrurile sunt totuşi destul de clare, autorii având
adesea la dispoziţie şabloane după care să se ghideze în
aranjarea în pagină a materialelor lor.

Pentru cercetarea viitorului însă, sau chiar pentru
cercetarea care se ocupă cu perioada contemporană,
focalizându-se asupra ultimilor ani, există multe lucruri care
nu sunt întru totul încadrate în tiparele metodologiei ştiinţifice.
Dacă, de exemplu, citarea revistelor electronice este
reglementată unanim de către toate stilurile, iar citarea
informaţiei provenite dintr-un e-mail a fost reglementată de
cei de la Chicago Style[7], o metodologie destul de des utilizată,
informaţiile provenite în urma cercetării a diferite reţele de
socializare (facebook, twiter etc.), nu deţin încă un astfel de
statut. Ce-i drept, cu excepţia stilului mai sus pomenit,
informaţiile provenite dintr-un email au statutul obiţnuit al unei
informaţii provenite de pe internet, citându-se în mod obiţnuit,
prin precizarea linkului, a datei şi uneori şi a orei accesării.

Citarea unei informaţii de pe internet o plasează,
conform metodologiilor şi tendinţelor, între informaţiile de
importanţă secundară în raport cu sursele primare, provenite
din izvoare arhivistice, sau din izvoare edite. Ce se va întâmpla
însă când, peste ani, reconstituirea biografiei unei personalităţi
va reclama valorificarea informaţiilor provenite din cercetarea
corespondenţei purtate de aceasta în cadrul reţelelor de
socializare? Va putea fi ea acceptată ca sursă primară, ca
izvor istoric? În acest caz, care va fi metodologia de citare,
care vor fi instituţiile depozitare de material arhivistic şi care
vor fi atribuţiile lor? Ba mai mult, cum se va realiza colectarea
materialului, printr-un contract prealabil cu deţinătorii
respectivului portal, sau prin încheierea unor acorduri
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individuale cu urmaşii fiecărei personalităţi, în urma căruia să
se preleveze materialul considerat ca fiind de interes pentru
cercetare? Care va fi perioada de timp de la deces, după care
se va putea preleva materialul? Dar perioada care va permite
cercetarea şi publicarea lui sau accesul nerestricţionat la
informaţii?

În mod cert, viitorul va pune instituţiile depozitare de
material arhivistic în situaţia de a se adapta şi de a-şi crea baze
de date conţinând material electronic. Odată prelevate, se va
găsi şi o modalitate de a reglementa utilizarea lor şi se va întocmi
şi o metodologie de cercetare. Cel mai probabil, chestiunile
legislative privitoare la perioada în care un document va intra în
patrimoniul public se vor prelua din legile deja existente şi se
vor aplica şi la noile materiale.

Pe de altă parte, utilizarea informaţiilor provenite din
aceleaşi surse şi în cadrul cercetărilor altor ştiinţe, unele conexe
istoriei şi omologarea unor mijloace de folosire a surselor de
către autorii reprezentativi ai altor ştiinţe va duce apodictic la
acceptare lor în aceeaşi formă şi de către istorici.

Problema obţinerii materialului e însă una mai dificilă şi
mai complicată decât pare la prima vedere. Încheierea unui
contract indiv idual şi prelucrarea pe baza acestuia a
corespondenţei fiecărei persoane care prezintă interes pentru
instituţia depozitară ar însemna o muncă de Sisif. Pe de altă

Citiţi în întregime acest studiu, cu note de subsol, pe pagina:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/08/iuliu-marius-morariu-tendinte-directii.html

parte însă, încheierea unui contract universal cu deţinătorii
platformelor care stau la baza reţelelor sociale, cu patronii
de la facebook, twiter, yahoo sau alţiii, şi prelucrarea integrală
a datelor dintr-o anumită zonă sau perioadă, urmată cel mai
probabil de trierea lor ar pune problema dreptului la protecţia
datelor şi ar putea târî fie pe conducătorii instituţiilor
arhivistice, fie pe gestionarii reţelelor în procese interminabile
cu urmaşii acestor persoane. Aşadar, chestiunea e una
sensibilă şi, cel mai probabil, va fi soluţionată abia atunci
când vor exista astfel de situaţii concrete.

Aşadar, cercetarea istoriografică şi cea istorică a
viitorului, va avea de reglementat o serie de probleme, legate
de sursele ce vor sta la baza ei şi de folosirea lor. Ce-i drept,
ele nu se constituie încă într-o problemă stringentă (cel puţin
pentru spaţiul românesc), însă într-un timp nu foarte
îndelungat, problemele şi întrebările pe care le-am ridicat în
rândurile anterioare vor constitui substratul unor situaţii
concrete, mai mult sau mai puţin asemănătoare celor ilustrate
de noi. Din acest motiv, am considerat necesar prezentul şi
brevilocventul excurs. El aduce în faţă câteva probleme
importante, încearcă să ofere şi soluţii şi se constituie într-o
incursiune în vasta problematică a cercetării istoriografice a
viitorului, aflată într-un proces de definire şi reglementare.

Felicitări autorului Iulius-Marius Morariu pentru absolvirea UBB - Cluj-Napoca!
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Ghiţă Ciobanu din Baia de Fier, pensionar
fără pensie este specialist local în involuţie.
„Ocazional”, aşa după cum afirmă, execută
„curse” cu… şareta pe ruta: Ieşirea din Peştera
Muierii – Intrarea în Peşteră, cca. 1,5 km.

- Care este tariful pentru o persoană?
- Cât vrea fiecare, că nu-i fix…
Odată, cică l-a avut încărcat la capacitate

maximă (cinci persoane), iar la coborâre  turiştii
au întrebat cât trebuie să plătească.

- Cât vreţi… dacă vreţi îmi daţi, dacă nu…

FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti - Gorj)
- prozator, poet.

Schiţe din Gorjul
submontan Scriitor medaliat

LSR -Gorj

eu nu cer nimic.
Trei dintre cei transportaţi au spus la coborâre

că nu vor să-i plătească şi au plecat râzând. Paguba îl
urmăreşte mereu pe nea Ghiţă. În tinereţe a fost şofer –
încă din  armată – pe la diferite întreprinderi. A lucrat pe
diverse tipuri de maşini. Zice că ar putea ieşi chiar şi la
pensie, are şi vârsta şi anii de muncă, numai că nu îi
„găsesc” vreo şaptesprezece ani, pe care i-a muncit,
dar nu ştie pe unde să întrebe.

- Pe la Peştişani mi-a spus o doamnă că nu
depinde de ei… Aşa că mă descurc şi eu cum pot.

Florian Văideianu, jurist

DICŢIONAR: - SCHÍŢĂ, schiţe, s. f. 2. Specie literară a genului epic, de dimensiuni reduse, care
înfăţişează un (singur) episod caracteristic din viaţa unuia sau mai multor personaje. DEX '98 (1998)

Pensionarul fără pensie

Ghiţă Ciobanu şi
şareta lui cu catâr
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Ultimul zâmbet
- 87 de ani a fumat mama. Câte o dată

nici nu mai avea tutun, îşi umplea pipa cu frunze
uscate de măr, gutui şi nu ştiu mai ce. Moştenise
luleaua din moşi-strămoşi – ţâganii ăi bătrâni,
care veniseră din India. Eu şi acum o păstrez, în
amintirea mamei, este la casa cea veche.

Îi spusese o femeie de la Godineşti, o
româncă: «Eliţa, vezi că omul tău, Mihai, dacă
muri prin puşcăria comuniştilor, ca să-i ia auru’,
precis că n-a avut lumânare. Şi asta e mare păcat.
Degeaba aprinzi tu lumânări şi le dai de pomană,
că pe lumea ailaltă tot n-ajung la el. Trebuie  să i-
o duci  tu, aşa că ai grijă, când o fi… să ai
lumânarea aprinsă şi să i-o dai cu mâna ta, când
vă-ntâlniţi».

Acest gând a urmărit-o toată viaţa pe biata
femeie, care, acum ajunsese la vârsta de 101 ani.
Era tot pe picioarele ei, avea memoria bună şi
încă mai fuma. Stătea toată ziua la umbră, pe un
buştean, în bătătură, înconjurată de o droaie de
copii, nepoţi şi strănepoţi. O iubeau toţi şi o
respectau ca pe o sfântă. Noaptea nu prea putea
să doarmă, n-avea somn, o mai dureau şi oasele,
dar niciodată nu se văita.

Într-o noapte, cam pe la ora unu, se trezi,
coborî din pat, cu gândul să meargă afară, aşa
„pentru ea”. Fetele ei, nurorile şi nepoatele o
simţiră şi se duseră cu ea afară, în curte.

- Stai mamă, că mergem şi noi cu
dumneata, pune şi broboada asta mai groasă pe
umeri, că-i iarnă şi ger mare…

Când intrară din nou în casă, bătrâna se
urcă în pat,  se întoarse cu faţa spre perete,
închise ochii şi zâmbii uşor, mulţumită. Toţi
copiii, care o păzeau în fiecare seară cu
lumânările pregătite, erau la picioarele ei.

- Mamă, ce vrei să faci?
Era Toma, băiatul Eliţei. Atunci femeia se

întoarse pe spate, deschise ochii, îi privi pe toţi,
pe rând, dar nu le vorbi. Ochii ei lăcrimară uşor,
fără tristeţe.

Toţi cei din casă au înţeles evenimentul:
mama lor se pregătea pentru plecarea fără
întoarcere.

- Mamă, uite, ţine lumânarea asta aprinsă,
ia-o în mână, să i-o duci lu’ tata!

Eliţa zâmbi, ochii săi se închiseră încet,
oftă… Murise mulţumită.

15 august 2014
dormirea Maicii Domnului

Florian Văideianu
 - jurist -

Octav Băncilă (1872-1944)  a fost fiul lui Vasile Băncilă şi al Profirei, născută Neculce, descendentă a
cronicarului. Rămas orfan la vîrsta de patru ani, şi-a petrecut copilăria în casa surorii mai mari, Sofia,

căsătorită la Iaşi cu Ioan Nădejde, unul dintre fondatorii revistei Contemporanul.(wp)

Octav
Băncilă:

 Ţigăncuşă
cu

basma

Octav Băncilă: Ţărăncuţă cu salbă şi pipă
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O şcoală de tradiţie locală:

Grupul de Artă Plastică de la Tismana

aparţinând Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu

www.tomoniu.ro

NICOLAE N. TOMONIU - (n. 1944, Tismana) - promotor cultural,
monograf al Tismanei, director revista şi editura «Semănătorul» Tismana

Viorel Gârbaciu artizanul  formelor subsidiare de educaţie şi
formare continuă prin Şcoala  Populară de Artă din Gorj

Azi nu se mai miră nimeni când televiziunile
centrale şi cele din Gorj prezintă mereu pe micul ecran
grupuri vocale, formaţii muzicale, galerii de artă grafică şi
sculptură, grupuri cu profil de artizanat. Nici presa nu se
lasă mai prejos în a le populariza. Chiar revista noastră
„Sămănătorul”, nr. 7/iulie 2014  a relatat despre spectacolul
grupului şcolar de la Ciuperceni după ce anii trecuţi am
scris în revista online despre „Ansamblul de obiceiuri Tisa”
din Tismana, condus cu multă pasiune de doamna Maria
Corlan Mischie, despre formaţia muzicală „Muguri de
castan” din Tismana. Sau despre formaţia de dansuri
populare din Topeşti unde existau şi alte iniţiative privind
artizanatul – cusături, covoare – sau artă plastică (icoane
pe lemn).

Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu este o instituţie
publică de cultură, înfiinţată prin  Legea nr. 292/27 iunie
2003 şi aflată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj. Ea
desfăşoară activităţi de educaţie permanentă şi formare
continuă de interes comunitar, în afara sistemelor formale
de educaţie, în domeniul artelor scenice şi vizuale, populare
sau culte, în cel al meşteşugurilor tradiţionale, precum şi în
alte domenii care să satisfacă cerinţele comunităţii.

Pe lângă reuşitele de
până acum, directorul ei, prof.
Viorel Gârbaciu, face la Tismana
un pas extrem de important în
educaţia permanentă a
populaţiei şcolare, scoţând
activ ităţile de acest gen din
unităţile învăţământului de stat,
spre entităţi le private, cu
existenţă distinctă,
independentă. Aidoma
pensioanelor sau şcoli lor

particulare din vremea regatului, acestea sunt depărtate
de modul de gândire formalist al filosofiei scolastice, care
era ruptă de viaţa practică. Th. I. Ionescu, profesor la Liceul
„Carol I» Craiova, publica în anul 1906, lucrarea „Scurt
Istoric al învăţământului Particular din Craiova”. Desigur,
şcolile populare de azi nu sunt şcolile particulare de acum
mai bine de un secol dar e bine să le amintim pentru că au
multe elemente comune. Iată ce spunea acest profesor din
Craiova:

„Mai observăm, că în timp ce Statul
nu ivea decât o singură şcoală primară, erau

şcoli particulare, înfiinţate şi conduse de dascăli de la diferite
biserici. Aceste şcoli au adus servicii însemnate oraşului şi
judeţului nostru. Mulţi oameni, cari astăzi au poziţii însemnate în
societate, au căpătat instrucţia şi educaţia lor în aceste şcoli.
Conducătorii acestor şcoli erau oameni iubitori de progresul
cultural al neamului nostru, erau plini de entuziasm. Ei nu erau
conduşi de ideea de câştig, pe cât de ideea de a răspândi instrucţia
în popor. Deşi nu erau inspectori, cari să-i controleze (rar de tot
venea câte un trimis al ministerului pentru a observa progresele
elevilor), totuşi aceşti apostoli ai culturei lucrau cu tot zelul şi
devotamentul. Conştiinţa datoriei împlinite era pentru ei cel mai
bun inspector. In dragostea lor de a împrăştia lumina, ei făceau
chiar sacrificii. Am arătat, că dascălul Nicu Teodorescu avea
totdeauna 30-40 elevi, care învăţau în şcoala sa, fără plată.

