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 «Boier printre tovarăşi»

de Florian Vădeianu, lansată la Tismana



La lansarea din 22 septembrie 2013 a cărţii lui Florian Văideianu la Editura Semănătorul - “Boier printre tovarăşi” s-
au spus multe şi frumoase dar numărul scriitorilor prezenţi şi al celor înscrişi la cuvânt, a făcut ca fiecare vorbitor să-şi
drămuiască discursul. În grabă, treci şi peste lucruri care trebuiau spuse şi unul din ele era răspunsul la întrebarea directorului
Muzeului Etnografic Arcani - Gorj: dacă eroul Tismanei, căpitanul Ion Neferescu, cavaler al ordinelor “Mihai Viteazul”, “Legiunea
de onoare a Franţei”, “Crucea de fier franceză”, “Coroana României” şi alte medalii de război, are cruce în cimitir.

Am răspuns scurt, “- Are.” Pentru că, în manifestarea literară de atunci, consideram că mai important este ca auditoriul
- în mare parte din Târgu-Jiu - să ştie că i s-a ridicat un monument în dealul Nereaz din satul Gornoviţa, sat aparţinător de
oraşul Tismana. Şi că acest monument este, dacă nu singurul monument ridicat în timpul comunismului, cu siguranţă unul
din cele mai rare pentru că Ion Neferescu murise ucis de comunişti în închisorile comuniste. Faptul a fost relatat pe larg de
mine în Monografia oraşului Tismana, vol. I, cu imagini ale monumentului şi am dat amănunte la lansarea cărţii amintite. Nici
când a fost vorba de mass-media, de umilirea pensionarilor care sunt arătaţi la posturile de televiziune, fie că sunt neajutoraţi,
fie că au suferit de pe urma dezastrelor naturale şi chiar a torţionarilor comunişti, afirmând despre aceştia că “trebuia mai
demult!”. Cum nu era această discuţie tema întrunirii, n-am insistat. Consider însă că este cazul să vorbesc despre torţionarii
comunişti în acest editorial, pentru a nu lăsa lucrurile neclarificate, mai ales, pentru că ura şi dezbinarea românilor a ajuns la
un nivel de neimaginat. Şi nu putem ieşi din această mocirlă plină de paranoia politică decât amintindu-ne de petele negre
ale istoriei noastre.

După 1989, s-a scris mult despre călăii închisorilor comuniste, despre bestiile organelor de “miliţie” şi de “securitate”
din anii stalinismului. S-a construit Memorialul de la Sighet, politicienii au condamnat comunismul, deşi au făcut-o printr-o
mascaradă în parlament, for care ar trebui să fie forumul suprem al unei societăţi democratice. Dar oricât s-a spus şi s-a scris
nu e de ajuns, vorba femeilor care pun - neîndemnate de nimeni - lumânări la crucea lui Neferescu: “ - Nişte barbari!”

“ - Nişte barbari!” iată o sintagmă simplă, exprimată de nişte ţărănci obişnuite. Ce poate fi mai cutremurător pentru
o soţie să afle de la alţii şi nu de la organele statului, că soţul ei a murit în puşcărie? Ce poate fi mai oribil în lume, ca femeia
să umble zile întregi pe la porţile penitenciarelor şi în loc de rămăşiţele pământeşti ale soţului să se întoarcă acasă doar cu
nişte haine ale decedatului, cu papucii sau cu căciula care-i aparţinea? De acte, de oseminte barem, nici pomeneală!

Cu astea s-a ales doamna Constanţa Neferescu, soţia eroului de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, căpitanul Ion Neferescu!

Barbarismul torţionarilor
sau

Fraţii diavolului de ieri
şi de azi !

www.tomoniu.ro
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Iar când i-a venit sorocul să părăsească această lume crudă,
sălbatică şi barbară, a lăsat cu limbă de moarte să fie
îngropată cu hainele şi obiectele dragi soţului său scriind
pe crucea funerară: “A fost odată Familia Ion şi Tanţa
Neferescu”. Atât!  Nici ce-au fost ei în lumea asta
trecătoare, nici ziua când a murit soţul ucis cu bestialitate
barbară, pentru că n-a putut-o afla niciodată.

Fusese una din cele mai frumoase femei din
Tismana, membră de onoare a “Ligii Femeilor din Gorj”
ligă sub patronajul Aretiei Tătărăscu şi donatoare alături
de aceasta pentru ridicarea “Ansamblului Monumental de
la Târgu-Jiu” al lui Brâncuşi. Întemeiase corul “Lira
Tismanei” în anul 1935.

Documentele din închisori au fost declasificate abia
după anul 1989 iar în anul 2012, ca un semn ceresc, exact
de ziua naşterii lui Ion Neferescu, 15  octombrie, şi la 123
ani (altă coincidenţă!) mi-a căzut mie în mână cu nr. 39/
953 “Matricola 21.589/952” de la Penitenciarul Piteşti:
Neferescu I. Ioan, născut în anul 1889, luna octombrie,
ziua 15, în comuna Tismana, raionul Baia de Aramă,
regiunea Craiova. Ocupaţia la data arestării, magazioner,
ocupaţia în trecut, idem, studii  5 cl primare 5 cl
profesionale, starea materială la data arestării, 0,50 ha,
starea materială în trecut, aceaşi, starea civilă, căsătorit,
originea socială, chiabur, apatenenţa politică la data
arestării, nu face, în trecut, PNŢ Maniu, internarea începe
la 19-VIII-952, expiră la 16-VIII-1955.

Aşa ştergeau torţionarii cu condeiul viaţa unui om!
Căpitanul Ion Neferescu erou al primului război mondial
nu mai era învăţător, ci magazioner! Nu mai făcuse
“Şcoala normală” ci pe cea profesională! Nu mai era
dascălul iubitor de meseria sa ci un chiabur care avea o
jumătate de hectar de pământ!

În altă fişă,(imaginea alăturată) de la C. T.
Văcăreşti, un sergent mai pedant şi mai cu milă, înscrie pe
Neferescu I. Ion,  5 cls primare şi 6 cls Normale, cu “ieşire
definitivă”, 28 XI 1963, Decedat, act de deces Nr 1679/53
vezi raportul zilei de 3 XII 953 al Penit. Văcăreşti.

Practici barbare? Cutume învechite? Torţionarii de
azi, fraţi ai diavolului, te târăsc prin tribunale pentru că ai
îndrăznit să candidezi sau să votezi cu “cine nu trebuie”.
Iar dacă ai reuşit ceva în viaţă, invidia, ura şi barbarismul
sălbatic al unora îţi vor şterge dintr-un condei strădania ta
aidoma torţionarilor anilor 1953!

     (Va urma în numerele viitoare şi pe bloguri)

Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în luna iunie a anului
2011, de către directorul acestei publicatii - Nicolae N. Tomoniu - editor si manager al siturilor www.samanatorul.ro
si  www.dornatismana.ro  site-uri sprijinite moral de Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj şi de majoritatea
covârşitoare a autorilor care au avut lucrări pe vechile site-uri suspendate: Semănătorul şi  Editura online Semănătorul.
Noile site-uri sunt sprijiite acum material de autorii care îşi publică lucrările lor, de asociaţii şi fundaţii care activează
în Tismana precum şi de sponsorizări şi donaţii de la firme şi persoane private.

Conceptual si artistic - tehnic, proiectul “Revista Sămănătorul” a fost lansat de catre prof. Nicu N. Tomoniu,
el înlocuind vechiul Buletin informativ “Semănătorul” care apărea din anul 2009 pe o iniţiativă şi o cheltuială
proprie. Înlocuirea acestuia cu actuala revistă s-a făcut deoarece buletinul lunar nu putea promova activitatea
autorilor de la Editura online Semănătorul iar în Buletinul Analize şi Fapte al ARP referirile la noile apariţii de
volume publicate erau inexistente.  Revista Sămănătorul a apărut la împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii
online “Semănătorul”. Revista “Sămănătorul” va apare de acum încolo la adresele:

http://www.samanatorul.ro Numărul din luna curentă în format Flash
http://www.samanatorul.ro/revista/arhiva.htm  Colecţia FLASH a revistei

http://www.scribd.com/semanatorul Format document simplu scribd

Revista în format pdf se trimite prin e-mail numai membrilor şi colaboratorilor.
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  SURZENIE  SI CECITATE
POLITICA

 MOTTO :   « Statul există nu pentru a transforma
viaţa pământească în rai, ci pentru a o împiedeca să se
transforme definitiv în iad .»

                          N. Berdeaev.

ALEXANDRU MELIAN - (n. 1939, Luizi-Calugara,

Bacau). Critic literar, eminescolog, dizident anticeausist.

au schimbat rapid. Proaspeţii guvernanţi încep repede să
devină vajnicii urmaşi ai înaintaşilor pe care tocmai îi
detronaseră.

E adevărat, până la alegerile din iarnă, adevărata
faţă a primului ministru şi a echipei sale, gafele, abuzurile şi
incompetenţele au fost în bună parte surdinizate(1) de
afacerea referendumului , de imixtiunile inadmisibile ale UE,
de reacţiile anti-româneşti ale  unor euro-parlamentari români,
de ignorarea sfidătoare  a voinţei celor peste 7 milioane de
votanţi de către preşedintele destituit.

După victoria peste aşteptări din alegeri şi constituirea
aberantă a unei opoziţii,  nereprezentând  în realitate opţiunea
alegătorilor, noua putere şi-a dat arama pe faţă la adăpostul
celor aproape 70%  de mandate.

Începând cu constituirea guvernului din neaveniţi,
(dintre care unii au trebuit să demisioneze sau să fie demişi),
din neamuri, prieteni , tovarăşi de afaceri şi până la la
distribuirea , pe aceleaşi principii, a tuturor posturilor bănoase
de le centru şi din teritoriu ; continuând cu pactul infect
preşedinte-premier şi consecinţele lui (între care afacerea
Köveşi nu e decât una, dar integral definitorie), cu brambureala
administrativă în toate articulaţiile societăţii, cu gestionarea
incompetentă şi anti-naţională a unor obiective de importanţă
primordială precum privatizarea Olt Chim şi CFR Marfă,
retrocedările încăpute pe mâna unei mafii intangibile, proiectul
Roşia Montana, burduşit  de pericole, de ilegalităţi, de corupţie
şi de mercenariat,  cu orbirea şi atitudinea iresponsabilă faţă
de UDMR (vezi pactul secret încheiat cu aceasta înainte de
alegeri),  faţă de atitudinile şi acţiunile anti-româneşti ale

RUBRICĂ PERMANENTĂ:«În numele speranţei»

Dacă raportăm statul român actual la cugetarea lui
Berdeaev, trebuie să constatăm, cu tristeţe, dacă nu cu revoltă,
că prestaţiile acestuia nu doar că nu împiedică alunecarea
spre iadul existenţial, dar face toate matrapazlâcurile posibile
pentru a ajunge cât mai repede acolo. Culmea cinismului, poate
a incompetenţei, sigur a demagogiei este că diriguitorii statului,
în postură de birjari, pretind că îndreaptă căruţa hurducată a
ţării spre grădinile raiului. Dacă te străduieşti să găseşti
explicaţiile acestui fenomen, dificultăţile şi rătăcirile apar de
pretutindeni. Una dintre  cele mai importante este sintetizată
chiar de titlul acestui articol.

Desigur, se impune dintru început identificarea celor
care reprezintă statul . Aşa cum este binecunoscut, într-o
democraţie autentică, statul e reprezentat de cele trei puteri, -
legislativă, executivă şi judecătorească – împreună cu tot
aparatul aferent, deasupra cărora se află Preşedintele, în
calitate de garant (nu de sforar) al echilibrului  şi autonomiei
acestora.  Numai că România băsesciană, cât timp a avut la
dispoziţie slugarnică un guvern marionetă, a aplicat democraţia
în spiritul comandantului  de corabie, pe principiul sloganului
lansat cu hăhăitul lui inconfundabil, « eu voi fi un preşedinte
jucător ». Si cât timp bocănitul puterii executive s-a instrumentat
la Cotroceni, domnul preşedinte s-a jucat cu toate cele trei
puteri, cu toate serviciile mai mult sau mai puţin secrete, s-a
jucat de fapt cu soarta României. Adept al teoriei « homo ludens
», el nu s-a mulţumit să joace la botezuri, nunţi şi petreceri
ţigăneşti, ci a vrut să se joace cu o ţară întreagă. O ţară prostită
o dată, păcălită a doua oară şi înşelată tot timpul. Când, în
sfârşit, românii şi-au adus aminte că ei au făptuit Revoluţia
din 1989, - chiar dacă idealurile acesteia au fost trădate în
mare măsură – au coborât din nou în stradă, în aceeaşi lună
emblematizată a lui decembrie, determinând căderea
avortonului guvernamental cu care jucătorul cacialmist vroia
să  ne prostească iarăşi.

Si ţara a început din nou să spere.
Opoziţia care crit icase vehement guvernări le

instrumentate de jucătorul de geamparale politice de la
Cotroceni a ajuns la putere, chiar dacă nu prin mijloace prea
ortodoxe. A ajuns la putere,  a început să repare câte ceva din
injustiţiile şi aberaţiile guvernelor anteriare dar, cum în fruntea
guvernului a fost cocoţat un personaj dubios (care în mod
dubios a ajuns şi în fruntea PSD ), arivist şi fără scrupule,
beţia puterii i-a îmbătat atât de tare pe noii protagonişti,  în

frunte cu şeful lor, încât principiile, promisiunile
şi obiectivele celor ajunşi la pârghiile statului s-
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maghiarilor - iar lista nu e nici pe departe încheiată -  şi
terminând cu caricatura revizuirii constituţionale (2) şi gâlceava
ridicolă, deşi periculoasă,   din interiorul coaliţiei USL,  prestaţiile
guvernului Ponta şi a locotenenţilor săi, - cu dibăcie diabolică
stimulate de chiriaşul ilegal de la Cotroceni –indică îngrijorător
direcţia în care ne împinge  statul cârmuitorilor de azi. Pentru
că nu mai este nici o îndoială, sentinţa celebrului monarh
francez, « l’état s’est moi », a devenit deviza pusă în practică
a actualului şef de guvern şi a gărzii lui pretoriene. El este cel
care-şi face damblaua în numirea miniştrilor, el dă legi, el trimite
parlamentul în mină, el regionalizează România, el împreună
cu instrumentele pe care şi le-a confecţionat decid aproape
totul în România. Si decid prost, iresponsabil, icompetent şi
arogant. Aşa cum spunea Jean-Jaques  Rousseau, « Nu
ignoranţa cauzează răul, ci orbirea şi rătăcirea. Oamenii se
rătăcesc nu din cauză că nu ştiu, ci din cauză că se consideră
atotştiutori »

 Din păcate, oamenii despre care vorbim nu sunt doar
atot-ştiutori  închipuiţi, ei sunt şi ignoranţi, în pofida doctoratelor
plagiate sau luate de complezenţă complice şi în pofida tupeului
cu care vor să treacă drept deştepţi şi şcoliţi.

Ceea ce apare într-un fel surprinzător, - fiindcă vizează
însuşi spiritul lor de conservare , atât de multilateral dezvoltat
– este orbirea şi surzenia în faţa realităţilor care-ţi sar în ochi
şi care aproape îţi sparg timpanele dar şi în faţa tuturor
intervenţiilor  de clarificare, analiză şi avertizare venite din
partea specialiştilor, a societăţii civile, a masmediei de bună-
credinţă, ba chiar venite din interiorul propriilor partide

Că pentru opoziţie şi alţi adversari nu vrei să ai nici
ochi şi nici urechi se poate înţelege la o clasă politică infantilă
care are o foarte palidă experienţă a democraţiei autentice.
Dar să te faci că nu vezi şi nu auzi reacţiile din propria coaliţie,
ba mai mult să ignori cu neruşinare mesajele venite din propriul
partid ( vezi scrisorile deschise publicare de Andrei Alexandru
şi Valer Marian care pun în lumină aspecte foarte grave din
interiorul PSD, din activitatea guvernamentală a lui Victor Ponta
si a apropiaţilor lui, din sistemul promovării cadrelor în stil
ceauşist) înseamnă să fii inconştient sau sinucigaş.

Putem admite că nu totdeauna politicienii, - şi nu numai
ei – reuşesc să identifice problemele şi, în consecinţă, să afle
soluţiile adecvate. Dar nu putem admite ca aceştia să rămână
orbi şi surzi la intervenţiile celor care văd, aud,  au minte irigată
de conştiinţă şi, ca atare, capacitate de a înţelege şi de a
propune soluţii.

De fapt, în cazul premierului, a locotenenţilor lui şi a
celorlalţi mercenari politici, nu este vorba de cecitate şi
surzenie.  Ei se fac doar că nu văd şi nu aud. Cum să nu vezi

şi să nu asculţi opiniile Academiei Române
privind proiectul Roşia Montana, ale marilor

specialişti în domeniu din ţară şi din străinătate ?  Cum să te
faci că nu vezi ilegalităţile, şmecheriile, corupţia care stau în
spatele acestui proiect şi-i determină nelegiuirea? Cum să nu
vezi şi să nu auzi manifestaţiile zecilor de mii de români,
strigătele lor de revoltă care de peste 20 de zile se văd şi se
aud pe străzile Bucureştiului, ale multor oraşe din ţară şi chiar
din străinătate ?   Cum să afirmi despre aceste manifestaţii o
inepţie descalificantă, demnă de un mini-ceauşist jegos , aşa
cum o face V. Ponta cu morga lui arogantă  şi atotştiutoare ?!
« Deţinem cu toţii informaţii, de la structurile specializate ale
acestui stat, despre interese împotriva dezvoltării proiectelor
economice în România, despre finanţări care există pentru
diverse manifestări » (3)

 Si pentru a avea  măsura orbirii lui rătăcitoare, să
amintim că, într-un alt context, acelaşi  prim-ministru declara,
de astă dată cu deplin temei, că atacurile lui L. Tokes şi ale
Monicăi Macovei reprezintă « interesele străine îndreptate
împotriva României ».  Deci, - mergând pe linia gândirii lui
câlţoase - manifestaţiile împotriva proiectului criminal Roşia
Montana şi împotriva guvernării Ponta-Băsescu sunt pentru
domnul procuror, -  catapultat în fruntea celui mai mare partid
şi a celui mai neisprăvit guvern – acţiuni manevrate din spate
de « agenturili străine »( cum ar spune nefericitul de la
Scorniceşti) iar din faţă de exemplul pilduitor al lui L. Tokeş şi
M. Macovei .

Bravos, naţiune, halal să-ţi fie !...- cum ar spune conu’
Iancu .

Dar reacţia care vădeşte un grav handicap, nu doar
de vedere şi auz, a fost scuipată mai ieri de socrul premierului,
liderul PSD Ilie Sârbu.  Intr-un interviu de Gâgă, fudul şi
agresiv, acesta înfierează cu mânie proletară manifestanţii
contra proiectului amintit care, după părerea lui, nu reprezintă
nimic faţă de cele 20 de milioane de români încolonaţi, crede
el,  în spatele Parlamentului. « Noi reprezentăm forţa acestor
20 de milioane », spune cu emfază tata socru. Care noi, bădie
?!  Familia matale şi cu trepăduşii pe care i-aţi pus în pâine, -
de fapt, în cozonac – pe spatele poporului român ?

Este evident că tribunul de mucava va răspunde
enervat că e vorba de Parlament. Si chiar dacă acest
Parlament este « denigrat de Băsescu şi alţii » (ca şi cum
Parlamentul nostru mai are nevoie să fie denigrat, n-o face el
singur cu asupra de măsură),  el nu încetează de a fi
Parlament.

Ce mai poţi să-i răspunzi unui asemenea specimen
tupeist şi obraznic ? Amintirile lui ceţoase de la şcoala
elementară şi obezitatea demagogică (în pofida siluetei de
june prim cu părul alb), nu-i mai permit să facă o socoteală,
dacă nu la mintea cocoşului, cel mult la mintea unui elev de
clasa a IV-a. Păi, dragă parlamentarule denigrat, cele
aproximativ 70% de voturi pe care le-aţi adunat – culmea
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ironiei ! - graţie lui T.Băsescu în primul rând, raportate la cei
aproximativ 50% de prezenţi la vot ar face cam 35% din
cele 20 de milioane. Adică în jur de 7 milioane ; cum vezi
matale, chiar mai puţin decât au votat împotriva duşmanului-
partener de la Cotroceni. Si atunci ?!

Dar la Revoluţia care l-a dat jos pe Ceauşescu ca să
ajungeţi « domniile voastre » la putere, câţi au coborât în
stradă şi câti au murit ?

Dar la manifestaţiile din iarna 2011-2012, care v-au
înlesnit să luaţi cârma corabiei, de la matrozul suspendat,
câţi au coborât în stradă?

 Si ar mai fi de citat, din interviul amintit, o perlă
sâboidă  (respectul pe care-l port poporului sârb nu-mi permite
să spun sârbească) : « Mâine poate să apară o grupare
fascistă cu 500.000 de oameni şi atunci ce facem, devenim
fascişti sau comunişti. » Mai întâi că imaginara grupare
fascistă nu i-ar cere combativului socru mic, nici ginerelui
său, la fel de mic, nici coechiperilor acestora, pe măsura
şefilor, să devină comunişti. Ar fi aberant. Poate să devină
fascişti, deşi mă îndoiesc că ar fi bucuroşi de asemenea
camarazi de drum. Nici manifestanţii care au ieşit în stradă
nu  pretind guvernanţilor să devină manifestanţi alături de
ei. Solicitarea lor este, în esenţă, ca aceşti guvernanţi să-şi
respecte jurământul de a sluji cu devotament şi bună-credinţă
poporul pe care pretind că-l reprezintă.

Dar încărcătura cea mai gravă a acestui exerciţiu
gângav de anticipaţie, este caracterul lui involuntar profetic.
Nu ştiu dacă denigratul lider al Parlamentului este la fel de
instruit în istorie pe cât a fost la aritmetică, dar aş vrea să-i
amintesc că fasciştii, ca şi naziştii au ajuns la putere pentru
că guvernele ţărilor respective au disperat popoarele cu
incompetenţa, corupţia şi ticăloşia lor. Asta nu vă spune chiar
nimic ?!...

Orbirea şi surzenia, reală sau doar mimată, a actualei
puteri, constituirea ei pe criterii vicioase în numele unor
interese străine României, o fac nu doar incapabilă să
gestioneze ţara şi să temeinicească viitorul ei, dar o
desemnează ca o veritabilă primejdie. Un blestem care
trebuie exorcizat. Dacă în orbirea şi surzenia lor, aceşti
aventurieri politici nu-şi dau seama unde au adus ţara şi ce
riscuri îşi asumă, a venit timpul să fie trimişi la oftalmolog şi
la orelist iar pentru unii dintre ei chiar alături de G. Becali,
una dintre emblemele de pe steagul lor negru şi cu cap de
mort.

Alexandru  MELIAN
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1. Noi am sesizat de la început derapajele şi primejdiile care
pândeau noua putere şi, ştiind că idiferenţa poate deveni complice al
Răului, am publicat în revista online Samanatorul articolele «
Scrisoare deschisă politicienilor ţării »(ian.2012), « Apel adresat
noilor ajunşi la putere »(mai 2012), « Paranoia referendumului
»(iulie 2012). Din păcate, toate avertismentele mele s-au adeverit.

2. Vezi articolele mele « Revizuirea Constituţiei. Semne de
întrebare şi mirare »  şi « Noima schimbării »- Samanatorul, august
2013

3. Vezi articolul remarcabil al Rodicăi Ciobanu, « Lupta
murdară a premierului cu strada », Gândul, 19 sept.2013

IN MEMORIAM VASILE SURCEL

Primul proiect în cadrul Fundaţiei Tismana
având ca autor profesorul Vasile Surcel s-a derulat în
anii 1999-2000. El s-a concretizat prin apariţia lucrării
DJTS Gorj – „Relaţia cetăţeanului cu statul”

Nu exista nici un proiect al Fundaţiei Tismana
la care  d-l Vasile Surcel să nu-şi aducă din plin
contribuţia. Că era vorba de întocmirea proiectului, de
prezentarea viabilităţii lui pentru finanţatori, de
depunerea lui la termen ori de punerea lui în practică,
el era fondatorul mereu în centrul problemelor pe care
le presupune activitatea unei fundaţii.

