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NICOLAE N. TOMONIU
(n. 1944, Tismana)

Sub sigla Editurii “Semănătorul Tismana”

LANSAREA CĂRŢII
embru
iitor m rj
r
c
S
„DUREREA AURULUI”
- Go
al LSR
LA MUZEUL DE ISTORIE „ALEXANDRU
ŞTEFULESCU” TÂRGU-JIU
LANSĂRILE DE CARTE ALE SCRIITORILOR
UITAŢI DE STATUL ROMÂN, RESPECTIV,
MINISTERUL CULTURII
Lansarea de carte de la Târgu-Jiu a fost organizată
ireproşabil de autorul cărţii, Florian Văideianu. Invitaţiile au
fost făcute la timp, evenimentul a fost anunţat în publicaţiile
noastre on-line, s-au pus afişe la biblioteci, au avut loc întâlniri
prealabile cu autorii invitaţi. Dar pe lângă lansarea cărţii
„Durerea aurului”, minunata manifestare literară de înaltă
ţinută scriitoricească, a ascuns în spatele ei şi „Durerea
scriitorului liber”.
„Durerea aurului”, este titlul unei schiţe a lui F.
Văideianu despre un sălaş de ţigani pripăşit vremelnic, acum
mai bine de o jumătate de secol, la capul podului peste râul
Tismana, la intrarea în comuna Godineşti.
Nenorocirea ţiganilor a venit la schimbarea impusă
de „guvernul sovietic eliberator” privind regimul politic din
România. Era un regim totalitar importat din stepele naturale
ale Uniunii Sovietice, peste care se aşezase o stepă artificială,
morală şi socială, iniţiată de Lenin şi desăvârşită de Stalin.
Conform căreia, într-un stat al muncitorului şi ţăranului,
chiaburul, capitalistul, evreul şi ţiganul trebuiau să aibă tot
atâta aur cât avea şi muncitorul sau plugarul de pe câmp.
Aşa că, unii au fugit în vest sau peste ocean cu aurul lor.
Dacă au putut ! Iar cei care n-au putut, au înfundat puşcăriile
de „reeducare prin muncă”, fiind decimaţi la canal.
Ţiganii au rămas însă cu „durerea aurului” lor: salbe,
brăţări, cercei, inele şi alte podoabe. Era o moştenire din tată
în fiu, măcar de secole dacă nu de un mileniu. Cam deatunci veniră cu aurul lor ţiganii din oazele indiene de
creştinism pe care le crease în India apostolul Toma.
Plecaseră de-acolo din cauza persecuţiilor religioase
şi ajunseră în secolul al XX-lea să fie persecutaţi de nazism
şi comunism. Iar aurul lor moştenit, fie că le fu confiscat, fie
că parte din el fu ascuns. Oricum ar fi, durerea lui însoţi ţiganul
până la moarte când îi fu îngropată şi durerea, şi speranţa de
a trăi în vechiul său element social.
Aceiaşi dramă psihică ca la vechii ţigani, (pentru că
pentru romi există astăzi programe de emancipare prin
instruire) aceiaşi tip de durere frustrantă, zisă „durerea
scriitorului”, trăieşte astăzi creatorul independent care scrie
liber, nepartizan şi nepolitic. Aidoma lui F. Văidianu, acesta e
obligat să-şi promoveze opera cu bani din propriul buzunar.
Cei mai mulţi colaboratori ai revistei „Sămănătorul”, ai editurii
„Semănătorul online” şi ai blogurilor noastre, se înscriu în
acelaşi context frustrant al aşa zisei literaturi „de nişă”. Cu
această formulă ne partajează de alţii „breasla cazonă” având
misiunea de a ne da deoparte, de a ne însemna cu o „stea

galbenă” ca Hitler pe evrei. Schimbarăm regimul politic din
România şi înlocuirăm cenzura comunistă cu mârlănia
capitalistă, unde numai cei cu bani sunt acceptaţi ca scriitori
pentru că pot să-şi tragă cărţile lor cu inepţii, în tiraje de mii de
exemplare şi unde, numai literatura „oficială” este subvenţionată
de Ministerul Culturii ! Şi încă, unde în aşa zisa noastră
democraţie, foarte ciudat şi discreţionar, doar oamenii lui Nicolae
Manolescu, Stalin-ul Literaturii Române, primesc adaos de
pensie pe motiv că sunt „creatori” în grădina Uniunii Scriitorilor.
Numai aceştia şi puşcăriaşii au devenit oficial „creatori” de
literatură în România. Liga Uniunii Scriitorilor din Cluj, din care
fac parte unii din colaboratorii noştri, e dată deoparte prin
găselniţa fostului ministru Barbu de a nu o considera „de interes
public”. Această uniune de creaţie, cu o mulţime de membri şi
de filiale, este azi vechiul evreu cu stea galbenă, ţiganul căruia
i s-a confiscat salba !
Niciun program al Ministerului Culturii nu se adresează
revistelor şi editurilor care funcţionează „în regie proprie”. Nimeni
nu bagă în seamă pe cel care gândeşte creator şi vrea să scrie
o carte. De trei ani AFCN ne refuză subvenţionarea monografiei
oraşului Tismana pe când şacalii de presă precum Cristoiu şi
colonelul descoperit Turcescu lansează prin trusturi de presă
dubioase, personaje la fel de dubioase, care ne umplu librăriile
cu cărţi tipărite şi cărţi electronice ce falsifică grosolan istoria
poporului român aşa cum o cunoaştem noi de la membrii
Academiei Române din perioada regatului. Citiţi pe această temă
la pagina 36, articolul “Vampirul Djuvara pângăreşte Istoria
Românilor!” primit la Redacţia «Semănătorul Tismana». Veţi
avea parte de o surpriză de proporţii: autorul acestui articol a
avut parte de o moarte suspectă la numai 37 de ani !

La lansarea de carte de la Târgu-Jiu
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Vom renunţa anul acesta la subvenţii de la AFCN pentru
cartea memorialistică a lui Ion Aurariu „Prin vremuri de război”
(1916) pentru că nimic nu s-a schimbat acolo. Renunţăm pentru că
vom lucra la proiectul AFCN mai bine de o lună, pentru ca mai
apoi, să fim umiliţi de nişte evaluatori care ne iau din puncte ca să
iese din căciulă cine trebuie. Vom scoate cartea cum ne-am obişnuit
până acum, adică pe spezele urmaşilor învăţătorului Ion Aurariu
din Tismana. Tot cu banii lui şi-a tipărit şi Florian Vădeianu recenta
carte, pentru că de multe ori i-am spus: săracul are bucuria primirii
unei coji de pâine mult mai intensă decât bucuria cumpărării de
«merţane» a celor care au pus mâna fraudulos pe tipografiile lui
Ceauşescu de la Casa Scânteii. Aceştia au mereu în subconştient
frica banului furat.
Să mai remarcăm că la lansarea de carte de la Târgu-Jiu,
au participat renumiţi scriitori gorjeeni care, prin tematica articolelor
lor din ziare sau a cărţilor publicate, s-au preocupat de patrimoniul
nostru cultural, de civilizaţia rurală veche românească, şi-au dirijat
investigaţia istorică în jurul unor documente şi relicve descoperite
prin seculare lăzi de zestre, au scris reportaje privind succesele
unor firme de artă populară, portrete şi schiţe vizând oameni de
seamă din Gorj. Au venit cu toţii la manifestarea literară de la muzeul
gorjean, pentru că preţuiesc scrierile privind viaţa de azi a sătenilor,
nuvelele şi schiţele tip Florian Văideianu, romanele lui Ion C. Gociu,
scrierile inedite ale lui Dumitru Dănău, cărţile documentaristice de
sorginte monografică ale juristului Ion M. Ungureanu sau ale prof.
Dan Pupăză.
Manifestarea literară a reunit la Târgu-Jiu publicişti, redactori
şi directori ai unor reviste ce ies din şablonul cazon dependent de
banul politic şi de cel oficial. Scriitori dornici şi nostalgici după
literatura scrisă cu inimă şi cu drag de meleagul natal, cu compasiune
faţă de întâmplările şi necazurile celor rămaşi să facă faţă depopulării
satelor şi despuierea acestora de cutumele româneşti invadate de
moda kitsch-urilor ieftine şi vocabularul stâlcit al televiziunilor
particulare.
Despre un reviriment literar de excepţie ne-a vorbit dl Ion
Popescu Brădiceni, arătându-ne primul număr al revistei "AM&PM
- Antemeridian şi postmeridian”, care va ieşi curând de la tipografie
la Editura "Academica Brâncuşi" a Universităţii "Constantin Brâncuşi"
Târgu Jiu.
În cadrul acesteia apare în serial şi documentarul «Pe
urmele lui Coşbuc la Tismana» pe care revista noastră l-a publicat
la sfârşitul anului trecut, apar şi articolele «Cele trei cărţi ale lui
Florian Văideianu «un boier printre tovarăşi»» precum şi «Tismana
sub cupola pădurilor ninse» de Ion Elena, vecinul nostru de la Padeş.
Lansarea de carte de la Târgu-Jiu a fost o reuşită deplină,
bucurându-ne cu toţii, nu cum se bucură căţeii ce-l făcură pe
moşneagul Djuvara miliardar şi pe Eba lui Băse europarlamentar,
ci cum se bucură săracul pentru o felie de cozonac!

Stânga: F. Văideianu, dreapta, I.P. Brădiceni

Executarea în natură a obligaţiilor - 1969
Ţicleni - trecut, prezent, viitor - 1975
Statutul juridic al stagiarului - 1987
Ţicleni vatră milenară de istorie - 1997
Monumentul eroilor Parohiei Ţicleni - 1997
160 de ani de laprima atestare documentară a
învăţământului
de stat la Ţicleni 2002
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c
n
i
D
Petrolul şi oltenii - 2004
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Ţicleni - documentar istoric - 2009 juris
eanu
Băile Ţicleni amintire şi speranţă - 2013Ungur
M.
Iubirea de ţară nu moare - 2013
Album - Primul Război Mondial - 2013
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AL. FLORIN ŢENE - (n. 1942). Poet, critic literar,
romancier, promotor cultural

Răzbunarea gemenelor
ROMAN
Online aici:http://www.samanatorul.ro/editura-online/html/proza.html

Argument
Prezentul roman
de Al.Florin Ţene este
o par te din m area
frescă romanescă,
formată din romanele:
“Un ocean de deşert “,
“Chipul din oglindă “,”
Insula viscolului “,
“Orbul din Muzeul
Satului“, “Geamănul
din oglindă “,”Inelul
de iarbă “ şi “Un ocean
de deşert “, în care
este
oglindită
societatea comunistă
dintr-un
secol
întunecat. Este un
roman al descrierii
răului şi al crimei
ridicate
la nivelul
politicii de stat. În
aceste
romane,
inclusiv cel de faţă,
cititorul cunoaşte şi
retrăieşte drama prin
care
au
trecut
generaţii ale neamului
românesc.
R o m a n u l
oglindeşte lupta unui
tânăr intelectual din
România profundă,
scriitor, şi destinul
acest uia , ca re a
luptat, neştiut de
nimeni, împotriva
ciumei roşii.
Autorul

“Răzbunarea gemenelor”, pag. 7
Erau anii de după război. Ruşii erau peste tot.Sărăcia pusese stăpânire pe
ţară. Totul era pe cartelă. Pâinea, stamba numită America, hainele, încălţămintea,
erau pe bonuri. Îmi aduc aminte că mama se scula la ora patru pentru a se duce la
coasă la pâine.Magazinul se deschdea la ora şase, dar trebuia să fie mai în faţă,
pentru a prinde porţia de pâine pe cartelă. Au fost zile când rămâneam fără pâine, cu
toată cartela pe care o aveam.
- Ne iau totul ruşii! Îl auzeam pe tata spunând cu năduf. Murim de foame la noi
în ţară, când înainte de război, pâinea nu era o problem.O găseai peste tot.
Peste câteva săptămâni, într-o vară târzie, când tocăliile din viile de pe deal
începuseră să bată, ne-am mutat cu chirie pe strada Leuleşti, la tanti Drăcinescu. În
curtea, destul de mare, meşteream avioane şi am construit din beţe o casă pentru
noi.În fiecare dimineaţă o udam pentru a creşte. Aşa credeam …
- Doamne! Să avem şi noi casa familiei noastre! O auzeam, uneori pe mama,
văitându-se.
De câte ori o auzeam aşa, îmi veneau în minte poezia, pe care o reciteam
murmurând.
“Cine mă îngrijeşte
Cine mă iubeşte
Zi de zi mă creşte
Este mama.”
Reciteam versurile udând casa din beţe, pe care o făcusem,din curtea lui tanti
Drăcinescu şi cu răbdare aşteptam să crească. Şi …casa nu a mai crescut.
Seara, mama mă învăţa poezii. Una dintre acestea, de câte ori o recitam îmi
venea să plâng. Nu de puţine ori, când aveam musafiri pe care îi servea cu dulceaţă
de smochine, sau de prune umplute cu nuci, mă punea să spun poezie:
Păsărică, păsărea
Ai văzut pe mama mea?
Am văzut-o la cişmea
Scotea apă şi plângea!
De ce plângi mămica mea?
Plâng de mine şi de voi
C-a murit tata-n război!
După ce recitam, eram felicitat şi chiar sărutat peste obrajii plini de lacrimi, pe
care le ştergeam cu mâneca fără să mă vadă mama. Mă certa de ce nu folosesc
batista.
Într-o zi jucându-mă în faţa curţii cu avionul făcurt de mine, cioplit cu răbdare
şi meşteşug cu ajutorul unui briceag dăruit de tata, a venit la tanti Drăcinescu, directoarea
Şcolii de Meseri. Văzându-mă ce fac a privit la mine cu simpatie.
- Ce vrei să te faci Norinel, când ai să fi mare?
- Aviator! I-am răspuns.
M-a mângâiat pe cap şi a intrat în curte, condusă de tanti Drăcinescu.
În spatele casei, unde era şi grădina, am descoperit, pe lângă gard, un adevărat
arsenal de obiecte deosebite. Baterii stricate, condesatoare de radio, acumulatori,
cartuşe turtite, cranii de animale, oase, şi câte şi mai câte...
Seara pe strada Leuleşti, rebotezată Mihai Kogălniceanu, ieşea, dintr-o
casă aflată la capătul celălalt al şelei, nebunul uliţei.Întotdeauna într-o
cămaşe albă până la glezne. Bucuria lui era să adune pietre de pe
stradă şi să arunce cu pietre în copii care băteau mingia de cârpă. Pagina 4
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Atunci, noi, strigam la el: Nelul nebunul
Trage cu tunul
Împuşcă raţele
Şi mănâncă raţele.
Auzind cântecul nostru, nebunul alerga după noi,
aruncând cu pietre. Ne retrăgeam pe o altă uliţă a lui
Mărculescu, iar alţii intrau în curţile caselor în care locuiau.
Hârjoana asta continua până se întuneca. Atunci
venea o femeie şi-l lua de braţ cu uşurelul, intrând în curtea
casei cu geamlâc.
Noi ne continuam jocul scăpărând pietre. Ne
întreceam în a găsi pietrele cele mai bune care făceau flama
albastră, şi ce-a mai mare.
Răzbunarea gemenelor, pag. 9