Trebue să vorbim cu respect şi admiraţie de aceşti
oameni, cari au lucrat cu atâta zel şi devotament pentru a da
învăţătură neamului nostru românesc. Ei desigur n’au avut
metoade de învăţământ atât de pedagogice, precum sunt în timpul
de faţă, însă munca lor stăruitoare şi devotamentul lor pentru
şcoală îi făcea să dea rezultate mai bune decât dau aceia, cari
cunoscând metoadele pedagogice cele mai noi şi mai bune, nu
lucrează cu toată inima şi devotamentul.”

Acum, sunt alte forme subsidiare de instrucţie şi educaţie,
firme acreditate de ministerul de resort ţin cursuri practice, ele
încheindu-se cu diplome vizate la nivel central. Aidoma vechilor şcoli
de ucenici, ele asigură necesarul de forţă de muncă al firmelor.
Cadrul legal există deci, iniţiative nu prea există la noi iar sumele
alocate pentru protecţia socială îi favorizează pe leneşi.

Lucrări ale copiilor
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Surorile Văcaru – o iniţiativă de succes

Pe Liliana Văcaru n-o mai văzusem demult, plecase
de câţiva ani buni din ţară. Era departe de casă şi tot de departe
eram şi rude şi nu corespondam. Cunoşteam însă bine surorile
sale, Mariana (căsătorită Grecu), cu care fusesem coleg în
corpul profesoral de la şcoala Pocruia şi pe cea mai mică dintre
cele trei surori, Gabriela (căsătorită Tâlvescu), o fată numai
inimă şi zâmbet. Am început s-o preţuiesc din ce în ce mai
mult, la fel ca pe Liliana după povestea lor de succes, care m-
a bucurat.

Venită câteva zile la Tismana, întâlnirea scurtă cu
Liliana mi-a risipit o îngrijorare. Temerea se instalase încă de
la lansarea cărţii lui Florian Vădeianu „Boier printre tovarăşi”,
când ne-am întrebat cu toţii ce se va alege din casa fostului
preşedinte de la „Arta Casnică”, Traian Burtea. Va încăpea pe
mâna unor „Mondiali” de Gorj sau de Bucureşti? Ori pe mâna
unor „Cârpaci” care au 144 proprietăţi prin centrul istoric al
Timişoarei? Casa fiind pusă la vânzare, plana incertitudinea
asupra viitorului ei! O vor conserva autorităţile statului ca o
clădire de patrimoniu dacă după lansarea aceea, cei de la judeţ
şi aleşii noştri ca senatori sau deputaţi în parlamentul ţării, au

dat din umeri când i-am întrebat ce putem face?
Uite că vrednicii copii ai lui Lina şi Ion Văcaru, familie

modestă şi harnică din Tismana, se înţeleseră ca fraţii şi
cumpărară casa, grosul venind de la Liliana. Şi s-a bucurat
Liliana că i-am înţeles perfect iniţiativa când am felicitat-o că
a evitat să ajungă casa lui Burtea o ruină ca atâtea altele câte
zac prin oraş negăsindu-se cumpărători.

Liliana o duce bine în Franţa pe lângă un birou de
avocatură şi alte firme de servicii, deci nu se ştie când va
reveni în ţară. Dar gândeşte că ar fi bine ca pe lângă folosirea
casei ca proprietar să-i dea imobilului şi o utilitate socială pe
un proiect bine gândit. Până una-alta a lăsat-o pe sora cea
mică să-şi împlinească acolo talentul ei prin grupul său de
artă plastică.

Gabi Văcaru este cunoscută şi o respectată nu numai
cei ce merg cu încredere la salonul ei de coafură şi frizerie pe
care l-a deschis de mai mult timp. Ci şi cei care îi apreciază
frumoasa evoluţie a carierei sale strălucite. S-a căsătorit cu
prof. Vali Tâlvescu de la liceul de sport din Târgu Jiu, iar ea a
urmat Facultatea de Arte Plastice din oraş, iată secretul
frumoaselor coafuri sau frizuri care ies din mâna ei. Şi-a luat
licenţa în arte plastice la renumita „Universitate de Vest” din
Timişoara şi de aici până la înfiinţarea Grupului de Artă Plastică
de la Tismana, aparţinând Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu,
n-a fost decât un pas. Directorul şcolii populare, prof. Viorel
Gârbaciu a venit special de la Târgu Jiu pentru a inaugura

atelierul micilor talente din Tismana în sala fostului cabinet
dentar al dr. Mioara Burtea.

Intrând acum în noul „Salon” de pictură te izbeşte în
primul rând varietatea expresiilor şi formelor artistice ale
desenelor micilor cursanţi. Coloristica lucrărilor executate aici
este una aparte. Nu s-ar fi gândit niciodată Traian Burtea ca
după 35 de ani de la trecerea sa în nefiinţă, se va ridica de
lângă casa lui o fată care cunoaşte secretele lui şi ale Polinei
Butiuc, maestră în arta vopselelor pentru firele de lână folosite
la renumitele covoare şi alte ţesături marca „Tismana”.

Polina Butiuc, fată săracă de plugar dar premiantă la
şcoală înaintea copiilor de dascăli, era uzina chimică secretă
a cooperativei „Arta Casnică”. A scrie pe hârtie reţetele ei era
de neconceput, pentru că secretul rezistenţei în timp a
coloristicii originale a artizanatului din Tismana era acesta:
Traian Burtea folosea tehnica cromatică veche, ţărănească.
Albeala pânzei se făcea de către femeile şi fetele familiilor
Duicu şi lucrătoare din Mahala, în Zăvoiul Duiculeştilor. Însă
„boiala” din plante, simplă sau în amestec cu culori „de

Dani Popescu şi Gabriela Văcaru (Tâlvescu)

Fosta casă Traian Burtea

Mirabela
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prăvălie”, doar Polina o cunoştea. Şi nu exista în ţară fir galben
de maramă mai frumos ca acela pregătit de ea în zeamă de
coajă de măr pădureţ amestecată cu puţin ţipirig bine pisat.
Învăţaseră toate de la Ion Duicu al bătrân, bunicul Linei şi
străbunicul lui Gabriela, căsătorit cu Ana lui Tomoniu, zisă şi
„Tomoneasa”, care era stră-stră-mătuşa mea.

Urmaşi fiind, pe a doua, respectiv a treia spiţă, am
început o discuţie despre această cromatică a poporului
român cu Gabriela când i-am vizitat atelierul de Artă Plastică
de la Tismana. Am aflat cu surprindere că a învăţat ceva din
această tehnică la facultate şi că are de gând să o repună în
valoare. Mai mult, o interesează şi ornamentica ţesăturilor şi
costumelor populare şi vrea să adune o mică bibliotecă de
cursuri  de grafică a portului popular din principalele zone
folclorice ale ţării. Şi  poate că va înfiinţa  un nou grup de
artă grafică special, cursanţii creând modele noi de artă
populară bazată pe simboluri specifice zonei.

Am fost bucuros să-i admir pasiunea pentru artă în
general şi arta populară în special, ideile sale îndrăzneţe,
dragostea faţă de obiceiurile şi tradiţiile zonei sub-montane
a Podişului Getic, respectul ei faţă de patrimoniul nostru
cultural. Trăim o epocă a kitsch-urilor de prost gust în portul
popular, cu costume ţipătoare inclusiv la soliştii de muzică
populară consacraţi. Fenomenul kitsch-ului e prezent şi în
literatură, de aceea Gabriela a preţuit, la rândul ei,
promovarea valorilor naţionale şi a literaturii de inspiraţie
folclorică şi istorică prin Editura Semănătorul şi mai ales prin
revista „Sămănătorul”, care a renăscut linia programatică a
vechii reviste a lui Vlahuţă şi Coşbuc, gândită acum un secol,
pe Valea Tismanei.

Azi tânjim după adevărata noastră artă populară,
pierdută în firmele actualului capitalism sălbatic ce le oferă
tinerilor un port popular pestriţ şi deşuchiat, purtat doar la
manifestări artistice. Sau la festivaluri de folclor care s-au înmulţit
ca ciupercile după ploaie, unde lumea care asistă vine de regulă
îmbrăcată cu rebuturile magazinelor occidentale.

Cei care ne mai dăm seama de blasfemia pe care o
trăim, trebuie să luptăm prin toate mijloacele pentru a ne  întoarce
la marele patrimoniu ornamental şi cromatic al portului tradiţional
pe care ni l-au lăsat strămoşii! V-aţi întrebat de ce prin vechile
lăzi de zestre de prin sate găsim costume populare de parcă ar
fi fost făcute ieri? Nici moliile nu le-au mâncat şi niciun fir nu s-
a decolorat! Pânza lor şi firele sunt „boite” cu zeamă din plante
naturale, arin, nuc, măr, gutui, cicoare, sovârv şi altele. Săpunul
ţăranului era  săpunariţa iar dezinfectantul coteţelor era bozul.

Dacă am crea un atelier pentru producerea de sticluţe
umplute cu „zemuri” naturale din Grădina Domnului, de cromatică
diversă şi rezistentă la radiaţiile solare, mereu mai puternice de
la an la an, n-am sparge noi piaţa textilă a occidentalilor care ne
trimit în magazinele din România o vestimentaţie urât mirositoare
şi numai bună de atras, muştele şi ţânţarii? De ce ne-ar impune
Coana Europa „procedurile” ei şi nu ne-am impune noi tehnica
noastră populară veche de mii de ani? Uitaţi-vă la snobismul
televiziunilor create după model occidental, inclusiv ale
fanfaronilor cu bani ce difuzează muzică populară. Te-apucă
râsul când vezi că regizorii înşiră, pe fundalul unor melodii
populare, un rând pestriţ de cântăreţi ţinând membrele inferioare
ca pe nişte picioroange. Şi care fac figuraţie, monotonă şi
nesfârşită, repetitivă obsesiv şi stresantă: doi înainte, doi înapoi,
doi înainte, doi înapoi… Sau, tot simetric, câte trei paşi târşiţi
înainte-înapoi. Cine să-l înveţe pe Prigoană sau pe bălţaţii
postului de manele că horele şi sârbele noastre româneşti tocmai
prin anti-simetria cu care sunt create mişcările paşilor s-au impus
la marile festivaluri mondiale de folclor?

Din fericire, micile idei de succes încep să prindă contur
şi să se impună! Aţi auzit de comuna Ciocăneşti, judeţul
Suceava? Acolo, Leontinei Ţăran, o femeie din sat, i-a venit
ideea de a folosi modelele din portul popular tradiţional al zonei
pentru zugrăvitul casei. A vorbit cu un zugrav mai priceput şi
grafica a fost aplicată pe pereţii casei. A ieşit o frumuseţe!
Primarul şi consilierii au legiferat atunci, ca fiecare casă nou
construită sau renovată de acum încolo să fie decorată cu motive
populare. Cine mai ştie câte stiluri arhitecturale sau simboluri
trăsnite ale modelelor vestimentare s-au instalat vremelnic în
ţara noastră sub marile imperii? Cu toate acestea, în zonele
noastre folclorice arta şi tradiţia poporului român a triumfat
întotdeauna!

.

Denisa Miu

Pagina 15 Grafică de artă populară în Ciocăneşti, judeţul Suceava
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Prof. univ. dr. Ion Mocioi, fost senator
de Gorj, specialist în scrierile vechi,

scriitor, brâncuşolog.

Un studiu de premieră mondială al

dr. Ion Mocioi privind descifrarea

discului de la Phaitos - Creta
SERIA a V-a

Scriitor

medaliat de

Asociaţia

Semănătorul

Tismana

DISCUL DE LA PHAISTOS
CAP. 6. INDEXUL GRUPELOR DE SEMNE SEPARATE - FAŢA «A»

DESCIFRAREA TEXTELOR
39.  a) "Discul de la Pkaistos" prezintă un text bilingv: a)

pe faţa "A" este un text în limba "A"; 2) pc faţa "B", este
acelaşi text în limba "B"; b) Pe faţa "A", în limba "A", sunt: 1)
anul cu 18 luni, în centrul discului, şi 2) anul cu 12 luni, în
circumferinţa acestuia.