Cel mai important proiect al său se leagă de
reabilitarea Centrului Comunitar Topeşti. Un proiect
care a cântărit greu în balanţa care ne-a adus
câştigarea titlului „Sat european” pentru satul Topeşti.

„Fundaţia Tismana”  va rămâne un reper istoric
în viaţa Tismanei şi a ţării prin contribuţia pe care a
adus-o cel care a fost profesorul şi exemplul de ţinută
morală Vasile Surcel ! Cine se încumetă să şteargă
din istoria Tismanei faptele lui, îşi şterge propria istorie!
Şterge istoria Românei pentru că el a apărat în zilele
Crăciunului 1989, Televiziunea Română cu arma în
mână timp de cinci zile!

Putea să ajungă senator sau deputat dar el,
după ce focurile mitralierelor au încetat,  s-a întors la
Tismana pentru a pune umărul la emanciparea
localităţii şi găsirea căilor, prin proiectele sale depuse
în contul fundaţiei,  spre integrarea europeană.

Aruncând la coş, legea care îi dădea dreptul la
privilegii  ca „Erou al Revoluţiei din Decembrie 1989”
nu a considerat că e normal să-şi păteze onoarea stând
alături de cei care n-au respectat punctul 8 de la
Timişoara din PROGRAMUL pe care-l scriseseră
adevăraţii revoluţionari pe genunchi printre focurile
mitralierelor. Spunea: „Mai bine rămân modest  dar
cinstit, decât să mă urc pe murdărie!”

 Marcat şi de o boală necruţătoare, s-a detaşat
de viaţa politică cu amărăciune, trăind speranţa că sătul
de imoralitatea şi politicianismul conducătorilor, poporul
român se va reîntoarce - odată şi odată - la monarhie.

A cerut să fie dus la locul de veci, cu Drapelul
Casei Regale arborat la carul funerar.
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Fundaţia Tismana anunţă cu
adânc regret încetarea din viaţă după
o lungă şi grea suferinţă, sâmbătă, 28
septembrie a celui care a fost prof.
Vasile Surcel.

Reamintim că Fundaţia Tismana  (fondatori profesorii Vasile Surcel, C-tin
Jerca şi N. N. Tomoniu) a fost  aceea care a creat site-ul “Semănătorul” şi “Editura
online” în anul 2007, împreună cu marele promotor cultural şi scriitor, ARTUR
SILVESTRI. Fundaţia Tismana a continuat demersul silvestrian şi după retragerea
Asociaţiei Române pentru Patrimoniu din proiect  la trei ani de la ridicarea la

ceruri a regretatului Artur Silvestri.
                                                           Fie-le ţărâna uşoară!

Dna Mihaela Lupu, directoare a
Grupului Şcolar Industrial Tismana – pe
vremea aceea l-a avut coleg şi la liceu şi în
proiecte şcolare comune, a scris pe site-ul
http://crono.org.ro/in-memoriam-vasile-surcel/

“Va rămâne veşnic in memoria noastră
ca un exemplu de moralitate, corectitudine şi
civism.

Om de o statură morală (şi fizică)
impunătoare, Vasile a fost un erudit de o rară
modestie: despre studiile sale (licenţiat in
inginerie fizica, master în estetică si doctor in
bio-tehnologie) doar prietenii săi apropiaţi
ştiau. A preferat sa îşi dedice viaţa cu pasiune
comunităţii din Tismana ca dascăl, activist
civic şi fiu iubitor (i-a supravieţuit numai câteva
luni venerabilei sale mame)”

Dumnezeu să îl odihnească! VASILE SURCEL
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FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti - Gorj) - prozator,
poet.

BOIER PRINTRE TOVARĂŞI
- Volum lansat duminică, 22 sept. 2013 -la Primăria Tismana -

Traian Burtea, partizan cu hărnicia

A încerca să abordezi fenomenul Traian Burtea
implică mare curaj. Aceasta, deoarece un MARE OM, cu o
aură atât de puternică, pe care a dăruit-o mereu comunităţii –
în care s-a simţit în largul său şi pe care o mai ajută şi acum,
după trecerea sa în nemurire, este foarte greu de consemnat.
Numai dorinţa mea neţărmurită m-a determinat să risc
aşternerea acestor câteva rânduri, ridicând, oarecum, praful
timpului aşezat în memoria oamenilor.

Ideea că marele om ajută şi acum mi-a venit
atunci când, în capătul unei uliţe năpădită de noroi, unde nu
se mai întâmpla nimic, am întâlnit o bătrână – Olimpia Vitejanu
de opt zeci de ani, care mi-a declarat cu mândrie:

– Am pensie de la „Arta Casnică”. În fiecare lună
vine poştaşul cu ea… păi, ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă n-
o aveam?

Afirmaţia bătrânei m-a trimis înapoi cu patru zeci
şi cinci de ani, când am bătut la uşa preşedintelui de la
Cooperativa meşteşugărească „Arta Casnică Tismana”, Traian
Burtea.

– Da… cine eşti dumneata şi cu ce treburi pe la
noi? Ia loc!

Din dosul ochelarilor cu ramă groasă, neagră, mă
priveau doi ochi albaştri, precum cerul vara, atunci când este
senin. Deşi privirea îi era caldă şi îngăduitoare, eu am îngheţat
din cauza emoţiei de a mă afla în faţa lui Traian Burtea.

– Mă numesc… Fl … Fl … Florin Văideianu.
– A, ştiu… mi-a vorbit Milu Popescu, prietenul

tău. Ai venit pentru angajare, nu?
Atunci am simţit cum se clatină biroul cu mine,

nu am mai putut să răspund nimic. Momentul îmi este şi acum
rămas în minte, tot atât de emoţionant ca şi acum patruzeci şi
cinci de ani.

Când eram mic – aveam cam cinci sau şase ani
şi bunica mea lucra la „Partizana” (denumirea veche a
cooperativei „Arta Casnică” din Tismana), la „cusături”, cu
munca la domiciliu, auzeam zgomotul motocicletei JAWA, cu
care domnul Burtea (don’ Traian) colinda satele. Dădea de
lucru oamenilor: ţesături, cusături pe ii, croitorie… Veneau
toţi de pe „coastă”, de la vie, muierile lăsând albia cu rufe la
râu ca să fie acasă când venea „şeful”, să îi poată prezenta
cât au lucrat şi să primească noile comenzi.

Lucrau toţi cu drag, bucurându-se de un bănuţ,
pe care nu îl puteau obţine altfel. Aceasta era minunea care îi
aduna pe toţi laolaltă. Munceau tot anul, fiecare în gospodăria

lui: arat, semănat, cules, animale, cazan…,
dar se ajutau şi cu bănuţul de la „Partizana”.

Orice lucru, cât ar fi de mare, este alcătuit dintr-o
sumedenie de părticele mai mici. Consemnându-le, poţi crea
fenomenul în ansamblul său. Ca şi apa care curge pe cel mai
eficient traseu – cu costuri minime – aşa se năştea şi ordinea
în interiorul comunităţii. Cred că oamenii conştientizau că, fiind
finiţi, îşi preţuiau mai mult timpul. Ziua ţăranului era fără odihnă.

                                                             AUTORUL

CAPITOLUL I
RĂDĂCINI

Duminică, zi f rumoasă şi l iniştită, oamenii
îmbrăcaţi în portul popular gorjenesc urcă agale dealul bisericii.
Vin la slujbă, unde în duminica a doua după Sf. Paşti – Duminica
Tomii e slujbă la Ungureni.

Părinţii ţin strâns de mână copiii, să nu se
împiedice în iarba mare şi să cadă, înverzind genunchii
pantalonilor albi ca laptele. Oamenii vorbesc încet între ei,
parcă şoptesc. Intră în grupuri pe poarta bisericii, trecând prin
cimitirul aglomerat de morminte în capătul cărora cruci din
lemn de gorun certifică identitatea răposatului.

–  Pe negustorul, pe nea Ion Burtea îl văzurăţi?
– Cred că trecu cu doda Elena, că ei mereu vin

mai de dimineaţă, doar ei au făcut biserica asta nouă.
–  Ei, să-i ajute Dumnezeu!
– Oricum, cea veche, din lemn, nu ştiu cât ar mai

fi stat în picioare. Mereu ne era frică să nu cadă pe noi.
Părintele începu slujba, toţi ascultau smeriţi,

închinându-se ritmic, spunând în gând rugăciuni către Domnul
ca să-i ajute pe fiecare după nevoie. Se citi Sf. Evanghelie, se
aduseră şi Sf. Daruri, după care părintele îi chemă la miruit.
Mai împărtăşi şi câţiva copii.

Duminică,  22 sept. 2013, a fost lansată la Tismana,
cartea “Boier printre tovarăşi a lui Florian Văideianu
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Unul câte unul,  părăsind biserica, oamenii
priveau spre peretele pe care erau pictaţi ctitorii Ion şi Elena
Burtea, să fie pomeniţi cu tot neamul lor. Ieşiră din biserică,
trecură prin cimitir – unii chiar se opriră să mai aprindă câte
o lumânare rudelor decedate, după care începură să discute
verzi şi uscate.

–  Cu ce bani or fi făcut fă, biserica asta mare ?
– Păi n-au prăvălie ? Negustorul aduce marfă

taman din Turcia, de la Stambul. De unde crezi tu că are el
atâta panglică, mătăsuri şi ace de toate modele?

– Auzi… dă-te mai aproape să-ţi spun ce-am
auzit. Cică, acu’ vreo trei ani, pe Valea Tismenii, după ce
treci de prima cotitură spre Ocol, unde era „piatra tăiată”…

– Stt ! Taci că vine al lu’ Bădărăţ…
– Aşa, şi cum îţi spuneam, acolo era un bolovan

mare ce ieşea din pământ ca un vârf de căciulă. Ghiţă
Bărbulescu avea moară pe apă şi a venit într-o zi cu oameni
să taie pietroiul ca să facă din el o piatră pentru moara lui.
Dar ce s-a mai gândit el, că dacă sub piatră poate fi ascunsă
o comoară. Prea arăta a semn.

– Şi… ?
– Şi se puseră  pe săpat, dar degeaba… n-au

găsit nimic. Numai că odată, fiindcă plouase mult la munte,
a venit râul mare; atât de umflată era apa că a săpat în
marginea drumului şi s-a surpat. Lumea zice că ar fi trecut
pe acolo întâmplător nea Ion Burtea şi, când se uită în jos,
ce să vezi… comoara.

– A… acum înţeleg eu cum a făcut biserica, aşa
ca să îi mulţumească lui Dumnezeu pentru norocul pe care i
l-a dat.

În această discuţie interveni şi Oprean, care până
atunci doar ascultase.

– Se zice că a fost prădat şi de hoţi, care auziseră
şi ei de comoară. Au cărat casa de bani tocmai pe râu în jos,
au spart-o, dar numai o casetă n-au putut s-o deschidă sub
nici o formă. Cu banii ăia au făcut biserica.

Minţile oamenilor se înfierbântaseră aşa de tare
că nu mai ştiau ce spun. Fiecăruia i-ar fi convenit să găsească
o comoară.

– Gheorghe, hai acasă, că vacile trebuie scoase
la izlaz, ele nu ştiu că-i duminica. Deseară iar îmi ceri o
strachină de lapte cu mămăligă.

*

Femeile adunate în jurul mesei rotunde cu trei
picioare, pe care era aşternut un frumos ştergar ţesut, priveau
atente spre copilul ce abia învăţase să meargă, păşind nesigur
şi ţinându-se cu mâinile de platoul mesei. Doi ochi mari, rotunzi
şi albaştri priveau atent la tăviţa din lemn sculptat în care „moaşa
de buric” aşezase: un piepten, o oglindă, un bănuţ de argint, o
cărticică de rugăciuni, o iconiţă cu Sf. Nicolae şi un ghem de
lână toarsă – vopsită cu calaican roşu. Copilul se opri din mers,
întinse mânuţa şi, dintre toate obiectele, alese ghemul şi îl duse
instinctiv la gură.

– Asta înseamnă că va alege munca, poate torsul.
Dacă era fată mai înţelegeam, dar aşa… ei, să fie el sănătos şi
să aibă noroc în viaţă; Doamne ajută !

Cu o forfecuţă, care nici nu prea tăia bine, i se
reteză smocul  de păr bălai din frunte, pe care moaşa îl legă
frumos cu un fir de mătase roşie şi îl dărui mamei Elena.

– Să-l pui într-o batistă curată, la păstrat, până s-o
face copilul mare.

– Să trăieşti Trăienică, să fii cuminte şi frumos. Să
te placă toate fetele !

„Moşul” îl luă de braţe şi îl ridică la grindă de trei
ori.

După îndeplinirea ceremonialului, se puseră la
masa mare din camera de la drum, pe care erau aşezate bucate
alese: aperitive, sarmale cu piftii, friptură, cozonac şi,
bineînţeles, ţuica şi nelipsitul vin. Petrecerea „acompaniată”
de o bandă de lăutari, chemată la eveniment ţinu până
dimineaţa.

Copilul, sub perniţa căruia erau aşezate „ursitorile”,
se odihnea uşor, respirând mirosul busuiocului verde, pe care
mama îl aşezase lângă el.

*

Nici  nu se crăpaseră bine zorile dimineţii că larma
produsă de copiii cu săcuiele date pe după gât, alergând din
poartă în poartă, strigându-se pe nume pentru a merge la şcoală,
la Tismana, se auzea de departe. Erau vreo douăzeci de elevi
de la clasa întâi până la a şaptea. Deşi era doar în clasa a treia
Traian mergea mereu în fruntea grupului, vesel şi îngrijorat ca
nu cumva să întârzie şi să îl pedepsească don’ Chiţiba, dascălul
– om aspru, impunător, de la care toţi aveau de învăţat multe
lucruri bune. Iubea copiii, se interesa de ei chiar şi în afara
orarului şcolar. Dorea să afle cum se comportă ei în familie,
cum îşi ajută părinţii la treburile casei şi dacă duminica merg la
slujbă la biserică.

Ridicând praful în urma lor, copiii trecură podul din
bârne de gorun ce lega malurile râului Tismana, ajunseră la
„cruce” şi cotiră la stânga pe drumul principal spre şcoală.

– Aşteptaţi-mă şi pe mine să iau o mână de
corcoduşe, zise Fănel – un băieţel   dolofan care venea mai
încet în urma grupului.

– Staţi măi, să vină şi nătăfleaţă, că  abia se mai
poate ţine după noi.

– Ăsta-i plin cu brânză, mănâncă un codru aşa de
mare şi tot nu se satură…

Vorbind vrute şi nevrute, copiii ajunseră la şcoală,
intrară fiecare pe la clasele lor, aşteptându-şi cuminţi dascălii.

– Bună dimineaţa !
– Bună dimineaţa domnule învăţător !
– Staţi jos ! Ia să vedem ce aţi făcut voi acasă,

dacă aţi dat atenţie temelor pe care vi le-am dat.Florian Văideianu anunţă invitaţii la
manifestarea literară
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Fiecare oră în parte trecu pe nesimţite, iar pe la
prânz toţi „ungurenii” se adunară în faţa şcolii şi plecară
spre casele lor aşa cum o făceau mereu.

*

Timpul îşi vedea  de treaba lui, oamenii de ale
lor, iar copiii creşteau văzând cu ochii. Traian, devenise un
băiat frumos, bine dezvoltat, vesel şi pus pe glume în fiecare
moment. Ba se şi îndrăgostise de o fată, vecină – la câteva
case de a lui. Încă nu îi mărturisise sentimentele pe care le
nutrea faţă de ea, dar o privea mereu atent când trecea ea
cu găleata să ia apă de la fântână. Stătea ascuns după gard,
uitându-se printre uluci. Fata îşi arunca privirea spre el –
ştia că e acolo şi zâmbea. Odată l-a întrebat ce mai face.

– Măi Lenuţo – se adresă Ion Burtea soţiei sale
–uite ce zic eu… Traian al nostru termină şapte clase şi
trebuie dat mai departe. Dacă tot avem biserică în sat, eu
zic să îl ducem la Craiova la seminar, ca să îl facem popă.
Până termină el şcoala iese şi părintele nostru la pensie şi
rămâne locul vacant. Îl însurăm în sat, eu cu prăvălia…,
aşa că n-o s-o ducem rău. Îi facem casă peste drum şi îl
avem lângă noi la bătrâneţe.

– Nu-i rău deloc, numai că trebuie să îl convingi
tu… dacă o vrea şi el…

Nici nu îl mai întrebară dacă doreşte sau nu.
Ajunşi la Craiova, băiatul a fost înscris la seminarul din
Mofleni şi, după ce tatăl său plecă, Traian rămase trist (la
internat), uitându-se  lung spre „cufărul” personal cu care
venise de acasă.

Nu era prea convins că o să rămână la această
şcoală. De altfel nici nu-i plăcea, îl indispuneau şi hainele
negre pe care trebuia să le poarte toată viaţa. Lui îi plăceau
culorile vii, calde, care înviorează şi bucură sufletul. Nici
zidurile reci ale şcolii, nici porţile ca la puşcărie nu îl
încurajau. Ar fi dorit să vorbească şi el cu o fată, să se plimbe
liber prin Lunca Jiului, să asculte păsările. Spiritul său de
om liber îl îndemna mereu să plece, să facă altceva în viaţă.

După două trimestre la seminar, Traian veni într-
o bună zi acasă la Ungureni şi le spuse răspicat părinţilor
săi:

–  Gata cu fabrica de popi, mă duc la Şcoala
Comercială din Târgu-Jiu. Chiar dacă şi acolo este internat,

e altceva, iar de sâmbăta după masa şi
până luni de dimineaţă pot veni şi eu acasă
să mai stau cu voi.

*
Apa  râului se rostogolea agale, trecând peste pietrele

deja rotunjite de vreme. Era atât de curată încât se vedeau cârduri
de peşti, înotând liniştiţi în căutarea hranei. Cu undiţa în mână –
un băţ lung de alun, legat de vârf cu un fir subţire, terminat cu un
cârlig în care un greiere atârna pentru a atrage peştii – Traian se
strecura  tiptil pe mal, ascuns printre frunzele sălciilor  ca să nu
fie observat de clenii ridicaţi la suprafaţa apei, să se încălzească
la soare. Acum e momentul. Lăsă uşor greierele în faţa peştelui
care se şi repezi spre pradă pentru a-şi potoli foamea. O smucitură
scurtă şi bietul clean se pomeni ridicat prin aer. ? „Ăsta da… se
gândi băiatul, are aproape un chil” ? şi îl puse în traistă peste
ceilalţi. „Prada” era destul de bună, se vedea după cât de greu
atârna săcuiul dat pe după gât, peste umăr.

– Noroc, Traiane… merge, merge?, - îl întrebă Fănel,
fostul său coleg de la clasele primare, care era cu oile la păscut.

– Da… am ceva, sper să mai prind. Mă duc la toaie
la Ocolişanu, acolo e plin de cleni.

Mergând la vale, ajunse la locul cu pricina, numai
că aici o mulţime de copii, care se scăldau în apa adâncă, făceau
o larmă de nedescris. Unii mai curajoşi veneau în viteză de pe
mal şi se aruncau cu capul în jos în apa ce se tulburase puţin.
Copiii se stropeau cu apă, împingând-o cu căuşul palmei peste
faţă şi râdeau în hohote. Toaia de la Ocolişanu era renumită. Aici
veneau la scăldat şi copiii din Vânăta. Băieţii mai mari se întâlneau
cu fete; uneori se legau prietenii şi se întemeiau familii.
Socializarea în mijlocul naturii sedimenta sentimente puternice.

Traian lăsă undiţa sub o salcie, puse şi traista  cu
peşte jos şi sări în apă alături de ceilalţi băieţi şi fete. Avea destul
peşte, aşa că o baie era binemeritată.

*
Vremea  trece fără să întrebe pe nimeni. Toţi ai lui

Burtea erau ocupaţi: Traian frecventa cursurile Şcolii  Comerciale
din Târgu-Jiu – ajunsese în ultimul an, Ion Burtea, tatăl său, care
mai îmbătrânise puţin, se gândea să mute prăvălia de la Ungureni
la Tismana. Aşa că, într-o bună zi, după ce cumpără o bucată de
pământ, la intersecţia drumurilor, (cel care duce la mănăstire cu
cel spre Gornoviţa), şi se apucă să construiască o casă pentru
băiat. Numai potrivit: băiatul termină şcoala şi devine negustor
în prăvălia din casa cea nouă. Având bani destui, lucrurile au
mers repede. Casă mare cu etaj (singura din Tismana la acea
vreme), pentru locuit, iar în curte una mai mică, unde va fi
prăvălia.

Traian Burtea, acum un adolescent înalt, subţirel, cu
părul pieptănat peste cap, ochii albaştri şi pătrunzători, cu
zâmbetul mereu prezent, atrăgea ca un magnet. Prăvălia ticsită

Primarul oraşului Tismana - ing.  Marian Slivilescu

Dr Doru Fometescu la mijloc, dreapta - jr. Florian
Văideianu, stanga - ing. Antonio Tomoniu
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cu mărfuri aducea clienţi din toate satele. Traian vorbea frumos
cu toată lumea, fiind şcolit în ale comerţului. Un adevărat
negustor.

Într-o vară, cam prin luna iunie, a apărut în Zăvoi,
la nici două sute de metri de prăvălie, o şatră de nomazi. În
migraţia lor anuală se stabiliseră acolo pe timpul verii, instalând
şi corturile.

Ziua plecau prin sate cu căldări, făraşe, ibrice şi
cazane din cupru pentru fabricarea rachiului. Veneau şi la
prăvălie să mai cumpere câte ceva, în special ulei şi mălai pentru
mămăligă.

– Măi… uite eu vă dau marfă fără să îmi plătiţi,
dacă voi mă învăţaţi să vorbesc ţigăneşte. Aşa că, atunci când
intraţi în prăvălie să vorbiţi numai în limba voastră, bine?

Mai făcea şi el escapade pe la corturile lor – în
timpul liber, iar până la sfârşitul verii Traian Burtea învăţă bine
să vorbească ţigăneşte, de ziceai că era de-al lor. Fericit peste
măsură, înţelegea tot ce vorbeau între ei.

Într-o zi de toamnă, când gospodarii se pregătesc
să culeagă viile, apăru în prăvălie o fată tânără, de o frumuseţe
nemaivăzută, care venise să cumpere un costum popular.

Vorbeşte  dr. Ion Mocioi

Imediat atrase privirea negustorului, care nu ştia cum să fie
cât mai amabil, sorbind-o din priviri.

– Ce doreşte domnişoara, cu ce vă pot fi de folos
?

– Aş dori să cumpăr un costum popular, complet
şi… pe cel mai frumos… nu contează cât costă, numai să mi
se potrivească.

Ochii fetei se încrucişară cu priv irea
pătrunzătoare a tânărului şi simţi un fior cald prin tot  corpul.
Din vorbă în vorbă lucrurile se lămuriră într-un fel.

Fata era  din Leleşti, din neamul lui Popeangă
poreclit Bâzoi – acela de avea pământ cât vezi cu ochii şi era
nemăritată. Se ştie doar că, după ce Traian a „furat-o”, a
făcut-o soţia lui. Viaţa a căpătat un nou sens, a devenit mai
frumoasă. Aşa s-a născut prima lor fată: Maria.

Într-o zi, care se anunţa destul de senină, intră în
prăvălie jandarmul şi îi aduse ordinul de încorporare, pleca
pe front.

                             *
La tejgheaua  din lemn gros de stejar, stătea o

tânără femeie; deşi zâmbea când intra câte un „muşteriu”, în
ochii săi mari şi negri se simţea tristeţea aşteptării. Era ajutată
de un băiat sărac din Leleşti, pe care îl angajase „băiat de
prăvălie”. Aurică era de toate cât îi ziua de mare. Căra apă,
spărgea lemne pentru foc, descărca marfa adusă cu căruţele
de la oraş… mai avea grijă de micuţă, de Mioara, să nu plângă
sau să cadă jos din pat.