*
În nopţile de iarnă când viforul lovea ca o pală de
elice în ferestrele casei, ascultam împreună cu mama şi
tata piese de teatru la radioul nostru, marca Siemens. Erau
seri când îl vedeam pe tata stând cu urechea lipită de aparatul
de radio, ascultând, şi din când în când îi spunea lui mama
ce înţelegea printre bârâiturile, şi pocniturile auzite în difuzor.
Era în iarna primului an şcolar al meu.
- Norel! Ţi-ai făcut temele?
- Le-am făcut mămico!
- Ce ai avut…?
- Să scriu o pagină cu litera M, pe tăbliţă...
- Arat-mi-o!
Am adus tăbliţa de gresie, pe care o pusesem pe
masa din bucătărie. Cu atenţie să nu se şteargă i-am dat-o
mamei. Mama a privit cele scrise de mine pe tăbliţă şi a dat
afirmativ din cap.
- E bine! Norinel, adu Abecedarul să-mi citeşti lecţia.
Am scos din ghiozdan cartea, am deschis-o. Şi
înainte de a ajunge la litera M, am văzut fotografiile cu
mustaţă a lui Stalin, şi apoi a lui Dej, având pălărie pe capul
lui pătrat. De atunci mi se păreau aceşti oamnei având ceva
hidos în ei. Nu încercam să-mi explic această stare. la vârsta
aceea de copil de şapte ani. Văzusem cu un an înainte un
Abecedar al lui Nelu Zăvoianu. În locul celor doi era un tânăr
frumos, îmbrăcat în haină militară.
- E regele nostru! Mi-a spus Nelu.
- Cum îl chiamă?
- Mihai!
De ce oare nu se află şi pe abecedarul meu, din
anul acesta?! M-am întrebat, în timp ce răsfoiam Abecedarul
pentru a ajunge la litera M.
- Săriţi oameni buni! Arde casa lui Leulescu! S-a
auzit de afară.
Dinspre capătul străzii se auzeau troznind şiţa de
pe casă. Afară se întunecase. Doar luna impasibilă privea
la spectacolul lumii.
Mama şi tata au ieşit afară.Eu după ei. Am alergat
la poartă. Părinţii, deja, ieşiseră în stradă. Tata văzând că
arde casa lui nenea Leulescu s-a întors în casă şi a luat
găleata cu apă. O umpluse cu ceva vreme în urmă de la
fântâna vecinului Aurică, deoarece tanti Drăcinescu nu avea
fântână în curte. Mama s-a aşezat în rând cu ceilalţi bărbaţi
şi femei şi dădeau din mână în mână găleţile pline cu apă
umplute la fântâna lui Zăvoianu şi Boboc.
Deodată, mi-a fost atrasă atenţia de
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doi oameni arzând ca o torţă ce au ieşit din casă alergând şi
ţipând.
- Aoleu! Dumnezeule! Săriţi oameni buni! Ajutaţi-mă!
Am auzit glasul de femeie ce ardea ca o torţă.
- Săriţi fraţilor! Stingeţi-mă! Sunt şoferul Traian din
Momoteşti...Striga cealaltă „torţă “alergând în neştire pe stradă.
Tata a alergat în casă a luat o pătură şi alergând după o
„torţă “ a pus pătura peste aceasta, trâtind-o la pământ. A doua
zi am aflat că era ţaţa Măria.
Într-un târziu a sosit şi pompa trasă de doi cai, însoţită
de 6 oameni.Aceştia au coborât un furtun gros în fântâna lui
Zăvoianu şi doi oamnei au început, unul deoparte şi celălalt de
cealaltă, să tragă de manete.În timp ce ceilalţi ce ceilalţi trei au
înşurubat un furtun lung după care l-au îndreptat spre acoperişul
casei care ardea. Mă uitam la ei cu mare admiraţie. Acoperişul
din şindrilă troznea şi arunca scântei.Apa curgea din furtun şi
parcă aprindea mai rău flăcările.
- Aduceţi oţet, oameni buni să aruncăm peste foc! Am o
voce..
Al şaselea om a deshămat caii de la pompă şi i-a legat
cu căpăstru de gardul lui ţaţa Miţa.
Femeia şi bărbatul care luaseră foc au fost duşi cu o
căruţă la spitalul orăşenesc, aflat lângă gară.
A doua zi am aflat de la tata, după ce s-a întors de la
servici, spunându-I mamei, că bărbatul murise, iar femeia
înfăşată cu feşe, agoniza. Nu ştiam eu c-am ce înseamnă acest
cuvânt, dar, bănuiam că nu îi este bine.
- Auzi, dragă, ce incoştienţă. Şoferul intrase în casă cu
o găleată de benzină şi a aşezat-o lângă vatra, unde pe foc,
Maria, pusese un ciaun cu apă pentru mămăligă. A fost deajuns să sară o scânteie în găleată şi să se producă nenorocirea.
- Asta le-a fost soarta! Am auzit-o pe mama.
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IEROM. MAXIM MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog
Ieromonah Maxim Morariu:
O dispută dogmatică de actualitate
între Mitropolitul Hierotheos Vlachos şi
Mitropolitul Ioannis Zizioulas
Introducere
Prezentarea de faţă are ca punct de pornire o
polemică intens mediatizată în spaţiul virtual ortodox[1] între
doi mari teologi greci contemporani, respectiv mitropolitul
Hierotheos Vlachos şi mitropolitul Ioannis Zizioulas, ambii
teologi de anvergură, cunoscuţi mediilor ortodoxe şi celor
ecumenice ai vremii noastre.
Polemica lor, de fineţe şi de profunzime
teologică, dovedeşte diversitatea Ortodoxiei, dar şi
inegalitatea răspândirii şi dezvoltării ei pe întinsul lumii, căci,
în timp ce creştinii din spaţiul oriental al mapamondului[2]
îşi trăiesc credinţa într-o manieră similară omologilor lor din
Biserica primară, fiind adesea în postura de a pecetlui
mărturia lor cu preţul vieţii şi propovăduind o teologie
pragmatică, fundamentată pe Învierea Mântuitorului Hristos
şi pe necesitatea mărturisirii ei chiar cu preţul vieţii, alţi
creştini din spaţiile în care credinţa este recunoscută şi
receptată la nivel internaţional, trăiesc cu maximă intensitate
dezbateri de prof unzime şi fineţe teologică, care îi
antrenează adesea în polemici.
De altfel, ambii protagonişti ai acestei dispute
şi-au câştigat, datorită operei lor şi datorită activităţii
ştiinţifice, titlul de specialişti ai teologiei. Cel dintâi,
mitropolitul Hierotheos, cunoscut cu precădere pentru scrieri
ce par a aparţine psiho-teologiei, sau mai-noului domeniu
al bioeticii[3], s-a remarcat deopotrivă ca un mare teoretician
şi ca un mare trăitor, fiind un aprig promotor al isihasmului,
în cunoaşterea căruia a investit eforturi mari[4], în vreme
ce, mitropolitul Zizioulas, contestat de anumite cercuri
ortodoxe[5], s-a remarcat cu precădere ca dogmatist, prin
opere privitoare la eclesiologia ortodoxă[6].
În ceea ce priv eşte disputa despre
nestorianism, ambii par însă amatori, căci nici unul dintre ei
nu este un specialist în sensul propriu-zis al subiectului. Dacă
ar fi fost să se contrazică cu specialişti în domeniile lor,
probabil părintele Vlachos ar fi avut de discutat cu JeanClaude Larchet[7], care abordează teme similare lui în
scrierile sale sau cu Filoteu Faros[8], în vreme ce, mitropolitul
de Pergam s-ar fi putut contrazice mai degrabă cu părintele
Bobrinskoy[9] sau cu alţi dogmatişti de seamă ai răsăritului
sau apusului creştin. Ce-i drept, cel din urmă pare, la o primă
vedere, a fi mai aproape de subiect, dat fiind faptul că
cercetările sale privitoare la eclesiologie fundamentate
patristic, s-au interferat uneori cu problematica hristologică
şi cu hotărârile dogmatice ale Sinodului III Ecumenic, unde
a fost condamnat Nestorie[10]. Impresionant este însă că,
deşi ambii ierarhi pornesc în această dispută
ca amatori, se vor documenta pe parcurs şi
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vor ajunge să uzeze, în susţinerea afirmaţiilor lor de afirmaţii
aparţinând unor exponenţi de seamă ai teologiei patristice, dar
şi de opiniile unor teologi mai noi.
Care dintre cei doi ierarhi teologi are dreptate în
această dispută ce vizează veridicitatea mărturisirii de credinţă
şi puritatea doctrinară a fiecăruia dintre ei, având aşadar o miză
foarte mare, vom încerca să vedem în paginile următoare, în
cadrul analizei noastre.

Nestorianismul
– scurtă privire
istorico-doctrinară
asupra ereziei
Nestorianismul
este erezia combătută la
sinodul
al
III-lea
Ecumenic, care a avut
loc în anul 431 la Efes şi
l-a
av ut
drept
protagonist, aşa cum îl
desconspiră şi numele ei,
pe Nestorie, pe atunci
patriarh
al
Constantinopolului[11].
Reprezentant al şcolii
antiohiene f ormat la
şcoala lui Diodor din Tars
şi Teodor de Mopsuestia,
acesta susţinea că în
Hristos există două
persoane, respectiv
persoana divină a Fiului
lui Dumnezeu, născut
din Tatăl mai înainte de veci, şi persoana umană sau istorică a
lui Iisus Hristos, cu care acesta s-a întrupat din Fecioara
Maria[12].
Afirmaţiile lui au aflat ecou chiar şi la curtea imperială
căci, în timp ce împăratul Teodosie al II-lea şi Eudochia soţia lui
îl aprobau, Pulcheria, sora împăratului nu adera la învăţătura
lui[13]. Cu timpul, disputa s-a generalizat, Ortodoxia câştigând
apărători de seamă precum Sfântul Chiril al Alexandriei, devenit
un susţinător al partidei anti-nestoriene, şi unul dintre cei care
au încercat fie pe cale diplomatică (a negocierii)[14], fie pe calea
discuţiei teologice[15], fie pe cale sinodală să combată învăţătura
greşită a lui Nestorie, să îl determine pe acesta să îşi schimbe
concepţiile.
Ulterior, ,,polemica” dintre cei doi s-a adâncit,
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devenind de-a dreptul pasionantă, după cum remarcă
părintele Vasile Muntean[16], şi ajungând să fie finalizată
printr-un sinod ecumenic care a avut în centru problema
hristologică pe care o ridica, dar şi problematica mariologică
pe care, în plan secundar, o aducea în discuţie patriarhul
eretic[17]. În urma acestui sinod, învăţătura dioprosopistă a
lui Nestorie a fost combătută, el a fost depus din scaunul
patriarhal şi trimis în exil, iar credinţa ortodoxă a fost, întrun fel restabilită.
Cu toate hotărârile sinodului, au rămas însă mici
comunităţi nestoriene şi după finalizarea acestuia. Ba mai
mult, ulterior, această comunitate va reuşi să adune şi unii
adepţi. De exemplu, în anul 616, când cea mai mare parte a
Arabiei a ajuns sub dominaţia perşilor, comunitatea creştină
de aici a fost atrasă spre nestorianism[18]. De asemenea,
în secolul al V-lea al erei noastre, comunitatea nestoriană
avea şi o frumoasă şcoală de exegeză biblică, în cadrul
căreia vor activa şi teologi renumiţi ai vremii precum Paul
de Persa[19]. O parte a acestei comunităţi nestoriene va fi
asimilată cu timpul de către Biserica Romano-catolică[20],
astfel luând naştere Biserica nestoriano-catolică, în vreme
ce alta va supravieţui apoi până astăzi (când încă avem
comunităţi nestoriene chiar şi în ţări precum China)[21].
Dincolo de forma cultică propriu-zisă a nestorianismului, care
îşi asumă paternitatea, există însă şi alte modalităţi prin care
el a supravieţuit de-a lungul timpului. De exemplu, nici unul
din cultele neoprotestante contemporane nu o cinstesc pe
Maica Domnului, aceasta fiind o dovadă clară influenţei
nestoriene. De asemenea, în sistemele lor doctrinare pot fi
găsite de asemenea influenţe din erezia pomenită.
Cu toate acestea însă, nestorianismul de după cel
de-al treilea Sinod Ecumenic nu va fi niciodată o mişcare
de anvergură care să influenţeze într-o manieră decisivă
evoluţia Bisericii într-un moment cheie al vieţii ei.

O dispută dogmatică de actualitate între
Mitropolitul Hierotheos Vlachos şi Mitropolitul
Ioannis Zizioulas
După ce, în paginile anterioare ale acestei analize
am schiţat profilul celor doi protagonişti ai
Pagina 7 disputei teologice şi am văzut ce înseamnă