40. ANUL CU 18 LUNI ŞI CORECŢIA LUI

41. LUNILE DE 20 DE ZILE

Pagina 16
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42. PERIOADELE LUNII ANULUI A DE 18 LUNI
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43. ANUL CU  12 LUNI ŞI CORECŢIA LUI
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ÎNCHEIERE SERIA a V-a din
studiul «Ion Mocioi - DISCUL DE

LA PHAISTOS», Editura
«SPICON», 2001, Colecţia

«Ştiinţa în mileniul III», ISBN 973-
9022-87-1

- va continua -

44. PERIOADELE LUNILOR ANULUI A DE 12 LUNI

* luna 12 este completată cu cinci zile.
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GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

LUPII
„Homo homini lupus”
(Omul e lup pentru om)
Thomas Hobbes (1588-1679),
filosof englez

- Ancheta? se interesă Radu.
- Păi da, pentru că toate verificările noastre sunt cerute

de o anchetă. Se pare că au fost găsite mărfuri înregistrate
eronat, ca denumire, poate din greşeală sau din alte motive –
şi treaba asta urmează să fie clarificată. Toate persoanele din
birou verificăm tocmai astfel de fişe, în momentul de faţă. E o
chestiune serioasă, de răspundere. Dacă se constată că
lucrurile au fost puse la cale de cineva pentru un anume profit
personal sau că e vorba doar de neglijenţă, mai mult ca sigur
că vor cădea nişte capete. Nu ştim ce va ieşi. Spuneţi-mi, să
vă dau şi o maşină de calculat?

- Nu-i nevoie. Fac calculele mai bine cu capul… o
linişti el.

- Şi mai repede? se interesă ea, curioasă.
- Şi!
- Bineee… Aşadar: denumirea corectă şi preţul unitar,

din facturi. Deocamdată numai asta. După aceea, am să vă
rog să luaţi la mână coloana intrărilor şi să faceţi produsul
cantitatea şi valoarea totală. Trebuie să picaţi pe totaluri…

- Atât?
- Nu-i destul? Eu cred că-i suficient. Iată, eu vă zic

succes! Fata s-a ridicat, şi-a luat scaunul şi s-a aşezat la biroul
ei.

“Uite, dom’le, o fată deşteaptă! Şi isteaţă foc!” şi-a zis
Radu. “Ştie ce e de făcut, ştie să explice, ştie şi ce să ceară -
asta ar fi bună de profesoară. E şi conştiincioasă. Vrea ca
totul să iasă ca la carte. Îşi dă seama că e foarte importantă
contribuţia tuturor la mersul anchetei. Nu-i rău!” Rămăsese
privind la formularul din faţa lui, pe care-l mângâiase degeţelele
ei plinuţe, cu unghiuţe mici şi rotunde, date cu ojă roz-
trandafirie, care se mişcau sprintene, ca şi cum aveau sufletul
lor, un suflet aparte. Culmea era că deşi plecase de lângă el,
încă o simţea alături, încă îi simţea respiraţia lângă urechea
dreaptă şi i se părea că degeţelele ei încă mai mângâie
formularul acela, fişa aceea de depozit, dracu’ s-o ia de fişă!
Adevărul e că-i plăceau mâinile acestei fete şi… şi i-ar fi sărutat
degetele. „Doamne, fereşte, ce mi-o fi venit? Asta nu-i a bună!”
s-a pomenit oftând.

Radu n-avea cum să observe că din primul rând de
mese, şi anume din dreapta lui, de la cea de-a patra masă,
cea din dreptul ferestrei – “O, iată aici şi o fereastră, vopsită
în alb!” constată el – îl priveau cu atenţie doi ochi negri,
interesaţi.. Erau ai unei minione îmbrăcată într-o rochiţă cu
flori mari, roşii. Făcea ce făcea şi se întorcea spre stânga ei,
să-l vadă. La un moment dat Cristiana a observat-o, s-a
încruntat şi a certat-o discret, în şoaptă – “Iulia!”, făcându-i

semn cu degetul, ca unui copil obraznic. La
care Iulia atâta a aşteptat: a scos limba: “Îîî!”,

şi s-a încruntat.
Între timp, Radu se înşurubase serios în verificări şi calcule:
căuta facturile, confrunta cu “catalogul” denumirile şi codurile
mărfurilor, făcea înmulţirea preţuri cu cantităţi, printr-o metodă
mintala in care era as, şi bifa. terminând astfel de verificat,
rând ai rând. un număr de patm fişe din toată grămada. Urma
să le adune coloanele, începând de sus in jos - prima dată, şi
de jos in sus - a doua oară. Toate bune până la adunare,
pentru că «treaba cu adunarea, îl scotea din ţâţâni».
(«Adunarea nu-i din parohia mea’.». Le-o spusese până şi
colegilor din clasă: «Nu ştiu ce-o să mă fac când va trebui să
fac adunările. Am oroare de. maşinile de calculat, iar capul
îmi merge ce-mi merge, până când mă inhib». «Până când...
ce faci?» 1-a întrebat colegul lui. Lăbuneţ Leonid. «rusul»,
care n-auzise niciodată cuvântul respectiv... Şi-a adus aminte
că scena aceasta avusese loc pe când făceau practică la
Trustul Energo-Construcţia. vizavi de Comalimentul acela
mare de pe Magheru).

Obosise. Nu se simţea nici prea bine. “Mi-o fi ajungând!”,
gândea. Se sculase de la trei. azi-noapte. şi de dormit, abia-
abia reuşise să adoarmă târziu, după miezul nopţii... A terminat
de adunat şi de calculat, in întregime, două fişe. La cea de-a
treia nu “pica pe total”. “Hopa! Ce-i aici?”. Cel care completase
fişa. copiase rezultatul înmulţirii direct din factură, iar in
factură, două cifre din cinci, a doua şi a treia, erau inversate...
Lui cum i-o fi scăpat, că doar şi el făcuse înmulţirea aceea?!
A bâjbâit înnebunit ceva vreme până când a descoperit-o.
“Ah, a dracu’ inversare, mi-a mâncat sufletul! D-aia m-o fl
rácáind şi stomăcelul, de... foamei” şi-a zis ridicând ochii de
pe fişa de calcul exact în clipa în care Iulia se holba la el. iar
Cristiana o admonesta că. adică, să- şi vadă de lucrare, ca
miniona să-i arate limba. “Bravo, fetelor! Pe mine arde cămaşa,
precum pe Nesus, iar voi vă ţineţi de ochiade!” A lăsat creionul
pe masă. mai bine zis 1-a trântit încât Cristiana, surprinsă. L-
a privit mirată, ai ochii ei căprui - ochi de căprioară, curaţi.
Şi-a luat. din nou. scaunul, în cea mai deplină linişte, şi s-a
aşezat lângă el. ca o pisicuţă...

- Merge? Să văd ce-aţi făcut! îi spuse în şoaptă, şi luă. cu
degeţelele ei roz-bombon. fişa din faţa lui Radu.

- Mai greu mi-e cu adunarea coloanelor, i se destăinui el.
- Şi eu am avut necazuri cu adunarea, la început.
- Când adică?
- În iulie, când ani venit aici. ii răspunse ea.
- De unde aţi venit? se interesă el.
- De la liceu.
- Care liceu? Teoretic?
- Da. Ani terminat anul acesta... Da’, are vreo importanţă?
- Are. cred. Pentru că dumneavoastră. Cristiana. aţi

- continuare din nr. trecut
fragment, pag. 30-35 -
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Citiţi romanul Lupii online, aici:

http://www.samanatorul.ro/editura/2010/George_Ene_-_Lupii_roman_vol_1.pdf

- Continuare în nr. viitor -

deprins in aceste două luni ceea ce eu mă chinui să fac de
patru ani. Ştiu chiar şi o metodă rapidă de adunare - e
rusească şi se numeşte hozraşciot - dar nu s-a prins de mine.

- Hozra...cum? il întrebă fata zâmbind.
- Şciot. adică, pe româneşte, «calcul; calcul

gospodăresc».
- Eu... dacă-mi îngăduiţi, aş vrea să vă spun cum fac

eu...
- Sunt curios să aflu... chicoti el.
- Împart coloana in trei şi fac adunarea pe bucăţi, apoi

adun cele trei rezultate... îi zâmbi ea din nou.
- Cred că aşa voi face şi eu. se consolă Radu. observând

că fata are un zâmbet frumos, care-o prindea de minune.
- Dar. spuneţi-mi câte fişe aţi terminat?
- Două. Tocmai eram la a treia, cu adunarea coloanelor.
- Numai două? ...Cam puţine! aprecie Cristiana.
- Păi. eu azi-noapte n-am prea dormit de grijă şi ni-am

sculat şi devreme, să vin cu trenul încoace...
- Atunci, e de la sine înţeles că nu vă pot cere prea mult.
- Desigur, dumneavoastră, Cristiana. îmi puteţi cere

oricât, pentru că sunteţi şefa mea, nu-i aşa?
- Glumiţi. De unde a-ţi scos-o pe-asta cu... şefia? Eu

sunt. adică vreau să spun că eu am onoarea de a vă fi colegă.
Şi fac ceea ce mi s-a cerut. Adică, pur şi simplu. îndeplinesc
o obligaţie de servicii/.

- Frumos! M-aţi convins, dragă domnişoară colegă...
Aflaţi că mie mi-e foame, spuse Radu. Aici nu se face nici o
pauză?

 Cineva, o doamnă care se afla La primul birou, pe rândul
lui. ridică o mână. pocni din degete, şi. fără să se întoarcă,
spuse destul de tare. să fie auzită in spate, de către cei doi:

- Hei. vorbiţi mai încet. vă rog!
Se simţi destinderea tuturor femeilor, ca o adiere pornită

brusc.
Radu amuţi. Jenată. Cristiana ii şopti la ureche:

- E şefa biroului nostru, tovarăşa Nińeta Ionescu...
Trebuie să vorbim mai incet. De fapt, aici nu se vorbeşte, ci
doar se lucrează.

- Atunci să ne scriem, şopti Radu. Uite. chiar pe hârtia
asta. ne putem scrie, zise el împingând un petec de hârtie
albă in faţa fetei.

- Nu. nu e cazul. Numai că trebuie să vorbim cât se
poate de încet. îi şopti ea la ureche. Pot să vă întreb ceva?

- Bineînţeles.
- Sunteţi bucureştean?
- Nu. în Capitală am făcut doar şcoala. Aş fi putut rămâne

în Bucureşti, dar am mit să vin aici.
- Aici? Ce vă place aici?
- Încă n-am apucat să văd mare lucru. Abia am văzut

biroul tovarăşei Şoană. biroul tovarăşului Buruiană şi biroul
acesta. în care vă văd pe dumneavoastră, Cristiana, şi. de
la spate, pe toate celelalte doamne şi domnişoare, cu o
excepţie...

- Vă referiţi cumva la... şi Cristiana făcu semn cu capul
spre fereastră.

- Da. Ia...Iulia! zâmbi complice Radu.
- Ooo!, aţi şi auzit cum o cheamă?
- V-am auzit când i-aţi spus pe nume.
- A. da... Aţi mai văzut şi altceva?
- Cum să nu?! îi răspunse Radu. fără să înţeleagă unde

bate Cristiana. Am văzut trăsuri, cai. ţărani, fumul gros al micilor
de pe grătarul de la bufetul expres din apropiere, femei şi copii
salivând in aşteptarea mititeilor fierbinţi. Şi ziua asta splendidă,
ai noroi mult in prima oră a dimineţii, dar şi cu soare de aur alb.
scânteind in miezul zilei sus. deasupra, in capătul străzii, uscând
pavajul in mai puţin de două ore şi-apoi poleind totul in jur ca-
ntr-un tablou medieval mirific de un Pieter Brueghel cel Bătrân.

- Sunteţi poet?
- Grozav, cum de-aţi ghicit!? Şi eu. care aş fi in stare să jur

că dumneavoastră, Cristiana, sunteţi chiar poezia, in persoană!?
. Eu? Nu cred. Observ că vă exprimaţi ciudat. în primul

rând. îmi ziceţi: “dumneavoastră, Cristiana”. Poate ar fi mai bine
să- mi spuneţi: “dumneavoastră, domnişoară Cristiana”.

- Ţineţi aşa de mult să vă spun “domnişoară”?
- Nu neapărat, dar mi se pare că glumiţi când. în tot ceea

ce-mi spuneţi, mă apelaţi cu vorbele “dumneavoastră, Cristiana”.
Nu se leagă. Lipseşte ceva. Nu credeţi? Vreau să spun că
prenumele meu e... intimitatea mea. ceva care-mi aparţine numai
mie. pe care nu-1 vreau asaltat, sufocat, şi-n nici un caz de acel
pronume de politeţe. Felul acesta de a vă exprima, cu privire la
mine. e. fie răutăcios şi ostentativ, fie vrea să forţeze apropierea...
Iar eu nu vreau o asemenea apropiere...

- Vă referiţi la apropierea dintre noi? Vedeţi dumneavoastră,
domnişoară Cristiana, eu am fost obişnuit numai cu colegii mei.
ai părinţii şi fratele meu. şi cam atât. Pentru nune. sunteţi prima
“fată specială” din viaţă, pe care o cunosc in “împrejurări cu totul...
speciale”. Dar. cred că nu mă exprim îndeajuns de clar... Ce
vreau să spun? în primul rând. mi-aţi fost prezentată aşa:
Cristiana. Eu cum să vă spun? în al doilea rând. v-am fost dat în
grijă. Şi, dumneavoastră, vă faceţi datoria: îmi explicaţi. Eu n-
am ce vă reproşa. în al treilea rând. v-aţi luat rolul in serios:
sunteţi, desigur, profesoara mea... Mai e şi-un al patrulea rând.
pe care-1 păstrez pentru mine.

- M-aţi făcut curioasă. Vă rog. spuneţi! insistă ea. zâmbind.
- în pauză... Apropo, in biroul ăsta nu se face chiar nici un

fel de pauză? Mi-aţi rămas datoare cu răspunsul la această
întrebare.