„Cocoana”, cum îi spuneau localnicii, nu ceda în
ruptul capului în faţa greutăţilor. Era energică şi dorea cu
toată fiinţa sa ca prăvălia să meargă bine şi să se dezvolte.
Când va veni Traian de pe front să găsească totul în regulă şi
să se bucure. Aşteptarea era destul de grea, dar, luată de
iureşul muncii, mai uita, iar ziua trecea mai repede. Creştea
şi Mioara, făcându-se din zi în zi tot mai frumoasă şi
ascultătoare.

După doi ani de front în Crimeea, unde fusese
rănit la picior, Traian se întoarse acasă, mult mai matur şi
mai hotărât să continue munca lângă familia sa. Micuţa deja
reuşise să rostească primul cuvânt: „ta-ta”.

Se strânseseră ceva bani, iar cei doi hotărâră ca
„peste drum” să construiască o nouă casă pentru o prăvălie
mai mare. Casa cu etaj să le servească drept locuinţă. Aşa
au început construcţia la care s-a lucrat vreo doi ani. Mâna
de lucru era asigurată de cei din mahalaua Tismanei, care
erau renumiţi zidari şi viorişti. Traian Burtea, toată ziua pe
lângă ei, urmărind ridicarea construcţiei, învaţă şi dialectul
ţigănesc vorbit de localnici. Avea o mare uşurinţă în învăţarea
limbilor. Ştia şi ceva ruseşte, învăţase pe front.

Construirea casei a fost terminată şi s-a inaugurat
noua prăvălie „La Traian”.

– Sunt foarte fericit, mulţumesc Domnului, zise
Traian într-o zi. Cred că ar trebui să mai avem un copil…
poate va fi un băiat. Pe ăsta negustor îl fac.

                          *

Cuvântul fostului preşedinte al UJCM-Gorj, Nicolae Bâzu,
preşedintele direct al dlui Traian Burtea (1918-1981)

preşedinte "Arta Casnică" Tismana

Citiţi întregul roman aici:
http://www.pestisani1969.ro/pdf/Florian_Vaideianu-Boier_printre_tovarasi.pdf

Vedeţi coperta cărţii format mare, aici:
http://www.pestisani1969.ro/imagini/Florian_Vaideianu-Boier_printre_tovarasi-Coperta.jpg
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                        *
Nascandu-se Nicolae Ceauşescu, Petrache Lupu de

la Maglavit a primit mesaj de la Moşu (Dumnezeu) despre
această naştere excepţională.

Petrache Lupu s-a dus, i-a citit destinul, a informat
întreaga familie Ceausu – Tătăran despre cine se născuse.
Toţi au fost uimiţi de vestea neaşteptată, buna vestire pentru
ei şi reaua vestire pentru  ţară. Plecând din ţigănescul clan
Ceuşu – Tătăran, Petrache Lupu a plecat în satul Cârnilor
şi Tălpenilor să-i vestească şi pe ei.

- Cârnilor, Tălpenilor, voia Domnului cu voi, sunteţi
acasă?

- Păi este iarnă, unde ai vrea să fim pe frigul ăsta şi
oricum, cine eşti?

- Sunt Petrache Lupu de la Maglavit şi vin la timpul
potrivit să spun ce Moşul mi-a vorbit.

- A eşti tipul ce dă cu minciuna spunând că aduce
vestea bună eşti tipul ce se dă Mesia şi sperie toată
România.

- Vreţi să ascultaţi ce am de zis sau nu?
- Hai, zii !  Şi primind încuviinţare, Petrache Lupu

le-a spus Cârnilor şi Tălpenilor începând cu o întrebare.
- Îi mai urâţi pe Rizeşti şi Arnăuţoi?
- Mai întrebi? Sunt veacuri de când îi urâm

neîncetat şi nimic nu s-a gătat.
- Buna vestire ce v-o aduc cu voie de la Moşu e

aceea că în anii următori îi veţi putea termina pe Rizesti
şi Arnăuţoi numai dacă veţi atinge Steauă Roşie ce vine
de la Răsărit. De altfel chiar s-a născut un viitor
conducător slujitor al stelei roşii în Scornicesti, cătunul
Tătărai, aşa că fiţi gata.

- Mai Magule, ori eşti nebun ori şarlatan şi ne
furi pe toţi la bani. Păi Rizeştii şi Arnăuţoii sunt neamuri
vechi de popi şi arnăuţi sau jandarmi, cum la zice acuma.
De ce ar ajuta Moşu, adică Dumnezeul tău pe noi cei ce
urâm Biserica?

- Ei asta-i bună, zise Petrache Lupu de la
Maglavit, nu vreţi voi de veacuri să macine şi moara
voastră, de ce nu va bucuraţi oameni buni?

- Pentru că-i greu de crezut zise careva.
- Nemulţumitului i se ia darul, zise Petrache Lupu

aşa că speraţi, aşteptaţi şi la semne vă uitaţi.
Şi dragi tovarăşi şi prieteni, cetăţeni ai Erei Post

Comuniste, din acel moment cârnii şi tălpenii se uitau
pe cer să vadă steaua roşie seară de seară şi nu doar ei
se uitau pe cer, la fel se uitau pe cer şi rizeştii şi arnăuţoii
că aflaseră şi ei cum stăteau lucrurile. În cele din urmă,
plictisiţi, că nu vedeau pe cer decât stele albe şi Luna
sub diverse forme şi culori toţi au trect la treburile lor.
Dar veneau prin sat postaşii care aduceau ziare şi cei ce
ştiau să citească vesteau şi pe ceilalţi, aflând astfel cu
toţii de pericolul Comunist şi de Steaua Roşie. Între timp,
Nicolae Ceauşescu fugise de acasă şi devenise mărior
(hoţ de geamantane) şi aşa a luat un geamntan cu
manifeste devenind comunist.

Intre timp, Petrache Lupu vestise pe Regele Carol
şi autorităţi despre venirea comunismului, veste ce le-a
picat greu la stomac. Chiar se zice că legionarii, ori
comuniştii deghizaţi în legionari au încercat să-l omoare.
Din fericire nu le-a reuşit şi Magul a supravieţuit.

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

FRAŢII DIAVOLULUI
- Volum lansat marţi, 27 aug. 2013 -la Primăria sect. 2

Bicureşti, Clubul Calderon -

Fragmente - Paginile 33-38

Noul Petrache Lupu vorbeşte de lângă
scutul antirachetă de la Maglavit
despre modernizarea României
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Zis, vis şi făcut plăcut dragi tovarăşi şi prieteni,

cetăţeni ai Erei Post Comuniste, în urma zilei de 23 august,
mai précis a puciului din ziua aceia, românii au întors
armele contra lor înşişi, aducând comunismul să
înlocuiască democraţia aflată sub ocupaţie nazistă.

Cârnii, tălpenii, urdărenii  şi-au amintit că au nume
de poporeni şi au devenit comunişti peste noapte. Nu mai
vorbim de cei din comunele Leu, Amărăşti şi Castranova,
din Olt, aceştia fiind cei mai răi dintre olteni.

Zis, vis şi făcut plăcut dragi tovarăşi şi prieteni,
cetăţeni ai Erei Post Comuniste, cârnii, tălpenii, urdărenii
având ura de partea lor şi combinaţia cu forţele sovietice
au pornit o cumplită vânătoare contra rizestilor şi
arnăuţoilor, aceştia din urmă s-au apărat având arme de la
armata germană ce fugise din România lăsând armele în
mâinile ţiganilor români.

Aşa au început luptele crâncene cu victime din
ambele părţi. În final s-a înfăptuit colectivizarea, încep
momente controversate, Rizeştii şi Arnăuţoii aveau avere
multă, dar seara trăiau la flacăra lumânării, cârnii, tălpeni
săraci fiind aduceau lampa lui Ilici şi vor spune: “Iată ce
reformatori am fost”. Este adevărat, sub comunism
s-au construit metrouri, blocuri, radiouri şi televizoare dar
l-au exclus pe Dumnezeu. Pe urmă, radioul şi televizorul
au fost construite de americani cu peste 20 de ani înaintea
comunismului în America. Cârnii şi tălpenii susţineau
că Iisus Cristos a fost ucis cu sabia de Sfântul Petru.. Merge
şi aşa, dacă se păstrează Biserica. Problema este că în
comunism s-au dărâmat multe biserici sau li s-a schimbat
destinaţia. Când reuşeau a prinde partizani de tipul
Elisabetei şi Gheorghe Rizea tălpenii şi cârnii spuneau:

- Ei  Rizeştilor, cândva un popă State Rizea ne înşela
şi ne tăia nasul,  ce ar trebui să va facem noi acum? Ai,
ţapilor, berbecilor? !

- Asta  a fost de mult în vechime, ce vină avem noi?
- Zău? Curios! Şi cum rămâne cu pilda voastră

biblică ce spune: „Pentru păcatele părinţilor plătesc
urmaşii, ai, ce vreţi măi ţapilor să uităm totul, să punem
batista pe ţambal şi asta când, acum când steaua roşie
este de partea noastră, când bogaţii au sărăcit şi cei
flămânzi s-au veselit?

- Este bun citatul, dar aţi exclus biserica.
- Fira-ţi ai dracu de matracuci şi au început

neînchipuitele torturi şi violuri în cadrul acţiunilor de
reeducare, iar soldaţii şi miliţienii sovietici se amuzau fiind
martori la aşa ceva, spunând că i-am întrecut şi pe ei în
răzbunări (exerciţiu fac maeştrii mai călare mai pedestrii)

Între timp, fraţii Tutilă şi-au asasinat tatăl pentru a
accede în partid, fiind în ton cu vremurile şi înfăptuind
paricidul narat de scriitorul gruzin Kazbeghi.

Ca un corolar al luptei de clasa pentru putere, în
lumea satului s-a înfăptuit colectivizarea. De reţinut că
victoria comuniştilor nu a putut fi deplina deoarece în
zonele de dealuri şi munte nu a putut pătrunde din cauza
luptelor ce încă se duceau. Dar pentru a nu se extinde
eşecul, comunstii au spus că s-a terminat şi gata, victoria
fiind a lor. După această victorie, ţăranul român aproape
că şi-a pierdut identitatea devenind după noii conducători,
“băi colectivă“, iar a fi dascăl sau inginer devenise vorbă
de ocară fiind similar cu duşmanii poporlui ce trebuiau
reeducaţi.

Prin toată România, prin gări şi restaurante, ţiganii
se certau cu nevestele  pirande) aruncându-

şi vorbe aparent vesele:
- Farfarisito, strigă el
- Inginerule strigă piranda.
Prin 1956 a avut loc revolta anticomunistă din

Ungaria. Walter Roman Neullender a aruncat şopârla
conform căreia revoluţionării maghiari voiau să ia Ardealul
cu toate că dacă a existat un asemenea proiect asta se
putea realiza într-un plan îndepărtat. Dar toţi agenţii
comunişti români şi sovietici au lansat această şopârlă
păcălind şi sensibilizând populaţia romană.  În Ardeal, toţi
partizanii români  au coborât din munţi inscriindu-se în
partidul bolşevic devenind fraţii diavolului. Partizanii
unguri au coborât şi ei pentru a nu pica de băieţi rai şi au
renunţat la luptă până în noiembrie 1987 când Ceauşescu
a înţărcat bălăia decretând că Moş Nicoae este grav bolnav
iar Moş Gerilă a decedat, lovind grav în sufletele copiilor
şi a celor mari. De altfel era o practică pe atunci ca
dezidenţii maghiari şi germani să fie condamnaţi ca fascişti
sau iredentişti, putând fi astfel executaţi în 90 de zile în
vreme ce dezidentii români erau condamnaţi ca artişti fiind
închişi la ocnă sau ospiciu.

Din Moldova, Viasov şi Bâtlan au informat partidul
privind această greşeală. Prudenţi, fraţii Tutilă au făcut şi
ei acelaşi lucru, dar Ceausecu credea că Marxism –
Leninismul şi poporul fac totul.

Cândva, Ecaterina, mama  lui Stalin, îi scria fiului
său devenit Tar Roşu (sovietic) „Draga Soşo, în lupta
voastră ilegală aţi pretins mereu că veţi aduce Raiul pe
Pământ. Unde este acest Rai, când se tot vorbeşte în  presă
de comploturi antipartid, antistat şi ţi se ridică osanale de
parcă ai fi Ţar din lumea egalitaristă, Iosife, unde-iI traiul
şi vătraiul, unde-I liniştea şi Raiul?”

A urmat răspunsul lui Stalin:
- Poate că ici colo ai dreptate dragă mamă dar

partidul bolşevic este mesianic asemeni lui Cristos,  după
cum spunea Napoleon Bonaparte  „Nu poţi face scrob
până nu spargi oul”.  Şi pe urmă citatul „Sabiei Roşii”
spune clar: Până nu va fi comunizată ultima ţară nu vom
băga sabia în teacă. De altfel în lagăre şi ocne datinuţii se
certau între ei: “Stalin e mare ca Petru cel Mare dar lipseşte
Dumnezeu ca şi mândrul curcubeu”

Şi în ocnele din România ca şi-n România toată,
se purtau certuri asemeni celor de la Kiev şi Moscova.
„Ghită Dej şi Ceausecu sunt oameni buni că ne apară de
huni. Iar maghiarii sau alţi români răspundeau:

- Dar armata sovietica stă pe cap ca o plătică.
Atunci să facem totul ziceau alţii, inclusiv cârnii



Citiţi întregul roman aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Stefan_Adrian_Stoian-Fratii_diavolului.pdfPagina 14
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şi tălpenii rizestii şi arnăuţoii
- Ceauşescu-i sfânt tâmpiţilor, că doar a interzis

avortul, ziceau cârnii şi tălpenii, iar rizeştii  şi arnăuţoii
răspundeau:

- Ceauşescu face totul şi a interzis avortul.
Cât despre Ceauşescu, acest demn urmaş al lui

Păcală întradevăr a interzis avortul cu scopul de a fi luaţi
cât mai mulţi copii şi a fi crescuţi de arabi în scopul de a
lupta în cazul în care ar fi putut să cadă regimul. Efectul
acestei tehnici se va vedea în anul 1989 când tinerii
mercenari vor trage din ascunzişuri în popor folosind parole
ca: „hârtia va fi albastră şi atenţie la flori”.

Oare cârnii şi tălpenii ştiau de acest malefic plan?
Pentru că primiseră şi ei ordin de a lua copii şi de a-i da
arabilor înfăptuind acest cumplit tribut  al sângelui. Dacă
n-au ştiut asta este! Dar dacă au ştiut e mai grav pentru că
vinderea altor copii ca mercenari trece mult dincolo de
răfuiala lor cu rizeştii şi arnăuţoii.

Cât despre copii mercenari nu vă miraţi. Adesea în
istorie copii orfani au fost mai credincioşi împăratului decât
restul ţării, deoarece nu aveau alt reper. Târziu de tot, rizeştii
şi arnăuţoii au înţeles ura cârnilor şi talpenilor împotriva
lor şi se întrebau când şi cum se va termina totul, aruncau
mai rar sau mai des manifeste în care atacau partidul făceau
adesea apel către miliţie şi COT şi chiar către armata
sovietică să fie de partea poporului deoarece măcar parte
dintre ei proveneau din ţări creştine. Când arabii furau de
pe tarabă ouăle şi roşiile din faţa românilor, rizeştii şi
arnăuţoii întrebau către cârni şi talpeni, ajunşi mulţi dintre
ei în funcţii importante în partid, miliţie şi COT. Asta-i
libertatea şi egalitatea atât de mult cântată şi lăudată? Iată
ce fac arabii ! Ne iau oul cu mânuţa, când li se va tăia lăbuţa?

Bineînteles, dragi tovarăşi şi prieteni, cetăţeni ai Erei
Post Comuniste, că în urma acestor versuri agitatoare,
rizeştii şi arnăuţoii erau adesea arestaţi de cârni şi talpeni.
La rândul lor, prevăzători, cârnii şi tălpenii îi informau
inclusiv pe Ceauşescu despre starea de fapt din ţară, dar
Ceauşescu ori nu putea să accepte stările negative, ori avea
prea multe afaceri cu lumea arabă, astfel încât nu mai putea
da inapoi ori ambele la un loc. Dar ce ne mai mirăm?
Ceauşescu nu a acceptat sistemul numit perestroika
asemeni lui Irod din vechime. Aşa se face că în momentul
apariţiei Perestroicăi, cârnii şi tălpenii au vorbit între ei
împreună cu fraţii Tutilă şi cu activiştii sovietici.

- Steaua Roşie începe să pălească tovarăşi, ce-i de
făcut? vorba tovarăşului Viasov din Moldova „Ciortai noci”

- Voi românii aveţi o vorbă: „Fă-te om de lume nouă
să furi cloşca de pe ouă” aşa că ne place sau nu, nu ne
rămâne decât să aplicăm ceea ce se cheamă adaptare, ăsta-
i mesajul lăsat de Dinu Păturică, nu-i aşa?

- Da tovarăşi, dar nici Dinu Păturică nu s-a adaptat
la tot ce s-a întâmplat.

- Aşa, atunci facem ce-om putea şi vedem ce s-o
întâmpla şi vom aştepta sorocul văzând ciocul cu norocul”

Cam instabilă era vremea aceea nu-i aşa? Dragi
tovarăşi şi prieteni, cetăţeni ai Erei Post Comuniste, aşa că
din acel moment, cârnii şi tălpenii îi hărţuiau când mai rar
când mai des pe rizeşti şi arnăuţoi deşi vă daţi seama că
teama lor cea mare era să nu cadă comunismul pentru a nu

revenii la putere duşmanii lor. De altfel, după căderea
comunismului activiştii politici au lansat de-a lungul şi
de-a latul ţării vorba proletară vin moşierii. Astfel
ajungandu-se la celebră vorba parodică „Apel din
Timisoara, nu ne vindem ţara” în vreme ce adevăraţii
revoluţionari anticomunişti strigau „Apel din Timisoara,
trezeşte Doamne ţara”

Cât despre Dinu Păturică despre care s-a vorbit
adineauri acesta a murit în ocnă de la Telega în 1830,
lăsând mulţi urmaşi în urma lui, unul fiind pote actualul
miliardar Dinu Patriciu Paturiciu. A fost o vremea când
Petrache Lupu de la Maglavit îl vestise că Steaua Roşie
îl va proteja, acum steaua roşie pălea, aşa că atât cârnii
cât şi tălpenii l-au tras la răspundere.

- Dumnezeu şi Diavolul să vă vadă şi să vă bată
zise Petrache Lupu, au să va răsplătească după caz. Şi
voi şi fraţii Tutilă şi Viasov şi Bâtlan m-au vizitat şi le-
am spus şi lor ce vă spun şi vouă: „Eu am fost cinstit şi
v-am spus ce m-a pus să vî spun Moşu. Că Steaua Roşie
vă stă pe cer multă vreme nu veşnic ce vină am eu?
Moşu a dat, Moşu a luat, totul aşa s-a întâmplat, omul
nou a trăit cât s-a adaptat, zise Magul supărat.

Şi dragi tovarăşi şi prieteni, cetăţeni ai Erei Post
Comuniste, în felul acesta, din păcate, s-a tot erodat
sistemul comunist. Olteanu Jianu, inginer de profesie
s-a întors din Libia după ce a realizat că Moamar Gadaffi,
presedintele Libiei a zis: “Am vorbit cu Ceauşescu şi
am convenit să ne mai trimită încă 3000 de sclavi. Când
a înţeles ce a zis Gadaffi au protestat şi probabil s-au
sculat şi alţi colegi să protesteze. Culmea, au venit abia
acum, ambasadorii comunişti ce probabil proveneau
şi dintre cârni şi talpeni.

L-au chemat pe Olteanu Jianu la Ambasadă
precum şi pe ceilalţi ce protestau şi aflnd despre ce-i
vorba i-au tracasat să semneze nişte hârtii cum că jurau
să se întoarcă în ţară şi să nu mai plece niciodată de
acolo.

-  Cac tac, cum aşa? Nu avem voie nici să vizităm
ţările comuniste?

-  Ce-or să facă  cu voi cei din ţară nu-i treaba
noastră. Voi semnaţi şi să nu mai comentaţi.

Tovarăşii în cele din urmă s-au întors în ţară şi
au povestit colegilor ce s-a întâmplat în Libia, faptele
răspândindu-se ca zvon.

In cele din urmă, ajungând în Oltenia natală,
Olteanu Jianu a văzut faptul că multe biserici erau
dărâmate şi a aflat că Ceauşeştii lăsaseră întreagă o
biserică în care, pe pereţi, la loc de cinste, erau pictaţi
bunicii şi părinţii Ceauşeştilor, încât şucărit, Olteanu
Jianu a declarat: Andruţa Ceauşescu face greva foamei
în iad pentru reîntregirea neamului. Cât despre ai nostri
tovarăşi cârni şi tălpeni, ne pun ţara pe buşteni. Pentru
aceste vorbe, inginerul Olteanu Jianu a fost arestat şi
închis la ocna ce se afla în mod ironic pe str. Libertăţii
iar cimitirul pe str. Învierii. În cele din urmă, Olteanu
Jianu a avut şansa şi onoarea de a evada din ocnă, a
fost una din puţinele evadări ce au avut loc în România
sovieto-bolşevică, dar depre asta, altă dată, dragi
tovarăşi şi prieteni, cetăţeni ai Erei Post Comuniste.



    - Mamă, de ce, de la noi nu cumpără nimeni? Cu ce o
să-mi iei caietele de şcoală dacă nu vindem nimic?... întrebare
de copil pe care am auzit-o şi mi-a atras atenţia în timp ce
eram la cumpărături în piaţă, motiv care m-a determinat să mă
opresc. Era vocea unei fetiţe în vârstă de şapte-opt ani,
plăpândă, cu  părul bălai şi ochi albaştri, care, tristă  şedea în
picioare lângă mama sa, ce oferea spre vânzare fructele culese
într-o găleată  din pomul crescut  sălbatic, în capătul grădinii
cu vie hibrid.

Cadru insignifiant în piaţă într-o zi de Septembrie
întâmplat într-un vacarm creat de cumpărători şi  vânzători, –
un du-te vino de persoane care mergeau de la o tarabă la alta,
neştiind de la cine este mai bine să cumpere când toţi te îmbie,
ca să cheltuiască mai puţin şi marfa să fie de calitate. „Dacă
vrei să ieşi în câştig, vinde când te roagă şi cumpără când te
roagă!” vorbe mari reţinute, când eram foarte tânără, de la un
evreu negustor.

Aveam în faţa mea o mămică tânăra care venise la piaţă
cu odorul ei, să facă rost de bani, fiindcă peste o săptămână
copila începea şcoala. Într-o găleată din plastic roşie, erau
adunate piersici galbene, scuturate din pom cu o zi înainte de a
veni la târg. Uitându-mă cu duioşie în ochii fetiţei, m-am aplecat
şi în timp ce pipăiam marfa expusă, îngândurată, în minte ca’ntr-
un film, mi s-a derulat evoluţia evenimentelor petrecute în viaţa
oamenilor truditori de la sat unde  şi eu m-am născut şi care,
unele au devenit istorie.

Până în Decembrie 1989, piaţa de aprovizionare cu
alimente a cetăţenilor târgului ajunsese să fie ceva doar
simbolic. Din ceea ce era – până în colectivizare – nu mai
rămăsese nimic. Luându-le pământul şi vitele, ţăranii, altădată
gospodari prosperi, fuseseră transformaţi în orăşeni de mâna
a doua, mahalagii. Sărăciţi, fuseseră atraşi la oraş unde, pe
şantiere  se creaseră locuri de muncă şi implicit satele se
goliseră de populaţie, de bună-stare şi frumoasele obiceiuri,
care altădată dădeau vieţii farmec.

În anii ’70-80 ai secolului trecut, în zilele de târg, dacă îţi
sacrificai timpul să mergi la piaţă, aveai neplăcuta ocazie să
constaţi o lipsă totală de produse agro-alimentare care în mod
normal numai de aici trebuiau procurate, deci o pierdere de
timp. Ici, colea, mai apărea câte o femeie de la ţară, vizibil
neajutorată, care, oferea spre vânzare chite proaspete de
verdeaţă, ouă, urdă, fasole, vreo sticlă cu lapte, sau de ţuică şi
vin, făcute pe furiş şi tot aşa vândute, despre care, cu voce
scăzută  te avertiza: Am un kil de ţuică bună, vi-l dau ieftin ca
să plec că mă prinde sara şi stau departe…

În perimetrul pieţii se construiseră clădiri noi, încăpătoare,
hală de carne, dar erau goale fiindcă produsele
alimentare plecau la export.  Trebuia ca, în patru

ani şi jumătate să achităm împrumutul extern de 25 de
miliarde de dolari, care,  la început fusese eşalonat, firesc,
pe zece ani. Aşa a hotărât Partidul, aşa trebuia făcut! Ce
dacă populaţia n-avea nici pâinea de toate zilele!...