nestorianismul, ne vom concentra acum asupra prezentării
disputei dintre cele două personalităţi teologice contemporane.
Analiza noastră porneşte de altfel de la o replică pe care
mitropolitul Vlachos o dă mitropolitului Zizioulas[22]. Acest drept
la replică exercitat de ierarhul pomenit suscită între altele şi
interesul ortodocşilor români, care discută intens pe seama celor
prezentate de ierarhul pomenit. Aşa se face că, la data accesării
materialului am găsit un număr de 30 de comentarii, unele dintre
ele constând din replici şi comentarii scurte privitoare la subiect,
altele, ca în cazul oricărui material difuzat prin intermediul
internetului, constând în comentarii care nu au legătură cu
tematica discutată, iar altele constând din comentarii şi trimiteri
către alte linkuri unde se găsesc argumente pentru susţinerea
uneia sau a alteia dintre opinii[23].
Maniera de a acţiona a mitropolitului de Napfkatos este,
după cum însuşi mărturiseşte în partea de început a materialului,
una defensivă[24], discursul lui fiind structurat pe patru puncte
mari, în care arată că: voinţa este atribut al firii şi nu al persoanei,
vorbeşte despre interpretarea greşită a textului Sfântului
Athanasie cel Mare, despre Congresul despre ”teologia
metapatristică (postpatristică)” şi despre ,,Dialogul oficial al
ortodocşilor cu romano-catolicii”[25].
Cea dintâi parte are în centru discuţia privitoare la voinţa
ca atribut al Fiului şi porneşte de la acuza pe care părintele
Zizioulas o aduce părintelui Vlachos cu privire la concepţia sa
despre voinţă. În cadrul acesteia, el analizează problema voinţei,
un element al teologiei metapatristice, după sintagma lui[26] şi
că ea este relevantă datorită faptului că se relaţionează şi cu
conceptul de ,,libertate al persoanei”[27]. El sancţionează o
părere pe a aşa-zisului său oponent, pe care o consideră
neortodoxă:
,,Iar, într-un paragraf anume al declaraţiei Mitropolitului
Pergamului, am remarcat părerea neortodoxă că ”aşa-zisa
libertate a persoanei are valoare pentru că ea depăşeşte
necesitatea firii, căci firea e legată de nevoie, iar voinţa de
persoană”[28].
După prezentarea opiniei, el arată cu privire la voinţă că:
,,...atât în cazul lui Dumnezeu, cât şi al oamenilor, este
legată de fire, este atribut al firii şi nu al persoanei, în vreme ce
opţiunea, adică alegerea – care nu există la Dumnezeu, ci numai
la oameni – aparţine ipostasului-persoanei. Aceasta este tema
de importanţă vitală: că şi la oameni voinţa nu este alegere, ci
atribut al firii lor. Alegerea este legată de opţiune”[29].
Exprimată astfel, opinia lui este cel puţin pasibilă de a fi
sancţionată, căci a vorbi despre fapcul că opţiunea nu există la
Dumnezeu, înseamnă, cel puţin în aparenţă, a nega libertatea
divină. În ceea ce priveşte expresia conform căreia ,,la oameni
voinţa nu este alegere”, subscriem şi considerăm că ea vine pe
fondul afirmaţiilor specifice tradiţiei patristice. Concluzia la care
ajunge mitropolitul Vlachos este aceea că învăţătura conform
căreia voinţa face alegerea este una neortodoxă[30].
Cea de-a doua parte se referă la un text al Sfântului
Atanasie cel Mare, al cărui text însă părintele Vlachos nu îl
prezintă. Deducem însă din conţinutul ulterior al materialului
său că este vorba despre un fragment scris în contextul disputei
arianiste în cadrul căruia se vorbeşte despre legătura dintre
voinţă şi fire. Două concluzii ale mitropolitului de Pergam sunt
prezentate, urmând a fi analizate aici:
,,voinţa liberă a Tatălui este cea din care izvorăşte
ipostazierea treimică a lui Dumnezeu, este ipostaziată fiinţa
într-un Dumnezeu treimic”.
Iar a doua concluzie este că îl prezintă pe Sfântul
Athanasie cel Mare că vrea (să dogmatizeze despre) ”o voinţă
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liberă, veşnică” a Tatălui, ”care nu este voinţă de alegere între
două posibilităţi”, şi vorbeşte despre ”învăţătura neortodoxă
că voinţa lui Dumnezeu este hotărârea alegerii dintre
posibilităţi”[31].
În sprijinul afirmaţiilor sale, teologul grec îl citează pe
teologul Nikos Matsoukas[32], care se opreşte şi el, în cadrul
Dogmaticii sale, asupra deosebirii dintre ,,naşterea după fire”
şi ,,creaţia prin voinţă” [33] şi îl combate, ca şi autorul citat, pe
mitropolitul de Pergam. Analiza mitropolitului Vlachos merge
în profunzimea operei părintelui Zizioulas, însă acesta este
doar începutul, autorul promiţând că va redacta un studiu în
care să localizeze metodologia ermineutică greşită a
omologului său de la Pergam. În această parte de început, el
se foloseşte de cuvintele Sfântului Atanasie cel Mare, care
arată că ar fi greşit să se interpună între Tatăl şi Fiul voinţa şi
cugetarea:
,,S-ar dovedi lipsit de minte dacă ai pune între Tatăl şi
Fiul voinţa şi cugetarea. De fapt, una este a zice că a fost
făcut prin voinţă şi altceva că Fiul, fiind prin fire propriu Tatălui,
e iubit şi dorit de El”[34].
Aşa cum este prezentată situaţia, opinia mitropolitului
Ioannis este similară cu cea a lui Serghei Bulgakov, care
introduce tetrada prin interpunerea Sofiei în cadrul trinitar.
Citatele continuă, disputa fiind presărată cu citate din
Sfinţi Părinţi precum Atanasie cel Mare, Grigore Palama, dar
şi cu opinii ale unor teologi precum Nikos Matsoukas sau
Alexander Schmemann sau cu analize terminologice, asupra
cărora nu vom insista însă aici.
Cea de-a treia parte este dedicată congresului privitor
la teologia postpatristică la care a participat părintele Filoteos.
Autorul arată aici şi care este baza disputei dintre cei doi
teologi, respectiv Concluzii
O dezbatere atât de aprinsă pe o temă deopotrivă veche
şi actuală va suscita în mod cert interesul elitei teologice, dar
şi al celor care cochetează cu teologia fundamentală. Astfel,
în timp ce unii oameni cu o gândire mai pragmatică se vor
întreba qui prodest, alţii vor încerca să înţeleagă miza şi
dedesubturile acestei dispute.
Din punct de vedere teologic, o astfel de dispută este
importantă căci, în urma unor astfel de discuţii contradictorii
adevărul iese la iveală, iar Biserica este ferită de pericolul
iminent al ereziei.
În ceea ce priveşte disputa propriu-zisă pe care
am analizat-o, considerăm că, exceptând anumite pasaje care
nu se încadrează în discurs, ea este un adevărat ,,eveniment”
teologic, cu valoare ambivalentă însă. Gestionarea proastă a
unei astfel de dispute poate duce la apariţia unor facţiuni
schismatice sau eretice în Biserică, ele fiind girate de prestigiul
teologic al unuia sau al altuia dintre protagonişti şi având la
bază orgoliul lui, în vreme ce, analiza corespunzătoare, întrun cadru sinodal în care specialiştii să se pronunţe şi ei cu
privire la problematică, ar putea fi benefică pentru Biserică.
Personal, aderăm (cu unele amendamente) la opiniile
mitropolitului de Napfkatos şi considerăm că unele lămuriri de
ordin dogmatic cu privire la legătura dintre persoană şi voinţă
erau necesare şi sunt corect argumentate, în vreme ce altele
lasă loc unor noi argumente şi unor întrebări complementare
cu rol lămuritor. În ceea ce priveşte disputa interpersonală
dintre cele două mari personalităţi ale Ortodoxiei
contemporane, credem însă că ea se îndepărtează de duhul
păcii promovat cu atâta ardoare de discursul teologic ortodox
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în contemporaneitate. Astfel, disputa este interesantă, iar
elementele de teologie pe care le aduce, le clarifică sau le
pune în discuţie sunt importante, prezentarea lor în adevăratul
sens şi la adevărata lor valoare fiind necesară. Dacă această
dispută s-ar transforma însă într-un dialog amical în care cei
doi inamici şi-ar conştientiza valoarea de slujitori ai lui Hristos
şi ar conveni să discute în termeni paşnici cu privire la
elementele doctrinare pe care le percep în mod diferit,
rezultatele ar fi în mod cert altele, iar soluţia ar fi găsită mult
mai repede.
Acestea sunt aşadar principalele elemente teologice care
caracterizează disputa dintre cei doi mari teologi contemporani,
mitropolitul Hieroteos şi mitropolitul Ioannis, şi principalele
considerente pe care le exprimăm cu privire la acest eveniment,
intens mediatizat în spaţiul virtual ortodox.

Bibliografia se găseşte în articolul sursă,
vedeţi adresa de mai jos
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[14] John A. McGuckin, St. Cyril of Alexandria: The Christological
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gândirii patristice, trad. Dragoş Dâscă, ed. Vasile Bîrzu, col. ,,Studii”, vol. 2, Editura
Doxologia, Iaşi, 2013, p. 210-212.
[16] Vasile Muntean, Istoria Creştină Generală, vol. 1 (ab initio-1054), Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 2008, p. 179.
[17] Fapt pentru care, părintele Chifăr spune pe bună dreptate că: ,,Prin
urmare, declanşarea disputei hristologice în Constantinopol a fost cauzată de termenul
,,Teotokos”. În timp ce Nestorie, Dorotei de Marcianopolis şi preotul Atanasie predicau
împotriva folosirii apelativului Născătoare de Dumnezeu, epicsopul Proclu al Cizicului
a apărat cu fermitate în prezenţa lui Nestorie termenul ,,Teozokos”. Nicolae Chifăr,
Istoria creştinismului, vol. I, Editura Universităţii ,,Lucian Blaga”, Sibiu, 2007, p.
173. Cf. Petre I. David, Invazia sectelor. Coarnele fiarei apocaliptice în mileniul III,
vol. I - ,,De la erezii vechi la secte religioase ale timpului nostru”, Editura ,,Crist-1”,
Bucureşti, 1997, p. 70.
[18] Ioan Rămureanu, Milan Seşan, Teodor Bodogae, Istoria Bisericească
Universală, vol. 1 (1-1054), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, p. 280.
[19] Stelian Tofană, Studiul Noului Testament. Curs pentru anul I de studiu,
Ediţia a II-a, Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005, p. 17. El nu a fost însă singurul
teolog nestorian celebru. Cf., de ex.: Marc Auon, ,, Jésubokt, métropolitain et juriste
de l'Église d'Orient (Nestorienne), Auteur au VIIIe siecle du premier traité systématique
de droit séculier”, în Legal History Review, vol. 73, Issue 1, 2005, pp. 81-92.
[20] Cf. Philip Jenkins, ,,Long-lost Christians”, în rev. Christian Century,
vol. 125, Issue 22, 2008, pp. 22-26.
[21] Liwei Wu, ,,Why Should We Value the Cross-disciplines Approach when
studying the history of Sino-western Cultural Relationship: A Reflection on the Chinese
Study of “Nestorian Church”, în rev. Journal of Sino-Western Communications, Volume
2, Issue 1 (July), 2010, pp. 83-98.
[22] http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2012/10/13/ips-hieroteosvlachos-neoarianism-filocatolic-ioannis-zizioulas-in-biserica-ortodoxa-nu-semarturiseste-papistaseste/, accesat 11. 11. 2014. Din păcate nu am avut acces şi la
documentele de dinainte, care sunt în limba greacă.
[23] Iată câteva dintre aceste trimiteri: http://www.cuvantul-ortodox.ro/2014/
06/03/ierotheos-vlachos-sophia-video-audio-text-parintele-sofronie-stiu-om-hristos/,a
ccesat 11. 11. 2014; http://www.cuvantul-ortodox.ro/2014/11/15/parintele-ioannisromanidis-nebun-din-dragoste-pentru-hristos-familia-ortodoxa-teologie-vie-

rationalism-dogme/, accesat 11. 11. 2014; http://www.cuvantul-ortodox.ro/2012/12/19/
ieroteos-vlahos-sfantul-spiridon-credinta-ortodoxa-secularizare/, accesat 11. 11. 2014.
[24] Şi fiind parte a unui demers mai amplu în care s-au implicat şi alţi teologi.
Redăm mai jos cuvintele lui: ,,Am luat la cunoştinţă de pe internet de declaraţia din 27
septembrie 2012 a Înaltpreasfinţitului Ioannis, Mitropolitul Pergamului, ca urmare a
răspunsului meu la o scrisoare de a lui, care îmi fusese trimisă anterior. Îmi pare rău că sunt
obligat să urmez maniera lui (n.tr. – de a acţiona) şi să răspund la tactica neobişnuită a
Înaltpreasfinţiei Sale şi la felul ciudat în care acţionează în prezenta situaţie, şi aceasta cu
toate că nu a răspuns până acum la criticile negative pe care le-au făcut profesori universitari
şi colegi de-ai lui (n.tr. – probabil se referă la arhierei ortodocşi) pentru părerile pe care el le
susţine din când în când”. http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2012/10/13/ipshieroteos-vlachos-neoarianism-filocatolic-ioannis-zizioulas-in-biserica-ortodoxa-nu-semarturiseste-papistaseste/, accesat 11. 11. 2014.
[25] Textul original şi alte informaţii cu privire la această polemică, de această
dată în limba greacă, pe: http://www.romfea.gr/epikairotita/13918-2012-09-29-10-51-44,
accesat 11. 11. 2014.
[26] http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2012/10/13/ips-hieroteosvlachos-neoarianism-filocatolic-ioannis-zizioulas-in-biserica-ortodoxa-nu-se-marturisestepapistaseste/, accesat 11. 11. 2014.
[27] Cf. Christos Yannaras, Libertatea moralei, trad. Mihai Cantuniari, Seria
,,Impasuri şi semne”, Editura Anastasia, Bucureşti, 2002, care analizează şi el, mai pe larg
însă, problematica privitoare la semnificaţia voinţei şi a libertăţii şi la legăturile dintre ele.
[28] http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2012/10/13/ips-hieroteosvlachos-neoarianism-filocatolic-ioannis-zizioulas-in-biserica-ortodoxa-nu-se-marturisestepapistaseste/, accesat 11. 11. 2014; http://www.romfea.gr/epikairotita/13918-2012-09-2910-51-44, accesat 11. 11. 2014.
[29] http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2012/10/13/ips-hieroteosvlachos-neoarianism-filocatolic-ioannis-zizioulas-in-biserica-ortodoxa-nu-se-marturisestepapistaseste/, accesat 11. 11. 2014; http://www.romfea.gr/epikairotita/13918-2012-09-2910-51-44, accesat 11. 11. 2014.
[30] Nu subscriem însă întru totul acestei afirmaţii şi credem că ea ar trebui analizată
cu mai multă atenţie şi mai în profunzime, şi cu argumente mult mai solide pentru a fi întradevăr convingătoare.
[31] http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2012/10/13/ips-hieroteosvlachos-neoarianism-filocatolic-ioannis-zizioulas-in-biserica-ortodoxa-nu-se-marturisestepapistaseste/, accesat 11. 11. 2014; http://www.romfea.gr/epikairotita/13918-2012-09-2910-51-44, accesat 11. 11. 2014.
[32] O parte dintre lucrările lui sunt traduse şi în limba română. A se vedea: Nikolaos
Matsoukas, Introducere în gnoseologia teologică, trad. Maricel Popa, Editura Bizantină,
Bucureşti, 1997; Idem, Teologie dogmatică şi simbolică, vol. 4- Demonologie, trad.
Constantin Coman, Cristian-Emil Chivu, Editura Bizantină, Bucureşti, 2002.
[33] ,,Mai analitic, aceasta înseamnă că Dumnezeu, ca Tată şi nu ca ”fiinţă”, prin
”a fi” confirmă continuu voinţa Lui liberă de a exista şi această confirmare o constituie
tocmai existenţa Lui Treimică: Tatăl din dragoste – adică liber – îl naşte pe Fiul şi purcede pe
Duhul. Dacă există Dumnezeu, există pentru că există Tatăl, adică Acela care din dragoste
liber Îl naşte pe Fiul şi purcede pe Duhul” (Zizioulas). http://www.cuvantul-ortodox.ro/
recomandari/2012/10/13/ips-hieroteos-vlachos-neoarianism-filocatolic-ioannis-zizioulas-inbiserica-ortodoxa-nu-se-marturiseste-papistaseste/, accesat 11. 11. 2014; http://
www.romfea.gr/epikairotita/13918-2012-09-29-10-51-44, accesat 11. 11. 2014.
[34] Sfântul Atanasie cel Mare, ,,Trei cuvinte împotriva arienilor”, trad. Dumitru
Stăniloae, în col. Scrieri. Partea întâi, col. ,,Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, vol. 15,Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe, Bucureşti, 1987, p. 399.
[35] http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2012/10/13/ips-hieroteosvlachos-neoarianism-filocatolic-ioannis-zizioulas-in-biserica-ortodoxa-nu-se-marturisestepapistaseste/, accesat 11. 11. 2014; http://www.romfea.gr/epikairotita/13918-2012-09-2910-51-44, accesat 11. 11. 2014.
[36] http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2012/10/13/ips-hieroteosvlachos-neoarianism-filocatolic-ioannis-zizioulas-in-biserica-ortodoxa-nu-se-marturisestepapistaseste/, accesat 11. 11. 2014; http://www.romfea.gr/epikairotita/13918-2012-09-2910-51-44, accesat 11. 11. 2014.