Fata îşi privi ceasul de la mână:
- Peste două minute.
- E chiar atât de strict, aici?

- Chiar atât. O să vă obişnuiţi
...Într-adevăr, peste câteva clipe, ca la un senin, a început o

foială abia perceptibilă care s-a amplificat tot mai mult: se trăgeau
scaune şi sertare, se auzea un fâşâit pe care avea să-1 priceapă
Radu mai târziu - fiecare îşi desfăcea. în propriul sertar,
pacheţelul cu mâncare. Cristiana se retrase ai scaunul la biroul
ei.

El rămase pe gânduri, vag şi nedecis:
- Şi eu. aici. ...unde mă spăl pe mâini? îşi întrebă colega .
- Vă conduc eu afară, şi-apoi vă explic, se oferi fata.
- Un moment, scuză-mă. un pic. Radu strânse hârtiile la

care lucrase, le aşeză pe colţul din dreapta biroului, luă
geamantanul din stânga sa. de lângă perete. îl puse pe birou. îşi
scoase un mic prosop şi savoniera ai săpunul. Apoi. se adresă
fetei:

- După dumneavoastră, domnişoară colegă.
- Aşa e parcă mai bine. domnule coleg, se lăsă ea atrasă în

joc. ridicându-se şi streairându-se printre birouri, urmată de Radu.
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LUCIA SILVIA PODEANU - (n. 1942, Focşani)
poet, folclorist (din Novaci-Gorj).

Solstiţiul de vară
Cu o prefaţă de Gheorghe A. Stroia - Adjud, Ed. Armonii

culturale, 2014, ISBN 978-606-8569-66-6

Scriitor membru

al LSR -Gorj

- Continuare din numărul trecut -

Dorul mamei nu are margini, îşi ajunge
feciorul oriunde:

Patru luni dacă trecură
M-ajunsă dorul de mumă,
Lăsând oile-n Banat
Luai maşina şi-am plecat.
Mi-am lăsat oile dragi,
Venind la muma-n Novaci,
Că eu oriunde m-am dus,
Dorul mamei m-a ajuns.
Mama mea când m-a văzut,
Doamne, bine i-a părut
Şi-mi zise: Bine-ai venit,
Feciorul mamei iubit!
Pentru îngrijirea celor dragi, niciun

sacrificiu nu e mare:
Din spitalul din Novaci
M-au luat părinţii dragi,
La Craiova am plecat
Şi-n spital m-au internat,
Unchiul, când a auzit,
Cu maşina a venit,
La Bucureşti am plecat,
În spital m-au internat,
La Spitalul de Urgenţă
Crezând că va fi speranţă.
***
Doamne, mult s-au mai izbit,
Destui bani au cheltuit
Crezând că dacă eu scap
Alţii bani ei tot mai fac.

Copiii se joacă, învaţă carte şi-şi ajută
părinţii, mai nou se duc la discotecă şi se
uită pe internet:

Acasă, când am venit,
Domane, bine mi-a părut
Sănătoasă mă simţeam
Cu fraţii mei mă jucam.
***
Iară marţi de dimineaţă
Plecai din nou la şcoală,
Tot cu surioara mea,

Nu mă despărţeam de
ea.

Iar după ce am mâncat
Ne-am scris şi ne-am învăţat,
Ca să fim liberi apoi
Să ne ducem după oi.
Pe la patru după masă
Am plecat voioşi de-acasă
Tot râzând şi chicotind,
Gunoiul împrăştiind
Şi pe padină-alergând.

Tinerii muncesc, fac clăci, dansează,
recrutează, fac armata:

Acasă când am stătut
Cu mult drag mi-am petrecut,
Făcui clac’ acas’ la mine
Ca să îmi petrec mai bine.
***
Eu munceam să rânduiesc,
Treburi să îndeplinesc,
Sâmbăta ca fiecare
Eu m-am dus la recrutare,
Căci aşa vorbeam cu tata
Să mă duc să fac armata.
Sâmbătă am recrutat,
Duminic-am invitat
Fete şi feciori
Învârtit-am zece hori.

Părinţii se bucură de venirea pe lume a feciorilor:
Priveam la el ca la Soare
Primăvara când răsare,
Îl iubeam ca pe-un odor
Fiind singurul fecior.
***
La fântâna din Făget
M-a făcut mama băiat
M-au înfăşat zorile
Şi m-au scăldat florile.
***
Doamne, bine le-a părut
La părinţi când m-au făcut,
Că au şi ei un fecior
Şi un mare ajutor,
M-au iubit şi m-au crescut,
Cum nu s-a putut mai mult.

Un  nou volum de

poezie al scriitoarei !

Prezentăm din acest volum partea a II-a: Cântecul cel mare
- fragment din lucrarea: „Folclorul obiceiurilor în legătură cu moartea în zona Novaci, Gorj” -
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Femeile ţin rostul casei:
Cât am fost eu sănătoasă,
N-au avut grijă de casă.
Copiii i-am îngrijit,
Rostul casei l-am ţinut,
Veneau şi ei când puteau
Ce trebuia ne aduceau.

Bocetul - Cântecul devine astfel un lung poem  dintr-o
veritabilă epopee orală a localităţii cu fine broderii lirice, cu
multe amănunte din viaţa celui mort, cu sentimentele celor
vii, cu credinţele şi obiceiurile novăcenilor.

Tot poemul este la persoana întâi, persoana mortului,
şi aceasta pune în valoare tragismul existenţei.

Având în vedere că astfel de cântece-bocete se fac
celor morţi înainte de vreme (înainte de 60 de ani), morţi de
o moarte năpraznică, împrejurările morţii sunt larg comentate:

După ce am descărcat,
Tot gunoiul l-am împrăştiat.
M-am spălat, m-am dichisit,
Cu maşina am plecat
La discotecă-n Polovragi
Cu prietenii mei dragi.
***
De la onomastică
Cu maşina am plecat
Să conducem prietena
La Ciocadia în sat.
În drum spre casă, după o plimbare, un infarct curmă

o viaţă:
Dădui roata şi venii,
Iar jos la DAC mă oprii,

Parcă nu mă simţeam bine
Să mă urc în deal la mine.
Intrai la ai mei verişori
Ajutaţi-mă că mor!
Văruţa ceai îmi făcu,
Văru telefon dădu.
Până veni salvarea
Eu terminai cu viaţa.

Există o clipă în faţa morţii, când fiecare rămâne singur:
Iar luni de dimineaţă
Iată că veni moartea,
Mă prinsă-n camera mea
Şi nu mai putui scăpa.
***
Când a venit marţi seara,
A venit la mine moartea,
Şi cu părere de rău
Îi părăsii pe toţi eu
***
Iar vineri de dimineaţă
Mi se scurtă a mea viaţă
Căci de mine aşa mică
Moartea n-a ştiut de frică.

Când rânduielile sunt frânte şi firul vieţii e rupt departe
de casă, ca-ntr-o modernă Antigonă, datina îşi cere dreptul cu
orice preţ:

Din casa noastră a frumoasă
Eu în morga-întunecoasă
Pe ai mei părinţi ce izbeală
Până m-au luat acasă iară.
***
N-am avut noroc pe lume
Să mor acasă la mine,
Am murit în chin şi-amar
În Petroşani la spital.
Toate mamele cu dor
Când îşi pierd copiii lor,
Dar ca mama îndurerată
Nu mai este-n lumea toată.
Acas’ cu mine au venit
Sigilat şi ţintuit,
Doamne, ce ţi-oi fi greşit
De aşa rău m-ai rânduit.

În veşnicia ce urmează vieţii, somnul este mai liniştit în
pământul rădăcinilor de brad. Într-un geac (săculeţ), o mână
tremurândă de frate a dus pământ de acasă, să aştearnă peste
mormântul novăceanului îngropat în cimitirul Poetului din
Bucureşti. Gestul se regăseşte într-un cântec amintind războiul.
Fata pleacă la Stalingrad şi aşterne pe mormântul iubitului ei
căzut acolo o mână de ţărână din pământul Novaciului.

Fata nemăritată şi feciorul nenuntit sunt îmbrăcaţi ginere
şi mireasă, moartea este şi nunta cu veşnicia. Sfâşietoarea
durere a colectivităţii este întreţinută de cântecul elegiac al
bocitoarelor, impresionantă chemare la această nuntă-moarte.

Veniţi fete şi băieţi,
Ginere (mireasă) de mă vedeţi.
Neîmplinirea unui ciclu de viaţă, frângerea acestuia

aproape de momentul nunţii, aduce, în bocetul novăcean, ideea
cununiei cu moartea – mânăstirea.
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Bucură-te mânăstire
Că mă cununai cu tine.
Deşi părinţii îşi rânduiesc feciorii

după regulile vieţii şi ale societăţii, nu
întotdeauna Parcele mai vor să toarcă firul
vieţii:

Tăticu aşa zicea
Că dacă fac armata
O să fie socru-mare.
Ideea de ginere este sugerată prin

cea ce socru-mare, nunta însă se face cu
jale multă.

Că eu făcui joia nuntă
Şi-o făcui cu jale multă.
Bradul devine iar simbol al nunţii şi

morţii, în acelaşi timp:
Şi în loc de ginere
Îmi luai bradul cu mine.
Răzvrătit împotriva unui destin

neîmplinit, nemeritat, cântecul şi urmează
firul cerând viaţă:

Bucură-te mănăstire
Că frumoasă floare-ţi vine.
Descunună-mă, părinte,
Să mai joc hora-nainte
O dată, de două ori,
Să nu mă usuc de dor.
În acest timp, lăutarul cântă un bocet

din timpul celui de-al II-lea război mondial,
devenit cântec de jale:

Mândră, dacă eşti căită
Du-te-acas’ de te mărită,
Că şi eu m-am însurat
Fără cununii pe cap,
Şi-am luat fata somnului
Din fundul pământului.
După un anumit protocol popular,

cântecul mulţumeşte tuturor celor care l-
au ajutat şi îngrijit.

Doamne fericit eram
Şi la nurori mult ţineam,
Dar şi ele mă-ngjrijeau
Toată atenţia mi-o dau.
Pe mine erau cu foc
Pe soţie şapte, opt,
Căci eu îmi duceam boala,
Ea purta toată grija,
Făcea toate treburile
Şi mă-ngrijea şi pe mine.
Plecând, mortul îşi ia rămas bun de

la tot ceea ce  i-a fost drag în lume:
Brazilor de pe Gilort
Eu vă părăsesc de tot,
Cărările de la munte
Toate după mine-or plânge
Şi de voi pădurilor
Astăzi mă despart cu dor.
Treizeci de ani v-am călcat
V-am crescut, v-am apărat,
Nu mai cutreier pe coaste
Vara după răşinoase,

Nici iarna prin gerul
mare

După câte-o vânătoare.
Că azi moartea ne desparte,
Eu mă degajez de toate,
Îmi iau brăduţul cu mine
Şi nu mă supăr pe nimeni.
Vătaful noatinilor în acest ultim bun

rămas trimite gândurile sale mioarelor lăsate
în Banat:

Tată, la oile mele,
Să le pui ciucuri cu jele,
Spune-le şi le vorbeşte
Că Ionică putrezeşte.
Copilul îşi ia rămas bun de la lumea pe

care n-a cunoscut-o:
Eram bobocel în floare,
Nu eram de astă cale,
Aş fi vrut să mai trăiesc
Nu-n pământ să putrezesc.
Rămâi lume cu mult bine,
Că eu azi, mă duc din tine,
Rămâi lume cui eşti dată,
Mie nu mi-ai fost ursată.
Urmând tradiţionala bună-cuviinţă,

mortul îşi cere iertare de la toţi pe care i-a
mâhnit:

Mămica mea scumpă,
Te rog, mamă, iartă-mă,
C-am fost mic şi n-am ştiut
Şi te-oi fi supărat mult…
***
Tăicuţul meu iubit
Rămâi cu inima fript
Nu mai ai nicio nădejde…
***
Eu te rog încă o dată
Tăticule scump, mă iartă,
Că ne despărţim de silă
Ne plânge lumea de milă.

Cuvintele de bun rămas sunt adresate
părinţilor, surorilor, fraţilor, colegilor de şcoală,
de muncă:

Mămicuţa mea cea dragă,
Astăzi cu rochia neagră,
Sărută-mă pe obraz
Că-ndurerată te las.
***
Marie, soţia mea,
Avuseşi o soartă rea
De unsprezece ani bolnav,
Destul te-oi fi supărat.
Voi, copiii mei iubiţi,
Rămaşi cu inima fripţi,
Vă rog, tată, mă iertaţi,
Că vă las îndureraţi.
Dar un lucru v-aş ruga,
Mângâiaţi pe maică-ta.
***
Domnilor învăţători,
Eu acum sunt călător,
Din suflet vă mulţumesc
Şi acum vă părăsesc.
***
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Colegi dragi de la serviciu
Care sunteţi toţi aici
Eu vă zic la revedere
Că nu am altă putere.