Gospodăriile agricole (colectiva, cum îi ziceau locuitorii
satelor  îmbătrâniţi şi mai şedeau pe acolo),  nu aveau
magazine de desfacere, fiindcă nici n-aveau produse
pretabile pentru comerţul cu amănuntul, această activitate
fiind un monopol al Trusturilor Întreprinderilor Agricole de
Stat şi al Staţiunilor pomicole ce deţineau magazine şi
chioşcuri în care se comercializau legume ce nu erau căutate
la export: ciolane de porc, porecliţi în batjocură, adidaşi ,
gheare şi capete de păsări,  puii de găină sacrificaţi sub
greutatea normală  din diverse motive, renumiţii, - fraţii
petreuşi.

Din ce a fost odată piaţa târgului ajunsese un maidan,
cu câteva mese dărăpănate  sub care sălăşuiau în voie câinii
vagabonzi abandonaţi de stăpânii lor, cărora le fuseseră
confiscate şi dărâmate casele,  pentru a se crea loc de
construcţie a blocurilor hidoase, dar necesare ţăranilor
urbanizaţi. Femeile de la ţară, câte mai veneau după un
franc, înşirau pe aceste tarabe soioase, sub cerul liber, (vara
în soare, iarna în zăpadă), conţinutul sărăcăcios al desăgei
adusă în spate, pe jos sau cu RATA, de la mulţi kilometri
depărtare.

După anul 1990 treburile s-au schimbat, dar multe
chestiuni vitale au rămas încă nesoluţionate. Ţăranii şi-au
ocupat terenurile avute înainte de colectivizare, dar foarte
mulţi  nici acum nu au posibilitatea să le muncească. Unii

ION C. GOCIU - (n. 1934, Ciuperceni - Gorj) -
prozator.

 Mădălina

 Mădălina-i veselă. A vândut toate persicile
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sunt bătrâni, alţii săraci iar cei tineri n-au chef să se apuce de
agricultură. E mai bine la discotecă! În locul atelajelor şi vitelor
de muncă, predate fără plată la colectiv, n-au primit nimic.
Maºinile agricole ºi construcþiile ceapeurilor au fost lichidate,
măsluit, între conducătorii existenţi la desfiinţare.

  Pieţele au fost modernizate, mesele schimbate şi puse
sub spaţii acoperite. În scurt timp au apărut şi oamenii de
afaceri, bişniţarii isteţi care, la nivel naţional, prin diferite reţele
organizate aduc mărfuri din afara ţării. Acum, în piaţă  găseşti
produse exotice tot timpul anului la care altă-dată nici nu te
puteai gândi. Banane, portocale, ananas, kiwi, struguri, etc.
poţi mânca în orice anotimp. Piaţa îi plină de trufandale la
preţuri ce concură pe cele autohtone. Trailere întregi pline cu
produse agricole nu sunt luate în evidenţă şi statului nu i se
dau taxele şi impozitele cuvenite. Mesele pieţei au fost
închiriate de aceştia, iar pentru ţăranii producători cu acte în
regulă şi plătitori de taxe, nu mai este loc. Când, timizi,
încărcaţi cu marfa lor se apropie de vreo masă, sunt alungaţi
şi n-au un loc s-o  pună nici pe jos.

                             *
Nici nu terminasem bine de pipăit fructele că mama

fetiţei mi-a zis:
- Luaţi doamnă că-s  bune’n gură şi nu-s stropite ca

ălea aduse de-afară, că de aia au pete pe coajă, nu de altceva.
Gustaţi una să vedeţi ce bune sunt! Dacă vă e silă, mă duc
eu s-o spăl la pompă, şi o să vă convingeţi că-s gustoase şi-
s de-ale noastre. Ascultând-o, fără să realizez, aproape de
mine se mai opriseră două doamne, ascultând şi parcă

aşteptând  un
verdict din partea
mea.

Mădălina se simte
bine la şcoală

La pipăit
fructele erau tari şi,
eu nu sunt o
c o ns u m a t oa r e
ahtiată după
piersici. Îmi plac

fructele şi mănânc din toate, dar cu măsură. Prunele şi strugurii
în exces, îmi produc purgaţie. Dar… acum sunt pusă într-o
situaţie de compasiune şi trebuie să cumpăr fiind convinsă
că fac un bine. Pe furiş, privesc faţa fetiţei care mă urmăreşte
cu speranţă că voi lua şi de la ele ceva. Ca un avertisment
îmi sună în cap teama ei că, nu are cu ce să-şi cumpere
caiete şi peste o săptămână începe şcoala. Gândesc că poate
telepatic îmi transmite ceva. Eu cred în aşa ceva şi vreau să-
i răspund la fel şi ei, chiar dacă n-avem legături genetice.
Între mine şi fetele mele s-au întâmplat multe situaţii care au
confirmat credinţa mea.

- Câţi ani ai domnişoară şi în ce clasă eşti? am întrebat-
o uitându-mă în ochişorii ei azurii ca cerul în luna Septembrie.

- Am împlinit opt ani la Sfântul Ilie şi sunt în clasa a
doua, şi voi fi la doamna învăţătoare  Elena Popeangă!

„Ce lucruşoare frumoase am prin casă rămase de la
nepoată-mea, care i  s-ar potrivi, unele neîmbrăcate. Păcat
că nu am cum să i le dau acestei fetiţe de care prinsei drag
de cum o văzui!”, chibzuiam în sinea mea în timp ce ea mi-a
spus că în clasa întâi a luat premiul cu coroniţă.

- Brava! Mă bucur pentru tine şi s-o asculţi pe mama
ta. Uite, îţi cumpăr  că-mi plac foarte mult
piersicile tale! Când eram ca tine aveam şi eu

unul în vie şi când s-a ofilit, că n-am adunat frunzele de sub el,
am plâns.

- Noi le măturăm,  c-a zis bunicul, că dacă rămân se
otrăveşte pământul şi se usucă pomul. Tata le-a ars în şanţ să
spele apa ploii cenuşa, îmi explică mica mea interlocutoare în
timp ce eram cu gândul dus la viaţa aspră de la ţară şi sărăcia
în care se zbate atâta lume.

- Vreau două kilograme! …Mă adresai mamei, care era
fericită că cineva străin şade cu ele de vorbă şi-i face saftea.
Atât i-a trebuit să audă şi mi-a oferit o pungă de plastic neagra,
să-mi aleg pe care le vreau.

„Nu mănânc eu atâtea nici într-o săptămână, că mai am
acasă destule prune şi struguri. Le fierb şi la fac compot, dar
azi fac o pomană de 8 Septembrie, ziua numelui bunicii mele”.

- Pune dumneata, dar unde le cântăreşti?, am întrebat-o
eu.

- La domnul acela, şi-mi arătă întorcând privirea spre un
bărbat care era  la o masă închiriată încărcată până la refuz cu
cartofi, - că-i de la mine din comună şi ne cunoaştem, mi-a
răspuns mama fetei bucuroasă că vinde şi ea ceva şi nu rămâne
cu găleata plină.

- Cât costă? Am întrebat-o după ce le-a cântărit.
- Le dau cu doi lei kilu, doamnă! Vi se par scumpe?
- Nu, dar nu ştiam cât să-ţi plătesc pe ele!
Din borsetă am scos o hârtie de cinci lei şi i-am spus ca

leul rest, să-l dea fetiţei să-l pună în poşetuţa ei pentru când o
avea nevoie.

- Mădălină, zî săru’ mâna şi mai pune şi tu nişte piersici
în plasa  doamnei!

Fetiţa s-a repezit şi a luat din găleată un pumn de fructe.
În mânuţa ei erau trei piersici mici. Atâtea au avut loc în palmele
sale. Văzând ce a luat, femeia s-a ruşinat şi  i-a reproşat fiicei
sale:

- Mamă, tu luaşi numai d’ale mici. Ia mai mari, că doamna
fu darnică şi azi o să ne meargă bine!

-  Mie ăştea îmi plac că-s mai dulci, de aia le luai !
răspunse Mădălina, convinsă în sinea ei, că a oferit din cele
mai bune şi s-a achitat şi ea de doamna darnică în Dumineca
dinaintea începerii anului şcolar. N-avea de unde să ştie, că şi
pentru doamna darnică un leu contează mult, că pensia îi este
mică, de subzistenţă.

…Când m-am întors şi am plecat cu punga plină de
piersici, cele două doamne care probabil auziseră discuţia mea
cu mica vânzătoare şi fuseseră şi ele impresionate, le-am auzit
când le-au spus:

- Puneţi-ne şi nouă câte două kile!...
Oamenii cu suflet, oricât ar fi de săraci,  la sărbători fac

şi pomeni.

În această goană nebună pentru câştig fără măsură, care
a dezbinat societatea, cu ce s-a înbunătăţit viaţa oamenilor
cinstiţi după Revoluţia din Decembrie 1989?  Mă întreb şi eu,
…aşa!
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Bărbaţii şi femeile din
societatea de azi

În general, unui bărbat îi place să se simtă rege, leu,
în mica lui celulă cavernoasă a societăţii, în familie, şi pe
undeva aşa şi este. Acest lucru îi demonstrează lui şi
ansamblului social din care face parte, că el ţine frâiele în
mâini, că fără el lumea nu ar exista şi, implicit, femeia din
spate ar aluneca în prim planul abrutizării, ar sucomba în
izolare şi s-ar stinge într-un anonimat deprimant pentru cei
ce încă îi mai populează grupul din care a făcut cândva parte
ca un întreg. Ea reprezintă un sex slab, incapabil de a se
adapta noilor condiţii când, nevoită fiind, trebuie să facă faţă
greutăţilor vieţii, să combine viaţa personală cu cea
profesională în mod armonios, să caute soluţii pentru a evada
dintr-un faliment emoţional iminent în care tocmai a fost
lepădată. Bărbaţii au convingerea iluzorie că o femeie este
incapabilă de a se acomoda multitudinilor de probleme
apărute fortuit, că ele nu ştiu să-şi reorganizeze viaţa după
standarde noi şi că nu vor putea face faţă cu succes unei
vieţi solitare şi independente.

Mare greşeală! Cea mai mare care poate exista în
concepţia unui bărbat!

Femeile nu sunt nici pe departe aşa. Femeile sunt
vulcani neînţeleşi care erup când nu te aştepţi, femeile sunt
sarea şi piperul unei relaţii, indiferent dacă puteţi şi vreţi să
recunoaşteţi asta sau nu. Femeia este cea care poate şi ştie
să salveze sau să înece o căsnicie, o poate înălţa sau o
poate coborî, o poate manipula după bunul său plac, poate
face dintr-un bărbat un om fericit sau, dimpotrivă, cel mai
nefericit de pe pământ - acesta se numeşte controlul subtil
al unei relaţii. Trebuie doar SĂ VREA. Dacă ştie să fie
diplomată, dacă ştie să facă salturi peste prăpăstii, să fenteze,
să se ascundă sau, din contră, să se arate când e cazul,
atunci va reuşi. Dacă însă se va împiedica, cu sau fără voia
ei, va fi un fiasco, dar chiar şi în această situaţie, o femeie

nu va sta să plângă după un bărbat care a părăsit-o din cine ştie
ce motiv (altă femeie, în marea majoritate a cazurilor, excluzând
alcoolismul sau violenţa domestică care sunt cele mai debile şi
mai primitive forme de manifestare a omului de grotă practicate
de nişte al ienaţi poposiţi  dintr-o eroare catastrofală în
aşezămintele omeneşti) şi nici nu-şi va pune capăt zilelor
(Doamne fereşte!), decât dacă are ceva labil în psihic încă de
dinainte şi nu conştientizează asta decât atunci când ajunge în
faţa faptului împlinit. Aici, intervine educaţia de acasă care este
decisivă, precum şi pregătirea profesională. O femeie împlinită
profesional (fiindcă nimeni nu-i poate fura neuronii, ştiinţa,
diplomele şi capacitatea intelectuală), se va refugia în muncă,
îşi va găsi noi ocupaţii, îşi va face un amant pentru care e posibil
să aibă ceva afecţiune sau nu, va progresa la locul de muncă şi
va fi mult mai prudentă în relaţii. O femeie singură, care mai are
şi copii, va renunţa cu bucurie la orice mascul mediocru ce-i va
da târcoale şi îşi va revărsa dragostea naufragiată dar reînnoită
sub altă formă, peste cei care-i poartă sufletul în eternitate: copiii,
pentru că în ei îşi găseşte forţa de a merge mai departe, de a se
ridica şi de a înainta în viaţă. Poate doar, din când în când,
tangenţial, va cunoaşte bărbaţi (de regulă ancoraţi adânc în
diverse relaţii mai mult nereuşite decât reuşite - căci dacă ar fi
reuşite, ei nu ar avea ce căuta acolo) cu care va avea câteva
nopţi pasionale sau câteva partide de sex flugare, pentru
descărcarea energiilor negative, de o parte şi de alta, dar va
evita să se implice emoţional, dat fiind faptul că ea ştie că
partenerul de o noapte (două-trei) nu este cu nimic mai bun
decât „fostul”, din moment ce se mulţumeşte cu firimituri de
amor incert, nesigur şi neîmpărtăşit. Ea va vedea în partenerul
efemer acelaşi rebel vânător în căutare de ceva nou ca şi „ex”-
ul, cu un creier micşorat de hormonii ce dau năvală în faţa unui
trup femeiesc, dar în esenţă cu aceeaşi animalitate lipsită de
inhibiţii.

La capătul opus, aş putea spune că se mai întâmplă şi
aşa-zisele abateri de la regulă, excepţii, pe care le putem numi
cu uşurinţă minuni. Bărbaţi care au avut neşansa de a-şi uni

ALTE POVESTIRI
- Din volumul publicat în luna septembrie la Editura online -
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destinul cu femei desfrânate, care nu au ştiut să-i aprecieze
sau care, din prea mult respect vis-a-vis de partenera de viaţă,
au ajuns să fie călcaţi în picioare, ironizaţi, batjocoriţi şi
marginalizaţi de ea şi de cei din jur. Ei bine, în astfel de cazuri,
se întâmplă cel mai adesea ca, dintr-o refulare lăuntrică, bărbatul
respins să dorească o răzbunare tâmpă asupra noii persoane
cunoscute, să se comporte cu respectiva total opus faţă de
comportamentul cu „anterioara”, lucru cel puţin de neînţeles
pentru cunoscuţi, cât mai ales pentru subiectul recent adus în
ecuaţie - noua consoartă. De parcă ar avea ea vreo vină că
„fosta” s-a dedat la deprinderi murdare sau comportament
mârşav!!

Mare greşeală! A doua!
Părerea mea este că nu trebuie amestecată o viaţă

anterioară cu o viaţă prezentă sau viitoare, fiindcă viaţa se
succede pe capitole, de diverse foiletoane care au, e adevărat,
ceva legături între ele, dar sunt totuşi atât de suverane. După
cum cred că nimeni nu ar trebui să deţină controlul în nimic. La
o căruţă, dacă se înhamă doi cai, trebuie să tragă amândoi, în
egală măsură. Afară doar de faptul când unul dintre ei oboseşte,
evident, şi atunci se presupune o pauză. Asta nu înseamnă să
dai drumul cailor pe câmp, să alerge ca nebunii şi să se
rătăcească unul de altul, să abandoneze căruţa, ba mai mult,
să frângă osia. Greu sau uşor, ei vor trebui să rămână împreună,
unul lângă altul, până îşi vor reveni, pentru o asigura mai apoi o
călătorie armonioasă, completă şi sigură, până la destinaţie,
până în ultima secundă a dansului marital.

Este adevărat că într-o relaţie/căsătorie/uniune
consensuală - mai nou (sucombatul „concubinaj”), cred că cea
care are cea mai mare influenţă este, într-adevăr femeia, pentru
că ea percepe, în general (nu în special!), mai multe subtilităţi
decât un bărbat, ea ştie instinctual cum să-l facă pe cel de lângă
ea să se îndrăgostească, să se REîndrăgostească şi mai apoi,
să-i ofere bărbatului ce-i populează zilele, clipe de neuitat atunci
când îşi doreşte sau când îl doreşte. Fără ea, un bărbat va trăi
debusolat, singur, trist şi fără împliniri, deoarece nu degeaba
Dumnezeu a lăsat pe pământ două sexe, ci - conform Genezei
- în a şasea zi a creat „bărbatul şi femeia”, apoi s-a odihnit.

Ar mai exista un caz aparte pe care nu l-am adus în
discuţie până acum, fiindcă mi se pare ireal de coincident: atunci
când un bărbat rănit întâlneşte sufletul pereche, o femeie rănită
şi ea la rândul ei, şi atunci încep prin a se completa unul pe
altul, evitând mai ales greşelile anterioare înfăptuite cu sau fără
voia lor, când vor încerca să-şi refacă viaţa adăugându-se,
înţelegându-se, iubindu-se, întregindu-se, inventându-se chiar,
înlănţuindu-şi temerile, grijile, angoasele, refulările, dar şi
plăsmuirea de noi speranţe, noi vise, noi concepţii şi noi viziuni
asupra vieţii, asupra diverselor aspecte cotidiene, mai mature,
mai profunde, mai binevoitoare şi nu în ultimul rând, mai
chibzuite. Căci, avantajul maturităţii îşi are obârşia tocmai în
înţelepciunea căpătată de-a lungul anilor, doar nu degeaba se
spune că bătrânii sunt înţelepţi - ceea ce mi se pare perfect
adevărat, fiindcă această înţelepciune derivă fix din experienţa
vieţii şi nimic altceva. Acest caz mi se pare ideal, desăvârşit,
ireal, poate chiar utopic şi muuuuuult prea rar întâlnit, dar totuşi,
nu imposibil (cel puţin nu în cărţi sau în vise, că în realitate... ).

Ca o concluzie peste cele enumerate mai sus, mărturisesc
că am constatat nu o dată că femeile, în adâncul sufletelor lor,
au dat şi dau dovadă de o duşmănie mult mai puternică decât
bărbaţii, în toate acţiunile pe care le efectuează, dacă vor. De

asemenea, la polul opus, pot fi şi mame bune, partenere de
viaţă devotate, surori fidele sau fiice iubitoare etc. Totuşi, se
zice că bărbaţii sunt mai buni, mai calzi, mai tandri, mai iubitori
- acest lucru fiind valabil doar atunci când iubesc cu adevărat,
când vibrează prin toţi porii, când VOR acest lucru, când
destinul le oferă ocazii atât de rare s-o demonstreze, poate o
dată sau de, cel mult, două ori în viaţă. În inimile lor poate
exista un ocean de gingăşie care se va revărsa ca un tsunami
asupra femeii alese, dacă ea va şti cum să-l facă să-i arate
acest lucru.

Deci, indiferent cât de opuşi pot fi, femeile şi bărbaţii
convieţuiesc încă de la începuturile vieţii pe pământ, în
armonie sau discordie, mai bine sau mai rău, cu dragoste
sau fără, fiindcă şi în acest caz se aplică una din legile fizicii:
opusele se atrag, aşa cum bine afirmă savanţii că suntem
făcuţi din praf, pulbere şi stele, precum Universul.



GEORGE ANCA  (n. 1944, Vâlcea) Poet, eseist,
specializat în indianistică

George Anca –
Poeme inedite

graba grapei

graba grapei sihăstria betonaţilor
ajuns în necunoştinţă sine sin si
orbi provorbind caii clapelor

orbi-v-ar deambularea şi-aşa
topindu-mă praf de versie stai
că e verde Silvia să te sculpteze

filtrat prin pânza zilei Savitur
soarele te lasă fără tristeţe
albeşte-te negreală gene înarmate

sile genetice violuri piatră
a cui muzică p'eros langorii
cui dai peste caşcaval cine de nu

proiecţia plesnei p'alee paleo
supuşi pestilenţei servii
obscena scena pizzerie

sentimental stilat autoironie
vedem dacă ajungem la piersici
are în urmă toţi excluşii rămaşilor

empatic sinei copii mulţi clasă mare
vorbiri nevorbitorilor încă
incantaţii improvizate silenţios

pe mine voind să mă mântui
fluenţă narativ-psihedelică
ordin neîndeplinit nici trădări
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să nu vrei

să nu vrei tu la wellness
c-aş strecura chimia albastrului
prin apa gravitaţiei de sare

Eva voise să scape de paradis
cum şi Plata exteriorizându-se
căzută Uioara Pushpaka

altele din palimpsest
crest agrest para ne rest
şi cu Palestina lest

altă haltă naltă-ncaltă
lucra lemn nume de salcă
rare vorbele ba daltă

dicţii de poetică depresivă
ce revăzând miraj în Raj
cum aş reajunge la curaj

sfinţească-se numele necunoscut
împărăţia voii cui
pâinea iertării în ispită mintă

las plas sân sănii sânii
clasă clepsidra vidra cidra
proba zăpezilor detemperate

în al doilea mă şi aşez sub aer
în aşteptarea telefonului
de-om mai umbla umbră

le-am văzut

le-am văzut sufletele vid întors
abătui sindrofia pruncului
văd ocult parcelat ca Olanda

cult nestingherit de glie refren
cioara se scaldă în rouă
adrenalină mistică

fracturi devinatorii în frac
te dai jos din psalm în balm
sunete nelumilor lor

singurătate călătoare

singurătate călătoare la o bere
treci cu ecou şi încă o litanie
pâine greşitoare de satană

mizantropia mersului pe jos
în aura piciorului tăiat
ce ne-o fi tot înspăimântând

ora rămasă

ora rămasă se scurtează
nici nu e lume am loc
s-o revărsa umbra stejarilor

îmi scăzuşi hinduismul
la interogatoriul de ordinare
ce părere ai de homosexuali

să mă întorc deochi în Nazians
că-n rest ajunsul aur rudă
răboj falit jain suspans

nici cabotin

nici cabotin spovedaniei
pe aripile întrupării sancte
unde ne ducem toţi duminică

d'alei corbe corbişor
neîndor nervii mor
corb novac ne vrem cor

aproape că se răcoreşte
când să educăm convivii
hei se repetă aceeaşi mantră

mi-a recunoscut

nmi-a recunoscut vocea
mai şi povestim până
nu ne prinde semioza

ăl scurt după ăl înalt
plăpânzenii flămânzenii
floare fluture bonz bronz

ne distrăm en passant
fără adresă fără pungă
hai băiat de olimbiadă



Citiţi pe pagina:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/09/nicu-n-t-nostraticu-rom-art.html
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până la figuri
până la figuri tot acolo
oarece romantism
ocolit de ajungere

pân' la frate de supărată
casca boxerului efaţată
nici a volterului văleată

rochii negre cu bule albe
îşi freacă lepra pe abdomene
ca Venus Anadyomene

mahapranam jai puram
Vişinescu din Pătroaia
direcţiona mălaia

ba de şcoală şi inspector
lector Hector nu terector
care-mi şi provenţă vector

mendră şulumendră
mendră şulumendră cendră
graşi cu tabloid amendă
aşezaţi ferestrei mendă

pe lung femei înfădesfăşate
altei cataracte catarg
pe cine-am spart o să mai sparg

din cartier marşarier
guguştiuc pe voci şi corb
pâinea cărnii pre ispită

Marie

Marie mântuieşte-ne
prin fiul tău Val
frământă-ne nisip

de ziua traversărilor
adormirilor mărilor
independenţă Mirabai

cum aş muri în Rajastan
spor deşertului anekanta
abia mă compun domnambul

nici Gange nici cenuşă
lume cu flori după post
buchetele încăpătoare unde

nici lumânări aprinse
de-avurăm soră Marie
şi regină şi fiică Mariţo

cedând ce
cedând ce dând procedând
patru hetaire cereşti
nebun în rimă Edgar

că-n piept inima bate
şi prinde-mă nepoate
pe suflare halul

Caligula ba calul
nespălătură plas
Atena pa palas

ţie bastonul

ţie bastonul mie furnica
Tecla de-a lui Pavel Kate
numai fii prin biblie

capăt aşteptându-ne adăpost
până acolo purtându-ne
cât spre tăierea capului

lumea vine după poveste
vrea să meargă în India
e numele comunei noastre

a spus altora

a spus altora că se sinucide
pierdut turneu în America
îi era frică de avion

ce frumos vorbeai de Poldi
ai spune şi tu viaţa la ţară
întrebasei pe Pasi de Muşatescu

refăcuse un Shakespeare
din versuri în proză
să urmărească publicul mai uşor

sânge-n cap

sânge-n cap ca de căldură
sau smântâna bandoneon
ori traduceri din pustie

hai şi azi în Nazianz
ornic dornic spornic
înapoi la Roccasecca

frică mi-e a inventa
nasture haina nudului
crampon crampa dinainte

novissima
novissima pâine greşeala
roşul Lorne mă încălzeşte
cum m-aş fi întors legănat

corb avatar dintr-o moartă
Dumnezeu mi-a lăsat restul
să înţelegi toate cuvintele mele

foarte simpatic fără talent
vorbăreţ secretar de partid
frate-su o ţine pe Stăneasca

quietor

quietor de nu Polonius
şi mâine îi absentez
ca universul din consilii

îţi suflai suspendat după carte
printre disabilităţi locvace
te-adusesem şi la supradotaţi

mă visezi sau mă vezi
nu e greşeală faţă
de pâinea mâncată iertător

retragere din ceai negru
ori zilelor neunit
ăl cu suta racului

seculară dimia rimei
Mila peste Du de-o creastă
de nu m-ar ajunge războiul

raţă pe aer Salinei Rosegur
ori munţi ori toamnă pe ascuns
ce-ţi spuneam grăbitule grăpatCele mai frumoase poezii

şi articole ale lunii septembrie:
Poeme inedite de George Anca pe pagina:

http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2013/09/george-anca-poeme-inedite.html

O parodie  ROM-ART (o ţiganiadă de fotografii şi vederi)
care a bătut toate recordurile de vizualizare ale lunii:



 Libertatea şi libertinajul în
epoca modernă şi în cea

contemporană

1. Introducere

După ce, într-un e-book publicat anterior la editura
online ,,Sămănătorul”1 , din care s-au postat extrase şi în
revistă, am analizat concepţia medievală despre libertate  şi
libertinaj pornind de la semnificaţia celor doi mari termeni care
circumscriu încă din titlu acest demers şi continuând cu
prezentarea şi analizarea unor opinii reprezantative acelei
perioade, acum, demersului început atunci, doresc să îi adaug
o continuare, în care am avut în vedere cele două perioade
mari cronologice următoare acesteia.