2006, La Tismana. De la stânga la dreapta: IPS Teofan, IPS Bartolomeu,
PF Teoctist, PF Anastasios, IPS Hierotheos Vlahos, IPS Iosif
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Citiţi documentul în fişierul original, format pdf online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2015/Ierom_Maxim_Morariu-O_disputa_dogmatica.pdf
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George Coşbuc, ,,Ştrengarul văilor”,
în rev. Sămănătorul, anul I, nr. 29, 13 Octombre,
Bucureşti, 1902, pp. 33-34.
Văzui prin văi al verii dulce vânt,
Ştrengar frumos, cum toţi pribegii sânt,
Târa mantaua-n urmă-i pe pământ.

Trăiesc şi eu pe vrerea celui sfânt:
De n-ar vrea el să fie-n lume vânt,
De ce m-ar fi făcut să fiu cum sânt?”

Plecând vreo creangă-n drum o săruta,
Cânta o doină-ncet şi-ncet cânta
Culcatul câmp de iarbă sub manta:
Mi-a zis mai ieri al văii tânăr crin:
Ai casă tu şi fraţi, voinic străin,
Tu cel cu ochii rupţi din cer senin?
Am mamă-n deal, ca mâine-i ziua ei,
Dar n-are brâu şi-adună sfori de tei;
Iar tata-i dus să intre-argat la smei.
O casă-avem şi noi pe-un vârf de scai
Opt fraţi cei-i am s-au dus să vadă-n Rai
De bea şi-acolo vin popa Mihai.
Uşor ce-nşeli pe-un crin nevinovat!
Puteam să-i spun că-s dascălul din sat
Şi văr cu Por şi Darie-mpărat.
De am, de n-am, mă mir ce-i pasă lui?
Nu ştiu nici eu de unde sunt şi-al cui,
Prin vămi eu nu dau seamă nimănui.
Eu sunt copil al codrilor de fag,
Alerg şi cânt şi-n sân aş vrea să bag,
Să fie-al meu de veci ce-mi este drag.
În zori mă duc pe-o margine de râu
Şi şed şi scot cavalul de la brâu,
Prin lan mă joc cu spicele de grâu.
Când trec copii, sub tufă eu mă strâng;
Deodată sar şi sun o tufă-n crâng
Şi-mi pare-n urmă rău când bieţii plâng.
Spre cei trudiţi cu boare eu m-a plec,
Pe fete-n şes cu glume le petrec
Şi-nvăţ pe toţi să cânte pe-unde trec.
Sărut neveste-n şes şi flori le-adun,
Străin cum sunt, ce-mi pasă ce le spun,
Hei, cucule, tu-mi eşti tovarăş bun.
Grozav ce-mi e fălosul de stejar,
,,Să nu te văd pe-aici, copil ştrengar!
Trăieşti şi tu pe lume de-n-zadar”.

O propunere a Păr. Ierom. Maxim duhovnic al Mânăstirii Salva, Bistriţa Năsăud:
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Izvorul_T%C4%83m%C4%83duirii,_Salva
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GEORGE ANCA
(n. 1944, Vâlcea) Poet, eseist,
specializat în indianistică
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NAŞTERE-ÎNVIERE
NAŞTERE-ÎNVIERE
Pentru prima oară, ziua de naştere mi-a căzut în
ziua de Paşte, de Înviere. Cum, mai mult n-am sărbătorito, de-a lungul vieţii, am avut tentaţia s-o neglijez pe cât
posibil. Pe facebook, însă, am dat de urări cu nemiluita,
de la prieteni virtuali, din ce în ce mai reali, foşti colegi de
şcoală şi de facultate, studenţi din India, bibliotecari,
scriitori, academicieni, sute, ca într-un tratak yogin pe
lumina coincindentă: Hristos a Înviat – La mulţi Ani!/Happy
birthday (Thom Niebblin, Ta Kivinh, Sophia Inspire)/ Muy
feliz cumpleanos (Maria Rocio Cardoso Arias) / bonne
anniv ersaire (Elisabeta Isanos) / auguri de buon
compleano (Erika Homeuka) S dnem rojdenia! (Biblioteka
Pastuhova) / Hronia Polla (Stefana Stan).
Pentru neamuri, pentru nepotul Valeriu, o fi în
fiecare Paşte – la fel pentru corespondenţii nedespărţiţi
de pe net (Mariana Gurza – n-am văzut-o în persoană -,
Puşi Dinulescu, Vasile Menzel, Dimitrie Grama, Ben
Todică, Felix Sima, Ion Soare, Vasile Boji...), friends fără
număr pe fb. Totuşi „o zi binecuvântată, aniversată de
Paşti” (Beatrice Stan); „întru Înviere şi renaştere spirituală
continuă” (Raul Constantinescu), „fericită coincidenţă”
(Cionoff Şerban), „cât sunteţi de iubit de Dumnezeu” (Dabu
Rodica); „mai multă lumină în urări” (Marian Gorczyca);
„faptul că te-ai născut în această zi mare şi sfântă, cred
că are o semnificaţie deosebită în cursul vieţii tale” (Dorina
Puiu Popescu); „să vă bucuraţi de tot ce vă înconjoară”
(Steluţa Vizuroiu); Ce frumoasă zi aniversara! E o mare
bucurie sa coincida cu prima zi de Pasti... Sper sa fi fost
tot atat de luminoasa şi de frumoasa ca ea. (Lăcrămioara
Stoenescu).
E un fapt (?): Eşti o persoană indragită: ai mulţi
prieteni sinceri şi afectuoşi ( Grigore Arbore Popescu); Aţi
mai înscris un an în Cartea Vieţii! (Traian Vasilcău); Mi-o
iei mereu înainte (Nicolae Tomoniu).
Deals?
Regret că nu mai sunt editor. V-aşi fi publicat
Drăghicescu imediat. (Georgeta Dimisianu). Dl D.R.
Popescu va scoate o ediţie în zece volume la Editura
Academiei (George Anca).
Ani bine cuvântaţi, pe mai departe! Ne revedem
curând, în... ”Cronica veche”, cu secvenţe din fascinanta
ta experienţă indiană... (Nicolae Turtureanu). Mare lucru
cum am relipit noi Sinaia tinereţii de perenitatea
cronicărească. Cu tine atunci, in Iasi cu
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Keith Hitchins, v-am ascultat de intelepti. Si, zici, urmează!
Adevărat a înviat! (George Anca).
Constantin Patraulea - George Anca : Hristos a înviat, dl
profesor! Si.. la mulţi ani cu întârziere... de o zi. - Hristos a înviat!
Adevărat a înviat! - Ce mai faceţi dl profesor? - Am tradus, după
80 de ani, 1500 pag. din Dumitru Draghicescu şi acum redactez
zecile de jurnale indiene. - Aveţi o putere de muncă pe care unii
nici la 30 de ani nu o au. Genă bună. Felicitări! - M-a ajutat femurul
stâng rupându-se si ducându-mă înapoi la filocalie. - Îmi pare
tare rău. Este exact situaţia exprimata prin vorba românească :
TOT RAUL SPRE BINE. - Tocmai ca acum am paşi buni de mers.
Sunt prieten cu ambasadoarea Indiei, daca va mai interesează o
asociere economica. - Aha. Buna veste. Eu sunt dezamăgit de ce
am cunoscut, acel indian. dar poate nu sunt toţi ca el. Avea in cap
doar pt el. - Poza, gândind ca de ce sa facă romanii ce trebuie sa
facă ei. Acum s-a întors in India, la Jahnsi. Asociatia Culturala
are programe lunare, pe teme generale. - Aha. O sa mă gândesc,
poate fi o deschidere interesanta. - Îl avem si pe Vasile Boji, chiar
daca are de dus nepotul la inot. - Cred ca trebuie implicarea
doamnei ambasador. Fără sprijin, accesul la resursa indiana este
extrem de limitat. Eu cred ca ei au o organizare de sprijin a firmelor
indiene in RO aşa au si elveţienii spre ex. Poate stăm de vorba la
o cafea. Vedeţi ca mi-am schimbat biroul, sunt undeva pe lângă
Min Învăţământului. - Cu prima ocazie o abordez si va spun daca
o interesează. Pe curând, domnule avocat! - Pe curând, sănătate!
Daruri?
Lidia Lazu - Recital din lirica lui Eminescu, cu improvizaţii
muzicale originale. Iaşi-Copou 15 iunie 2009, la 120 ani de la
trecerea in eternitatea culturii ...
Gheorghe Iovu – Simfonia sufletului.
Fb Expat?
Thom Nibbelin: I’m OK. Still in Siem Reap but am looking
for jobs and probably a new location. I edited a novel in December-
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January and that went very well. Pay wasn’t great but it
was good to immerse myself in the project. It was a cowritten novel by first-timers and needed a lot of work. I
did some re-writing on it as well. Finally learned how to
effectively use the semi-colon instead of using ways to
skirt around it : I don’t really like how it looks on the
page. Kind of an aesthetic thing...silly, I know. I started a
novel/screenplay about adventures in Kerala but ran into
some blocks...I think I need a co-writer or an adviser on
some technical/cultural things...and should probably be
writing it in Kerala, immersed in the life and culture there.
That’s problematic financially and should be done when
the hot season then monsoon season is over. Khmer
New Year (Sangkran) is coming up on April 14-16 and
over 500,000 tourists are expected to descend on Siem
Reap. The Prime Minister and opposition party leader
are coming up together and the King will be at his
residence. I live about 3 blocks from the King’s residence
(which is usually empty) and my usual river road travel
route will be blocked during that time...dammit! A LOT
of interesting things going on at Angkor Wat, Angkor
Thom and other places in and around Siem Reap. Should
be fascinating. How are you?
George Anca: Dear Thom, Thanks for your story
there. I find you well, as ever, but still missing Kerala.
Your editing and composition accompanied you mostly
any time (perhaps lesser in China), keep it as a writer.
Princes Sirindhorn studied Sanskrit with professor Sathya
Vrat Shastri, and at world conference of librarians in
Bangkok, under her aegies, I presented her THAI
VILASHA, an epic by Satyavrat, commented by me.
Thom Nibbelin: Thank you for the note, George.
Kerala calls me often when I slumber...and when I’m
awake as well. I miss Bangkok a bit too...and Kuala
Lumpur. Not so much China smile emoticon. I think I
might focus on discreet essays and expand them into
short and long fiction as well as scripts for stage and
screen. Sanskrit...hmm...not Latin? wink emoticon I
thought about writing a parody about the apostle Thomas’
times in Kerala and his eventual death in India. I think he

was seduced by Kali and was struck down by both Hindu Gods
and the Christian God...double whammy! Oh, I briefly met the
Princess when I was teaching at a small military academy right
next to the Royal Thai Army military academy where she teaches
in Nakhon Nayok. She visited our school one afternoon to talk
with the boys and encourage them. I had a group of 5 boys sing
“My Girl” by the Temptations with the dance steps and everything
smile emoticon She thought it was a good way to teach
English....make it fun.
Mulţumesc domnului academician Ioan Aurel Pop pentru
„La mulţi ani”!
şi postând în contul numărului unu al patriei, nu contez decât pe
libertatea de a fi făcând-o.

Imagini selective de la "Colocviile de Marţi", str.
Calderon 39, Bucureşti, 31 martie 2015
Imagine cu
cartea
“Durerea
aurului” şi
revista
“Sămănătorul”
la standul
“Colocviilor
de Marţi”,
din str.
Calderon 39,
Bucureşti.
Mulţumim
George
Anca!
La mulţi ani!
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Florian Văideianu a mai scris o carte!
Apropo de „DUREREA AURULUI”

Florian Văideianu e un meticulos cronic. Ca un
farmacist ce-şi pune medicamentele într-un anumit sertar,
dintr-un raft bine rânduit, el a vrut să aibă în recenta carte atât
noile lui schiţe şi nuvele dar şi recenziile criticilor pentru cărţile
sale apărute deja. Şi mai vrea ceva: pur şi simplu părerile
sincere ale prietenilor despre stilul în care-şi concepe scrierile.
Acestea, sunt grupate într-un capitol numit inspirat
„Rezonanţe”, autorul dovedindu-se astfel, nu numai un om
de simţ practic dar şi un bun sociolog care testează „piaţa”
prin acest grupaj din carte!
Se presupune că nu toţi prietenii vor „rezona” la fel,
unii n-au mai „rezonat” decât ocazional sau deloc şi nici nu se
pricep să meşteşugească ceva cuvinte mai simandicoase în
„datul lor cu părerea”. Şi totuşi părerea lor contează mai mult
decât recenziile „clasice”.
Pentru că dac-ar fi ca autorul să caute nişte folosinţe,
cu bătaie îndelungată pentru opera sa viitoare în şabloanele
uzitate astăzi de critica literară, fiţi siguri că nu va găsi nimic.
Critica literară de astăzi nu diferă prea mult în concepţia ei de
bază, faţă de vechile şedinţe din vremea comunismului. Astfel,
introducerea începea cu „părţile bune ale tovarăşului scriitor”.
Sau, după caz, ale tovarăşului muncitor, cooperator, activist,
ţăran cu gospodărie individuală, dascăl, popă, „etcaetera”.
Într-un cuvânt, se începea discuţia despre activitatea vreunui
tovarăş cu osanalele. Se continua cu descrierea faptelor şi
exemplele. În cazul cenaclurilor literare, se citau unul-două
texte din noul volum, câteva strofe sau versuri răzleţe dintr-o
antologie poetică, după care, se dădeau eventuale dedicaţii
şi sugestii bunului meşteşugar al condeiului.
Punctul culminant abia la final îşi avea
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locul, fiind vorba despre critica „tovarăşului poet”
sau prozator, adică partea cea mai îndrăgită a
spectacolului. Totul se termina scurt, cu niscaiva
îndemnuri mobilizatoare „pentru a se îndrepta,
tovarăşul!”.
În altă ordine de idei, pentru a scrie recenzii,
musai ca ele să fie încropite după modelul vreunui
„consacrat”. Pe lângă faptul de a extrage de acolo
tot ce e la modă. Adică plagiatul de cuvinte rare
sau neologisme stâlcite din engleză.
Ziarele împuţite care cântă după cum
pârţâie patronul nu-şi bat joc de plagiate. Ne vor
spune că habar n-avem noi că plagiatul face parte
din practicile speciei umane din cele mai vechi
timpuri. Faza protoeuropidă din evolu?ia lui Homo
sapiens a fost rezultatul unei practici precise, şi
anume, furtul de vocabular şi tehnologie. Aceasta
a condus la proliferarea unei rase majoritare în
Europa iar mărturia faptului că existau asemenea
specimene stau cele trei schelete fosile descoperite
în peştera franceză Cro-Magnon.
Nici nu te-ai fi gândit că prin furt, a proliferat
cu adevărat rasa de cromagnon! Dar proba, se
vede azi cu ochiul liber: ori te uiţi în jur cum te fură,
prin facturi umflate, firmele ce-ţi oferă servicii
proaste de electricitate, apă, canal, telefonie şi
cablu TV, ori deschizi televizorul ca să vezi
priponitul zilei la poarta DNA, înconjurat de
croncanii televiziunilor. Întrebarea care şi-o pune
un om normal ce sesizează abulia lumii actuale,
ar fi: nu cumva proliferarea acestei specii de
cromagnoni paraziţi afectează creatorul natural de
inteligenţă?
Bineînţeles că da! Fondurile alocate de
cromagnonii de la Ministerul Culturii au fost mereu
alocate altor cromagnoni din presă. Iar cei care au
sărit calul şi sunt priponiţi ca Gigi Becali, onor
guvernul a inventat subvenţionarea cărţii scrise de
puşcăriaşi, reducerea pedepsei făcându-se după
cantitate, pentru că de calitate nici nu poate fi
vorba!
Aşa se face că scriitorii talentaţi şi patrioţi
ai neamului românesc îşi scot cărţile în regie
proprie, adică din propriul buzunar de Homo
neanderthalensis. Pe când descendenţii din
peştera Cro-Magnon îi vezi pe Internet
subvenţionaţi, cu evenimentul lansării şi cu
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anunţurile sindrofiilor, subvenţionate şi vizibile şi ele, aşa cum se vedeau în urmă cu ceva vreme numele proştilor
pe toate gardurile.
Cartea lui Florian Văideianu este o replică a acestor cutume româneşti postdecembriste, cutume cărora
le-ar trebui un patent de prostie, pentru că se crede că nu mai găseşti în toată lumea hoţi convertiţi în scriitori prin
puşcării.
Volumul scos recent din tipografie nu este, însă, nici o replică á la Conu Iancu Caragiale, nici vreun
foileton marca Ţeposu. Este pur şi simplu o carte aşa cum se face în lumea bună a mapamondului. Adică cu
vocabular autohton, pe teme inspirate din viaţa omului inteligent, normal, civilizat şi cu un ţel nobil în viaţă. Şi o
scriere fără plagiat.
Cum am spus, scoţând cartea şi lansând-o pe banii proprii, Florian Vădeianu nu este un „clasic în viaţă”
care înjură România sau face pipi pe ea fiind plătit cu bani politici pentru asta. El publică volumele sale sub patent
original ca un vechi neanderthalian*) ce scrijelea peşterile din Europa, Africa sau Asia în urmă cu câteva milioane
de ani.
O carte scrisă într-un stil absolut original, aşa cum ne-a obişnuit de fapt Florian Văideianu.
Nicolae N. Tomoniu
Director Editura „Semănătorul Tismana”
----------*) Neanderthal este o vale în Germania pe un afluent al Rinului iar homo neanderthalensis este un tip uman fosil
descoperit acolo, semnalat şi în valea Nilului, resturile lui fosile fiind găsite şi în alte părţi ale lumii. El a fost contemporan cu
Homo sapiens sapiens din Orientul Apropiat, Homo sapiens din Africa de Sud şi China.
În România au fost descoperite resturi fosile în peştera de la Ohaba-Ponor, un sat în partea de sud a judeţului
Hunedoara, unde s-au descoperit vestigii ale culturii musteriene aparţinând omului de Neanderthal. În zona Tismana, cultura
musteriană este prezentă în Peştera Gura Plaiului, Peştera din Bile şi Peştera Cioarei, spre Boroşteni.
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Intrarea în Peştera Cioarei - Boroşteni
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FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti - Gorj)
- prozator, poet.