În concepţia novăceanului, lumea în care trece este populată aidoma
celei de aici. Acolo sunt toţi moşii şi strămoşii noştri:

Eu azi plec, mă duc departe,
La părinţi şi la cumnate,
La vecini şi la nepoţi,
Ne vom întâlni cu toţi.
***
Eu te rog, bunica mea,
Diseară ţine-mi calea
Că-mpreună vom cina
Şi-napoi n-oi mai pleca.
***
Ravecă, nevasta mea
Eu te rog, dac-ai putea
Să ieşi dragă-n calea mea
Că ştii mai bine seama
Şase luni s-au împlinit
De când noi ne-am despărţit
Dar deseară ne-om vedea
Şi cu toţii vom cina
Înapoi n-oi mai pleca
Doamne, bine v-o părea
Că eu vin să stau la voi
Şi nu mai plec înapoi.

Ultimul cuvânt al mortului, de fapt fierbinţi dorinţe ale celor vii, capătă
valoare de lege. Exprimate în finalul acestui vers de jale (aşa îşi numesc femeile
acest bocet) dorinţele încep cea de-a treia etapă a obiceiurilor în legătură cu
moartea şi anume - restabilirea echilibrului social rupt prin plecarea celui mort.

Copiii mei întristaţi,
Fraţilor voştri mici
Sfaturi bune să le daţi
Şi vă rog să-i ajutaţi.
Că-s destul de supăraţi,
Fără milă, fără dor,
Fără nici un ajutor.

Formula de încheiere aduce un suspin general:
Plângeţi toţi şi suspinaţi,
Că de moarte nu scăpaţi,
C-aşa a vrut domnul sfânt
Să fie pe-acest pământ.
Acum toate se sfârşesc
Şi nimic nu mai grăiesc,
Că trec pragul la cei morţi
Rămas bun vă zic la toţi.

Cu aceste versuri se încheie Cântecul cel mare, ceremonia continuă.

*
*     *

Călători pe drumurile tranhumanţei, mulţi novăceni au colindat Europa
şi lumea, în ultimele două decenii. N-au suportat însă, starea de slugă, ei fiind
liberi, din negura veacurilor. S-au întors şi şi-au făcut propriile lor afaceri aici: o
brutărie, o pensiune, o firmă de transporturi.

Au găsit acel echilibru armonios între informaţie şi conştiinţa că aparţin
unui neam şi în afara lui, nu eşti decât un individ fără apărare, fără rădăcini.

Am aflat

Am aflat cu
uimire  că

sângele meu
este un râu de cântec,

de dor şi iubire.
Am furat rând pe rând

Câte unul ca să vi-l
cânt.

Au în ele lumină
Caldă de soare

Au în ele splendoare de
vară

Dar şi un dor nebun
Toată iarna

După tânăra,
Plină de floare

primăvară.

Toate culorile toamnei
s-au strâns

în doina cu noduri
toată dragostea s-a

revărsat în dezmierdări
lângă focuri.

Toate visele s-au aprins
În cântul de leagăn

Şoptit la-nnoptat
toată sudoarea a
curs pe pământul

proaspăt arat
Şi milioane de vieţi
căzute sub paloş

duşman
mi-au lăsat moştenire

sângele pe care
îl am.

Din volumul «Solstiţiul
de vară»
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Poate ar fi mai bine:

O nouă viziune asupra
învăţământului superior

Ani de zile, din 1950 (cel puţin) şi până în prezent,
învăţământul superior a fost şi continuă să fie închistat de o
serie de reglementări mai mult sau mai puţin utile pentru
absolvenţii care devin cadre de conducere în cadrul economiei
naţionale la diversele sale niveluri.

În secolul 21 şi, în special, în condiţiile specifice ale
contextului naţional (dar şi al altor ţări aflate în aceeaşi situaţie
economică), absolvenţii (programelor de licenţă şi respectiv,
masterat) ar trebuii să fie  îndrumaţi şi să li se pretindă o cu
totul altă viziune mult mai largă şi mai profundă referitoare la
dezvoltarea economică şi marketingul naţional şi internaţional
în special în condiţiile geopolitie actuale şi de perspectivă, a
globalizării economice în general şi a pieţelor în special, a
dinamicii burselor şi a diferitelor valute naţionale şi
internaţionale, a noului rol pe care trebuie să-l aibă băncile
naţionale şi instituţiile financiare internaţionale în condiţiile
în care fluxul informaţional este deosebit de rapid şi exact,
dar în acelaşi timp expus riscurilor de  fraudare în sistem
cibernetic, care afectează sistemele conjuncturale pe un
anumit timp.

O asemenea viziune mai largă a întregii imagini
economice, tehnice şi sociale depăşeşte sistemul educaţiei
prezente şi ca atare poate ar fi mai bine o nouă orientare, o
nouă viziune cu influenţe şi efecte mai apropiate de
necesităţile actuale şi, în special, cele viitoare ale societăţii
în ansamblu şi a celei româneşti în mod specific.

În cadrul unor cursuri se fac referiri destul de vagi privind
situaţia sărăciei pe plan mondial, se dau unele exemple
statistice despre acest aspect la nivel naţional, dar nu se
dezbate cu mai multă convingere, mai documentat şi cu
propuneri mai concrete referitoare la  modul în care s-ar putea
ajunge la diminuarea sau chiar eradicarea unui asemenea
fenomen socio-economic. Mult prea puţin se poartă dezbateri
în cadrul seminariilor sau în cadrul unor cercuri cu caracter
ştiinţific asupra relaţiei existente în prezent între cultură,
educaţie şi sărăcie.

Prea puţin se fac referiri şi sunt dezbătute aspectele
corelaţiilor existe între două ştiinţe: antropologie şi etnografie.
Poate ar merita să se acorde o atenţie mai mare elementelor
fundamentale şi unora aplicative ale acestor ştiinţe folosindu-
se exemple concrete din diversele colţuri ale ţării unde se
manifestă aspecte care ar putea să influenţeze modul de
gândire şi de manifestare asupra evoluţiei social-economice,
prin anumite obiceiuri specifice şi acelaşi lucru chiar asupra
activităţii economice la nivel internaţional.

Noilor generaţii de absolvenţi universitari şi masteranzilor
trebuie să li se formeze un spirit de a gândi cu o viziune spre
viitor. Trebuie să li se incite spiritul, curajul de a pune întrebări

şi de a găsi cele mai utile răspunsuri.
Un rol deosebit ar trebuii să revină

cursurilor de management care să-i îndrume pe studenţi spre
cele mai înalte obiective ale acestei preocupări; cursanţilor trebuie
să li se prezinte funcţia de conducere nu numai din punct de
vedere teoretic, ci în contextul diverselor situaţii cu care se pot
confrunta în viaţa de zi cu zi în calitate de conducători economici,
sociali, politici, ş.a.m.d. În felul acesta se vor putea forma
adevăraţii conducători cu reale şi efective calităţi în muncă.

Foarte puţin, ca să nu spunem deloc, se pune accentul pe
una din problemele esenţiale ale muncii oricărui cadru de
conducere şi anume aceea de organizare personală în comparaţie
cu aspectele ambiguităţii. Desigur acest aspect nu este nici simplu
şi nici uşor de realizat dar îşi poate găsi rostul în momentul în
care apar diverse situaţii ambigue şi care îşi cer o decizie urgentă
şi cât mai apropiată de o corectă rezolvare. Aici intervine rolul
psihologiei muncii, care trebuie să devină un punct cheie al
educaţiei universitare economice şi tehnice.

Nu mai puţin importantă ar trebuii să fie şi relaţia dintre
activitatea economică şi filozofie. Chiar dacă la prima vedere
pare (poate) un nonsens, ea are un substrat mult mai apropiat
decât se pare şi acest lucru l-a dovedit în multiple ocazii viaţa de
zi cu zi. Foarte mulţi dintre adevăraţii conducători de instituţii
centrale sau întreprinderi din oricare ramură economică vor
înţelege mult mai bine care este sistemul de dezvoltare economică
a activităţii lor, aportul activităţii de marketing, dinamica muncii
din activitatea ce o conduc prin prisma înţelegerii fenomenelor
social-politice şi al concepţiei filozofice a perioadei în care trăim.
Nimic nu poate fi mai concludent decât situaţia în care multe
activităţi economice ajung la auto-distrugere prin faptul că nu se
cunoaşte şi nu se desfăşoară un sistem eficient de negocieri bazat
pe cunoaşterea diferiţilor parametrii sociali şi economici specifici
unui sistem filozofic al partenerilor naţionali sau internaţionali.
     Trăim într-o perioadă în care simpla învăţare a unor reguli
sau tehnici cu profil economic sau tehnic nu mai sunt suficiente;
rutina trebuie înlocuită cu o nouă manieră de observare şi
interpretare a diverselor fenomene; conducătorii actuali şi viitori
trebuie ajutaţi, încă din anii universităţii, pentru a înţelege multe
din următoarele aspecte: integritatea, apartenenţa la o echipă,
atitudinea pozitivă şi de entuziasm, modul de a avea un sens
clar şi eficient în cadrul unei comunicări cu parteneri de diverse
niveluri, deschiderea şi receptivitatea, gândirea creativă, spiritul
de rezolvare a diverselor probleme, colaborarea fără a crea stări
conflictuale, precum şi crearea unor reale legături profesionale.
     Poate ar fi mai important dacă studenţi ar înţelege şi ar gândi
în mod critic diversele aspecte ale problemelor ce apar în
activitatea de zi cu zi şi cum ar trebuii rezolvate aceste probleme.
    Cadrele didactice ar trebuii să devină adevăraţi stimulatori ai
unei gândiri ”Renaissance”, în epoca actuală a revoluţiei
internetului. În acest sens poate ar merita includerea şi îmbinarea
actualele programe educaţionale cu diversele aspecte ale
problematicilor ce pot apare în activităţile practice de zi cu

Dr. ALEX BERCA - (locuieşte în USA) - (n. 1937, Bucureşti)  Jurnalist,
redactor si analist în domeniul economic la nivel global, dramaturg)

Dr.  Mihaela Brînduşa Tudose
Universitatea „Petre Andrei”- Iaşi
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zi, prin  creerea unor aşa numite ”Jocuri” de decizie prin care
să se dezbată diversele opinii priv ind modalităţile de
soluţionare optiomă a diverselor probleme.
     Conform alineatului (4) din articolul 193 din Legea nr. 1/
2011 privind educaţia naţională, universităţile se clasifică pe
trei categorii:

- universităţi  de cercetare avansată şi
educaţie;

- universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică/
creaţie artistică;

- universităţi centrate pe educaţie.
    Hotărârea Guvernului nr. 789/2011 (privind aprobarea
Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi
ierarhizării programelor de studii) stabileşte criteriile în baza
cărora se realizează evaluarea (predarea şi învăţarea; cercetarea
ştiinţifică; creaţia artistică, în cazul universităţilor de arte;
relaţia universităţii cu mediul extern; capacitatea instituţională).
În cadrul primei evaluări, Ordinul nr. 5262/2011 al ministrului
educaţiei privind constatarea rezultatelor clasificării
universităţilor consemnează următoarea statistică: 13,3%
universităţi de cercetare avansată şi educaţie; 33,3%
universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică/creaţie artistică;
53,3% universităţi centrate pe educaţie (fiind evaluate 90 de
universităţi din România, dintre care 54 de stat şi 36 private).
     Deşi predarea şi învăţarea este primul criteriu de evaluare
consemnat de cadrul legal, criteriului cercetării ştiinţifice i se
acordă o mai mare importanţă (deşi au existat opinii conform
cărora cercetarea ştiinţifica trebuie să fie un capitol autonom
şi nu trebuie subordonată educaţiei). Mai mult, variabilele şi
indicatorii specifici predării-învăţării se rezumă la: structura
personalului (de bază/asociat), numărul se studenţi
înmatriculaţi, numărul de candidaţi înscrişi, numărul de
absolvenţi angajaţi în primele 12 luni de la absolvire, numărul
de programe organizate cu universităţi din străinătate, numărul

Articolul “Poate ar fi mai bine” se poate citi şi pe blog:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/08/alex-berca-mihaela-brindusa-tudose-o.html

de programe organizate în limbi străine, cadre didactice şi de
cercetare din străinătate sau care deţin diplome eliberate de
universităţi din străinătate.
     Metodologia de evaluare nu se extinde şi asupra calităţii şi
conformităţii metodelor didactice de învăţare şi evaluare,
respectiv a mijloacelor de învăţământ utilizate, fapt pentru care
considerăm că acea clasificare a universităţilor pierde din
valoare. Prin urmare, datorită criteriilor şi indicatorilor adoptaţi,
clasificarea universităţilor nu se focalizează pe rezultatele
învăţământului, ci doar pe principiile, metodele şi  formele
de organizare a procesului de învăţământ, respectiv pe
gestionarea resurselor umane, materiale şi financiare (vizând
cu prioritate nivelul finanţării din bugetul public).

Datorită „penalizării” financiare, universităţile româneşti
s-au îndepărtat şi mai mult de standardele clasificărilor
internaţionale (topul celor mai bune universităţi din lume având
la bază variabile precum numărul de citări în publicaţiile de
specialitate, reputaţia în rândul oamenilor de ştiinţă, relaţia dintre
studenţi şi cadrele universitare, numărul de premii primite de
studenţi sau profesori etc.). Conform QS World University
Rankings (2013), faţă de rezultatele anului anterior, patru
universităţi din Romania au căzut 100 de poziţii in clasamentul
Internaţional (indicatorii cheie ai evaluării fiind cercetarea
academică, calitatea predării, ponderea angajării absolvenţilor
şi gradul de internaţionalizare).