Ce-i drept, atât materialul de atunci, cât şi cel de acum,
sunt scrise cu ceva timp în urmă în cadrul unui proiect didactic
şi reflectă părerea mea de atunci. Dacă aş fi scris astăzi un
astfel de material, alta ar fi fost forma lui, iar literatura de
specialitate ar fi fost cu mult mai complexă. Din raţiuni de
spaţiu şi timp, dar şi din dorinţa de a conserva aşa cum am
conceput iniţial materialul, nu am intervenit însă în structura
lui, lăsându-l să reflecte aşa cum am perceput eu atunci, în
cel dintâi an de facultate, raportul dintre libertate şi libertinaj.

Lucrarea este structurată, precum se poate vedea,
pe patru capitole mari. Cel dintâi îl reprezintă introducerea,
ce-i drept, de dată recentă, cel de-al doilea îl reprezintă
prezentarea acestui raport de-a lungul perioadei moderne,
unde, în spiritul teologiei ortodoxe, am păstrat o berdiaeviană
reţinere faţă de ceea ce a adus cu adevărat progresist
,,modernitatea”, cel de-al treilea prezintă evoluţia raportului
în cadrul perioadei contemporane, iar cel din urmă îl constituie
concluziile. În final, am adăugat şi o bibliografie selectivă,
astfel încât, cititorul dornic să aprofundeze problematica să
se poată adăpa direct din izvoarele şi literatura de specialitate
a temei.

Întrucât, în lucrarea pomenită anterior am realizat deja
în chip preliminar o exegeză a termenilor de bază, nu am
considerat necesară şi oportună reinserarea lor şi aici. Cititorii
care vor avea anumite neclarităţi cu privire la aceşti termeni
sunt invitaţi să consulte partea introductivă din materialul citat
mai sus, în care vor găsi atât explicaţiile necesare, cât şi
izvoarele, spre a aprofunda din punct de vedere semantic
termenii utilizaţi.

Nădăjduiesc ca, în viitorul apropiat, să ofer cititorilor
o analiză a felului în care au fost percepuţi  cei doi termeni în
perioada apostolică şi în cea patristică. Cele două ar întregi
cu certitudine lucrarea şi ar face-o să devină un adevărat tratat
care analizează istoriografic pe parcursul tuturor marilor
perioade creştine raportul dintre cele două noţiuni atât de
similare ca definiţie, dar atât de antitetice din punct de vedere

 IULIU-MARIUS MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

al sensului.
Realizarea acestora rămâne însă un deziderat,

necesitând un volum mare de muncă şi o capacitate de sinteză
şi analiză aparte, dar şi un timp destul de consistent afierosit
cercetării, pe care, cel puţin momentan, nu mi-l permit.

Până atunci, invit însă cititorii să lectureze acest
material privitoare la subiect, să-l vadă ca fiind în legătură cu
cel anterior şi să analizeze în ce măsură opiniile mele converg
părerii lor.

De asemenea, nu doresc să închei înainte de a-i
mulţumi distinsului prof. Nicolae Tomoniu care, de o vreme
bună încoace, găzduieşte în paginile prestigioasei  reviste
,,Sămănătorul” şi în linkurile siteului aferent acesteia,
materialele mele şi ale colegilor mei, făcând ca vocea
generaţiei tinere să fie auzită, alături de cea a unor mari titani
ai culturii româneşti contemporane.

Autorul,
De ziua Sfântului Dionisie Exiguul, întemeietorul

cronologiei creştine
01. 09. 2013
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Redactorul revistei “Sămănătorul”, Iuliu-Marius
Morariu (în mijloc) la celebrarea a 150 de ani de

existenţă (1863-2013) a Colegiului Naţional
”George Coşbuc” Năsăud. Acolo au învăţat ,

Liviu Rebreanu, Ion Pop Reteganul şi George
Coşbuc, fondatorul revistei “Sămănătorul”,
care împreună cu Alexandru Vlahuţă au pus

bazele acesteia la “Vila Sfetea” de la Tismana
Vom reveni cu detalii în nr. din octombrie!



2. Epoca Modernă

Un moment de mare importanţă în cadrul evoluţiei
istorice a umanităţii îl va constitui cu siguranţă şi modernitatea,
care aduce un suflu nou în gândire, cultură şi religie, propunând
noi direcţii, care, însă, se dovedesc adesea a nu fi cele mai
potrivite, după cum reiese din caracterizările celor care se
ocupă cu studiul acestei perioade. Iată, de pildă, cum o
caracterizează părintele Ioan Ică jr:

,,Inaugurată sub auspiciile umanismului triumfător
ezoteric-totalizator al Renaşterii şi continuată sub semnul celui
raţionalist al Reformei, Contrareformei şi Iluminismului,
modernitatea pare a sfârşi în pragul unei post-modernităţi tot
mai insistent revendicate sub zodiile unui tot mai apăsător anti-
umanism”.2

Modernităţii i se atribuie pluralismul de orice
natură: confesional, politic, ideologic etc. Acest pluralism nu a
adus întotdeauna un plus de calitate vieţii şi manifestării
libertăţii morale, încurajând decadenţa morală şi îndepărtarea
de adevăratele principii păstrătoare ale ei dintru început. Unul
dintre primele locuri în care au pătruns tendinţele moderniste
şi au şi rodit, este cu siguranţă şi fostul continent aflat de-a
lungul timpului sub influenţa marilor imperii coloniale,3  care,
cu timpul, în urma eliberării, va reuşi să dea mapamondului
state de pe prima scenă politică.

Cu toate acestea oipiniile privind această caracteristică
a modernităţii nu sunt unanime, existând şi voci care îi conferă
o sorginte anterioară, medievală. În acest sens, doi cercetători
contemporani ai istoriei Americii moderne spun:

,,Dacă cineva este înclinat  să creadă că
pluralismul este un fenomen al lumii ,moderne, trebuie să aibă
în vedere că niciodată  continentul american nu a fost atât de
pluralist precum în secolele care au precedat descoperirea  şi
exploataea europeană”,4

sau: ,,Pluralismul nu a fost redus, ci sporit de
invazia Americii”.5

Se poate aşadar vorbi de un pluralism de
sorginte medievală în America, unde populaţiile autohtone
aveau fiecare religia, cultura, obiceiurile sale independente,
neexistând tendinţe susţinute din partea uneia anume de
centralizare şi nuiformizare la nivel continental, lucru care
altminteri nici nu era posibil, având în vedere mijloacele de
comunicare şi de cultură ale vremii. Dar oare, acelaşi lucru se
poate spune şi despre Europa, und orânduirea feudală şi, până
în secolul XVI, dominaţia catolică (nici de atunci ea nu va
dispărea, însă Reforma şi apariţia anglicanismului o vor şubrezi
într-o oarecare măsură), conduceau şi nu permiteau opinii
neconvergente cu cele impuse de ele? Cu siguranţă nu. Într-
o oarecare măsură, tendinţe de modernizare şi pluralism au
existat, însă acestea au fost iniţiative răzleţe, întotdeauna
condamnate de biserică (aş aminti cazul lui Galileo Gelilei, al
lui Ian Hus etc.), astfel că, exceptând precocea Americă, nu
se poate vorbi de o modernitate precoce.

Prin ce se caracterizează însă modernitatea? Printr-
o stare generală de schimbare, începută se pare, din punct de
vedere religios, cu Reforma,  printr-o evoluţie a gândirii şi a
modului de a percepe anumite lucruri, prin emanciparea unor
popoare aflate sub stăpânirea altora, între care şi a românilor
şi prin încercarea acestora de eliberare în cadrul unor mişcări
sociale ample, la 1821 şi 1848.

Modernitatea a dus de asemenea, din punct de vedere
moral, la o desacralizare a lumii. Dacă Evul
Mediu aduce pe scena religiei mapamondului
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Refoma şi împărţiri le ei, modernitatea va aduce
denominaţiunile răsărite din ea, pregătite în parte chiar în
vremurile de sfârşit ale sale. Pe de altă parte însă, odată cu
apariţia mozaicului confesional, se vor dezvolta şi o serie de
învăţături şi filosofii atee (să nu uităm, că şi sorgintea
comunismului este tot în modernitate)6 , care vor încerca să
justifice tot mai mult libertinajul moral şi care, chiar dacă vor
aduce anumite contribuţii din punct de vedere economic sau
cultural societăţii, vor reprezenta un element de regres al ei
din punct de vedere moral. Odată ce religia e distrusă, etica
este bulversată şi ea şi tinde să accepte între normele ei şi
anumite reguli străine moralei creştine. Acesta este motviul
pentru care chipuri ale sfinţeniei moderne se găsesc destul
de rar, şi, adesea, acolo unde ideile moderne nu au pătruns
încă în total i tate. În acest sens, f i losoful Ţuţea,
caracterizândepoca modernă şi rarisimul sfinţeniei în această
perioadă spunea:

,,În lumea modernă, sfinţenia este aproape
impracticabilă. — La nivelul cetăţii. Omul, în general, trăieşte
spre sfinţenie, dar nu la sfinţenie. Una e să fii spre Ploieşti şi
alta e să fii la Ploieşti. Aceasta este drama omului modern”.7

Aşa cum am spus, o moştenire pe care modernitatea
o lasă contemporaneităţii, este şi comunismul, după cum
afirmă şi Radu Preda:

,,Comunismul se naşte pe terenul pregătit de revoluţia
franceză la finele secolului XVIII şi este moştenirea secolului
XIX către cel următor... Conceput în laboatoarele mişcărilor
de emancipare socială şi politică, făcând parte dintre
ingredientele nelipsite, chiar dacă nu mereu explicit, ale
revoluţiilor care au redesenat treptat harta ideologică şi politică
a Europei şi ale altor câteva părţi de lume, comunismul
exprima până la un punct dezamăgirea că proclamării libertăţii,
egalităţii şi fraternităţii în 1789 nu i-au urmat şi fapte pe
măsură, că răsturnarea vechilor raporturi de putere între plebe
şi aristocraţie se vedea zădărnicită de dezvoltarea raporturilor
de producţie dintre muncitori şi proprietari caracteristice
industrializării”.8

El va afecta încă dintru început şi morala, prin aripa
antimodernistă, care se declară duşman al noilor libertăţi
civice şi fiind ataşat rolului politico-eclezial al episcopului
Romei, în timp ce, cealaltă aripă va susţine exact contrariul.9

Datorită lui şi ideologiilor asemănătoare lui care s-
au dezvoltat pe parcursul acestei epoci, epoca modernă a
ajuns să fie privită de către Biserică drept cea a secularizării,
a regresului spiritual, viziune care nu este una cât se poate
de obiectivă, după cum se exprimă acelaşi  autor:

,,În limbaj teologic, de pildă, prin modernitate,
asociată sau chiar înlocuită cu secularizarea, se înţelege tot
ceea ce poate fi mai rău din punct de vedere spiritusl. Când
teologia noastră de şcoală doreşte să sublinieze diferenţa
dintre Răsăritul ortodox şi Apusul heterodox, acesta din urmă
ste descris ca fiind secularizat ,,tout court”. Problema rezidă
în faptul că astfel se sugerează o judecată de valoare, iar nu
se explică o realitate social-religioasă, secularizarea ca
pandant al modernităţii având conotaţii mult mai variate decât
sunt majoritatea teologilor noştri înclinaţi să vadă”.10

Dacă ar fi să privim fenomenul modernităţii în toată
complexitatea lui, nu am putea să omitem influenţa
iluminismului asupra sa, care reprezintă începutul  şi
fundamentul perioadei moderne, după cum se exprimă
Troeltsch:

,,Luminile (în sensul iluminismului n.n.) sunt începutul
şi fundamentul perioadei moderne, în sensul culturii şi
istoriei europene, în opoziţie cu o cultură până atunci



Citiţi studiul original aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Morariu_Iuliu_Marius-Libertate_si_libertinaj_epoca_moderna.pdf
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dominată de Biserică şi determinată de teologie”.11

Având în vedere influenţa iluministă, ne este
mai lesne să ne explicăm tendinţele atee, precum şi cele de
contestare a anumitor norme morale şi de promovare a
libertinajului. Însuşi iluminismul a fost, la rândul lui, o reacţie
a unor oameni bogaţi şi inteligenţi la anumite restricţii, impuse
în principal de Biserica Apuseană şi de conducătorii ei,
constituindu-se, cum era şi firesc, pe anumite principii contrare
celor impuse până atunci. Aşa se face că, aşa-zisele ,,vederi
largi” vor constitui printre altele o negare a restricţiilor impuse
de religie. Acesta este motivul pentru care reprezentanţii
curentului vor milita pentru emanciparea omului în faţa religiei,
vor dezvolta concepţii atee, sau, dacă nu, destul de largi şi
de sincretiste, asftel că, într-o oarecare măsură putem să-i
considerăm părinţii ecumenismului. Pe de altă parte,
emanciparea poporului, dezvoltarea conştiinţei naţionale,
dorinţa de îmbunătăţire a modului de viaţă în general, sunt
benefice societăţii şi-i plasează pe promotorii lor pe treptele
cele mai de sus ale piramidei cuprinzând pe marii contribuabili
la evoluarea socială. În ceea ce priveşte contribuţia lor morală
benefică, aceasta nu este deloc minoră, contribuind la
conturarea şi în practică a ideii de egalitate socială a tuturor
oamenilor, la dezvoltarea conştiinţei naţionale etc. Putem
astfel  spune că achiziţiile modernităţii se plasează inevitabil
sub semnul ambivalenţei.

Datorită complexităţii sale, modernismul este destul
de greu de definit, dar mai-sus citatul teolog clujean reuşeşte
să-i dea o definiţie care cuprinde o mare parte dintre
elementele de bază ale lui:

,,Născut din gestul contestatar al forţelor ideologice
ale unei Europe occidentale căutând emanciparea politică de
sub influenţa Romei, prefaţat în acest sens de Reforma lui
Luther şi coroborând mai mulţi factori, de la noile descoperiri
geografice la cele în domeniul ştiinţelor exact, bazat pe un
sistem plasat deasupra categoriilor religios-morale, postulând
libertateafunciară a persoanei umane inclusiv mai ales atunci
când este vorba despre credinţa religioasă a acestuia, dând
întâietate raţiunii asupra credinţei şi cultivând experimentul
drept probî ultimă a realităţii, proiectul modernităţii în derulare
de mai bine de trei secole şi care a ajuns între timp marca
identitară a Europei, dar şi a Americii de Nord, produs de
export predilect al lumii vestice, a însemnat înainte de orice o
profundă ruptură faţă de  imaginea asupra lumii dominată
religios şi politic timp de un mileniu”.12

Multe dintre ideile sale ne sunt astfel utile, la
fel cum altele nu doar că sunt inutile, dar sunt şi periculoase.
Dacă ar fi să vorbim de originea ideilor modernităţii, trebuie
să spunem că ele vin adesea în contradicţie cu cele
medievale, ori nu tot ceea ce aparţinea acelei epoci era rău,
motiv pentru care nu toate ideile moderne vor fi foarte bune.
Ceea ce contează însă, este faptul că multe dintre
caracteristiceile modernităţii ca epocă, concepţie, curent
ideologic, sistem economic sau deziderat politic conduc la
ceea ce numim astăzi standard modern de viaţă. Multe dintre
caracteristicile ei i-au supravieţuit aşadar, regăsindu-se şi între
elementele def initori i  ale post-modernităţi i  sau

contemporaneităţii. Chiar şi cele care nu au supravieţuit şi-au
adus contribuţia lor, constituind baza ideilor de astăzi şi, adesea,
suportul lor fundamental.

Acestea sunt aşadar principalele caracteristici ale
modernităţii. În privinţa concepţiei despre libertate, observăm
că omenirea se îndepărtează de sensul ei ecleziastic, lărgindu-
i aria de influenţă şi raportare şi diminuându-i dimensiunile
coercitive, ceea ce duce în final la transformarea ei în ceva
asemănător libertinajului şi nu este neapărat un lucru bun. Cu
toate acestea, nu se poate trece cu vederea impactul pe care l-
a avut ea asupra evoluţiei umanităţii, influenţă care adesea se
vede şi astăzi, cu notele ei pozitive, pe lângă celelalte negative.

1 Iuliu-Marius Morariu, Câteva consideraţii privind concepţia şi
practica medievală despre libertate şi libertinaj, Editura
Semănătorul-Tismana, Tismana, 2012, 20 p.
2 Diac. Ioan Ică jr, ,,Îndumnezeirea” omului, P. Nellas ºi
conflictul antropologiilor, în vol. ,,Omul - animal
îndumnezeit”, Ediþia a IV-a, Editura Deisis, Sibiu, 2009, p.
5.
3 ,,Naţiunile europene care s-au aşezat pe continent
(continentul american, n.n.) după descoperirea lui de către
Columb şi au exercitat o mare influenţă asupre civilizaţiei
în lumea nouă au fost în principal cinci. Ordinea, în funcţie
de sosirea lor este: Spania, Portugalia, Franţa, Anglia şi
Olanda. Lor li se adaugă încercările Suediei de a coloniza
un teritoriu destul de redus şi pentru o perioadă de numai
11 ani, colonizarea Alaskăi de către Rusia şi ocuparea de
către Danemarca a unei insule în Antile, însă aceste încercări
sunt minore în comparaţie cu colonizările întreprinse de
statele pomenite anterior”. Ioan Vasile Leb, Gabriel – Viorel
Gârdan, Chipuri ºi scene din istoria creºtinismului american,
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, p.
22.
4 Ibidem,  pp. 12-13; Gabriel Viorel Gârdan, Începuturile
creºtinismului nord-american, în ,,Analele ştiinţifice ale
Facultăţii de Teologie Ortodoxă, tomul VI, 2000-2002, Cluj-
Napoca, 2002, p. 94.
5 Ioan Vasile Leb, Gabriel – Viorel Gârdan, op. cit., p. 13.
6 Pentru mai multe informaþii, a se vedea: Dr. Elena
Georgescu, Tezaur din veacul trecut, Editura Politică,
Bucureşti, 1971, pp. 22-39, precum şi volumul lui Radu
Preda, Comunismul, o modernitate eşuată, col.
,,Universitatis”, seria ,,Theologia Socialis”, vol. 5, Editura
Eikon, Cluj-Napoca, 2009.
7Idem, Jurnal cu Petre Þuþea, Editura Humanitas, Bucureºti,
1992, p. 42.
8 Radu Preda, Comunismul, o modernitate eşuată, op. cit.,
pp. 31-32.
9 Ibidem,  p. 32.
10 Ibidem,  p. 39.
11 Ernst Troeltsch, Realencyklopadie fur protestantische
Theologie und Kirche, Hinrich, Leipzig, 1897, Band III, p.
225, apud Ibidem,  p. 40.
12 Ibidem,  p. 40
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IONUT HENS - (n. 1989, Cluj-Napoca)

- Eseist, teolog

 IOV 28,28 :
- O SCURTĂ MEDITAŢIE PENTRU OMUL
CONTEMPORAN AFLAT ÎN SUFERINŢĂ -

Iov 28, 28 : “După aceea Dumnezeu a zis omului
: Iată frica de Dumnezeu, aceasta este înţelepciunea,
iar în depărtarea de rău stă priceperea”

Cartea Iov ocupă un loc de frunte între cărţile
didactico-poetice şi hochmatice ale Vechiului Testament
alături de grupul de scrieri alcătuit din Psalmi, Proverbe,
Eclesiast şi Cântarea Cântărilor. Cuprinde 42 de capitole,
fiind o carte scrisă în versuri, amănunt care reiese din
categoria din care face parte. Astfel, cartea poartă numele
personajului principal, Iov.  Meritul literar al cărţii Iov este
considerat unul de excepţie, atât prin modul de a pune în
scenă subiectul, cât şi prin stil, dialogul didactic, apelul la
avansatele idei ştiinţifice ale vremii, precum : circuitul apei
în natură ( 36:27-28 ), mişcarea binefăcătoare a vântului (
37: 9,17), alcătuirea corpului omenesc ( 33:6), suspendarea
pământului în spaţiu ( 26:7 ). Cartea se remarcă şi prin
imagini, figuri de stil, metafore, hiperbole, comparaţii,
alegorii, ironii subtile şi o bogăţie a limbajului. Cartea este
inclusă în grupa a treia a Bibliei ebraice, Ketubim ( Scrieri),
şi prezintă în formă poetică un dialog dramatic, inserat într-
o expunere narativă, în care se dezbate problema
semnificaţiei şi rolului suferinţei în viaţa omului. Problema
suferinţei este abordată sumar şi în unii psalmi davidici,
lamentaţiile lui Iov îşi găsesc ecou în anumiţi psalmi de
plângere precum 38, 88 şi 102.1

Versetul : „ A fost cândva în ţinutul Uz un om pe
care-l chema Iov ; acesta era un om adevărat, neprihănit,
drept, cinstitor de Dumnezeu, ferindu-se de tot lucrul rău.” (
Iov 1,1) ne localizează teritoriul în care are loc acţiunea, ne
arată care este personajul principal şi unele aspecte morale
ale acestuia. Ţinutul Uz, în care trăia Iov era o regiune situată
în sud-estul Palestinei, în aria Moabului, care cuprindea şi o
parte din deşertul Arabiei. ( conform Textului Masoretic ).
Potrivit unor exegeţi, autorul a folosit un nume incert pentru
a-i da istorisirii un caracter de generalitate. Septuaginta îl
desemnează cu numele de Ausitis ( de la grecescul modelul
lui Hristos. Astfel, austerós = pustiu, sec, aspru, auster).
După Iosif Flaviu şi tradiţia care-l urmează, ţinutul Uz era
situat în regiunea Hauran, la nord-est de Marea Galileii.