Destin
Ştiam că este mâncare puţină
şi preferam să las fraţii mai mici să-şi
potolească foamea, să crească, eu mai
puteam să rabd, eram mai mare. Aşa
credeam atunci, acum la bătrâneţe îmi
simt oasele braţelor cam subţiri, lipsite
de calciul pe care-l purta laptele la care
renunţam mereu în favoarea mezinilor.
„Dăruieşte şi vei avea” a fost crezul după
care m-am orientat toată viaţa.
Omul din faţa mea, purtat de
amintirile anilor trecuţi, privea cu
nostalgie depărtările, spintecând ceaţa
uitării. Bunătatea şi spiritul său pentru
frumos veneau din copilărie, perioadă
lipsită de răutăţi şi invidii.
Amintirea casei părinteşti, cu
două „odăi” şi o prispă pe care erau
aşezate în linie vase din lut, ce purtau
muşcate albe şi roşii, îi era mereu
adăpost în zilele de vară, când ploaia
curgea şiroaie pe şindrila acoperişului
casei, meşterit de nea Mitru, tatăl său.
- Nelule… ia vino colea, în
camera de la drum, că am nevoie să tentreb ceva!
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Da mamă, ce-i?
Aşezaţi în picioare, mamă şi fiu, priveau
prin mica fereastră grădinuţa cu flori din faţa casei.
- Ce zici tu, cum să plantăm florile, aşa
ca să se vadă toate, tot anul, să se mire şi lumea
care trece pe drum.
Ionel nu sta prea mult pe gânduri, avea
simţul frumosului şi pe cel al proporţiilor încă de
mic. Stabilea cu precizie locul fiecărei plante,
asocia culorile, înălţimea şi perioada înfloritului cu
o uşurinţă uimitoare, determinându-şi mama să îl
asculte mereu. Niciodată nu şi-a închipuit că
aceste calităţi îi vor stabili destinul în viaţă. Pentru
el era ceva natural, ca un curs de apă care
ocoleşte orice obstacol, fără efort.
Timpul trece repede, omul de lângă mine
tace, îşi scoate ochelarii, îi şterge instinctiv,
lăsându-şi amintirile doar în privire…
Cine ar fi bănuit că primul doctorat obţinut
de profesorul Ion Mocioi a fost în estetică.
14.04.2015
Florian Văideianu
La lansarea de carte de la Târgu-Jiu
-
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NICOLAE N. TOMONIU - (n. 1944, Tismana) - promotor cultural,
monograf al Tismanei, director revista şi editura «Semănătorul» Tismana
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Aferim!
Cutuma dictatorului comunist Putin care ne cântă
anual câte o manea cu secera şi ciocanul punând de-o
sămânţă de răzmeriţă prin vetrele slavo – hunice ale Coanei
Europa a rămas desuetă! Iată că, mai habotnici, „dipotaţii”
noştri - în ritm revoluţionar - pun de-o manea la fiecare ieşire
a corului fiscului care interpretează cu patos cunoscutul şlagăr
postdecembrist „N-avem bani!” când e vorba de popor!
Maneaua timbrului cultural fu scrisă în secret prin
decembrie 2014, după Sf Nicolae. O cântară decidenţii penali
de sărbători şi ajunse plagiată la urechile „prostimii” taman
când să f ie v otată! După moda dâmbov iţeană a
mahalagismului perpetuu, creatorii mai guralivi din cultură
se împărţiră imediat în două tabere, aidoma sensului
cunoscutului „Aferim!” ce primi „Ursul de argint” la Berlin.
Cum se ştie de prin mahalale, „Aferim!” se poate interpreta
şi în sensul bun al interjecţiei, „Bravo, măi Romnicel1 !” dar
şi ironic „Aferim, Romino pal2 !
Cu alte cuvinte, în România de la „foarte bine” la
„Doamne fereşte!” nu-i decât un pas de îndată ce ANUC şi
USR făceau mătănii de mulţumire deputaţilor ce vor să
modifice legea timbrului cultural iar editurile, în frunte cu
Polirom şi Nemira, puneau legea la blesteme. Până una alta,
cei chitiţi pe iniţiativa legislativă puseră legea la naftalină
pentru că adevăratele lor intenţii răsuflaseră. Aşa că iniţiatorii,
dacă între timp nu vor fi puşi la popreală, o vor scoate iar pe
şest de la naftalină în vremuri mai bune şi când treaba va fi
demult uitată.
Legea fiind clasată, lumea o crezu şi casată, deci, pe
la sfârşitul lui februarie, brusc, toată lumea amuţi! Nimeni
nu mai stă azi să cerceteze cine ar fi avut în final dreptate şi
cine nu. Doar nişte întrebări au rămas. Dacă legea există din
iunie 1994, plăteşte cineva timbrul literar? Pentru că pe cărţi
nu s-a văzut, nimeni nu ştie cum arată! De 20 de ani românii
ştiu doar de timbrele de pe pachetele de ţigări şi de pe sticlele
de băuturi. Şi cam toate false! Şi timbrele şi conţinuturile…

O bomboană mare pe colivă
Ce-i drept, coliva culturii române aştepta demult
bomboana timbrului cultural. Pentru că e imposibil să faci
cultură cu 0,16 % din PIB. Iar la minister, fie am avut un
ministru maghiar oportunist ce şi-a făcut steaguri, hărţi, afişe
şi pliante cu inexistentul Ţinut Secuiesc, fie am avut un guraliv
ca Daniel Barbu care credea că dacă taie din amărâtele de
salarii ale funcţionarilor ministerului s-a rezolvat învierea
culturii române de la o moarte sigură.
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În România se ştie bine că atunci când vrei să îngropi o
anchetă faci o comisie iar când n-ai bani, mai pui de-o taxă. Şi
la cultură e la fel de simplu: apelezi la „dipotaţii” responsabili în
parlament cu comisia culturală modifice legea timbrului cultural.
Cum se modifică? Se transferă problema noilor angajaţi, adică,
rudele şi responsabilii din campania electorală cu afişele. Adică,
eşalonul doi din minister format din consilieri, foşti şomeri fără
bac. O cutumă generalizată la nivelul tuturor parlamentarilor şi
a tuturor ministerelor.
Se mai miră careva pentru că România e condusă de
eşaloanele doi? De la moartea lui Stalin încoace, tot eşalonul
doi face treaba, nu şeful. În expunerea de motive, aceste
eşaloane zise şi echipa de paste/copy, ne arată că instituirea
timbrului cultural este necesară şi este cerută de toate uniunile
de creatori din România - Uniunea Scriitorilor din România,
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, Uniunea Teatrală,
Uniunea Artiştilor Plastici, Uniunea Cineaştilor, Uniunea
Arhitecţilor.

Ai văzut, scriitorule? Timbrul cultural se face pentru
„uniuni”, nu pentru tine un amărât ce-şi pierde nopţile scriind
eseuri şi romane! Crezi că numai la tine s-a aşezat talentul în
pat? Ia uite tu la consilierii deputaţilor penelişti Traian Dobrinescu,
Varujan Vosganian şi Gigel Sorinel Ştirbu ce talent de scriitor au
în expunerea de motive prezentă pe site-ul cdep.ro : „Cultura
românească, deşi este copilul inteligent şi talentat al familiei, a
fost trimisă la colţul străzii să se descurce. Şi nu se descurcă la
colţul străzii! Timbrul cultural poate, însă, rezolva problema
existenţei ei, dar poate rezolva şi evaziunea fiscală existentă
acum prin comercializarea produselor de artă (carte, tablouri,
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obiecte de artă, CD-uri, DVD-uri, bilete de spectacole etc.)
Ia uită-te domnule, unde zăcea literatura! Te uiţi la
expunerea de motive ca beţivul ce se uită la alcoolul prefăcut
din sticlă şi se întreabă: „- Ce-avem noi aaaiici !”
Car’ va să zică, scoţi cultura îmbrăcată-n minijupă la
colţul străzii şi nu se uită nici dracu la ea, deşi e pozată cu cur
şi ţâţe de ICR3 -ul din SUA! Adică a ajuns un fel de colivă din
grâu cu neghină fără nicio bomboană pe deasupra. Şi numai
necazuri! Bomboana timbrului fiscal fiind introdusă în iunie 1994
„s-a dovedit greu aplicabilă şi, în consecinţă ineficientă”. Aferim!
Păi ori e bună ori e proastă, hotărâţi-vă odată domnilor care
pregătiţi legile pentru parlamentari ! Pentru că noi vedem că
interesul real al legii nou propuse se produce astfel: iei bani din
buzunarul muzicantului prin timbru fiscal şi să-i dai înapoi pentru
cântare tot din acel timbru fiscal.
Dar aşa cum spuneţi în expunerea de motive, timbrul
cultural e necesar şi pentru că evaziunea fiscală dă peste oală
în cultură! Atunci, să zicem domnilor deputaţi că aplicarea
timbrului ar fi bomboana pusă pe coliva culturii pentru rezolvarea
evaziunii fiscale. Dar cum vor trece inspectorii banii din grămada
amenzilor fiscului la ministerul culturii? Că-şi vor cere partea şi
vameşii. N-ar fi mai bine să faceţi o lege şi pentru evaziune?
Pentru că vedem că vă pricepeţi la fel de prost şi când vine
v orba de „comercializarea produselor de artă” ce se
„evazionează” şi când vine vorba de numărarea lor cu precizie,
adică exact, „jumătate din obiectele de artă existentă pe piaţă”.
Vai ce literatură de-a lui Conu Iancu prin expunerile de motive
din parlament!