În concluzie, considerăm că este apreciabilă dar nu
suficientă clasificarea universităţilor din România. Poate ar
merita o revizuire a programelor universitare şi adaptarea lor
la cerinţele secolului în care trăim, pentru a fi în rând cu alte
instituţii similare de prim rang de pe plan internaţional. În alte
condiţii competitivitatea acestor centre de cultură s-ar putea
să ducă treptat spre marginalizarea lor în loc să fie evidenţiate
şi apreciate după criteriile internaţionale.

Universitatea „Petre Andrei”- Iaşi
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Col (r) DUMITRU DĂNĂU - (n. 1937)
Câmpofeni-Arcani, Gorj - prozator.

MITOGRAME
LIRICE - LYRISCHE
MYTHOGRAMME

RESPIR STELE
... brazii nu au surle,
zăpada nu are faruri
şi totuşi în jur
e-atâta muzică şi lumină ...

... am poposit
pe un catarg
de sărbătoare
ca o pasăre
din neştiute zări
şi respir stele,
şi cânt cetini,
şi beau îngeri
dintr-un pahar
cu VEŞNICIE ...

(Braşov, 1987)

ATME STERNE

... schalmeilos sind die Tannen,
lichtwerferlos der Schnee,
und doch allüberall umher

soviel Musik und
Licht...

... ich raste
auf einem feierlichen Fahnenmast,

wie ein Vogel
aus unbekannten

Himmelsrichtungen,
und atme Sterne,

und singe Fichten,
und trinke Engel

mit einer Kelche voller
EWIGKEIT...

(Kronstadt, 1987)

Luis Cordera

SPINI ŞI FLORI

- mamă, pentru ce arbustul
cu fructul acesta, de miere,
şi-aşa de frumos, are spini
ce aduc atâta durere?

- toate în lume sunt astfel,
copil al inimii mele:
alături de flori sunt spinii,
împreună cu spinii-s şi ele ...

- de ce se veştejesc, mamă,
florile trandafirului însângerat,
iar spinii lui
nu se usucă niciodat?

- pentru că foarte scurtă
este a fericirii durată:
în vreme ce plăcerile zboară,
durerile nu te părăsesc niciodată ...

(Espinas y flores)
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Louis Cordera
DORNE UND BLUMEN

-weshalb, Mutter, dieses Bäumchen
so schön mit honiger Frucht

trägt so viele Dornen, die verursachen
so viele Wunde, Sehnsucht?

-alle der Welt Dinge so sind,
Sohn meiner Herzensgelüste:

wo Blumen blühen, gibt es auch Dornen,
wo Dornen, gedeihen auch Blumegerüste ...

-weswegen verwelken, Mutter,
die Blumen der verblutenden Rosen so alb?

die Dornen derselben bleiben aber grün,
frohlocken und singen ...Weshalb?

-weil zu kurz ist es auf der Welt
der Frölichkeit schönes Dasein;

während des Lebens Wohltage vergehen,
bleiben die Schmerzen daheim …

(Espinas y flores)

NEVOIA DE CANDOARE

daţi-mi un strop de rouă
să cuprind în el o patimă nouă

o lacrimă daţi-mi, curată,
să ştiu ce-i candoarea deodată

am atâta nevoie de ele
că pomii s-au dezbrăcat de frunze
şi umblă goi
printre stele ...

TREUHERZIGKEIT

einen Tautropfen will ich,
um in ihm neue Leiden einzupflanzen

eine Träne, saubere, gib mir,
um eine einmalige Treuherzigkeit

zu entdecken

ich sehne nach ihnen so sehr,
daß die Bäume sich von Blättern

ausgezogen haben,
und nackt unter Sternen

umherlustern ...

NERO-II NOŞTRI

nebunie să-nsemne, Doamne,
că-n fiecare frunză-n veştejire
văd Cosmosul ameninţat de Apocalipsă?

iar asta tocmai când,
în ziua Sărbătorii -
„daimono rectori" sau „in gips" -
eroi de carton, dar cu metodă,
lichidau, senini,
doi „roşii şobolani"?
o, Doamne,
cât de exagerate-mi sunt judecările…

Nero-ii noştri, în '89,
au avut nevoie de mii de eroi –
evident, postmortem, şi reali –
ca să-şi legitimeze
                      emanaţia ....

UNSERE NEROS

Wahnsinn soll's heißen
Herrgott,

daß ich in jedem welkenden Laub
das Ende der Welt vorausahne?

und das ausgerechnet jetzt,
am Tag der größten Feier,

wo „Daimone rectore" oder „in Gips" -
Afterhelden aber mit Methode -

beinahe mystisch, -
zwei sogenannte „rote Ratten"

ausgetilgt haben?
o, Gott,

wie übertrieben meine Urteilskraft ist ...
... unsere Neros, im 89,

machten Gebrauch von tausend Helden -
alle postum und real -

um ihre EMANATION zu
legitimieren ...
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SILVIU-AURELIAN JIMBOREAN
 - (n. 1991, Topliţa-Harghita) - Eseist, teolog

SUFERINŢA

Introducere

Am considerat că această temă este de o importanţă
majoră şi ar trebui expusă într-un mod public, concret şi
explicativ a ceea ce înseamnă cu adevărat „asumarea
suferinţei”.

Nu este om care să nu guste din paharul durerii,
nici făptură care să nu simtă puterea şi povara răului. O
piatră lovită cu ciocanul sună de durere, o floare sau o
creangă când e ruptă dă şi ea strigăt de durere, tot aşa orice
om şi animal, sub încleştarea durerii geme, suspină, plânge,
suferă.

Ca oameni în viaţă suferim, fie de o boală, de un
necaz, de singurătate, de bătrâneţe,  de trădarea unui prieten,
de plictiseală ş.a. . Este o deosebire între o suferinţă şi o
altă suferinţă, o suferinţă pe care o ai şi nu o accepţi din
cauza căreia te plângi şi lui Dumnezeu şi oamenilor şi pe
care o suporţi greu şi care te chinuieşte şi există suferinţa
asumată. Aceeaşi suferinţă dacă nu o asumi te chinuieşte,
dacă este asumată te vei linişti. Dacă vei spune sufăr pentru
păcatele mele pe care le-am uitat, pe care nu le-am
mărturisit, pe care nu le ştiu, pe care le-am făcut şi iată că
Dumnezeu mă pedepseşte pe lumea aceasta pentru ca să
mă scutească pe lumea cealaltă sau spui prin aceasta „Vrea
Dumnezeu! Ce vrea cu mine?”, ca orbul din naştere. Au
întrebat ucenicii: „Cine a greşit: el sau părinţii lui că s-a născut
orb?”. Şi răspunsul „Nu! Nici el nici părinţii lui, dar s-a născut
orb ca prin el să se vadă lucrarea lui Dumnezeu”. „Care
lucrare?” Faptul că Dumnezeu vroia să-l vindece.

Despre aceasta am să vă vorbesc în cele ce
urmează.

ACCEPTAREA SUFERINŢEI

Este important ca în momentul în care apare
suferinţa să începi să ţi-o asumi şi să zici: Suferinţa este a
mea, aceasta este crucea mea pe care o port pentru că şi
Iisus a purtat-o, El pentru păcatele noastre, eu pentru
păcatele mele, El pentru că a jertfit ceva, eu pentru că vreau
să jertfesc ceva, El pentru că a iubit ceva, a iubit pe oameni,
eu pentru că îmi iubesc ţara şi pe semenii mei1 .

Din moment ce suferinţa nu îţi mai este străină şi
este asumată şi acceptată, ea devine suportabilă şi chiar se
preface în bucurie. Să suferi de foame, de sete, de frig, de
bătăi şi să te bucuri, iertându-i pe cei care te chinuiesc. Este
modelul lui Iisus, pe care, numai trecând prin suferinţe
asemenea Lui poţi să le înţelegi pe deplin2 .

Tâlharii au fost răstigniţi alături de Iisus
pentru păcatele lor, însă cel din dreapta lui şi-a

asumat suferinţa şi păcatele pentru care a fost răstignit. Tâlharul
a primit mântuirea prin asumarea suferinţei, la fel cum a făcut şi
Iisus, deşi avea putere de a chema câteva legiuni de îngeri, nu a
făcut apel la nici una din puterile sale dumnezeieşti. S-a lăsat
arestat, dus în Sinedriu, purtat de la Ana la Caiafa, pălmuit, biciuit,
batjocorit şi în cele din urmă răstignit.

Iisus din iubire pentru noi şi-a asumat această răspundere
şi a dus-o până la capăt.

În zilele noastre observăm că sunt tot mai mulţi oameni
care se plâng de modul cum sunt trataţi în spitale, aflăm de
reduceri de personal în cadrul acestora şi de multe alte lipsuri
existente în spitale.

Însă bolnavul are mare nevoie ca să fie ascultat, să aibă
pe cineva lângă el în momentele de suferinţă deoarece simpla
prezenţă îl face pe bolnav să se simtă bine, ceea ce înseamnă
că spitalele au nevoie de mai mult personal nu de reducerea
acestuia. În astfel de momente bolnavul nu vorbeşte numai despre
boala sa, ci încercând să stabilească un contact uman, ne
destăinuie temerile şi îngrijorările sale, acum când viaţa i s-a
schimbat şi trebuie să-şi găsească noi valori şi repere.

În faţa unui bolnav în stadiu terminal vom constata cu
uşurinţă că se vorbeşte mult pentru că tăcerea e apăsătoare, iar
nouă tuturor ne este frică de ea, dar există şi cealaltă extremă şi
anume vorbind mult nu mai avem timp să-l înţelegem pe cel
aflat în suferinţă, care de cele mai multe ori caută să comunice
cu cei din jurul lui printr-un limbaj simbolic.

Muribundul poate să nu vorbească clar şi explicit despre
moartea sa, dar ascultându-l cu atenţie, vom constata că el
încearcă să ne explice despre aceasta într-o manieră proprie3 .

Uneori, muribunzii au nevoie de tăcerea noastră. Adesea,
aceasta ajută poate mai mult chiar decât cele mai frumoase
cuvinte, mai ales atunci când în ea palpită tainic rugăciunea
noastră pentru aproapele aflat în suferinţă. Nu trebuie să refuzi
niciodată dorinţa bolnavului de a se întoarce la tine cu speranţă,
într-o situaţie de sfârşit. Dacă îl refuzăm, el ar muri aiurea, anonim,
având chiar sentimentul că este respins de echipa care l-a
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primit să-l îngrijească4 .
Aş vrea să amintesc aici că, spre deosebire de alte

religii, creştinismul a considerat întotdeauna că străduinţa de a
alina suferinţa şi a tămădui boala ţine de datoria creştinului de
a se războii în această lume cu orice formă de rău. Mai mult,
creştinismul ne învaţă să fim alături de cel suferind, să-l sprijinim
în lupta cu boala şi să-l ajutăm pe cât posibil să şi-o asume în
chip spiritual, adică să o îndure în Domnul, fără să-L ţină
deoparte şi mai ales fără să se revolte împotriva Lui, ştiind că
vremea suferinţei omului a întâmpinat aceleaşi ispite ca şi Iov5 .

REACŢIILE SUFERIŢEI

Fiecare persoană înainte de a muri, urmează un drum
propriu care ţine de caracterul său, de aspiraţiile sale, dar care,
în linii mari, pot fi standardizate astfel6 :

1. Şocul – a afla că eşti atins de o maladie gravă,
împotriva căreia medicina nu poate face nimic,
constituie un şoc pentru oricare dintre noi. În acest caz,
transformarea psihologică a persoanei în cauză
este atât de profundă, încât ea rămâne pur şi simplu
năucită;

2. Refuzul – în această fază bolnavul repeta adesea: „...eu
nu cred...”, „...nu este posibil...”, „...de ce eu?...”. el speră
că medicul s-a înşelat, că investigaţiile paraclinice nu
au fost făcute serios, că s-au întâlnit adesea erori de
diagnostic, că va trebui să consulte şi alţi medici.
În acest moment, pentru pacient nevoia de a comunica
este vitală.

3. Revolta – bolnavul simte nevoia de a exprima toată
agresivitatea sa care, în realitate corespunde stării lui
sufleteşti. Îl agresează boala, dar, de asemenea, şi cei
care au descoperit-o, fără de care el n-ar fi ştiut de
existenţa acesteia. Revoltându-se, bolnavul va repeta
aceeaşi întrebare: „...de ce eu?...”, care adeseori ia locul
refuzului „...nu eu...”. Această mânie exprimată
reprezintă, de fapt, modalitate de recunoaştere a
adevărului.

4. Depresia – există în acest stadiu doua momente. Primul
reprezintă o stare de plâns, în care cel ce va muri
deplânge tot ce urmează să piardă, iar al doilea o lungă
tăcere, ce semnifică situaţia sa îndurerată. În acest
moment, echipa de îngrijiri are datoria de a  respecta
această dorinţă a muribundului. Un simplu gest, o
apăsare a mâinii, pot fi resimţite de cel ce va muri ca
pe o posibilitate de comunicare.

5. Acceptarea – intrarea în acest ultim stadiu se produce
într-o manieră sistematică şi deseori echipa de îngrijiri
rămâne surprinsă de capacitatea de acceptare a celui
ce urmează să moară.
Durerea morţi i  este o primă justi f icare a

comportamentului nostru. Pentru cei aflaţi în stadiul terminal,
anticiparea suferinţei prelungite şi lipsite de sens este prima
cauză a anxietăţii şi disperării, cu mult mai apăsătoare decât
evenimentul morţii, iar cea mai serioasă şi periculoasă ispită a
celor ce se confruntă cu suferinţa psihică sau trupească este că
ei îşi percep chinul ca pe unul absurd şi lipsit de sens7 .