Iov este un nume propriu care poate fi pus în relaţie
cu ebraicul iib = a duşmăni, a trata pe cineva drept duşman,
ceea ce ar duce la însemnarea numelui lui Iov, ca cel
duşmănit şi persecutat. Deşi apare cu un nume simbolic,
Iov, a fost un personaj istoric, care este atestat ca atare de
Proorocul Iezechiel ( 14,14 ), care-l aşează alături de drepţii
Noe şi Daniel, precum şi de Sfântul Iacob ( 5,11 ), care-l dă
exemplu de răbdare.

Hesychius din Ierusalim
accentuează termenul om, folosit pentru a-l
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descrie pe Iov, spunând că este numit om, cel care poartă chipul
lui Dumnezeu, care poate alege între bine şi rău. Sfântul Ioan
Gură de Aur vede în expresia om, un elogiu ce i se aduce lui
Iov. O altă însuşire a lui Iov este faptul că era un om drept.
Cuvântul drept are două sensuri : unul când nu iei dreptul altuia;
altul, când săvârşeşti toate faptele de virtute. Sfânta Scriptură
întrebuinţează cuvântul dreptate în ultimul sens. „ ...un om
adevărat...”  , adevărul mărturiseşte despre el că, pe lângă
celelalte virtuţi, avea şi pe aceasta, de a spune adevărul.2

Revenind la tema cărţii Iov, autorul se întreabă pe tot
parcursul cărţii şi dialogului născut care este cauza suferinţei
omului şi mai cu seamă a celor drepţi. Această preocupare a
omului nu este o noutate, fiind o preocupare a acestuia din prima
clipă a contactului cu suferinţa.

Mai mult decât atât, cititorul este introdus într-un dialog
bazat pe conversaţia dintre Satana şi Dumnezeu cu privire la
caracterul autentic şi sursa virtuţii lui Iov : credinţa lui Iov să fie
bazată pe o trăire profundă sau să fie un rezultat al bunurilor
oferite de Dumnezeu lui Iov ? Lui Iov nu i se face cunoscut
acest dialog purtat între Satana şi Dumnezeu. Cu siguranţă
conversaţia ce apare în Cartea lui Iov trebuie privit ca un dialog
imaginar al autorului cărţii, acesta neavând posibilitatea
participării la un astfel de dialog. Pe tot cuprinsului dialogului şi
a argumentelor aduse împotriva sa, de către prietenii săi, Iov,
nu pierde legătura cu Dumnezeu, evidenţiindu-se astfel
importanţa acestei legături.

Un posibil răspuns ar putea fi, modul greşit de
înţelegere a raportului dintre om şi Creatorul său. Totodată, o
altă explicaţie că Dumnezeu îngăduie suferinţa în viaţa omului,
ar putea fi faptul că prin suferinţă omul se maturizează şi
sporeşte capacitatea comuniunii cu Dumnezeu, aspect foarte
potrivit în exemplul lui Iov. Este adevărat că această a doua
explicaţie nu poate fi generalizată la toţi oamenii, deoarece unii
îşi asumă suferinţa, iar pe alţii îi împietreşte definitiv, iar suferinţa
devine un adevărat examen înaintea lui Dumnezeu.

Chiar şi în cazul dreptului Iov, cu toate că şi-a asumat
suferinţa, se poate observa cum alternează constant disperarea
cu speranţa, apropierea de Dumnezeu prin rugăciune şi
îndepărtarea de El prin deznădejde ( Iov 10:20; 19:22 ). Pe
lângă tema majoră a suferinţei, autorul a vrut să ofere un minunat
exemplu de răbdare în suferinţă şi să combată dorinţa nesăbuită
dintotdeauna a minţii omeneşti de a scruta planurile providenţei
divine.3  Întotdeauna cel aflat în suferinţă vrea explicaţii, lămuriri,
dar nu din partea oricui, ci a Celui presupus că îl supune la
încercări.

Iov este prezentat încă din prologul cărţii ca un om de o
ţinută morală ireproşabilă, bogat şi evlavios, care făcea tot
posibilul să nu-L mânie pe Dumnezeu, chiar şi indirect pri fiicele
sale, aducând constant jertfe pentru presupusele păcate ale



Citiţi studiul original :
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Ionut_Hens-Iov_28-28_O_scurta_meditatie.pdf
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acestora. Dar, într-o zi, a fost pus la grea încercare de
Dumnezeu, Care i-a permis lui Satan să-l lipsească de toate
bunurile sale pământeşti ce le avea, de familie, implicit de
toţi copiii şi în final şi de sănătate. Cuvântul „Satana” nu
reprezintă un nume propriu, ci este îngerul acuzator. În
viclenia lui, acesta l-a acuzat pe cel drept că evlavia lui se
datorează şi este motivată de averile şi bunurile care i le-a
oferit Dumnezeu, fiind o evlavie din interes şi de aceea îi
cere lui Dumnezeu să-l pună la încercare. Obţinând
aprobarea divină, prin calitatea sa cea mai de seamă,
viclenia, Satan îl deposedează pe Iov de toate bunurile
sale într-un timp scurt. Mai mult, Iov este părăsit şi de
prietenii şi rudeniile sale, rămânând să-şi ducă singur
întreaga suferinţă, dar păstrându-şi intactă nădejdea şi
credinţa, spunând : „ Gol am ieşit din pântecele mamei mele
şi gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a
luat; fie numele Domnului binecuvântat!” ( Iov 1:21).

În versetul 28 al capitolului 28, putem găsi una
dintre cheile care i-au adus puterea de a trece peste toate
încercările şi peste toată suferinţa, cu toate că era un om
drept în faţa lui Dumnezeu, după cum aflăm din Sfânta
Scriptură. Iar această cheie, se află ascunsă în umbra
înţelepciunii care poate fi descoperită doar de oamenii care
doresc să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu şi să
urmeze calea care duce spre viaţa veşnică. În acest pasaj
scripturistic, consider că înţelepciunea se află în relaţie cu
frica de Dumnezeu.

În continuarea referatului meu, mă voi opri asupra
explicaţiei fricii de Dumnezeu şi raportarea corectă a omului
la această stare în care trebuie să se situeze omul.

IPS Andrei Andreicuţ, într-una din cărţile sale,
consideră frica de Dumnezeu ca a doua etapă pe calea
despătimirii omului.4  Credinţa sinceră îl duce inevitabil pe
om la frica de Dumnezeu. În tradiţia noastră populară, atunci
când cineva doreşte să-l caracterizeze pe un om încărcat
de virtuţi, îl numeşte pe acesta “om cu frică de Dumnezeu”.
Sfântul Ioan Gură de Aur arată într-una din cuvântările sale
care este răsplata sau câştigul unui om cu frică de
Dumnezeu : curăţirea păcatelor şi înmulţirea virtuţilor.

Sfântul Maxim Mărturisitorul ne vorbeşte de o
înaintare pe calea fricii de Dumnezeu : “ordinea cea bună
a Sfintei Scripturi, care urmează rânduielii mântuitoare a
Duhului, deosebind treptele celor ce înaintează de la
învălmăşeala dinafară a patimilor spre unitatea divină, pe
cei începători, care se află la porţile curţii dumnezeieşti a
virtuţilor, i-a numit temători; pe cei ce au dobândit o
deprindere măsurată a raţiunilor şi a chipurilor virtuţii i-a
numit înaintaţi; iar pe cei care au ajuns prin cunoaştere la
vârful însuşi al adevărului, care se face întrevăzut prin
virtuţi, îi numeşte desăvârşiţi.”5

Filozofia marxistă considera credinţa ca un rezultat
al fricii omului în faţa stihiilor naturii. Însă lucrurile stau cu
totul altfel : din credinţa că există Dumnezeu decurge frica
de a nu-l supăra şi de a nu-l determina să te pedepsească
cu ajutorul stihiilor naturii, iar pentru a te teme de cineva
trebuie mai întâi să crezi că acel cineva există.6

Frica de Dumnezeu este stimulate de
aducerea aminte de moarte. Isus fiul lui Sirah spune în

acest sens : în tot ce faci adu-ţi aminte de sfârşitul tău şi nu vei
păcătui niciodată (Sirah 7, 38). Pomenirea morţii este un exerciţiu
duhovnicesc pe care mulţi Părinţi îl au în evlavie. De aceea ei
recomandă aducerea aminte de moarte ca mijloc de purificare.
Trebuie cunoscut faptul, că nu moartea în sine îl sperie pe
credincios, ci judecata lui Dumnezeu care urmează după moarte.

Acest tip de înţelepciune este unic. Ea constituie bunul
cel mai de preţ. A-L cinsti pe Dumnezeu reprezintă înţelepciunea
supremă, iar capitolul 28 al cărţii Iov e unul dintre cele mai
frumoase ale operei, un elogiu adus Înţelepciunii. Aceasta însă
nu se află nici în măruntaiele pământului, scormonite de om prin
ingeniozitatea minţii lui (vv. 1-11), nici în vreun punct al universului,
ea nu poate fi preţuită cu nici una din comorile lumii; ea e cunoscută
numai de Dumnezeu, iar omului nu-i rămâne decât înţelepciunea
practică: frica de Dumnezeu. 7

Întrebarea predominantă a întregii cărţi Iov, este
următoarea : Pentru ce trebuie să sufere omul nevinovat?, rămâne
fără răspuns. Unul dintre posibilele răspunsuri ar fi, că relaţia faptă-
răsplată era abordată juridic, acesta este modul de acţiune al
diavolului, dar aşa se comport şi cei trei prieteni ai lui Iov. Singur,
Elihu, al patrulea prieten, avansează presupunerea că suferinţa
va fi având  şi o funcţie purificatoare. Putem concluziona spunând,
că în spatele fiecărei suferinţe inexplicabile şi care aparent cade
sub incidenţa absurdului, se află raţiunea ascunsă a lui Dumnezeu,
Care întotdeauna ştie ce face Prin Iisus se va descoperi că, pe
lângă suferinţa născută din păcat există şi o suferinţă născută din

iubire, a cărei supremă expresie avea sî fie jertfa de pe cruce.8
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SILVIU-AURELIAN JIMBOREAN
 - (n. 1991, Topliţa-Harghita) - Eseist, teolog

Sfinţenia, împlinirea umanului
- după Nichifor Crainic -

Introducere

Nichifor Crainic, pseudonimul legalizat al lui  Ion Dobre,
este un scriitor la care pasiunea nu respinge claritatea şi ordinea
ideilor, grupate în succesiunea strînsă a argumentării, în
luminoase şi temeinice structuri. Oricine străbate unul din eseurile
lui Crainic, trăieşte, la sfîrşitul lui, impresia unui lucru bine
articulat în toate încheieturile, limpede determinat în spaţiu, un
adevărat organism autonom, din care este greu să clinteşti vreunul
din elementele alcătuitoare. [...] În importanta mişcare a eseului
contemporan, Nichifor Crainic aduce simţul construcţiilor solide,
un patos extras din contemplarea marilor simboluri ale culturii,
căldura expunerii ideologice. Multe din eseurile scrise în ultimele
două decenii s-au orientat după modelul lui, scria Tudor Vianu
în Arta prozatorilor români.

Citind cursul de mistică Sfinţenia împlinirea umanului,
eşti obligat să-i dai dreptate lui Tudor Vianu, Crainic era un teolog
bine articulat din toate punctele de vedere. Omul avea conştiinţa
nedesăvîrşirilor sale (cîţi o mai au astăzi?) şi, la terminarea
studiilor teologice, a refuzat să se preoţească. A devenit, însă,
unul dintre marii profesori de teologie ortodoxă ai vremii1  , atât
de mare încât l-a făcut pe marele teolog Dumitru Stăniloae să
afirme următoarele lucruri : Crainic este cel dintîi teolog român
din epoca modernă a istoriei noastre care scoate teologia din cercul
strîmt şi ocolit al specialiştilor, prezentînd-o, într-o formă
impunătoare, atenţiunii generale a lumii intelectuale. [...] Nichifor
Crainic înnoieşte prin reactualizarea tradiţiei într-o teologie care
se mulţumea cu cîteva coji din această tradiţie, primite pe calea
şi de multe ori prin interpretarea ocolită a teologiilor apusene,
săvîrşind astfel o adevărată restaurare a teologiei româneşti în
duhul ortodox2 .

Revenind la  conceptul de sfinţenie sau mai bine zis la
realitatea sfinţeniei vom sune că, profesorul Crainic o consideră
ca fiind împlinirea umanului. Creştinismul este doctrina care a
ştiut să dezvolte în lume personalitatea umană, până la ultima
posibilitate, pâmă la  îndumnezeire3 , spunea teologul  roman în
celebrul  său  curs  despre Dostoievski.

Fidel revelaţiei, el împarte teologia mistică, în celebra
triadă: purificare, iluminare şi unire sau îndumnezeire, dar totuşi
cursul acesta ese în evidenţă deoarece reuşeşte să îmbine mistica
răsăriteană cu mistica ortodoxă rămânând fidel, cum am spus
revelaţiei şi bineânţeles sfinţilor părinţi.

PURIFICAREA

Această etapă spre îndumnezeire poate fi definită doar
în căteva cuvinte, atât de profundă este gândirea  teologului, iată
ce spune: purificarea este violentarea sistematică şi progresivă

a trupului şi a sufletului pentru a le face apte de
sublimitatea contemplaţiei4 . Religia nu e proces

de instrucţie teoretică, ci un proces de participare personală la
bucuriile spirituale puse la dispoziţie de Iisus Hristos. Cine cunoaşte
numai teoretic adevărul Ev. Pate fi savant dar nu creştin.5

Un lucru interesant în acest capitol, este faptiu că, profesorul
Crainic trece peste steriotipul negativist al purificării, arătând că
purificarea nu este moartea naturii, căci atunci aşceza ar însemna o
metodă de sinucidere lentă, pe când mortificarea este moartea
păcatului din natura umanăîn vedrea readucerii stării  antepecavice
din om6 . Altfel  spus  purificarea este este o re-convertire a simţurilor
spre interior, aşa încât ochiul trupesc trebuie să devină ochiul minţii,
urechea trupească trebuie să devină timpanul căruia îi vorbeşte
Dumnezeu.

La cele spuse până aici, se cuvine a cunoaşte un amendament,
în sensul că, teologul Crainic, ne atenţioneză  că mortificarea
fiziologică(prin cele trei voturi numite impropriu monahale) şi
mortificarea psihologică nu sunt scopuri în sine, ci numai mijloace
pentru a atinge un grad mai înalt de perfecţiune7 .  Nu mai trăiesc
eu, ci Hristos trăieşte în mine, cum frumos spune Ap. Pavel.

ILUMINAREA

Faza iluminării apare destul de cudată în concepţia teologului
Crainic, aceasta deoarece el vorbeşte în această etapă despre patimi.
Am spus ciudată deoarece majoritatea tratatelor de mistică tratează
patimile în prima fază, anume, cea curăţitoare. Crainic nu cosideră
ceva ieşit din comun să vorbeşti despre patimi în această etapă,
justificându-se elegamt şi logic, văzând în patimi şi o latură
inaccesibilă nou. Aici se vede o clară influenţă apuseană, prin Ioan
al Crucii, desigur.

Ei bine, mergând pe drumul bătătorit de cel mai mare mistic
apusean, Sf. Ioan al Crucii, teologul român vorbeşte de două ordine
ale purificării : active şi pasive. Pentru a  înţelege mai bine aceste
etape, face apel la imaginaţia noastră, cerându-ne să ne imaginăm o
pădure din care se taie copaciidar rădacinile rămân. Ei bine, copacii
tăiaţi sunt patimile în sens propriu, care se taie prin purificarea activă.
Rădacinile rămase sunt patimile neaccesibile nouă, pe acestea doar
Dumnezeu  le poate extirpa. Aceasta este purificarea pasivă de care
se ocupă Dumnezeu.

Purificările active nu sunt esenţiale oricât ar fi de complexe
şi complete8 . La capătul purificărilor active, sufletul trecut prin nopţile
mortificărilor se găseşte abia ăn antecamera vieţii mistice. Abia acum
sufletul este capabil de contemplaţie.

Odată ajunşi în stagiul purificării pasive spiritul are impresia
că este înghiţit de o bestie ....o sleire totală de puteri, un gol obscur
cre îl face incapabil  sã se roage. 9  Această stare teologul o
argumentează prin taina Botezului: a muri întru Hristos, pentru a
învia întru Hristos. Este necesar ca sufletul să treacă prin acest
mormânt, al morţii obscure, pentru a ajunge le reînoirea care îl
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Tovarăşul
Andrei
Pleşu

aşteaptă10   Acum în locul celor şapte păcate dezrădăcinate iau
naştere şapte virtuţi, iar puterile spirituale sunt revitalizate de acţinea
Sf. Duh.

Nu vreau să trec mai departe, deoarece propun să rămânem
la începutul contemplaţiei, la antecamera sfinţeniei deoare aici se
întâmplă lucruri miraculoase. Ioan al Crucii, un mistic atât de drag
lui Crainic, prezintă culmi mistice la care omul terestru nicicînd nu
a visat vreodată. Trebuie să spunem că Ioan al Crucii este  misticul
apusean cel mai apropiat de duhul ortodox.

Voi prezenta în cele ce urmează aceată antecameră, sau
mai bine zis valorea  mistică anopţii la Juan de la Cruz, însă să
vedem cine a fost acest mistic.

Dacă pentru a clarifica problemelle actuale  ne îndreptăm
privirea asupra Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, nu e numai pentru a ne
sprijini de un argument de autoritate, si pentru că atunci când
înfloreşte în omenire o realitate  nouă, aşa cum s-a întâmplat cu
fecioria în primele veacuri, cei mai interesaţi să studieze fenomenul
sunt contemporanii: ei sunt martorii unui fapt şi, văzându-i roadele,
îi caută originea şi sensul. Sunt cu atât mai faşcinante, mai
interesante aceste mărturii ale Sfinţilor Părinţi, pentu că ne aflăm
în faţa unor giganţi, nu numai în teologie şi în sfinţenie, ci şi în
efortul de a întrupa credinţa în cultură. Un asemenea titan este fără
doar şi poate, si Ioan al Crucii, care a întrupat credinţa în cultură
dar nu înainte de a fi urmat sfaturile evanghelice, spun aceasta
deoarece el ne dă oarecum o teologie aplicată să ascunsă după
paravanul sintagmelor metaforice.

Dacă ar fi să-l definesc pe Ioan al Crucii printr-o sintagmă
metaforică, cu siguranţă voi inversa puţin lucrurile în sintagma lui
René Descartes şi voi avea în loc de gândesc deci exist, iubesc deci
exist.

Ioan a fost întotdeuna ghidat de iubire, nu o iubire la nivel
conceptual ci de o iubire experimentală, în Dumnezeu şi în oameni
deopotrivă. Iubirea autentică nu e posesivă, ci e personalizatoare,
fiindcă este un raport al adevărului cu alteritatea11 , dar pentru
aceasta trebuie să-mi pese de destinul celuilalt.  Putem să iubim
conceptual întreaga omenire, dar dacă pe cel ce stă umăr lîngă umăr
cu mine îl simt departe, atunci trebuie să mă întreb oare nu sunt
precum Cain ?

Opera Sf. Ioan al Crucii este cunoscută în Romînia datorită
cursurilor de metafizică a lui Nae Ionescu, dascălul necontesta al
unei ilustre generaţii care a preluat exemplul profesorului şi vor
face la rândul lor referire la opera Sf. Ioan. Astfel găsim referiri în
scriierile lui Eliade, Cioran, Şora, Noica. Aceştia au insuflat respectul
pentru poetul iubirii şi ucenicilor lor, Pleşu Liiceanu, Patapievici,
iar astăzi avem posibilitatea să buchisim întreaga opera a Sf Ioan al
Crucii, şi asta datorită lor.

Asupra operei lui Ioan al Crucii sunt puse câteva semne de
întrebare, cum ar fii: în ce măsură este influenţat de ideile lui
Dionisie Areopagitul? Problemă ridicată de profesorul Nichifor
Crainic. Eu nu vreau să dezvolt această temă, dealtfel interesantă,
ci  vreu  să scot în evidenţă în această lucrare profilul spiritual al
sfântului, oglindit în creaţiile sale lirice, dar din ceea ce am citit pot
să afirm că sfântul este influenţat cu precădere de Sfânta Scriptură,
de marii scriitori ai vremii, de marii teologi ai Bisericii. După spusele
profesorului Crainic, are rădacini bine înfipte în teologia lui Dionisie
12

Cred că este un lucru normal în literatură, ca urmare el nu
a fost aspru criticat de criticii vremii, şi putem desigur afirma că
Ioan a contribuit esenţial la secolul de aur al literaturii spaniole,
care în aceea vreme atinge apogeul, după cum afirmă dl.
Bărbulescu.13

Adevăratul său profil spiritual ar putea fi reconstituit

numai pe baza operei, cu precădere, a poemelor mistice,
admirabilă reflecţie artistică a unei viziuni trăite14

Tema fundamentală a întrgii sale opere o constituie
iubirea lui Dumnezeu, de fapt despre Ioan al Crucii se poate
spune că a fost, este şi va rămâne omul şi poetul unei singure
mari iubiri aceea a Creatorului lumii, al universului, în toată
măreţia lui15

Mistic elevat, Ioan, aprecia drept cea mai înaltă virtute
iubirea lui Dumnezeu, la care se ajunge prin contemplare întreaga
lui viaţă, atât de zbuciumată e străbătută de o experienţă
lăuntrică, ce atinge apogeul unirii mistice16

În scrieriile sale, realizate în trei mari opere de
dimensiuni destul de întinse: Urcuşul Muntelui Carmel, Noaptea
obscură, Cântec spiritual, Ioan al Crucii preţuieşte pe lângă iubire
şi celelalte două virtuţi teologice: credinţa-care ne facitilitează
metacunoaşterea şi nădejdea(speranţa) care ne poartă spre
contopire cu Cel Prea Înalt.

Contrastul dintre hazardul existenţei lumeşti şi
dimensiunea spirituală care o fixează în etern va constitui linia
de forţă a operei sale.17

Revenind la teologia nopţii la Ioan al Crucii, com cita
pt. A ne fi mai uşor urmărit poemul atât de drag lui Patapievici,
Noaptea obscură:

În noaptea-ntunecată
de-a dragostei văpaie dogorită, –

o, şansă minunată! –
ieşii neauzită,

fiindu-mi casa-n linişti cetluită.

2
Prin beznă furişată,

pe-ascunsa scară, tainic travestită, –
o, şansă minunată! –
prin bezna negrăită,

fiindu-mi casa-n linişti cetluită.

3
În noaptea dulce-lină,

umblînd furiş, de nimenea văzută,
o singură lumină
pe calea neştiută

îmi licărea, din inimă născută

4
Ea mă-ndruma mai bine

decît amiaza cea-n lumini avută
spre cel rîvnit de mine,

ce m-aştepta, tăcută
să-l caut prin pustia ne’ncepută.

5
O, noapte ce-arătat-ai

mai mult ca zorii calea tăinuită!
O, noapte ce legat-ai

iubitul de iubită –
iubita în iubitul ei topită!

6
Pe sînu-mi ce-nflorise,

căci pentru el anume se păstrase,
ca legănat de vise

în dulce somn rămase

Sala marelui CONSTANTIN
din Muzeul Vaticanului

Gerard Julien / AFP - Getty Images
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Citiţi mai departe întregul studiu:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Silviu-Aurelian_Jimborean-Sfintenia_implinirea_umanului.pdf

şi-ntreg văzduhu-a cedrii-nmiresmase.

7
Cînd boarea ce adie

pe metereze păru-i răvăşise,
sub mîna-i străvezie
o rană se deschise

pe gîtul meu – şi simţ cu simţ mi-ucise

8
Uitîndu-mi de-ale mele,

spre cel iubit plecatu-m-am, răpită,
şi-n preajmă toate cele

pieiră-ntr-o clipită,
sub crinii albi, pe unde nu-i ispită.

Nu voi face o critică literară, nu voi merge pe tâlcuirea fiecărui
vers, ci voi încerca să redau în linii mari teologia acestei creaţii lirice,
teologie ce se ascunde în spatele metaforei.