Comercializarea produselor de artă:
CARTEA – prioritatea care nu mai există
Romanul poliţist pluri-conceptual „Expunere de motive”
din Parlamentul României identifică, deci, „produsele de artă”.
Primul pe listă fiind cartea, înseamnă că aici ar fi nevoie mare
de bani. Cum o vom face? Legea ne spune destul de clar: dăm
bani din timbrul fiscal pentru cărţile unor aleşi şi punem taxă pe
literatura ne-cazonă, independentă. Nu vă miraţi! După 25 de
ani de legi date de parlamentarii noştri nu mai există nicio
îndoială că legile se fac pentru nişte aleşi. Aleşii în cazul cărţilor,
sunt uniunile şi organizaţiile de creatori, dacă îndeplinesc,
cumulativ, nişte condiţii: desfăşoară activităţi în domeniile literar
(Sic!) şi au fost recunoscute ca fiind de utilitate publică; minimum
90% dintre membrii acestora sunt titulari ai
drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe;
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acestea, şi-au exprimat intenţia de a deveni beneficiare ale
sumelor provenite din aplicarea timbrului cultural, printr-o
declaraţie autentică. Simplu, nu?
Dar nu vă înghesuiţi: câte condiţii, tot atâtea capcane!
Astfel, după lege, învăţătorul sau pensionarul din Pocruia
Gorjului sau din Pocreaca Iaşului nu pot primi bani din timbrul
cultural pentru a scrie monografia satului lor, pentru că nu
sunt membri într-o uniune sau organizaţie de creatori. Aşa
că dau bani din leafa, respectiv, pensia lor mizerabilă şi se
înscriu într-o uniune de creatori. Umblă pe la ghişee vreun
an ca să primească bani, pentru că la toate ghişeele din
România, o ştim bine, obligatoriu „mai trebuie o hârtie” după
ce ai depus o cerere. Anume, musai ca uniunea de utilitate
publică să fie USR – Uniunea Scriitorilor din România, unde
veşnicul reales este reprezentantul nostru la U.N.E.S.C.O.,
cine altul decât ilustrul coordonator al dicţionarelor scriitorilor
români, Nicolae Manolescu. Şi unde vicepreşedinte este
„Ghici ciupercă cine-i?”, taman văru Vosganian ce dădu
împreună cu „pretenu’” Gigel Sorinel Ştirbu legea ştirbă a
timbrului cultural.
De ce e musai să te
înscrii acolo, nu e o enigmă! E
singura uniune care este de
utilitate publică. Nu vă grăbiţi
să spuneţi că monografia lui
Manolache de Pocreaca e de
utilitate publică, pentru că nu
e! Chiar dacă poţi şterge coasa
cu orice foaie din ea, nu e
sfinţită ca foile din dicţionarul
manolescian cu scriitorii cazoni
aleşi pe sprânceană! Şi aşa se
face că nu te poţi înscrie, spre
exemplu, în LSR - Liga
Scriitorilor Români din Cluj,
care are tot atâtea filiale şi tot
atâţia scriitori, pentru că
monopolul utilităţii publice se află doar în pixul lui Manolescu.
Aşa că, înghiţi în sec, te retragi de la LSR sau din altă uniune
pentru că altfel USR nu te primeşte şi mai dai iar nişte bani
să te înscrii la gogoşeria magică a lui Manolescu. Dar alt
prag te-aşteaptă: te înscrii şi primeşti în cel mai bun caz 10%
din gogoaşă! Pentru partea de gogoaşă de 90%, musai să fii
de-acum membru şi în ANUC - Alianţa Naţională a Uniunilor
de Creatori. Ne spune „Contemporanul” ce se întâmplă:
„Este pentru prima dată când în ultimii 25 de ani
Parlamentul României include printre priorităţile strategice
finanţarea celor mai importante reviste de cultură ale României
– o măsură vitală pentru cultura de vârf a ţării, care se
defineşte inclusiv prin circa treizeci de publicaţii de tradiţie şi
de patrimoniu. În Cererea de reexaminare asupra Legii pentru
finanţarea revistelor de cultură, formulată în data de 16
decembrie 2014, este menţionat următorul aspect definitoriu
pentru perfectarea acestui act legislativ salvator pentru cultura
română: „Distribuirea sumei pentru finanţare nu este făcută
în mod echitabil între revistele culturale româneşti, având în
vedere faptul că nu toate revistele reprezentative apar sub
egida Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, iar cea mai
mare parte a sumei alocate revine revistelor membre ale
ANUC şi doar un procent de 10 % din sumă va fi repartizată
de Ministerul Culturii pentru finanţarea celorlalte reviste şi
publicaţii culturale, în afară de cele propuse de uniunile de
creatori”.
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Din lipsa unei informaţii exacte şi obiective,
referitoare la revistele de tradiţie, inclusiv cele de
patrimoniu, în actuala formulă, din păcate, Legea pentru
finanţarea revistelor reprezentative din România calcă Art.
6, Art. 30 (1-12), precum şi Art. 33 (3) din Constituţia
României. De asemeni, prin această Lege se violează
principiile cartei PEN Internaţional la capitolul libertatea
de opinie a scriitorilor şi libertatea de circulaţie a ideilor.
Vă aducem la cunoştinţă câteva calcule, precum şi situaţia
exactă a revistelor culturale, stabilită de reprezentanţi ai
Academiei Române – forul ştiinţific şi cultural suprem al
ţării, for neafiliat nici unei grupări politice, care era firesc
să fie consultat de Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori,
inclusiv de conducerea Uniunii Scriitorilor – iniţiatorii acestui
act legislativ. Suma totală alocată celor 14 reviste membre
ale ANUC este de 4.500.000 lei, mai puţin 10 %, care vor
reveni altor reviste culturale, nespecificate în textul Legii:
450.000 lei. Dacă facem o medie de finanţare alocată
fiecărei reviste ANUC, ajungem la suma de 289.285,71
lei/ revistă. Cealaltă sumă, respectiv, de 450.000 lei, este
împărţită pentru circa 10 reviste, deci, suma medie alocată
fiecăreia este de 45.000 lei, deci, de 6.43 de ori mai puţin
decât va primi o revistă membră a ANUC. Prin ce anume
se justifică o asemenea inechitate discriminatorie? Din ce
motive revistele ANUC – inclusiv revistele USR – urmează
să fie sprijinite cu sume exorbitante, în bloc, pe când
celelalte reviste culturale – majoritatea dintre acestea de
patrimoniu şi de tradiţie, conduse de scriitori de anvergură
naţională!! – sunt tratate la grămadă? Din ce motive nu se
iau în calcul vechimea, prestigiul, tradiţia, ritmicitatea
(lunară, bilunară, trimestrială, săptămânală)? Cine şi când
a stabilit faptul că revistele ANUC sunt cele mai
reprezentative în contextul cultural românesc şi, mai cu
seamă, pentru ce grupuri de interese sunt reprezentative?
Oare nu este ANUC un paravan pentru a acoperi o seamă
de abuzuri? Experienţa din anii trecuţi a operatorilor
culturali, precum şi propunerea de lege în actuala ei formulă
oferă un răspuns limpede şi cât se poate de evident la
această întrebare. Conform acestei Legi – de o importanţă
vitală pentru existenţa publicaţiilor culturale de tradiţie,
inclusiv a publicaţiilor de patrimoniu, prin care s-a fondat
România modernă – de pildă, România literară,
săptămânal editat sub egida USR de Fundaţia România
Literară, condus de acad. N. Manolescu (dacă luăm în
calcul suma medie promulgată prin lege) va beneficia anual
de 289.285,71 lei. Pe când revista de patrimoniu Cultura
(înfiinţată la 1924 sub direcţia lui Sextil Puşcariu şi
relansată ca săptămânal în 2005 de acad. Augustin
Buzura, editor: Fundaţia Culturală Română) va beneficia
de 45.000 lei, deci, de 6.43 de ori mai puţin decât România
literară. Conform aceleiaşi legi, revista Apostrof, lunar
înfiinţat acum 25 de ani, va primi 289.285,71 lei, în timp
ce revista de patrimoniu Contemporanul, înfiinţată la 1881
– deci, având peste 130 de ani şi făcând parte din
patrimoniul ţării – publicaţie condusă de acad. N. Breban,
cu subtitlul Ideea Europeană, va beneficia de 45.000 lei.”
4

Deci calv arul unei mici subv enţii pentru
monografia de la Pocreaca nu numai că nu s-a terminat
dar ghişeul cu cereri depuse s-a mutat prin Nebuloasa din
Andromeda. Aţi auzit undeva că un om simplu, „d’al nostru
din popor” a primit de la A.F.C.N.5 bani să publice o carte
„de utilitate publică” pentru satul lui?
Doamne feri, vorba oşenilor!
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Ştiţi ce mi-au spus domnii de-acolo când am făcut cerere
de finanţare (de trei ani o tot fac în fiecare an!) pentru o subvenţie
ca să tipăresc monografia Tismanei? Că monografia Tismanei nu e
de importanţă naţională! Aferim repetenţilor! Vă împietreşte Sfântul
Nicodim ca pe balaurul Stârminei! Sau dacă s-o scula din morţi
Mircea cel Bătrân, moşul lui Ţepeş, multe capete de la cultură vor
cădea sunând a sec! Conform celor de la A.F.C.N. cultura naţională
nu e o sumă a culturii locale oriunde s-ar găsi ea ci doar aceea de
pe malurile Dâmboviţei, din buricul Bucureştiului! M-au trimis să
cer bani de la primărie. Un an a durat ca să întoarcă consilierii pe
toate feţele şi să se convingă că există şi Legea privind susţinerea
şi promovarea culturii scrise nr. 186/2003 si Legea nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi non-profit de interes general. După ce s-au
convins că există şi asemenea legi, nu mi-au dat bani pentru
monografie, erau prea mulţi! Aşa că m-am mulţumit cu un mezelic
de 250 lei pentru Asociaţia „Semănătorul Tismana”, ca să scoatem
lunar revista „Sămănătorul” revista de patrimoniu a Tismanei dar şi
a României, revistă înfiinţată de George Coşbuc, ruda dascălilor
din Tismana şi de prietenul lui Alexandru Vlahuţă.
Şi s-a aprobat să scoatem revista un an, ca să vedem cum
„merge”. A mers prost, a trebuit să dublăm suma din fondurile
Asociaţiei „Semănătorul Tismana”, şi astfel, de visteria noastră
alegându-se praful. Acum suntem nevoiţi să scoatem revista
trimestrial. Să nu credeţi că o scoatem la începutul anului, bugetul
prin provincie se aprobă ori de lăsata secului ori la Buna Vestire! Şi
mai durează până la Paşti ca să ajungă actul la contabilitate şi apoi
să vireze banii. Deci, nu numai ministerul culturii prin AFCN doreşte
să se scape de scriitorii de pe întinsul patriei, ci şi cei cărora ar
trebui să le fie dor să citească şi literatură, nu numai gâlcevi
dâmboviţene pe „feisbuc”.
Revista „Sămănătorul”, aflată în al cincilea an de existenţă,
la care colaborează şi membri USR şi LSR din toată Europa şi de
peste ocean, nu s-a abătut un milimetru de la documentele
programatice ale „Sămănătorului” lui Coşbuc şi Vlahuţă. Noi
publicăm cu adevărat o revistă de cultură, de istorie şi de patrimoniu,
nu suntem gogoşeria USR-ului lui Manolescu care se ocupă prin
ochiul ei magic de darea afară din uniune a marelui scriitor Eugen
Simion6 pentru că nu şi-a plătit cotizaţia. Ca să vezi cu ce se ocupă
cărturarii U.S.R., o uniune „de utilitate publică”, unică şi
indestructibilă, care dă legea timbrului cultural în parlament prin
cozi de topor! Aidoma lui Ra, zeul autocreat, USR şi muma lui ce a
născut-o, A.N.U.C., n-au nevoie de consultarea reprezentanţilor
Academiei Române – forul ştiinţific suprem al ţării ca să spună cine
paşte pe tarlaua timbrului cultural şi cine nu. Să adăugăm la
„România mereu surprinzătoare” acest caz unic în lume, când copilul
naşte pe mumă-sa şi nu invers! Aşa şi-a creat USR pe muma sa,
ANUC, pentru a-şi îndepărta prietenii de la sacul de făină pentru
gogoşi literare! Şi îndepărtează ei pe Contemporanul, darmite
revista „Sămănătorul”!
Conform reprezentanţilor Academiei Române există trei
criterii definitorii pentru stabilirea listei revistelor de tradiţie, inclusiv
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a publicaţiilor de patrimoniu: 1. Vechimea şi anvergura; 2.
Dacă este sau a fost condusă de o mare personalitate a culturii
române, personalitate validată de critica de specialitate, lectori
şi timp; 3. Criteriul regional, cu condiţia să fie o publicaţie de
amploare naţională, şi nu exclusiv locală.
Aha! Va să zică de aia ne trimit la primărie „utilitarii
publici” ai lui Manolescu şi cei de la AFCN. După mintea lor,
dacă vom fi subvenţionaţi local, vom fi şi publicaţie locală.
Iar gogoşeria lui Manolescu fiind subvenţionată de la centru,
e vezi doamne singura naţională! Respectă ea Constituţia,
precum şi principiile cartei PEN International, capitolul referitor
la libertatea de opinie a scriitorilor şi libertatea de circulaţie a
ideilor? Facem retorică degeaba: noi, după părerea AFCN,
suntem publicaţie „de nişă”. Chiar au şi un paragraf nărod
numit 1.3 Publicaţii de nişă în chestionarul lor pentru
aprobare de fonduri şi pe care m-au obligat să-l completez.
Iată ce le-am scris eu în contestaţie: „Evaluatorii dvs. externi
caută explicaţii puerile pentru sintagma nefericită „Publicaţii
de nişă”, care este o zeflemea a scriitorilor din literatura
„cazonă”! Este uimitor faptul că evaluatorii n-au remarcat aici
termenul de „publicaţie”, termen care se referă în primul
rând la periodice, ziare, reviste, buletine, etc.! Avem de-a
face acum cu un proiect pentru „cărţi” fie ele în volume
colective sau în volume de autor. Şi „nişă” (firidă anume lăsată
într-un zid, în peretele unei sobe, la o mobilă etc., în care de
obicei se aşează obiecte decorative, obiecte de uz casnic
etc.) e tot zeflemea sau mai rău, de incultură. În lipsa unui
vocabular adecvat, se foloseşte găselniţa nişelor din
construcţii. Termenul adecvat este „scrieri subsidiare” studiilor
la comandă efectuate de cercetătorii din mediul academic.
Monografia este o lucrare complementară, făcută într-adevăr
pe plan local dar de interes în toată România. Pe turistul venit
să caşte gura, să facă mici sau să se închine la mănăstire,
evident că nu-l interesează asta, dar interesează specialiştii
şi autorităţile locale din toată ţara! Ea ne arată că deturnarea
turismului real - in favoarea unui capitalism sălbatic
distrugându-se mediul, patrimoniul şi sistematizările
urbanistice anterioare - a devenit un fenomen îngrijorător.”
Spuneam şi într-un interviu dat jurnalistului Bogdan
Lupescu de la „Formula AS”: „A face această revistă nu e
doar un „ideal” care mă mobilizează ci o luptă continuă faţă
de degradarea societăţii noastre, stâlcirea limbii române,
subvenţionarea scriitorilor cazoni în detrimentul nostru, care
redescoperim şi modelăm după vremuri semănătorismul, un
vechi curent literar considerat „perimat” , „de nişă”. Observaţi
domnule Bogdan: nici măcar n-au atâta cap aceşti detractori
să spună că există literatură alternativă, subsidiară sau
complementară! “Literatură de nişă” poate să spună un scriitor
de puşcărie, nu un membru al USR ! (Altă aiureală pentru
care se dau bani degeaba! Ce educaţie îţi poate da o carte
scrisă de un hoţ care n-a pus mâna pe condei din timpul şcolii?)
Dar asta e! Dăm bani lui Patapievici care să scoată cărţi în
care se pişă pe limba română sau îngerului băsescian
„Cărtărăscu” care-şi bagă într-un articol …sula în regina
Angliei.
Iar nouă, nu ni se aprobă de ani buni la AFCN –
Administraţia Fondului Cultural Român - bani să ne scoatem
o revistă pentru care există reguli programatice mereu amintite
dar neimpuse celor ce ne bat la poartă. Le-aţi văzut mereu în
articolele revistei. Vă rog să mă lăsaţi să le mai citesc odată:
„Scrierile trimise să fie creaţii moderne ale curentului
social, cultural şi literar iniţiat la începutul sec. XX, în România,
de revista „Sămănătorul” fără a idealiza, ca
Pagina 19 atunci, satul patriarhal în opoziţie cu oraşul

„viciat” de civilizaţie. Scrierile vor evita totuşi noile tendinţe ale
presei cazone, subjugată politic. Ele vor reconsidera, promova
şi păstra civilizaţia rurală veche, depozitara unor valori naţionale
pe cale de dispariţie. Substituirile şi chiar dispariţiile cutumelor
patrimoniale legate de domeniul publicistic şi scriitoricesc au
loc azi prin:
- agresiunea trusturilor de presă asupra vocabularului
limbii române, înlocuind cuvinte româneşti consacrate de secole,
cu englezisme; (ştirile cu brekingniuzurile, noutăţile cu
praitaimniuzurile, portarul cu goalkiperul, magazinul cu marketul,
ş.a.)
- stâlcirea dicţiei clasice a redactorilor de ştiri şi a
reporterilor prin adausuri de mârâieli între cuvinte, inserţia unor
vocale în expunere aidoma şcolarului prins cu lecţia neînvăţată;
- abandonarea discursului elaborat, respectuos şi
academic în favoarea unor exprimări vulgare împrumutate de
la interlopi şi borfaşi, limbaj care începe deja să facă parte, din
cotidianul televiziunilor partizane, destinate linşajului mediatic”.