Perspectiva asupra morţii şi a procesului ei a dat formă
profundă înţelegerii ortodoxe a suferinţei, întrucât conţine
chestiunea îngrijirii celor ce înfruntă eminamente moartea. Ea
oferă imaginea interioară ce ne permite să percepem şi să

acceptăm suferinţa, atât mentală cât şi fizică, ca pe una cu
adevărat „răscumpărătoare” sau ispăşitoare. Pentru pacientul
muribund, aceasta înseamnă luarea crucii sale şi urmarea lui
Hristos către propria suferinţă şi moarte. A purta propria
suferinţă întru Hristos, cu certitudine că vom învia împreună
cu El, întru deplinătatea vieţii, înseamnă a le oferi celorlalţi
cea mai elocventă şi eficientă mărturie sau martiraj posibil8 .

Suferinţa poate fi asumată de om până în momentul
în care atinge anumite limite. În funcţie de modul în care este
asumată, putem vedea în aceasta o cale ce duce spre
Dumnezeu.

Suferinţa nu trebuie însă să fie căutată pentru ea
însăşi, deoarece caracterul său „mântuitor” riscă să devieze
în diferite forme de mortificare, cu totul străine de credinţa
ortodoxă. Omul nu are vocaţia suferinţei. Vocaţia sa este
sfinţenia. Dumnezeu este dragoste. a-L mărturisi pe
Dumnezeu înseamnă a vorbi limbajul dragostei, înseamnă a-
i dovedi bolnavului afecţiunea, o afecţiune bazată pe
respectarea tainei sale, o afecţiune care să nu proiecteze
asupra lui sentimentele, psihozele ori credinţele celui care
asistă, ci o afecţiune imensă, gata să primească şi să găsească
şi să-şi însuşească tot ceea ce doreşte bolnavul să comunice,
tot ceea ce simte să spună, să mărturisească9 .

Dincolo de limitele suportabilului, suferinţa şi
zbuciumul împing bolnavul cu trup chinuit, incapabil să
reacţioneze, să se roage îl aţâţă la revoltă. În astfel de cazuri,
pentru echipa de îngrijire, mărturia esenţială este eficacitatea
cu care atenuează durerea, teama şi toate simptomele care-
l macină pe bolnav, menţinându-l conştient atâta timp cât este
posibil. Scopul acestei atitudini este de a-i proteja bolnavului
acel spaţiu esenţial pentru el, în care se stabileşte legătura
intimă cu Dumnezeu, legătura pe care se bazează de fapt
echilibrul său spiritual şi calitatea ultimelor clipe din viaţă.

Este nevoie ca atât familia cât şi personalul de îngrijire
să înţeleagă faptul că persoanele muribunde trebuie să fie
pregătite pentru moarte în aşa fel încât să păstreze anumite
valori şi scopuri fundamentale. Aceste persoane vor fi ajutate
să menţină în cel mai înalt grad posibil o relaţie conştientă şi
personală cu Dumnezeu, dar şi cu semenii lor.

Muribunzi trebuie să se poată mărturisi şi să
primească Sfânta Împărtăşanie pentru ultima oară şi e nevoie
să ştie că sunt însoţiţi de prezenţa şi rugăciunea celor care îi
iubesc şi că se pot preda încet şi paşnic în mâinile lui
Dumnezeu10 .

1 Bartolomeu Anania, interviu despre Asumarea suferinţei;
2 Ibidem;
3 Mircea Gelu Buta, Tabor, nr.6, septembrie 2007, p.14;
4 Ibidem;
5 Ibidem;
6 Ibidem pp.14-15;
7 Ibidem;
8 Ibidem;
9 Ibidem;
10 Ibidem;

Citiţi în întregime  acest studiu pe pagina:
https://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/studii/silviu-aurelian-jimborean
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POEZIILE LUNII AUGUST

VASILE MIC - poet şi grafician
 (15 aug.  1947) în comuna Călinesti-Oaş, satul Coca,

judetul Satu Mare.

Necuvintele

O pace erau semnele lui de salut;
Ceva iradia, îmi aduc aminte.
Ziceai că e un „roşu vertical”
Iniţiat în blândeţe.

Nu ştiam eu pe atunci
Ce înseamnă un înger
Dar am făcut de îndată asemănarea

...O secundă şi alta...

Necuvintele - veşnicia sa!
Ţin minte chiar câteva „respirări”
Care i-au deschis sufletul,
Dăruindu-mi-l.

Fantastic vals

Ştiţi
La dans am luat
Drum de ţară
Ştiţi
Venea dinspre sat
Înspre seară
Şi venea
Tot venea
Şi cântam
Şi-l valsam
Ca pe-un dans
Legănat
Ce-l ştiam
Drum de ţară...

Imagine

Am îngenuncheat în faţa ei
- Ai ochi deosebit de verzi!
- Ea a tăcut. Şi a venit un vânt.
Şi păsări au trecut pe acolo...
- Ai ochi deosebit de verzi!
Am întins mâinile. Pesemne
Era multă frumuseţe pe acolo.

De-ai şti

De-ai şti iubito
Cât e de departe
Aproapele
Te-ai suspecta
Apropiindu-te
De-ai şti iubito
Cât e de aproape
Departele
Ţi-ai aduce
Amintirile
Mergând apoi
Mai departe...

Este a treia ca mărime din lume,
după cele din Londra şi Berlin

A fost fondata in 1931. Inaugurata in 1938. Se află în
imediata vecinătate a Complexului Olimpic din Montreal

(locul unde, în 1976, Nadia Comăneci  a obţinut legendarul
10 la Olimpiadă).

Propunere imagini: Vasile Mic
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http://poezii-samanatorul.blogspot.com/2014/08/vasile-mic-poeziile-lunii-august.html

Bună seara ce nu o voi rosti

Voi sosi în noapte ca un  meridian
Dintr-o constelaţie visată undeva
Pe aproape.
Distanţa o voi reduce la anii tăi
Asediaţi de interferenţe
Şi îţi voi spune ceva despre bună seara
Niciodată rostită
Bună seara!

Pretext

Pădurea care naşte idei de dragoste
Legea copacilor, adierea de vânt şi
Recunoaşterea prin şi pentru sine -
Regele pădurilor, cântecul
Drumului, calul, drumeţul
Toate
Aceste serpentine, rostiri peste zare,
Sunt zbor crucificat pentru fiecare
Piatră de râu şi mai sunt strop de rouă
Ca satul meu mărginind marea şi universul.
Cum să spun? Sunt mai mult ca o pasăre...
Nu însă mai mult ca aceste versuri
Tulburi şoptite de buzele tale: „Pădure,
Tu care naşti ideea de dragoste, Pădure
Dumneata, Bună dimineaţa!”.

Dinspre alb

Cerbii
Veneau
Sorbindu-mi
Pădurea
Din
Lacrimi

Amintiri despre alb

Ai rămas
Ca un cerb
În amintirea pădurilor
Veşnice
Totdeauna
Acelaşi
Semeţ
Pur
Trist

Vii
Şi te duci
Te tot duci…
Alături luceferi,
Alături
Lumina.
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S-au împlinit în anul  2014, la 6 august, 76 de
ani de la naşterea la Tismana a istoricului
literar Serafim Duicu, unul din marii patrioţi ai
neamului românesc cu obârşie în vatra
milenară a Tismanei, leagăn al neamului
basarabilor întemeietori de Ţară Românească.

Tismana, cu văile, munţii şi plaiurile ei
nu fu numai un leagăn al patrioţilor de ev mediu
ce făcură din voivodatul lui Litovoi un loc de
adăpost, o zonă de protecţie a băştinaşilor
contra hoardelor tătare şi maghiare. Ci ea fu
unul din centrele vitejilor geţi din linia sudică a
Carpaţilor ce păstra, prin păstorii satelor din
munte, elementul autohton în faţa latinizării
romane din jurul castrelor Pinoasa-Vârţ de pe
râul Tismana şi Valea Perilor – Cătune de pe
râul Motru.

Arhetipul de muntean dârz şi patriot
răsări deci din negura vremii la Tismana iar
Serafim Duicu fu unul din vlăstarele lui, ce
prinse rădăcină peste munţi printre patrioţii
Ardealului aşa cum George Coşbuc veni, parcă
în compensaţie, din Transilvania la Vila Sfetea,
pentru a semăna un arbore de românism
ardelean pe Valea „Tismenii”.

Nu întâmplător aceste lucruri le-a legat
Dumnezeu aici la Tismana, pentru că
învăţătorul Nicola Chiţiba, finul lui George
Sfetea, fu şi dascălul lui Serafim. Iar când
dascălul şi Elena Coşbuc aleseseră pentru
frontispiciul noului corp al şcolii primare din
Tismana îndemnurile lui Spiru Haret
„Luminează-te şi vei fi!”, „Voeşte şi vei putea!”
, scrise cu litere mari în relief, Serafim Duicu
fu unul din aceia care cu siguranţă că le citi şi

le desluşi înţelesul. Şi nu fu
singurul căci mulţi din cei care

astăzi fac onoarea Tismanei, îşi amintesc cum exigentul
învăţător şi director Chiţiba, îi scotea de ureche în curtea
şcolii când „se lăsau pe tânjeală de carte” pentru a citi de
acolo sfaturile lui Spiru Haret.

Aşa se făcea şcoală atunci, mai cu plăcere
lăuntrică, mai cu impuls de afară şi nu-i fu deloc silă de
carte lui Serafim Duicu de îndată ce el însuşi se hotărî să
se facă învăţător. Fu remarcat însă la Şcoala Normală de
la Târgu-Jiu de profesorul de limba română C. Gorun, care-
l îndemnă să se dedice literaturii. Ştia pe dinafară încă de
la Tismana poeziile clasicilor, temele sale dezvăluiau un
talent nativ spre meticulos, spre scrierea de rigoare
documentară iar culesul de poezii şi povestiri de natură
folclorică deveni o cutumă plăcută pentru el.

Dar până la apariţia primei sale culegeri de folclor
poetic din judeţul Mureş, în colaborare cu Lazăr Lădariu,
„Mureş pe marginea ta”,  vor mai trece ani mulţi de trudă
pentru afirmarea sa deplină. Să observăm că, făcând
Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” la
Cluj, aceasta asigura forţa de muncă în primul rând în
Transilvania. Prin repartiţia sa ca „profesor la Centrul
Şcolar Forestier Blaj, judeţul Alba”,  el plonjase în plin
necunoscut, într-un teritoriu cu obiceiuri puţin deosebite
de cele olteneşti şi în care era singur, trebuind să acceadă
ierarhic pe treptele societăţii, fără pile, fără sfătuitori
apropiaţi şi fără experienţă de viaţă.

SERAFIM DUICU
- O SĂMÂNŢĂ RODITOARE DIN PĂMÂNTUL

TISMANEI -

NICOLAE N. TOMONIU - (n. 1944, Tismana) - promotor cultural,
monograf al Tismanei, director revista şi editura «Semănătorul» Tismana

SERAFIM DUICU – OBÂRŞII
STRĂVECHI
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SERAFIM DUICU – UN ARBORE DE
ROMÂNISM, ÎNFLORIT ÎN ARDEAL

Dacă Serafim Duicu trecu peste munţi nu
înseamnă că-şi trădă neamul, pentru că ştia că şi
acolo erau fraţi de-ai lui conduşi încă din vremea
dacilor de zarabi, veche ramură conducătoare din
neamul băsărăbesc. A spune acest lucru cu dovezi
irefutabile fu ţinta lui de viaţă pentru că după teza
de doctorat „Vladimir Streinu, critic, istoric literar,
estetician al poeziei şi poet”1 , se aplecă cu toată
sârguinţa asupra studiului monografic „Gheorghe
Şincai”. Să fi fost întâmplător? Aşa aş fi putut crede
dacă Serafim Duicu ar fi fost un străin de noi.  Dar a
plecat de aici, de lângă sfânta noastră mănăstire
Tismana, pe care toţi cei care ne-am născut pe aste
meleaguri o preţuim. O preţuim şi o iubim, cum îi
iubim deopotrivă pe Mircea cel Bătrân şi pe
duhovnicul lui „kir popa Nicodim” care-l învăţă pe
voievod la Tismana, în veacul al XIV-lea, să citească
şi să scrie dar şi cum să se roage ca să-i bată singur
cu oastea sa pe turci la Rovine.