1Răzvan Codrescu, “Nichifor Crainic – 120 de ani de la  naştere”,
Tabor, anul III, nr. 10, pp. 81-86.
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LANSAREA CĂRŢII
"FLORIAN-VĂIDEIANU - BOIER PRINTRE TOVARĂŞI"

LA EDITURA SEMĂNĂTORUL TISMANA, ÎN DATA DE 22.09.1013
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Iată legăturile la videoclipuri, în ordine, cu sumarul lor:

http://samanatorul.blogspot.ro/2013/09/1-lansare-de-carte-la-tismana.html
Videoclip (1) la lansarea cărţii "Florian-Văideianu - Boier printre tovarăşi"
Cuprins: Prezentarea invitaţilor de către autorul cărţii, juristul şi scriitorul Florian Văideianu, membru al Asociaţiilor
"SEMĂNĂTORUL" Tismana, Ligii Scriitorilor Români Cluj-Napoca, Filiala Gorj.
Cuvântul dlui Marian Slivilescu, primar al oraşului Tismana.
Cuvântul doctorului şi poetului Doru V. Fometescu, cetăţean de onoare al com. Ciuperceni, membru al Asociaţiei
"SEMĂNĂTORUL" Tismana. Cuvântul doctorului în estetică Ion Mocioi, fost senator de Gorj, specialist în scrierile vechi,
scriitor, brâncuşolog.

http://samanatorul.blogspot.ro/2013/09/2-lansare-de-carte-la-tismana.html
Videoclip (2) la lansarea cărţii "Florian-Văideianu - Boier printre tovarăşi"
Cuprins: Cuvântul dlui col.(r) şi scriitor Ion C. Gociu,  membru al Asociaţiilor "SEMĂNĂTORUL" Tismana, Ligii Scriitorilor
Români Cluj-Napoca, Filiala Gorj.Cuvântul fostului preşedinte al UJCM-Gor,j Nicolae Bâzu, preşedintele direct al dlui
Traian Burtea (1918-1981) preşedinte "Arta Casnică" Tismana
Cuvântul dir. BRD – filiala GORJ, ec. VICTOR TROACĂ, preşedinte al ASOCIAŢIEI CERCETĂTORILOR  şi
AUTORILOR DE CARTE GORJENI „Al. Doru Şerban”
Cuvântul d-lui Ion Elena, scriitor, Director al CENTRULUI JUD. DE RESURSE şI ASISTENŢĂ ED. GORJ

http://samanatorul.blogspot.ro/2013/09/3-lansare-de-carte-la-tismana.html
Videoclip (3) la lansarea cărţii "Florian-Văideianu - Boier printre tovarăşi"
Cuprins: Cuvântul prof. NICOLAE N. TOMONIU – Director al EDITURII SEMĂNĂTORUL TISMANA, preşedinte al
Asociaţiilor "SEMĂNĂTORUL" Tismana şi Ligii Scriitorilor Români Cluj-Napoca, Filiala Gorj.
Propunerile Asociaţiei "SEMĂNĂTORUL" Tismana privind acordarea titlului "Cetăţean de onoare al oraşului Tismana"
unor personalităţi ale Tismanei de-a lungul timpului.

http://samanatorul.blogspot.ro/2013/09/4-lansare-de-carte-la-tismana.html
Videoclip (4) la lansarea cărţii "Florian-Văideianu - Boier printre tovarăşi"
Cuprins: Cuvântul conf. univ. dr. ION POPESCU BRĂDICENI - scriitor, Târgu-Jiu
Cuvântul doctorului PAUL PERCIUN, soţul Emiliei Perciun, fiica lui Traian Burtea

http://samanatorul.blogspot.ro/2013/09/5-lansare-de-carte-la-tismana.html
Videoclip (5) la lansarea cărţii "Florian-Văideianu - Boier printre tovarăşi"
Cuprins: Cuvântul prof. Dan Gr. Pupăză, director al Muzeului Etnografic "Grigore
Pupăză" - Arcani-Gorj. (Imaginea din dreapta)

http://samanatorul.blogspot.ro/2013/09/6-lansare-de-carte-la-tismana.html
Videoclip (6) la lansarea cărţii "Florian-Văideianu - Boier printre tovarăşi"
Cuprins: Cuvântul primarului Marian Slivilescu la înmânarea diplomelor de excelenţă (postmortem) pentru dl Traian
Burtea şi ec. Valentin Croitoru, contabil şef "Arta Casnică" Tismana, ec. Lili Croitoru, şef birou contabilitate.
Cuvântul dlui Florian Văideianu la înmânarea diplomelor de excelenţă pentru fiicele dlui Traian Burtea, Maria şi Emilia.

http://samanatorul.blogspot.ro/2013/09/7-lansare-de-carte-la-tismana.html
Videoclip (7) la lansarea cărţii "Florian-Văideianu - Boier printre tovarăşi"
Cuprins: Secvenţe din sală, filmate în timpul cuvântului scriitorului Ion C. Gociu, ,  membru al Asociaţiilor
"SEMĂNĂTORUL" Tismana, Ligii Scriitorilor Români Cluj-Napoca, Filiala Gorj.

http://samanatorul.blogspot.ro/2013/10/8-lansare-de-carte-la-tismana.html
Videoclip (8) la lansarea cărţii "Florian-Văideianu - Boier printre tovarăşi"
Cuprins: Secvenţe din sală, filmate în timpul cuvântului fostului preşedinte al UJCM-Gorj, Nicolae Bâzu, preşedintele
direct al dlui Traian Burtea (1918-1981) preşedinte "Arta Casnică" Tismana

http://samanatorul.blogspot.ro/2013/10/9-lansare-de-carte-la-tismana.html
Videoclip (9) la lansarea cărţii "Florian-Văideianu - Boier printre tovarăşi"

Cuprins: MOMENTE UMORISTICE cu epigramistul Dan-Stelian Bura, cenaclul "Columna"
Răspunuri la epigramele "Întrebare" şi "Tismanei"



GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

 George Ene - Poeziile lunii
septembrie

 De la profan la sacru

Există o fugă înăuntru,
Când s-a născut a văzut că are două mâini.
“E bine!” – şi-a zis
pe când îşi descoperea şi degetele.
Şi cu uimire, dar mai ales cu teamă,
a început să le sucească, să le-nvârtească
pe fiecare în parte,
până când s-a făcut noapte.
Şi tot aşa a făcut şi-a doua zi,
până când s-a făcut din nou noapte,
şi-a treia zi, tot până-n noapte,
ca să observe că nopţile urmează zilelor.
(Ca dovadă că-n vremurile acelea
s-a născut şi… studiul serios).
Totul a-nceput cu mâna stângă,
că ea venea de la inimă,
căreia, mult mai târziu i-a zis
ceasornic – ceasornicul meu,
ceasornicul tău:
merge ceasornicul,
merg şi eu!
A pus degetelor stângii
câte un nume,
care-au devenit numere.
Dar ce să facă numai cu cinci?
Trebuia să treacă şi la cealaltă,
să continue număratul.
Când a ajuns la şapte –
câte-a văzut,
tot repetându-le,
că are săptămâna,
s-a oprit, pentru că n-a ştiut
ce să facă mai departe
cu celelalte trei,
rămasele.
Şi s-a gândit el ce s-a gândit
zi de vară până-n seară,
toată vara,

tot anul, şi vara viitoare,
până într-o seară
din cea de-a treia vară,
când i-a venit ideea genială
să le strângă pe tustrei
unul lângă celălalt,
bisericuţă,
şi cu ele aşa grămadă
să se închine Soarelui
pentru mâinile lui pricepute,
dar mai ales pentru cele şapte degete
cu care număra zilele
săptămânilor,
care se tot repetau
în neştire,
săptămână de săptămână,
lună de lună,
an de an.
Dar pentru că Soarele se mai ?i pitea
s-a rugat Cerului –
de unde venea ploaia:
pentru sănătatea lui,
pentru casa lui
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plină de copii,
pentru hrana lor
şi-a vitelor,
să nu fie secetă
ori tulburare
la hotare…
Dar pentru că ?i Cerul
îi juca felurite feste,
l-a inventat pe Ăl Bătrân,
căruia i s-a adresat ca unui Tată
al tuturor văzutelor ?i nevăzutelor,
rugându-l să-i sară-n ajutor...

Uitai să vă spun
că acest gest
s-a împământenit
tare demult –
la începutul veacurilor.
A devenit ritual
pentru că el desemnează
esenţa fiinţei noastre irepetabile,
şi ne-a şi intrat definitiv în sânge.



Citiţi articolul original aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2013/09/george-ene-poeziile-lunii-septembrie.html

Fii drept, Doamne!

De la Trapez
plonjez
în Univers,
şi de-acolo
solo
într-un vers
hatman
taman
în lenjeria iubitei,
pe dulceaţa ispitei…

Trage-mi, Doamne,
o palmă
şi-o sudalmă,
că prea sunt netot
şi mă vâr peste tot!

Da' ia stai, nu da!
Nu cumva
chiar ’Mneata
m-ai băgat în belea?
N-o da pe niznai,
că de unde stai
şi Te văd că eşti,
m-ai ameţit cu poveşti,
ba mi-ai zis că şi eu
sunt tot Fiu de Zeu
şi glumind mi-ai spus –
de fapt mi-ai impus –
să săr de la Trapez
şi să vagabondez
prin Univers,
într-anume vers
haiducesc
să mă opresc
direct
pe subiect:
să mă cuibăresc
în lenjeria iubitei,
să mă dedulcesc
ăăă… cu sublimul ispitei?

Fii bun, Doamne,
şi caută… vinovatul!
Şi fii şi drept, Doamne:
Aruncă pe El păcatul!
.

 Frunză-ntre frunze

Era o noapte de smoală, pustie,
Când am trecut într-o frunză târzie.
Fiinţa mea s-a pornit să-i cedeze
Capilarele, să mă-nfieze.
Doar inima-mi, nesupusă stăpână,
N-a vrut să mă urmeze, şi nebună
A-nceput să lovească cu furie
Coaja copacului liliachie,
Protestând pentru abrutizare
Şi durerea iscată-n strânsoare,
De atâta neospitalitate
Din partea celui întins peste poate.
Ascultând-o atent, trunchiul nemişcat
A răspuns rostindu-se dur, răspicat:
"Liberaţi frunza străină de noi,
Să-şi caute sfârşitul în zăvoi!"

Frunză-ntre frunze, mă-ntreb, la ce bun
Când sunt om şi ca om vreau să apun?.
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           „Homo sum, humani nihil a me
alienum puto” („Om sunt, nimic
omenesc nu mi-e străin”
_TERENTIU– „Heautontimorumenos”
/ „Cel ce se pedepseşte pe sine
însuşi”)

Superstiţie, sau, poate, adevăr?
Vechii indieni spuneau că
sufletul omului trece în frunze
 - de unde şi şoaptele morţilor.

 G e n e z ă

Fetele cuminţi ale bărboşilor daci,
plecaţi la războaiele cu romanii,
au învăţat de la mumele lor
să le acorde învingătorilor
toată atenţia –
să nu cumva să se pună rău cu duşmanii.
Şi mai de frică, mai din dragoste,
aceste fete ascultătoare şi viteze
i-au îmblânzit pe războinici,
i-au şi cucerit prin bunătatea, hărnicia
şi frumuseţea lor,
după care le-au pus pe umeri fii şi fiice,
şi pe capete, mai către bătrâneţe,
câte-o căciulă miţoasă de oaie,
încât foştii vajnici învingători,
de bună voie şi nesiliţi de nimeni
s-au numit “romani cu căciulă”, adică,
în scrierea modernă români,
cu â din a, spre a se deosebi de romanii
care s-au risipit prin ţărâna Imperiului.
Şi nu şi-au mai schimbat numele
în veac să nu-şi supere soaţele,
poate şi ca recunoştinţă
pentru grija pe care acestea le-o purtau,
pentru mâncarea bună cu care-i întâmpinau
pe când veneau de la feluritele lor treburi
dar, mai ales, pentru statornica lor iubire.

Şi-uite-aşa, în casele bărboşilor daci,
luate cu japca de “romanii cei fără de căciulă”,
au locuit, de-a valma, urmaşi după urmaşi:
fiii, nepoţii, strănepoţii şi stră-strănepoţii
femeilor dace şi-ai “romanilor-căciulari”
cunoscuţi şi recunoscuţi de către toată lumea,
mult mai încoace,
cu numele de ROMÂNI!

        „Da, de la Roma venim,
scumpi şi iubiţi compatrioţi
– din Dacia Traiană! Se
cam ştersese diploma
noastră  de nobleţe: limba,
însă, am transcris-o în
literele de aur  ale limbilor
surori”.
MIHAIL EMINESCU



Un zeu

Un zeu
E la originea
Conflictelor lumii.
El a făcut
Lumină
În întuneric.
El ştie
Descântecele
Extratereştrilor
Prieteni şi rivali.
El a dat putere celor fără de putere,
A pus apa şi focul
La un loc.
Şi tot acest zeu,
Nebun,
Nemuritori ne-a făcut.

În viziunea tunelului

În viziunea tunelului
Vorbele,
Ad hoc,
Devin forme de relief,
Săgeţi
Spre ţinte în mişcare,
Învăluite ori nu
În mistere.
O jucărie de argint,
Încă,
În viziunea tunelului…

Cerul din cărţi

Păsări de cristal
Negre,
Păsări roşii, verzi…
Prinţese, prinţi
Pregătindu-se de bal.
Mii de stoluri
De fluturi
De argint
Se învârt…
Prea mică poate fi
Lumea,

Azi,
Prea abstract
Cerul
Din cărţi –
Jăratecul
Pe care sufletu-ţi
Arde.
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Poeziile lunii septembrie

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

judetul Satu Mare.

Grafica: Vasile Mic

Copilul

Copilul –
Puterea
De a se dărui
Braţelor
Mamei sale.



Eseurile au apărut şi pe blogul Sămănătorul:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2013/09/vasile-mic-poeziile-lunii-septembrie.html
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Primeşti puncte în rai

Primeşti puncte
În rai
Dacă în suflet
Porţi
O femeie.
Dacă te obişnuieşti
Să şi iubeşti
Femeia,
Mereu şi mereu,
Nu poţi fi
Decât
Un învingător.

Tablete cu amintiri

Despre departe
Şi albastru,
Despre trenuri de noapte,
Zâmbete
Cu flori de câmp
Prin preajmă…
În fiecare
Parte
A lumii.

Un incendiu
întâmplător

Un incendiu
Întâmplător
A ars
Inima,
Parţial.
Dar furtuna
Nu a fost înfrântă…
Culege
Dragoste,
Iubeşte,
Visează.

Voi scrie

Voi scrie
O poveste
Cu hiene şi şacali.
E plină lumea
Şi de scorpii…
Ori o să scriu
Un tratat
Chiar despre secolul acesta.

Mită pentru război

Ne vedem
Aproape de lume.
Lumii îi e totuna
De noi…
Mergem
Pe drum,
Pe cărare
Ori facem doar paşi înapoi?
Cert e:
Se dă mită
Pentru a pleca la război.

Replici de iad

Replici
De iad
Vei întâlni
În rândurile scrise de omul
Văduvit
De har.
Mintea sa
Aruncă lacrimile celorlalţi
În jăratic;
Răspunsuri
La ura sa nu are,
Dar sigur
Se declară
Înger de pace.



Marele pod peste Bosfor  care uneşte două continente
ALEX BERCA - (locuieşte în USA) - (n. 1937,

Bucureşti)  Jurnalist, redactor si analist în domeniul
economic la nivel global, dramaturg)

Alex Berca - Am pierdut un
mentor şi un prieten spiritual

Ronald H. Coase
(Din Jurnalul personal de amintiri)

  La începutul lunii septembrie a.c. a încetat din viaţă la
vârsta de 102 ani unul dintre remarcabilii economişti americani,
specializat pe o largă problematică a economiei şi a legislaţiei
juridice privind drepturile de proprietate.

    Ideile sale au avut la bază o multitudine de studii şi
cercetări efectuate pe parcursul anilor încă din tinereţe şi până
în 1982 când s-a pensionat de la Universitatea din Chicago, unde
a funcţionat ca profesor de economie în cadrul Facultăţii de Drept.

    Cele mai multe dintre ideile sale au fost apreciate pe
parcursul ultimilor decenii şi socotite ca fiind importante atât
pentru istoria şi ştiinţa economică în general, devenind astfel
unul dintre economiştii din generaţia sa apreciat într-un mod
deosebit.

   Ideile sale economice prezentate cu mulţi ani în urmă,
în două articole: “Natura firmei” (1937), prin care a introdus
conceptul de costuri de tranzacţie explicând astfel apariţia şi
modul de funcţionare a firmelor, precum şi “Problema costului
social” (1960), explica şi marca definirea corectă a noţiunii
drepturilor de proprietate, precum şi corelaţia şi dependenţa
acestora cu diversele aspect ale costurile de tranzacţie.

   Asemenea idei au constituit criteriile de apreciere şi
acordarea în 1991 a Premiului Nobel pentru economie.

  În 2002 continuându-şi cercetările şi-a extins preocupările
asupra problematicii teoriei eficienţei economice  a pieţei.

    Ronald H. Coase s-a născut în 1910, în localitatea
Willesden din Marea Britanie ,  într-o familie modestă din punct
de vedere economic, părinţii săi fiind salariaţi la poştă.

Preocuparea şi grija tatălui său a avut o influenţă şi  un
efect remarcabil în educaţia singurului lor copil.

Cu toate că din punct de vedere cerebral era deosebit de
talentat, şi avea o memorie excepţională, Ronald, de mic copil a
avut de luptat cu o dificultate fizică, neputându-se menţine mult
timp pe picioare în poziţie vertical şi de a umbla, având nevoie
de nişte suporturi metalice la ambele picioare. Această situaţie
fizică l-a determinat pe tatăl său să-şi înscrie băiatul la o şcoală
pentru copiii cu defecte fizice.

Educaţia lui acasă sub permanenta grijă a părinţilor i-a
permis să obţină o bursă şi să fie înscris la vârsta de 12 ani la
şcoala de gramatică Kilburn, apoi s-a înscris, şi a urmat cursurile
universitare, avându-l drept îndrumător pe economistul Arnold
Plant, un specialist pe problematica inovaţiilor.

  La 22 de ani, Ronald Coase, a primit o diplomă de
Bachelor în domeniul comerţului şi apoi şi-a continuat studiile la
London School of Economics pe care a absolvit-o în 1932.

  În anii 1934/35 a fost lector asistent la Universitatea din
Liverpool şi apoi a obţinut postul de lector asistent
la London School of Economics unde a funcţionat

între anii 1935 şi 1938.
   În 1938, a fost promovat ca lector şi în timpul celui

de al Doilea Război Mondial a lucrat şi în cadrul Oficiului
Central de Statistică al Marii Britanii.

     În 1950, la vârsta de 40 de ani, Ronald  a primit
o bursă de studii care i-a permis să ajungă în Statele Unite
pentru a studia activitatea industriilor americane.

    Întorcându-se în Anglia cu unele observaţii
deosebit de interesante obţinute în munca sa de cercetare
şi-a susţinut teza de doctorat şi a obţinut în 1951 titlul de
doctor în ştiinţe economice de la London School of
Economics.

   Simţindu-se atras de gândirea şi modul de
activitate din Statele Unite, după obţinerea titlului de doctor
a aplicat pentru un post de profesor care i-a fost acceptat
şi în 1951 a emigrat în Statele Unite unde a lucrat timp de
şapte ani ca Profesor de economie la Universitatea din
Buffalo; apoi în 1958 s-a mutat la Universitatea din Virginia
unde a continuat munca didactică.

  În 1958, Ronald Coase, i-a uimit pe conducătorii
diverselor industrii şi pe economiştii cei mai cunoscuţi, ai
timpul său, cu lucrarea referitoare la Comisia Federală
pentru Comunicaţii.

  În această lucrare el afirma:

”în domenii cum ar fi de exemplu radiodifuziunea,
guvernul poate  crea  şi stimula noi pieţe prin acordarea
dreptului de proprietate  putând astfel să determine
extinderea comercializării unor bunuri cum ar fi de exemplu
staţiile de radio”.
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   Citind ideile cuprinse în acest studiu, conducerea
Universităţii din Chicago şi în special Profesorul economist
Milton Friedman, l-a invitat la Chicago pentru a discuta şi
dezbate unele subiecte deosebit de interesante şi utile pentru
economia americană..

   Punctele de vedere ale Profesorului Friedman ca şi
a altor economişti printre care şi ale lui  George Stigler, au
fost în totală opoziţie cu cele ale lui Ronald Coase, în special
cele referitoare la rolului pe care trebuie să îl aibă guvernul
în activitatea de conducere a societăţii, dar aceste contradicţii
nu i-a împiedecat să aibă o deosebit de fructuoasă colaborare
şi să se aprecieze reciproc.

 Această colaborare  a fost şi a rămas ca un piedestal
pe care a fost pusă personalitatea şi concepţia economică a
lui Ronald Coase, de către mulţi economişti, simpatizanţi ai
ideilor sale, datorită logicii şi gândirii sale economice chiar
dacă acestea erau contradictorii cu cele avute de cel
considerat ca fiind un titan al gândirii economice, Milton
Fiedman.

 În 1964, Ronal Coase s-a stabilit la Chicago şi a
funcţionat ca profesor la această universitate; în paralel
lucrând şi ca editor al Jurnalului de Drept şi Economie.

    O fire calmă şi blajină care i-a dat întotdeauna
aspectul unui gentleman, Ronald Coase, şi-a susţinut cu
multă vehemenţă  punctele de vedere asupra teoriilor sale.

  Într-un eseu publicat în 1953 intitulat ”Cum ar trebuii
aleşi economiştii”, Coase a criticat punctul de vedere al lui
Milton Friedman privind metodologia.

     În timp ce Friedman susţinea ideea după care:

 ”corectitudinea ipotezelor într-o teorie, este
lipsită de importanţă  şi tot ceea ce contează pentru o
teorie economică este ca aceasta să fie capabilă de a
crea previziuni exacte”.

  Profesorul Coase a răspuns cu un contra exemplu
care a fost realmente fulminant;

el spunea:

                   "Am fi putut prezice," în ultimii ani, ceea
ce diversele politici ale guvernului american în domeniul
petrolului şi al gazelor naturale au avut efect, dacă am
considera că obiectivul  principal al guvernului american ar
fi fost acela de creştere a puterii şi veniturilor ţărilor OPEC şi
cu efect în reducea nivelul de trai al populaţiei Statelor Unite.

Dar eu sunt sigur că ne-ar avantaja o teorie care să
explice de ce guvernul american, care probabil nu a vrut să
ajungă la aceste rezultate, şi-a condus întreaga metodologie
pentru a se  adapta politici care a dus la unele condiţii
nefavorabile americane.

Predicţiile testabile nu sunt tot ceea ce contează iar
realismul în ipotezele noastre este necesar (în cazul teoriilor
noastre) să ne ajuta să înţelegem de ce sistemul funcţionează
aşa după cum vedem, iar realismul ipotezelor noastre  ne
obligă să analizăm lumea aşa cum există, nu o lume
imaginară care nu există. "

 Fiind întrebat care este opinia sa despre politică,
Coase a răspuns:

"Chiar nu ştiu!.
Eu nu resping nici o politică fără a ţine

seama care sunt rezultatele ei.
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Dacă cineva spune că se vor crea unele reglementări,
eu nu spun că Reglementările vor fi bune sau rele.

Ci spun: să vedem.
Ce se va putea descoperi este că cele mai multe

Reglementări nu au produs ceva bun sau au produs în  ultima
vreme, unele rezultate  greşite. Dar n-aş vrea să afirm că toate
Reglementările ar avea acest efect,  deoarece trebuie să ne
gândim la circumstanţele în care acestea au fost stabilite».

  În 1995, Profesorul Coase a finalizat o lucrare intitulată
Essays on Economics and Economists în care explica care sunt
criteriile după care economiştii decid asupra modului de
abordare şi alegere a teoriile pe care le susţin.

Această lucrare prezintă răspunsuri la multe întrebări cu
caracter general şi a reflectat punctul de vedere al Profesorului
Coase despre preocupările fundamentale ale economiştilor din
ultimele două secole.

 Continua preocupare pentru munca de cercetare i-a
permis ca în preajma aniversării propriului centenar să se
găsească în plină activitate cu elaborarea unei lucrări cu privire
la creşterea economiilor din China şi Vietnam.