Nişa din literatura română nu o formează
revistele din provincie ci găştile mafiote care au
pus mâna fondurile ce ar trebui să le aloce
ministerul culturii tuturor, fără intermediari.
Aura Christi de la «Contemporanul», articolul
«Adevărata cultură e subterană?»7 ne relatează că într-o întâlnire
cu un literat american acesta i-a spus că România nu e singura
ţară din Estul Europei, ce nu aduce întotdeauna în prim-plan,
valori majore, reale. Extragem câteva paragrafe.
«Iată motivul pentru care editorii şi agenţii literari sunt
tot mai interesaţi, în primul rând, de scriitori marginali, căci aceştia
constituie, nu o dată, valorile reale, nu rareori incomode pentru
oficialităţi. Unii reprezentanţi ai culturilor europene au înţeles,
aşadar, că ceva este extrem de putred în Danemarca de pe
malurile Dâmboviţei, unde – radicalizându-se pe parcursul
ultimului deceniu – câteva grupuri abuzive aflate la putere în
cultura română au purces la soluţia de o brutalitate unică şi în
esenţă incalificabilă: decimarea elitelor creatoare ale ţării noastre
în piaţa publică, fenomenul care a luat proporţii îngrijorătoare
fiind necrofagia.»
«Nu pricep din ce motive statul român, prin instituţiile
sale abilitate, continuă să exporte în majoritatea cazurilor valori
care nu ne reprezintă, din contră, ne deservesc imaginea; de
altfel, s-ar putea face o antologie a ruşinii din noianele de
scabrozităţi sau nedreptăţi, calomnii ori insanităţi, ce au ca ţintă
naţiunea română, dimensiunea naţională, limba română,
identitatea naţională, tradiţia sau scriitorii ce constituie exponenţii
identitari de vârf ai României, în frunte cu Mihai Eminescu etc .,
aberaţii denigratoare, scrise de-a lungul anilor de H.R.
Patapievici, Mircea Cărtărescu, Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu
şi alţi intelectuali de curte ai lui T. Băsescu. Statul român continuă
să promoveze o politică de discriminare a literaturii naţionale în
condiţiile în care profesorul emerit al Universităţii Cambridge,
scoţianul James Mirrlees, laureat al Premiului Nobel pentru
Economie, susţine că „rădăcinile voastre sunt clătinate, iar
acestea nu se pot repara”. ?i noi ştim că acest cărturar are, din
nefericire, dreptate: România profundă, România eternă este
împânzită, sabotată, calomniată şi subminată – în proporţii
alarmante – de hibrizi culturali, după cum îi numea Mircea
Eliade pe cei ce pierd iremediabil orice legătură cu rădăcinile
identitare. De fapt, grave nu sunt atât diatribele antinaţionale
ale acestor indivizi; grav e că – fiind la curent cu paginile lor
antiromâneşti, niciodată regretate public – o parte
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covârşitoare a presei culturale, prin reprezentanţii ei de
prestigiu, n-a ezitat să le laude în exces prin diatribele şi operele
lor de câini de pază ai ideologiei politic corecte. Să fie acesta
un semn de oportunism, un indice al fanariotizării unei părţi a
scriitorilor români?”
Dar să n-o cităm doar pe Aura Christi să vedem ce
zice Eugen Simion, membru al Academiei Române (1991),
(distins şi cu Premiul Academiei Române în 1977), al
Academiei Regale de Ştiinţe şi Litere din Danemarca, 2003;
al Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice din Franţa (2004); al
Academiei din Atena (2009), membru al Academiei Regale a
Doctorilor din Barcelona (Spania); al Academiei de Ştiinţe din
Moldova; al Academiei Europeea (Londra). Este Doctor
honoris causa al Universităţii din Belgrad şi a peste zece
universităţi din ţară.
„Uniunea Scriitorilor s-a transformat într-un sindicat
lăţit (ceea ce, în bună parte şi sub alte forme, trebuie să fie
pentru a avea grijă de membrii ei). Şi-a diminuat însă
autoritatea publică într-un moment – cum este cel de azi – în
care politicienii delirează şi se ocupă de interesele lor şi
aproape deloc de interesele culturii române. N-ar fi fost bine
şi n-ar fi bine ca Uniunea Scriitorilor să devină o voce ascultată,
responsabilă, apărătoare a valorilor spirituale naţionale, în
haosul vieţii româneşti de azi? Despre asta este vorba, nu de
altceva, Domnule Manolescu, Domnule Varujan Vosganian,
senator actual şi viitor…”
Şi încă:
„Cum de am cutezat, cum de mi-am permis să mă
alătur lui N. Breban, Augustin Buzura, Eugen Uricaru şi altor
scriitori şi să contest legea pe care a moşit-o, după cum am
aflat, chiar senatorul Varujan Vosganian? Uite că am cutezat,
am îndrăznit… şi cred că bine am făcut, nu pentru ca legea
să fie respinsă (cum zice mincinos şi mitocănesc publicistul
din spatele Ochiului magic), ci pentru că legea – aşa cum
este formulată – face o inacceptabilă discriminare între
revistele Uniunii Scriitorilor şi alte reviste de cultură din ţară
care nu fac parte din această organizaţie, dar care au aceeaşi
valoare şi slujesc cultura română, ca şi cele dinainte. Pe ce
temei şi cu câtă justeţe faceţi această diferenţiere, Domnule
Varujan? 90% din bani pentru revistele Uniunilor şi 10% pentru
celelalte… Bună, corectă, democratică socoteală… „Bani
cuveniţi, conform legii, doar asociaţilor de utilitate publică“ –
scrie Ochiul magic. Serios? Şi celelalte (Cultura,
Contemporanul, Caiete critice…) nu sunt utile publicului, ele
nu fac parte din cultura română? Ele nu trebuie ajutate?
Domnule Varujan, Domnule Manolescu, nu vi se pare că forţaţi
logica şi insultaţi adevărul?”

În concluzie:
Nu spunem numai noi că forma legii timbrului e o
manea proastă ce o interpretează doar USR. După cum aţi
văzut până şi Eugen Simion o spune! Membru al Academiei
Române, decorat cu Ordinul naţional „Steaua României” în
grad de „Mare cruce”, ordinul brazilian „Crucea Sudului”,
ordinul şi diploma daneză „Comandor de gr. I al ordinului
Danebrog”, Legiunea de Onoare a Franţei (2002), „Ordinul
Republicii” (Republica Moldova, 2010), Eugen Simion a fost
gratulat de cinci ori cu premii ale Uniunii Scriitorilor din
România. Cui i-au folosit premiile? Marelui meşter sau
muribundei USR?
Şi mai e o anomalie: cine îşi închipuie
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că poate da o lege pentru toate entităţile culturale amestecă
literatura cu manelismul, pe Eminescu cu Copilul Minune. Nu
avem nevoie de o lege manea a timbrului cultural ci de o lege
specifică doar literaturii române, care să faciliteze tipărirea de
carte şi de publicaţii seriale. Iar celorlalte genuri ale culturii,
mai degrabă forme ale inculturii, să li se aplice un timbru fiscal
specific alcoolului care ne distruge fiinţa naţională.
Nu este drept ca un pensionar ce poate scrie literatură
să treacă prin nenumărate praguri administrative, prin tot felul
de tertipuri pentru a i se acorda pe lângă pensie o indemnizaţie
care să-l ajute să-şi tipărească operele pe care le rumegă demult
cu mintea lui coaptă. Nu este drept ca unui lăutar aflat la pensie
să-i fie acordată îndemnizaţia de creator cultural, adăugându-i
la pensie 20% pe baza unei simple cereri la orice asociaţie de
profil iar unui scriitor să i se ceară obligatoriu, pentru aceiaşi
indemnizaţie de creator, o patalama de la USR-ul lui Manolescu.
Asociaţia noastră s-a interesat la un director al unei
case de pensii dintr-un judeţ, ales aleatoriu, dacă colaboratorii
revistei „Sămănătorul” şi scriitorii pensionari publicaţi de noi
pot beneficia de îndemnizaţia de creator. „Am dat îndemnizaţia
asta la toţi lăutarii şi meşterii artizani care au avut actele
întocmite, mai puţin la scriitori pentru că nu-şi pot completa
dosarul datorită birocraţiei şi monopolului unor uniuni de profil.”
Mai mult, se aude că s-au mai introdus avize noi în
afară de cele de la ministerul culturii. De ce? Şi-au atins
scopurile cei care au dat în parlament o lege destinată doar
unor „aleşi”? Atâta timp cât USR este considerată de utilitate
publică de către guvern prin Ministerul Culturii iar LSR, care
este prin statut, prin evidenţa membrilor şi a filialelor, tot „uniune
de creatori”, nu este considerată, de aceiaşi decidenţi, tot de
utilitate publică, considerăm că nicio altă lege nu mai poate fi
dată până când orice discriminare va fi înlăturată!
Dar e cineva care vrea să asculte în ţara asta pe cei
dezavantajaţi, uneori abuziv?
Răspunsul este nu şi dăm nişte exemple concrete, ca
să vedeţi la ce anomalii sunt supuse asociaţiile care se ocupă
de literatura şi jurnalistica din România:
1. Dosarul LSR - Ligii Scriitorilor este înregistrat la
Ministerul Culturii la nr.882/2011. Se află în instrumentare
veşnică la doamna consilier Geta L.
2. UZR (Uniunea Ziariştilor Români) se judecă de zece
ani cu Ministerul Finanţelor. A obţinut statutul de asociaţie de
utilitate publică dar membrii săi pensionari nu primesc
indemnizaţia pe care nişte lăutari ce cântă la televiziunile
maneliste o au demult.
3. Reprezentanţii noştri au
fost în audienţă la trei miniştri diferiţi
ai Ministerului Culturii. Tocmai când
dosarul „era complet” a venit ministrul
Barbu, (în imagine) a modificat ca
împăratul roman Nero legea şi a
adăugat în ea ca fiecare filială să aibă
cel puţin un salariat.
Ori, f iecare asociaţie e
racordată la o uniune de creaţie, are
nişte salariaţi care produc cartea de
literatură pe care o ţine (Dacă o ţine!)
în mână guralivul Daniel Barbu.
Pentru aceea carte s-au mişcat, tehnoredactori, graficieni,
tipografi, librari, instituţii precum banca, poşta sau Biblioteca
Naţională a României. Multe din cărţile tipărite, care ajung în
Depozitul BNR, au ca autori pensionari care-şi tipăresc în regie
proprie cărţile. Adică, scot din pensia lor amărâtă banii de

Sămănătorul -Anul V. Nr. 2 - mai 2015 - D’ALE CULTURII DÂMBOVIŢENE
medicamente şi tipăresc cărţi pe care le trimit, obligatoriu,
Depozitului Naţional.
Pentru ei şi pentru toţi cei „nealeşi” prin legi manea în
parlamentul României, uşa mereu închisă de la Ministerul Culturii
reprezintă simbolul dezastrului culturii române, prezent peste
tot dar care nu-l vede nimeni.
N. N. Tomoniu

ANEXE

pornografia ca artă modernă şi pişatul cu ketamină, panaceu
universal.
[4] http://www.contemporanul.ro/noutati-editoriale/legeapentru-finantarea-revistelor-de-traditie-din-romania-si-ochiulmagic.html
[5] Administraţia Fondului Cultural Naţional
[6] http://www.contemporanul.ro/noutati-editoriale/ochiulmagic-minte-de-ingheata-apele.html
[7] http://www.contemporanul.ro/noutati-editoriale/adevaratacultura-e-subterana.html

Pentru o demonstraţie că Legea timbrului fiscal a ajuns
din manea, un şlagăr-manea interpretat de oricine ştie să scrie 1
Ţigăneşte: romnicel=ţigan, rom=om, romni= femee,
şi pe care-l cântă fiecare după cum îl taie capul, citiţi şi:
romino=ţigan.
M. Kogălniceanu - Schiţe despre Ţigani,
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19462972-nicolaeTipografia
«Dacia»,
Iaşi, 1900, pag. 6: «Ţiganii ei singuri se
manolescu-despre-timbrul-cultural-propunem-editorilor-aceastanumesc
în
limba
lor
Romnicel
(fiul femeii) sau Rom
lege-timbrul-ramana-2-exemplar-platit-conform-vanzarilor.htm
(oameni) : han du me Romnicel ? eşti tu ţigan ?»
2
A apărut şi un comunicat pentru liniştirea apelor. Nu ni 3 Ţigăneşte: pal=frate
Vestitul Institut Cultural Român de la New York ce a
se spune cine e de vină că nu s-au încasat banii pentru un timbru
lansat
pornografia ca artă modernă şi pişatul cu ketamină,
de care nu ştia decât Editura Politică, pardon, Editura Humanitas.
panaceu universal.
Comunicat din partea Conducerii Uniunii Scriitorilor 4 http://www.contemporanul.ro/noutati-editoriale/legea-pentrudin România privind Legea timbrului cultural
finantarea-revistelor-de-traditie-din-romania-si-ochiulmagic.html
Scris de Irina PETRAŞ
5
Administraţia Fondului Cultural Naţional
6
http://www.contemporanul.ro/noutati-editoriale/ochiulÎn spaţiul public au apărut reacţii vehemente împotriva noii Legi
magic-minte-de-ingheata-apele.html
a timbrului cultural, mai ales din partea editorilor. A fost lansată 7
http://www.contemporanul.ro/noutati-editoriale/
o serie de afirmaţii incorecte.
adevarata-cultura-e-subterana.html
Pentru a aşeza lucrurile în adevărul lor, facem următoarele
precizări:
1. Legea timbrului cultural este în vigoare încă din anul 1994
(ca Legea nr. 35 din 6.06.1994).
2. Argumentul editorilor, că prin noua Lege are loc o scumpire
a produsului cultural, este fals. Scumpirea despre care se face
incorect vorbire, dacă a avut loc, a avut loc în anul 1994, odată
cu apariţia Legii nr. 35.
3.
Taxa de timbru cultural sub formă de timbru literar,
cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al
arhitecturii şi de divertisment, a fost aplicată în toată această
perioadă.
În ceea ce priveşte timbrul literar, editorii au încasat taxa de
timbru, o taxă plătită de cumpărătorii de carte şi inclusă în preţul
de vânzare al cărţii, dar, cu unele excepţii, cum ar fi Editura
Humanitas, n-au virat sumele cuvenite beneficiarilor, adică nau respectat Legea aflată în vigoare. Dacă toţi editorii ar fi
respectat Legea timbrului cultural din 1994, nu ar mai fi fost
nevoie de o nouă Lege.
Modificarea actuală a Legii timbrului cultural prevede, în special,
introducerea unui timbru literar fizic, care să fie aplicat efectiv
pe cartea introdusă în circuitul comercial. Această prevedere a
Legii înlătură orice posibilitate de evaziune fiscală şi aduce
limpezirea situaţiei în privinţa tirajelor reale ale cărţilor editate.

[1] Ţigăneşte: romnicel=ţigan, rom=om, romni= femee,
romino=ţigan. M. Kogălniceanu - Schiţe despre Ţigani, Tipografia
"Dacia", Iaşi, 1900, pag. 6: "Ţiganii ei singuri se numesc în limba
lor Romnicel (fiul femeii) sau Rom (oameni) : han du me
Romnicel ? eşti tu ţigan ?"
[2] Ţigăneşte: pal=frate
[3] Vestitul Institut Cultural Român de la New York ce a lansat

Cică, pe când Băsescu cânta cu basul iar Boc era
secundaşul, s-au dat singurii bani de la guvern
pentru cultură! (Manolescu)
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ION C. GOCIU - (n. 1934, Ciuperceni - Gorj)
prozator.