Zice autorul chiar la începutul cărţii „Pe
urmele lui Gheorghe Şincai”2 , prima lui monografie,
premieră în istoriografia literară românească:

„Din Şinca Veche se trage Gheorghe Şincai.
Toată partea aceasta, de la poalele Perşanilor şi
până la Avrig, e vechea „ţară” a Făgăraşului sau a
Oltului, din care ar fi pornit şi legendarul descălecător
al Ţării Româneşti, Negru Vodă. Locurile au fost
vreme îndelungată sub stăpânirea domnilor munteni.
Mircea cel Bătrân se intitula şi „herţeg al Almaşului
şi Făgăraşului” şi a ridicat o biserică la Scoreiu.”3

Cinci ani a lucrat la această monografie, trei
ani la o analiză totală a operei lui Samuil Micu4 ,
altă premieră absolută în istoriografia literară
românească şi patru ani la cea lui Petru Maior5 ,
realizând un triptic monografic de mare valoare
şi sinteză referitor la Şcoala Ardeleană.
Împlinind cu maximă fidelitate o obsesie mai
veche privind iluminismul transilvănean, el
realizează o extrem de valoroasă incursiune în
biografia celor trei mari personalităţi istorice ale
Ardealului din perspectivă contemporană. Trei
mari corifei ai Şcolii Ardelene asupra biografiei
cărora merită, măcar în treacăt, să reamintim
şi noi câteva date pentru identificarea ideii
centrale urmărită de Serafim Duicu în
elaborarea monografiilor privind opera lor:
originea poporului român şi a limbii române,

continuitatea românilor pe
teritoriul fostei Dacii.

Gheorghe Şincai, (1754-1816) urmaş al lui
Ioan Şincai din Şinca Veche, istoric şi filolog român,
ca director general al învăţământului primar unit din
Transilvania, fu primul care ridică între 1784-1794
numărul şcolilor româneşti către cifra de trei sute. A
strâns sute de documente, alcătuind prima colecţie
privind istoria românilor pe baza căreia scrie
”Hronica românilor şi a mai multor neamuri” o operă
reprezentativă pentru dezvoltarea istoriografiei
româneşti. L-a ajutat pe Samuil Micu la elaborarea
primei gramatici tipărite a limbii române. A simplificat
ortografia şi a militat pentru înlocuirea în scrierile
laice şi în învăţământul în limba română a literelor
chirilice cu cele latine. A editat manuale şi lucrări
de popularizare a ştiinţei. De ce şi-a dedicat viaţa
asupra unor astfel de ţinte? Scrie Serafim Duicu în
monografia sa:

„Locuitorii Ţării Făgăraşului au fost, din timpuri
străvechi, crescători de vite şi agricultori. Bărbaţii
erau oieri în munţi, unde se întâlneau cu cei din
Oltenia şi Muntenia în bună frăţietate. Cum istoria
le-a fost vitregă prin vremuri, au coborât pe celălalt
versant al masivului Făgăraş, nu numai cu turmele,
ci şi cu tot ce agonisiseră, întemeind acolo, în zonele
subcarpatice, o salbă de sate, circa 90 la număr, de
„ungureni”, care-şi păstrează până astăzi portul
specific şi unele obiceiuri. Muntele le-a dăruit o
conformaţie sufletească specifică: dârzenie, spirit
justiţiar isteţime, dragoste faţă de natură etc. Înfrăţiţi
cu apele şi codrii, ei au conservat mai bine tradiţia şi
au înţeles să lupte pentru păstrarea ei. Cultul
trecutului şi cultul frumuseţii limbii, aceasta şlefuită
întâi de doină şi baladă, ne vin şi de la ei, cum ne
vine şi întâiul sistem filosofic original românesc, cel
al lui Lucian Blaga.”6

  Samuil Micu, (1745-1806) supranumit si
Klein sau Clain, pe numele laic Maniu Micu, a fost
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un alt teolog, istoric, filolog si filosof iluminist român,
reprezentant al Scolii Ardelene. El a tradus «Biblia
de la Blaj» în anul 1795, fiind după Biblia de la
Bucureşti cea de-a doua traducere integrala a
Sfintei Scripturi în limba româna, şi amândouă,
după traducerea Sfintei Scripturi în limba slavonă
în anul 1405, de către cuviosul Nicodim de la
Tismana. Spre sfârşitul vieţii, Samuil Micu devine
„cenzor” al cărţilor româneşti care apăreau în
Tipografia Universităţii din Buda (1804-1806).

Petru Maior (1756-1821) a fost un istoric,
fi lolog si  scrii tor român transi lvănean, de
naţionalitate româna, protopop greco-catolic de
Reghin, reprezentant de frunte al Scolii Ardelene,
în lucrările sale istorice combătând istoricii străini
Franz Josef Sulzer, Josef Karl Eder, Johann
Christian von Engel si Jernej (Bartholomäus)
Kopitar, care contestau romanitatea si continuitatea
românilor pe teritoriul fostei Dacii. A scris cartea
„Istoria pentru începutul românilor în Dachia”.

Toţi cei trei iluminişti, reprezentaţi de seamă
ai Şcolii Ardelene, au fost cei mai importanţi militanţi
pentru drepturile românilor din Transilvania,
participând – alături de alţi reprezentanţi ai Şcolii
Ardelene - la redactarea celebrei declaraţii de
emancipare a românilor transilvăneni, „Supplex
Libellus Valachorum” document de căpătâi al luptei
pentru egalitatea în drepturi a românilor cu celelalte
naţiuni din Transilvania, pentru înlăturarea iobăgiei.

SERAFIM DUICU – OMUL DE
CULTURĂ

După liceu a fost învăţător la
Şcoala Mixtă nr. 9 din Craiova, apoi

după facultate profesor la Blaj şi universitar la Târgu
– Mureş. Serafim Duicu a dus o viaţă plină de trudă
şi de zbucium sufletesc, trecând rapid prin treptele
ierarhice ca universitar şi ajungând un om preţuit
pentru dragostea lui de cultură în folosul neamului
românesc. A predat ca asistent (1964-1974) la
Institutul Pedagogic din Târgu Mureş apoi la Institutul
de Teatru, avansând ca lector, conferenţiar şi
profesor. În anul 1977, teza lui de doctorat despre
Vladimir Streinu face subiectul unei ample dezbateri
la televiziunea publică.  A fost numit inspector şef la
Comitetul Judeţean pentru Cultură şi Artă, director
general al Teatrului Naţional din Târgu-Mureş, apoi
rector al Universităţii «Dimitrie Cantemir». În anul
1993, a plecat la Bucureşti, ca secretar de stat cu
rang de ministru în Ministerul Culturii.

A fondat Societatea Culturală şi Fundaţia
«Şcoala Ardeleană» precum şi revista acesteia,
«Şcoala Ardeleană» (1991-1993). Înfi inţarea
Societăţii Culturale «Alexandru Papiu Ilarian»
aparţine tot lui. A fost redactor al revistei «Vatra» şi
al publicaţiei «Curierul de Transilvania». Ca istoric
literar, critic şi publicist de mare vază, a colaborat la
numeroase şi prestigioase periodice româneşti:
«Tribuna», «Cronica», «Ramuri», «Convorbiri
literare», «Steaua», «Transilvania», «Familia»,
«Romania literara», «Orizont».

Serafim Duicu nu a fost deci doar un
cercetător în arhive, un meticulos al scrierilor exacte,
bine documentate ci  si un spiri t crit ic,
profesionalismul prin care a gândit şi redactat
principalele sale cărţi - toate contribuţii preţioase la
istoriografia naţională - aducându-i un binemeritat
premiu al Asociaţiei Scriitorilor din Târgu-Mureş
pentru cartea „Dicţionar de personaje dramatice”7 .

-Stânga -

Serafim Duicu
dând autografe
la lansarea unei

cărţi la Târgu
Mureş-
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Citiţi acest articol şi pe blogul nostru online:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/08/serafim-duicu-scriitor-istoric-literar.html

Această scriere îl pune alături de
personal ităţi le care şi-au adus
contribuţii importante pe această
temă:  Petru Maior (Procanon), Vasile
Moldovan (Memorii din 1848-49), Al.
Papiu Ilarian (Istoria romanilor din
Dacia Superioară), Ion Pop
Reteganul (Amintirile unui şcolar de
altădată).

Cărţile lui Serafim Duicu, la
care se adaugă sute de articole
publicistice, note critice, studii,
conferinţe,  preocupările lui pentru
folclor, - iniţiind numeroase acţiuni de
răsunet în oraşele transilvane - nu
sunt decât partea vizibilă a acestui
mare gânditor, el formând de-a lungul
timpului ca profesor zeci de generaţii
de studenţi în spiritul preţuirii valorilor
spirituale ale zbuciumatului nostru
neam românesc.

 Acum, la 76 de ani de la
naşterea sa şi la 18 ani de la trecerea
prematură în nefiinţă, întreaga elită
cul turală naţională şi chiar
internaţională, este datoare să
preţuiască şi să promoveze pe
Serafim Duicu, ca pe un vlăstar
sănătos de românism, plecat din
meleagurile noastre gorjeene în
Transilvania, fără să fi uitat o clipă
valorile folclorice, culturale şi alte
valori spirituale gorjeneşti, care i-au
fost mereu sprijin şi îndemn de viaţă.

Prof. Nicolae N. Tomoniu,
Tismana, 5 aug. 2014

1 Editată şi la „Scrisul românesc”, Craiova,
1977
2 Serafim Duicu, Pe urmele lui Gheorghe
Şincai, Bucuresti, Editura Sport-Turism, 1983
3 ibidem, pag. 9
4 Serafim Duicu, Pe urmele lui Samuil Micu-
Clain, Bucuresti, Editura Sport-Turism, 1986
5 Serafim Duicu, Pe urmele lui Petru Maior,
Bucuresti, Editura Sport-Turism, 1990
6 ibidem 2, pag. 10
7 Serafim Duicu, „Dicţionar de personaje

- Dreapta -
Bunica: Ana Tomoniu

(casatorită cu Ion Duicu)
****

- Mijloc -
Părinţii: Serafim şi Lenica

Duicu
***

- Jos -
Serafim Duicu la nunta

fratelui său Mircea
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Colectivul redactorilor permanenţi din diverse centre de sprijin ale revistei online
“SĂMĂNĂTORUL”

TOMONIU N. NICOLAE - Tismana
Director revista online “Sămănătorul”

ALEXANDRU MELIAN - Gieres, Franta
Redactor rubrica “În numele speranţei”

AL FLORIN ŢENE - Cluj
Redactor de critică literară, proză şi poezie

GEORGE ANCA - Bucureşti
Redactor,  lansări de carte,  diversitate culturală,  minorităţi

IULIU-MARIUS MORARIU - Salva, Bistrita-Năsăud
Redactor privind recenzii  ale debutanţilor la “Semănătorul”

CEZARINA ADAMESCU - Galaţi
Redactor de critică literară, recenzii  ale debutanţilor la “Semănătorul”

Domeniile de
critică literară ale
redactorilor sunt

orientative

Revista în format pdf se trimite prin e-mail numai membrilor, sponsorilor şi colaboratorilor.

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

Sursa: DEX '09 (2009).

D
IC

ŢI
O

N
AR

SZATHMARY, CAROL POPP de, Pictor, acuarelist, litograf şi fotograf,
născut Ia Cluj in 1812. Vine la noi pentru prima dată în 1831. Este mereu pe
drumuri, atras de poziţii pitoreşti din natură, de costumele şi obiceiurile populaţiilor
primitive dela noi, din Ardeal, din Orient. Face solide studii de desen, probabil la
Budapesta şi la Viena. Cunoaşte Italia, Franţa, Anglia, bine înţeles Germania. La
Bucureşti se stabileşte definitiv cam prin 1840, deşi mai în fiecare an, şi după
această dată, îl găsim intreprinzând călătorii în străinătate. Cele mai fructuoase
sunt cele făcute în Orient în 1850 şi mai târziu, atunci când artistul ajunge până în
Persia şi în Siria. A fost pictorul oficial al Domnilor noştri dela 1844 încoace. A luat
parte la expoziţia internaţională din Paris, în 1855, la cea a Bellelor Arte din
Bucureşti, în 1873 şi la cea internaţională din Viena in acelaşi an. A însoţit armata
română în Bulgaria

În timpul campaniei din 1877, de unde vine cu un numeros material, în
special acuarele. Moare în 1886. (Din Gh. Oprescu - “Grafica românescă în sec
al XIX-lea”, vol. II, Fundaţia Regele Mihai I, Bucureşti 1945)

RĂZBICIU sbst. Olten. 1. Beţişor sau cui cu care se destupă măduva din
soc, cu care se scoate un lemn înţepenit undeva, etc. 2. Beţişorul de la puşcociu
(răzbici).(Dicţ. enciclopedic al lb. române, 1926). Cuvânt arhaic găsit în satul
Vânăta-Tismana, de către colaboratorul nostru Florian Văideianu

PUŞCOCIU, Olten. PIŞCOCIU (pl.-oace) sn., Mold. puşcoace (pamf.j ,
Ban. puşcoanie sf. Jucărie făcută de copii dintr'o ţeavă de lemn de soc sau
dintr'o tulpină de cucută şi dintr'un beţişor de grosimea golului din ţeavâ, numit
„arbiu" sau „climpuş" (Trans.) cu ajutorul căruia se împuşcă cu gloanţe făcute din
câlţi. (Dicţ. enciclopedic al lb. române, 1926)
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Deşi nu este o imagine a originalului, putem să  ne dăm seama datorită talentatului
litograf, că podul peste râu din faţa mânăstirii nu exista în anul 1867. În schimb,  exista
încă, “Schitul Sfântului  Antonie”, ucenicul lui Nicodim şi egumen al mânăstirii după el. O
frumoasă verandă cu pridvor în trei arcade era construită deasupra cascadei, al cărei
platou fusese curăţat de vegetaţie după revoluţia lui Tudor Vladimirescu când mânăstirea
se amanajase ca cetate de apărare, cu ieşiri secrete şi creneluri ascunse de arbuşti.