  Într-un interviu pe care l-a acordat în decembrie 2010,
lui Wang Ning (colaboratorul său la elaborarea cărţii ”Cum a
devenit China capitalistă” ), Profesorul Ronald Coase a explicat
misiunea pe care şi-o impusese societatea chineză şi viziunea
economiştilor chinezi pentru a transforma China într-o mare
putere economică competitivă pe plan mondial.

  Pentru întreaga sa activitate didactică, de formare a
unor noi generaţii de economişti, precum şi pentru ampla sa
activitate de cercetare Profesorul Dr. Coase a fost onorat şi a
primit în luna mai 2012 un doctorat onorific din partea Universităţi
din Buffalo departamentul de economie.

  Modestia sa ce depăşea cu mult orice imaginaţie, s-a
reflectat printre altele şi în scurtul discurs pe care l-a ţinut cu
prilejul  acordării Premiul Nobel în 1991.

El spunea:
”Nu îmi pot imagina cum ideile mele au putut deveni

după 60 de ani de la iniţierea lor atât de importante încât
să justifice ancorarea acestui premiu. Este pentru mine o
experienţă destul de ciudată când sunt lăudat la 80, pentru
o activitate pe care am făcut-o la 20”.

  Pin analizele sale referitoare la activitatea industrială a
căutat să răspundă la două întrebări pe care le-a socotit ca fiind
esenţiale în teoria economică în general şi în cea a economiei
industriei în mod special:

                                      •
Prima întrebare, se referea la ideea de ce oamenii

creează întreprinderi şi care este criteriul de alegere sau mai
bine zis a ajungerii unor companii la dimensiuni de mamut,
precum şi modul în care marile companii, cum ar fi de exemplu
General Motors, Ford sau Union Carbide, reuşesc să antreneze
şi să colaboreze cu un număr destul de limitat de parteneri, în
timp ce alte întreprinderi industriale mai mici reuşesc să-şi
asigure colaborări cu o mulţime de întreprinderi de aceleaşi
dimensiuni sau chiar şi mai mici.

  Explicaţia dată unor asemenea întrebări s-a referit tot
la teoria sa privind costul tranzacţiilor. Acest răspuns a fost mai
întîi prezentat în cadrul unei conferinţe ţinută la Dundee (Scoţia)
unde Ronald Coase fusese lector asistent la Dundee School of
Economics and Commerce între 1932 şi 1934 şi apoi a fost
publicată ca o lucrare separate.
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 Opinia Profesorului Coase era următoarea: atunci când
costul tranzacţiilor este nul, este irelevant sub aspect economic
cui i-au fost alocate in mod iniţial drepturile de proprietate dar
atunci când costurile de tranzacţie sunt suficient de mari,
drepturile de proprietate iniţiale vor avea un efect semnificativ.

 Din perspectiva eficienţei economice, drepturile de
proprietate ar trebui astfel alocate încât să se ajungă la o acţiune
economică eficientă.

 Costurile de tranzacţie implică şi o problemă legată de
efectele pe care firmele le au asupra mediului în care îşi
desfăşoară activitatea. Această problemă a devenit cunoscută
ca fiind problema efectelor colaterale numite externalităţile
negative, care, în concepţia economică tradiţională, trebuie
rezolvate prin taxarea generatorului de externalităţi.

Toate aceste argumente au stat la baza creerii faimoasei
„teoreme a lui Coase“.

 Ceea ce era de asemeni deosebit de interesant era
faptul că Profesorul Coase remarcase  faptul că în prima
jumătate a secolului 20, companiile şi-au dezvoltat activitatea
pe principiul integrării verticale (de exemplu, Ford Motor şi-a
construit propriile sub-companii pentru diversele subansambluri
şi şi-a asigurat cauciucurile necesare automobilelor fabricate
cumpărând propriile plantaţii de cauciuc, în loc să se bazeze
pe diverşi furnizori), ulterior, remarca Profesorul Coase,
companiile şi-au desfăşurat activitatea într-un mod diametral
opus, externalizând într-un mod realmente agresiv funcţii chiar
de bază cum ar fi de exemplu: plata propriilor angajaţi.

                                       •
 Cea de a doua întrebare, era cea a relaţiei dintre guvern

şi locul pe care îl deţine piaţa în cadrul economiei naţionale.
Opinia profesorului Coase era aceea că piaţa poate fi a

considerată în afara importantului aspect al mediului
înconjurător care astfel ar putea reduce implicarea masivă a
guvernului în activitatea economică.

În acest context merită amintită opinia economistului
englez Arthur Cecil Pigou (1877-1959) care afirma în lucrarea
sa fundamental publicată în 1920 ”Economics of Welfare”,
existenţa unei divergenţe  între costurile private şi costul social
al unei activităţi; după opinia sa doar costurile private sunt
reflectate pe piaţă, creându-se o imagine trunchiată a bunăstării
sociale.

 În scopul remedierii acestei “slăbiciuni ale pieţei”
(market failures), după cum afirmă şi Conf. univ. dr. Mariana
Vuţă în studiul intitulat Abordări modern privind eşecul pieţei şi
externalităţile, Arthur Pigou preconizase

intervenţia statului sub forma taxelor asupra
dezeconomiilor externe. În cel mai bun caz, taxele ar trebui să
fie egale cu o sumă care să reflecte valoarea monetară a
costului extern, respectiv costul privat şi costul social. Datorită
acestei proceduri, efectul extern evaluat în expresie bănească
şi contabilizat, face parte integrantă din calculul economic.

   Această integrare în sfera economică a fenomenelor
externe la origine, pentru că nu sunt băneşti, este în mod
frecvent numită “integrarea efectelor externe”. Un asemenea
demers amintit de Dna Dr. Vuţă (numit “taxa pigouviană”),
departe de a incrimina rolul regulator al pieţei, se bazează, din
contra, pe corectarea slăbiciunilor pieţei cu ajutorul intervenţiei
statului şi de unde desprinde concluzia după care: piaţa trebuie
să prezideze asupra alocării costurilor şi a condiţiei de a fi, în
mod corect, “informată”.

 Alţi analişti, printre care se remarca şi
intervenţia Profesorului Ronald Coase, aprecia

că într-o definiţie de proastă calitate, drepturile de proprietate
asupra resurselor naturale (mediului înconjurător) cauzează
disfuncţionalităţile pieţei.

Din acest punct de vedere Profesorul Coasei în articolul
amintit privind costul social a  respins total ideea intervenţiei
statului în favoarea soluţiilor liber negociate între părţi (cum
ar fi de exemplu, poluatorul şi poluatul (poluaţii)).

În preajma pensionării sale, Ronald Coase afirma:

Sunt foarte conştient de faptul că mulţi economişti pe
care îi respect şi îi admir nu vor fi de acord cu opiniile pe care
le-am exprimat iar uni pot fi chiar ofensaţi de ele.

Dar un om de ştiinţă trebuie să cunoască ce este fals
în ceea ce spune şi, ceea ce este adevărat;, el poate conta în
cele din urmă văzându-şi opiniile acceptate, în cazul în care
trăieşte destul de mult.

Prin pierderea acestui om, am pierdut un mentor
spiritual care prin întreaga sa gândire economică, mi-a sugerat
nenumărate idei pe care le-am folosit în cariera mea
economică.

Amintirea lui o voi păstra vie în mintea şi în inima mea
cât voi trăi.

Dr. Alex Berca
Annapolis, MD- SUA
Septembrie 2013
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OVIDIU EDUARD OHANESIAN - (n. 1968)
Reporter şi cercetător care ne propune o incursiune în

lumea serviciilor secrete ale României

E. O. Ohanesian
- SERVESC PATRIA ! –

(Scurtă prezentare)

 Volumul Servesc Patria ! nu este doar o
incursiune în modul de lucru al serviciilor secrete
româneşti şi de aiurea, cartea reprezintă o reacţie la
unele evenimente de neînţeles petrecute sub ochii
noştri în ultimii ani. Prin numeroase documente inedite,
mărturii şi informaţii obţinute de foşti şi actuali ofiţeri
şi agenţi, unele ţinute la strict secret şi astăzi, autorul
încearcă să prezinte situaţia în care se află societatea
noastră, cât mai simplu cu putinţă. Căci nimic nu este
întâmplător, nici în politică, nici în justiţie, nici în presă,
nici în lumea mondenă. În general, “vedetele”
românilor au un parcurs bine determinaţ trasat de cele
mai multe ori de compromisurile şi uneori de
infracţiunile la care s-au dedaţ ei şi părinţii lor, ajungând
astfel în vizorul marelui păpuşar – serviciile secrete.
Astfel, numai devoalarea biografiilor ascunse ale
idolilor din trecuţ prezent şi viitor poate clarifica pe
deplin promovarea acestora, uneori agresivă, în mass-
media sau la conducerea instituţiilor de forţă ale ţării.

Servesc Patria ! continuă demersul jurnalistic
de devoalare şi declasificare a minciunii ( început cu
volumele publicate deja Amintiri din Portbagaj –
editura Minerva 2008, Puterea din Umbră – vol. I şi
vol. II – editura Junimea 2009, respectiv 2011),
abuzului şi raptului la care au fosţ sunt şi vor fi supuşi
cetăţenii României chiar de către cei pe care, prin voţ
periodic,  îi aduc la putere, indiferent ce forme îmbracă
aceasta.  Manuscrisul are deocamdată 439.330 semne
fără spaţii, şi conţine zeci de fotografii şi documente
inedite, alb negru sau color.

Vă ofer în continuare câteva fragmente din
volumul Servesc Patria !

Eduard Ovidiu Ohanesian
Jurnalist

Poate că nu aş fi scris niciodată despre acest episod de viaţă,
numit “experimentul Cojocna”. Am făcut-o în cele din urmă, după o
discuţie cu doi securişti ai Epocii de Aur, foşti ofiţeri DIE / CIE Teodor
Ilieş şi Petre Neghiu, umbre ale vechiului regim care nu conteneau să
mă suspecteze că aş lucra pentru serviciile secrete ale Armatei, onoare
care nu mi s-a oferit vreodată. Nu de alta, dar nu am calităţile necesare,
deşi nu mi-ar fi stricat o pensie militară. Pentru a-mi lămuri compleţ
odată pentru totdeauna, situaţia stagiului militar obligatoriu satisfăcut
(cum se spunea înainte de 1989) la UM 01278 Someşeni lângă Cluj,
timp în care cei doi serveau propaganda comunisto-kaghebistă, am
scris rândurile de mai jos. Al Armatei am fost într-adevăr, un an şi
patru luni fără o zi, fără voia mea, la vremea respectivă statul român
impunând tuturor masculilor sănătoşi sau mai puţin sănătoşi care
împliniseră 18 ani, stagiul militar obligatoriu. A fost primul meu contact
cu Sistemul, mai precis cu forţele armate din care aveam să aflu mult
mai târziu că făcea parte şi faimoasa Securitate.

Aşadar, pentru cei care nu-şi mai aduc aminte sau nu vor să-şi
mai aducă aminte de vremurile bune, mai precis de binefacerile Epocii
de Aur, iată cum suna jurământul decreţeilor luaţi cu arcanul în slujba
patriei socialiste şi a comandantului suprem, pe la jumătatea anilor
’80 :

“ Pentru îndeplinirea datoriei sacre înscrisă în Constituţie, eu...,
cetăţean al Republicii Socialiste România, intrând în rândurile forţelor
armate, jur credinţă nestrămutată poporului român şi patriei mele
socialiste.

            Jur să respect legile ţării, să execut întocmai ordinele
comandantului suprem, cerinţele regulamentelor militare şi ordinele
comandanţilor şi şefilor mei atât pe timp de pace cât şi pe timp de
război.

            Jur să nu-mi precupeţesc sângele şi viaţa pentru a apăra
pământul strămoşesc, independenţa şi suveranitatea patriei, cauza
socialismului.

            Dacă voi călca jurământul meu, să suport pedeapsa
aspră a legilor Republicii Socialiste România”.

Începând cu septembrie 1986, aveam să aflu în detaliu ce
înseamnă forţele armate ale RSR, dar mai ales cum slujeau ele cauza
socialismului din spatele Cortinei de Fier.  Îmi aduc aminte de parcă s-
ar fi întâmplat ieri. Caporal Ohanesian Eduard Ovidiu, plutonul
aruncătoare de 82 mm, pistol-mitralieră seria AG 4417.

Mi-am petrecut cătănia la UM 01278 Regimentul de Infanterie
Motorizată Someşeni, undeva la numai câţiva kilometri de Cluj, circa
opt ore şi jumătate (la vremea aceea trenurile circulau normal) de
Bucureşti. Acolo, printre rastele pline cu arme învechite şi baionete,
între paturile de fier suprapuse ale puşcăriei militare de câţiva metri
pătraţi în care se înghesuiau 70 de soldaţi, pe cimentul mirosind a
săpun de rufe dizolvat şi cremă de ghete, am luat pentru prima oară
contact cu realitatea dură cu Sistemului a cărui parte integrantă
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devenisem prin jurământ. Puşcăria asta de lângă Cluj făcea
parte oficial din Forţele Armate ale RSR. Ce activităţi
desfăşurau tinerii recruţi pentru apărarea ţării ?

La vremea aceea, datorită politicii înţelepte de partid
şi de staţ cătanelor de pe teritoriul Republicii Socialiste
România  le-a fost încredinţată de către comandantul suprem
cea mai importantă misiune : participarea la campania agricolă
de toamnă. Prilej mult-aşteptat de cadrele MApN, subofiţeri
şi ofiţeri ai unităţii de protocol 01278, pentru a evada de sub
papucul nevestelor în mici escapade bahice şi erotice pe
ogoarele ţării. O destrăbălare sexuală şi bahică, başca,
aprovizionarea de toamnă cu lădiţe peste lădiţe pline de
gogoşari, castraveţi, gogonele şi alte alea.

Uite aşa, prin ordin de suş întregul plutonul aruncătoare
de 82 de mm ne-am trezit luptând eroic pe terenurile unei
ferme din comuna Cojocna. Inamicul - sfecla furajeră din
pământ şi porumbul de deasupra - pe care civilii nu prea aveau
chef să le strângă, chiar dacă erau plătiţi pentru asta. Soldaţii
deveniseră dintr-o dată folositori patriei socialiste, cu atât mai
mult cu cât pe dealurile acelea, greu intra combina fabricată
de uzinele Semănătoarea, neobişnuită cu un anumit grad de
înclinaţie. Cuprinşi de febra campaniei, comandanţii nemijlociţi
ai plutonului, tablagiul Cismadia şi lentul major Pavel Roşca
aveau două îndeletniciri : băutura şi femeile altora. De fapţ
după fiecare noapte de beţie, alergau după aceiaşi gagică.
Învăţătoarea satului, o drăguţă locală pe care au găsit-o într-
o noapte de pomină gemând de plăcere sub soldatul Pomană.
Pulalăul - soldat tuns la chelie în limbajul UM 01278 - a
executat până dimineaţă instrucţie de front. Sute de culcaturi
şi salturi înainte în echipamentul în care a fost surprins asupra
faptei. Adică, în chiloţi, căci doar atât apucase să pună pe
dânsul când au dat buzna amorezii peste învăţătoare. A doua
zi, comandantul suprem al beţivanilor trimişi de UM 01278 la
Cojocna, căpitanul Sile, avea să ne explice cum soldatul
Pomană a încălcat ordinea şi morala socialistă. Discursul
întârzia pentru că la picioarele noastre, guiţa pe trei cărări un
purceluş căruia cineva avusese grijă să-i dea o porţie
generoasă de pâine cu ţuică.

“Băi p..lilor cu urechi !”, îşi începu în cele din urmă Sile
cuvântarea. “Noi n-am venit să f..tem ferma, ci am venit să
strângem recolta ţării. Cine vreţi să o strângă bă ? Eu ? Eu
sunt bolnav. ştie domnu’ doctor ”, adăugă căpitanul cu o voce
guturală. Domnu’ doctor, în fapt un asistent medical cu ochii
înroşiţi de somn şi de vodkă, zâmbi pe sub mustaţă.

Mai plin de avânt revoluţionar ca niciodată, plutonul
aruncătoare 82 de mm, încolonat regulamentar, porni
disciplinat către lanurile de porumb ale fermei. Pe drum, în
depărtare, se profila o siluetă feminină. A fost dragoste la
prima vedere. Cum o văzu, comandantul pulalăilor ordonă :

“Stângu’, stângu’, stâng, drepţ stângu’ ! Cadenţă marş!”
Când fiinţa ajunse în dreptul nostru, caporalul urlă din

toţi bojocii :
“Pluton, gagica !”
“Gagica îmi place, dar nu am ce-i face. Servesc Patria

!”, am răspuns noi într-un glaş lăsând nori de praf în urmă.
Ziua începuse bine.

Peste o săptămână, comandantul suprem ne-a mai
încredinţat o misiune de importantă deosebită. Pentru că
dăduse burniţa peste Cojocna, iar recolta nu fusese încă
strânsă, plutonul aruncătoare 82 de mm a atacat în linie
lanurile de porumb, zdrobindu-le cu bocancii şi băgând ştiuleţii
rămaşi sub brazdă. Localnicii, un fel de duşmani ai poporului
muncitor, nu aveau voie să strângă fraudulos recolta rămasă
pe ogoarele ceapeurilor, ca mai apoi să facă speculă. În anul

ce a urmaţ datorită rezultatelor fabuloase raportate de
specialiştii din agricultură şi din MApN, comandantul suprem
hotărâse să trimită mai mulţi soldaţi la sapă. Cum cătanele
Ministerului de Interne nu puteau fi scoase din instrucţie în
mod legal, s-a inventat la nivel înalţ detaşarea acestora în
cadrul unităţilor MapN. şi uite aşa, peste noapte, efectivele
UM 01278 s-au dublat. Primisem o infuzie de militari din cadrul
trupelor de securitate, pompieri, miliţie şi chiar de la gardă.
Comandantul unităţii, un politruc pe nume Viorel Comănici,
rămas căpitan datorită multiplelor evenimente deosebite
petrecute la UM 01278 (inclusiv accidentul de la Cojocna în
vara anului 1986, în urma căruia şi-a pierdut viaţa caporalul
Verdeş) şi subordonaţii săi, colonei şi maiori, erau cum nu se
poate mai fericiţi. Mai mulţi sclavi pentru munci agricole
însemnau mai multe lădiţe cu fructe,legume şi alte produse
pentru frigiderele lor. Soldaţii munceau cu spor şi la Fabrica
de Nutreţuri Combinate din Cluj, la ferma de partid de la
Polochoi, în colhozurile de la Lovrin, Gotlob sau Vizejdia, de
lângă Timişoara. Cei mai curajoşi dintre sclavi puteau scăpa
de armată dacă semnau un contract de muncă pe cinci ani la
mina de cărbune Lupoaia, dar puţini erau aceştia.

După aproape un sfert de secol de la “experimentul
Cojocna” aveam să întâlnesc în stradă fostele cadre MApN,
lăudându-se că au lucrat intens pentru economia naţională.
O minciună mare cât Casa Poporului. Armata a sprijinit
economia naţională folosind exclusiv munca sclavilor numiţi
soldaţi în termen. Sistemul nu era pentru toţi la fel, aşa cum
pretindea doctrina de partid şi de stat. În socialismul
multilateral dezvoltaţ unii erau mai egali decât alţii. Aşa au
rămas şi în ziua de azi. Odraslele protipendadei comuniste
au preluat România şi au împărţit-o între ei. Mai mulţ sistemul
de relaţii corupt al PCR şi al Securităţii din vremea trădătorului
comunistoid Ion Mihai Pacepa, azi promovat la rang de erou
internaţional, funcţionează în România fără oprelişti sub toate
guvernările. Că este vorba despre Iliescu, Năstase, Băsescu,
Ponta, Kovesi sau Boc, sistemul a lucrat în continuare numai
cu oameni corupţi sau şantajabili. Marionete în mâinile
serviciilor secrete care ştiu că puterea este efemeră şi că
deciziile importante vin din spatele uşilor închise. Vremurile
s-au schimbaţ moravurile şmecherilor au rămas aceleaşi.
Fosta nomenclatura de partid şi de stat a avut grijă să se
pună la adăposţ aducând în faţă, tineri formaţi după chipul şi
asemănarea sa după principiul nulităţilor controlabile. Urmaşii
Securităţii, Cominternului şi ai PCR nu s-au mulţumit să
împartă între ei România economic şi politic. Nepoţeii,
agenturii aduse pe tancurile sovietice (vezi Ana Pauker,
Leonte Răutu, Gizela şi Ana Voss) conduc şi astăzi importante
instituţii ale ţării. Au simţit nevoia să-şi creeze legende, să-şi
asume merite pe care nu le aveau, diplome universitare şi
titluri care mai de care mai pompoase şi mai false, au furat
intelectual şi au făcut-o prin intermediul unor instituţii de
prestigiu. şi-au împărţit fără ruşine grade şi funcţii militare,
ca şi cum ar fi fost eroi sau veterani de război. Astfel, plagiatorii
neamului au dat buzna din haznaua Securităţii şi sunt mai
puternici ca niciodată, după cum veţi vedea în continuare.
Datoria mea către cititor este să-i atrag atenţia prin orice
mijloace că, atâta vreme cât nu vom desecretiza arhivele
Securităţii, istoria României vă rămâne o mare necunoscută.

***
În legătură cu problema relaţiilor dintre Caraman şi

Iacob, cu cele întâmplate cât erau ei la rezidenţa Pariş nu-mi
amintesc să fi participat la vreo şedinţă în care s-au analizat
faptele săvârşite şi cu atât mai puţin să fi luat cuvântul. În



Citiţi articolul întreg:
http://cleptocratia.blogspot.ro/2013/10/e-o-ohanesian-servesc-patria-scurta.html

Sămănătorul - Anul III. Nr. 9 - septembrie 2013 - CARTE

Pagina 39

acea perioadă eu mă găseam la rezidenţa Roma de unde
m-am întors în 1966. Am auzit însă în cadrul biroului Italia,
într-unul din concediile făcute (1963-1964), că s-a discutat
această problemă. Reieşea că tov. Caraman, care a fost
trimis celibatar la Pariş a avut raporturi […] şi cu toate că
a fost criticat aspru pentru această faptă conducerea
Direcţiei I l-a trimis înapoi la post pe Caraman.

7 septembrie 1978 – Raportul generalului-maior
Mihai Bozianu în “legătură cu trădătorul Vintilă şi
problemele legate de activitatea acestuia în cadrul DGIE,
cunoscute de mine”

Cuprins

Capitolul I – Secretele picante ale dosarelor DIE
Capitolul II – Despre trădători şi dezinformare
Capitolul III – Ştii numele meu. şi asta este secret

de stat !
Capitolul IV – Însemnele sacre ale Securită?ii
Capitolul V – Cronica imposturii la români
Capitolul VI – Sex, şantaj, politică, monden şi

servicii secrete
Capitolul VII – Trăzniţi în NATO şi în UE
Capitolul VIII – Presa şi serviciile secrete
Capitolul IX – Prin vămile României. Totul pentru

partid, totul pentru victorie !
Capitolul X – Despre Armata română, cu drag

Generalul
Mihai

Caraman

Colonel DIE Nicolae Andruţă Ceauşescu
(nume de cod Nicolae Călin) în mijlocul
 “cercetătorilor” acoperiţi la New York.

Colonel DIE Nicolae Andruţă Ceauşescu

Semnăturile coloneilor DIE pe spatele
fotografiei de mai jos
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Asociaţia Semanatorul Tismana, Cod fiscal C.I.F. 29532170 Cont Iban
RO45RNCB0149125641110001  BCR filiala Gorj, Cod SWIFT - RNCBROBUXXX

E-mail-uri folosite de Asociaţia "Semănătorul Tismana": posta@samanatorul.ro şi
redactie@samanatorul.ro   atenţie,  posta si redactie fără diacritice

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

Târgu Jiu - Strada pietonală din centrul oraşului

ATENŢIE!
Revista online în format pdf se trimite prin e-mail numai

membrilor, colaboratorilor şi unor reviste prietene.
Se mai trimite gratuit şi Primăriei oraşului Tismana  şi

Consiliului local. Tot gratuit, amatorii o pot citi, în format flash
 ARHIVA ONLINE FLASH, COMPLETA, este aici:
http://www.samanatorul.ro/revista/arhiva.htm
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