CIREŞE AMARE
Fragment din nuvela «IDILE»

u
membr
Scriitor -Gorj
al LSR

(Paginile 64-70 din volum)
Romancierul
Ion. C. Gociu

Ogaşul Popii
Dimineaţa, de când se scula din pat, o pridideau grijile
gospodăriei. Se urca pe scara podului casei, de unde umplea
o traistă cu ştiuleţi de porumb, cobora în tindă şi băga pe
palmă curăţătoarea cu zimţi din tablă, ce sta agăţată la locul
ei, pe stâlpul pridvorului. Cu sârguinţă dezghioca boabele de
pe coceanul drugii, într-un ciurel. Apoi, le arunca împrăştiate
în bătătura casei, unde o tâlvură de găini, raţe şi gâşte, fiecare
cârâind în felul lor de când auzeau mişcarea în pod, aştepta
nerăbdătoare să dea năvală la mâncare.
Într-o găleată mare de tuci, în care se mai găseau şi
alte resturi de dovleţi fierţi din ziua precedentă, punea apă
cât era necesară pentru a o umple, o completa cu o strachină
de tărâţe îndoite cu mălai, o mână de sare zgrumţuroasă luată
dintr-un sac de hârtie, ambalajul sării, şi le amesteca bine cu
un un băţ anume făcut să fie făcăleţ.
Cu efort vizibil, scotea căldarea la uşa cuhniei unde
porcul slobozit din coteţ venea alergând, la masa lui de
dimineaţă.
Horhoanele , cum le zicea soacră-sa la păsările şi
animalele mărunte din curte, fiind ostoite, se ocupa şi de
persoana ei. Peste prispa casei, cu apă rece, adusă de seara
şi ţinută în odaie, luată cu o ulcea de pământ dintr-o găleată
de tablă emailată, se spăla pe mâini, pe faţă şi pe sub braţe,
folosind săpunul Palmoliv adus de acasă, foarte parfumat,
primit cadou în trusa dăruită de bărbatu-su de ziua ei de
naştere, de la care nu trecuseră prea multe zile. Pentru treaba
asta, îşi dădea jos de pe ea bluza de stambă, cu care dormise
noaptea. Ca măsură de prevedere, să nu fie văzută în poziţie
ruşinoasă de vreun călător sau vecin, făcea treaba asta când
credea că nu trecea cineva strein pe uliţa satului. Insista săşi spele totul, şi sânii dolofani, la care de fiecare dată când
erau atinşi, mameloanele deveneau poftitoare. Mai bine de o
lună, în afară de mâinile ei, mână de bărbat nu-i mai atinsese.
Trecuseră multe zile de când ţinea gospodăria soacrei,
era sătulă de treabă până în gât, dar n-avea altă cale de
ieşire. De la bărbatu-su primise mai întâi o rugăminte, apoi,
la reacţia ei, un fel de ordin, venind în sprijinul mamei sale,
bolnavă, ce trebuia internată în spital. Pentru liniştea casei,
se impunea să facă acest lucru, mai ales că de ceva vreme
nu mai mergea la serviciu unde fusese angajată temporar,
iar la noul loc de muncă mai convenabil, unde avea promisiuni
de angajare, maitrebuia să aştepte vreo două luni, până pleca
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Baladă
A fost cumva
o pasăre pe-aici
care-îngâna mereu
un cântec gri?
O pasăre
ce se-nălţa spre Soare
nu dând din aripi,
ci bătând din ghiare
această pasăre
e moartea mea –
să n-o ucideţi
dacă daţi de ea.
Spiridon Popescu

la pensie cel care ocupa
postul.
Având la îndemână cele de trebuinţă, cu grijă aprinse
focul pe vatra cuhniei. Într-un ceaun agăţat în zălar, pusă la
fiert laptele muls de bunica lui bărbatu-su, înainte de răsăritul
soarelui, care venea totdeauna de la casa ei să-i mulgă vacile
şi caprele… Şi numai atât, fiindcă mâncarea de prânz o servea
la bunică, mergând ea acolo.
Într-o tigaie pe trei picioare, în care puse o lingură de unt,
prăji două ouă de găină, adunate de ea ziua, de prin cuibarele
din podul şoprului cu fân, unde totdeauna când se urca trăia
spaima să nu fie înţepată de vreo vespie dintre cele care se
cuibăriseră şi păzeau fagurii plini cu puiet.
Aşa începea fiecare zi şi tot aşa trecuseră mai bine de
două săptămâni. Hainele cu care venise îi căpătaseră miros de
fum, mâinile ei fine de doamnă de funcţionar de oraş, cu unghiile
frumos tăiate şi lăcuite, căpătaseră mici zgârâituri. Palmele se
aspriseră şi, cu toată străduinţa ei, se cam înverziseră de clorofila
vrejilor de dovleac, adunaţi de pe locul din capul grădinii casei,
pentru hrana porcilor şi a gâştelor, dar se obişnuise şi nu i se
mai părea ceva stânjenitor.
„O să treacă şi asta!” îşi zicea mereu ca să se consoleze.
Din când în când, în orele de repaus de la mijlocul zilei şi după
baia generală, făcută în albia aşezată la soare în spatele casei,
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îşi mai turna în palme apă de colonie dintr-o sticluţă cuibărită
în trusa cadou, ce-o adusese de acasă. Asta, aşa, pentru ea!,
ca să nu-şi piardă obiceiul de doamnă, abia trecută de 25 de
ani.
Apoi, trebuiau păşunate vitele mari.
Se obişnuise cu ideea că trebuie să facă şi acest lucru.
Uneori, după-amiază le mai lua nea Dumitru lui Andrei, om
bun şi respectuos cu doamna Violeta, care, seara când le
aducea sătule, şi ea îl omenea cu câte un ţoi de rachiu.
Vrând, nevrând, de când venise în sat, aproape în fiecare
zi Violeta mergea cu vacile la păşunat pe izlazul comunal,
aşezat în nişte văi adânci în pădurea ce începea din marginea
satului. Azi, mai mult ca oricând, dorea acest lucru. Era o treabă
pe care la părinţii ei, tot de la sat, când era fată, n-o prea
făcuse, fiindcă era tocmit un paznic comunal, angajat la mai
multe gospodării, dar aici, n-avea această şansă. Cele două
capre le păzea Vasile, copilul Vetii din Deal, care le
lua în turma lui, cu promisiunea că la bâlciul de Sfântul
Ilie va fi recompensat cu bani de tras în tiribombă şi de cumpărat
dulciuri, halviţe şi bragă. Capre nici n-avusese pe bătătura
părinţilor ei, iar de laptele de capră, până la soacră-sa, nici nu
se atinsese. Era convinsă că pute!... Aşa auzise de la copiii de
seama ei din satul unde se născuse. Muls în vase curate, s-a
convins de contrariu.
- „Este dulceag laptele în seara asta!”, i-a zis ea soacrei
când a gustat din strachina cu lapte fiert în ceaunul golit de
mămăligă pe cârpător şi turnat în strachină peste mămăliga
caldă, tăiată cu aţa. Veniseră în vizită cu bărbatul său şi era pe
la începutul căsniciei lor.
-„Îţi place? ” i-a răspuns soacra cu o întrebare.
- „Da!... E chiar deosebit laptele de aici. Probabil iarba îi
dă gustul acesta!”
-„Nu, dragă, ăsta-i lapte numai de capră! îi vorbi soacra
răspicat. Am vrut să-ţi dovedesc, că nu laptele pute, ci oalele
nespălate în care este muls. Ţapii put, şi put rău, dar numai
toamna când se împerechează, că de aia le zice ţapi şi la unii
bărbaţi mai nespălaţi! Ca să te obişnuiesc cu laptele de capră,
în laptele fiert separat pentru tine, cum doreai, puneam şi câte
o cană din cel de capră, iar acum am fiert numai pe al caprelor.
Al vacilor l-am turnat în putinei, să facem mâine zară, (adică
lapte bătut), şi să mai scoatem şi unt, că-i bun cu mămăligă şi
cu ouă în tigaie!”...
…Dar acum era singură, cu toată gospodăria pe cap.
De când crăpa ochii dimineaţa şi până seara, mereu avea câte
ceva de făcut. Şi, într-o gospodărie ţărănească, cu păsări, porc,
capre şi bovine, mai ales când eşti singură, treabă-i destulă!...
…Mâncă ce mâncă, închise porcul în coteţ ca să nu
facă vreun pocinog pe bătătură, să se dea la vreo pasăre, că
aşa fusese instruită când şi-a luat rolul în primire, îşi luă de pe
masa din odaie trăistuţa de bumbac ţesută în cocleţi, în care
vârâse de cu seară un cearşaf de pânză albă, puse şi două
mere popeşti din cele mai boftane, scuturate din mărul din
grădină, un ştergar subţire, brodat cu râuri din arnici roşu, ca
să fie, şi în fine, romanul la care citea, întitulat < Doamna
Bovary> de Gustave Flaubert. Slobozi vitele din ocolul lor care
fără altă îndemnare, conform reflexului, se înşiruiră pe linie la
Deal, spre izlazul cu iarba încă neuscată.
Devenise cunoscută în sat.
Fusese trasă de limbă de vecinii curioşi, care doreau să
ştie totul despre nora Tomiţii Dochiei. Aflaseră ce doreau şi
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nimeni nu se mai mira când o vedeau pe ea, o doamnă, fată
de intelectuali, cu o nuia de alun destul de lungă, mergând în
urma cioporului de vite, două vaci şi doi viţei.
Pe drum, îi ieşi înainte de la bunar, cu două găleţi de
apă, Polina lui Costăin al Sandii care, răspunzându-i la bineţe,
o asigură că azi o să-i meargă bine, că-i cu plin!… şi n-o s-o
mai piardă pe Steluţa, vaca cea mai nărăvăşă, care se răznea
de celelalte şi care cu două zile în urmă i-a făcut mari emoţii
– că n-o mai găsea pe ogaşele izlazului, de-a ştiut tot satul!
…O stăpânea o emoţie, mai ales că de gânduri nici nu
prea dormise bine. Mergea plutind şi nu alegea pe unde calcă.
În dimineaţa aceasta, mai atentă ca oricând de când
venise în sat, se îmbrăcase cu grijă, îşi pusese în picioare
tenişii chinezeşti, spălaţi din ziua precedentă, luase pe tălpi o
pereche de şosete de bumbac gri, care i se asortau cu fusta
evazată, de culoare bleumarin cu buline albe, prinsă în zece
nasturi pe linia din faţă, şi bluza fără mâneci, lejeră, din mătase
gri, cu decolteu larg. Sânii îi erau strânşi nederanjant, în
sutienul de mătase albă, brodat cu o discretă danteluţă ce îi
dădea o notă seducătoare pentru cine-l vedea. Chiar şi în acest
sat, departe de urbea unde locuia, se îmbrăca frumos, ţinând
cont de ceea ce i se potriveşte, fără a face notă discordantă
cu mediul în care venise, pentru a nu crea bârfe. Ţinuta
vestimentară era potrivită unei doamne, sosită la ţară în
concediu şi cu grijile gospodăreşti pe cap.
Fu trezită din visare, când la ultima casă din sat câinele
din bătătura gospodăriei sări pe poartă lătrând strident de sperie
vacile, dar-mi-te şi pe stăpâna lor de azi, dusă în gândurile ei!
- Taci, Floricele!... îl boteză ea, nu vezi că n-avem treabă
cu tine? zise ea blând către patrupedul îndârjit. Animalul nu
tăcu până nu-l strigă gospodina, ieşită din casă unde rostuia
de mâncare pentru prânzul din ziua aceea, dar şi curioasă, ca
să vadă pe cine latră câinele ei.
…Aşa începu ziua de azi pentru Violeta Neşu, nora
Tomiţii lui Boian Neşu din Brădet, care ţinea locul în gospodărie
soacrei sale internată la un spital mare din
Capitală. N-avea încotro şi trebuia să facă voia soţului
şi când nu-i convenea, aşa cum era şi de data aceasta.
(va urma)

Foto: Duck D. Duck - Facebook

Citiţi întreg volumul Cireşe amare online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Ion_Gociu-Cirese_amare.pdf
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Col (r) DUMITRU DĂNĂU - (n. 1937)
Câmpofeni-Arcani, Gorj - prozator.

AR
T
O
E H S. 484 - PIATRĂ DE HOTAR /
D
A
R
BORNĂ DE FRONTIERĂ.
PIAT
BORNE / FRONTIERE.
„PIATRA DE HOTAR” A LUI CONSTANTIN
BRÂNCUŞI, PIATRĂ UNGHIULARĂ…
ÎNTRE UTILITAR ŞI TRANSCENDENT
În anul 1945, vastul patrimoniu universal al „pietrelor de
hotar” s-a îmbogăţit, subit, cu o nouă piesă de gen, aceasta fiind,
exclusiv, opera unui „pietrar” genial, el numindu-se Constantin
Brâncuşi. Despre ea, brâncuşiologul Ion Mocioi, în „Brâncuşi.
Opera” (2003), după o sumară trecere în revistă a versiunilor
columnare ale „Sărutului” din 1907-1908, vorbind despre „Piatra
de hotar” a Demiurgului, denumită şi „Bornă de frontieră”, o
consideră o coloană „neobişnuită”. Această sculptură
monumentală (înălţimea – 185 cm) – zice autorul – „este o
compoziţie care încorporează o variantă a „Sărutului” din
Montparnasse, sub formă incizată în arhitrava „Porţii Sărutului”
de la Târgu-Jiu” şi are drept bază şi capitel părţi care refac
fragmentar arhitrava „Porţii Sărutului”. De asemenea, opinează
Ion Mocioi, această operă „pare a fi un semn despărţitor pentru
două epoci, cea din urmă fiind epoca păcii, fără de care dragostea
este neîmplinită” (concept ianic).
La rândul său, Sidney Geist, raportând titlul lucrării la
contextul politic şi istoric, precizează: „Către sfârşitul celui de-al
doilea război mondial, Iosif Stalin a promis să redea Transilvania
României, omiţând însă să menţioneze Basarabia, luată de Rusia
în 1940 în timpul unei scurte perioade în care României i se
răpise o treime din teritoriu. Probabil aceste evenimente – ultimele
dintr-o istorie de ocupaţie a patriei de către armate străine – au
fost cele care l-au determinat pe Brâncuşi să facă „Piatra de
hotar””.
Ideea în cauză a fost preluată – evident, cu nuanţări
culturale, istorice şi psihologice – de către academicianul Mihai
Cimpoi în „Brâncuşi şi Basarabia” („Sărutul”, anul I, nr. 2,
noiembrie 2002), completând: „Ion Pogorilovschi confirmă
această personificare în studiul „Bornă pentru provinciile
româneşti, un gând pentru Basarabia şi Bucovina de Nord”. Iar
domnia-sa, investigând temeiul istoric, social, uman şi intelectual
al ataşamentului sculptorului faţă de Basarabia (în special)”,
identifică următoarele filoane ale respectivului sentiment
fundamental:
1) „Substratul comun gorjeano-basarabean” din folclorul
acestor zone etnografice, cunoscut de Brâncuşi „la hanul
Spirtarului din dosul Gării Craiova, unde era băiat de prăvălie”;
2) Influenţa exercitată asupra sa de „tezele poporaniste ale lui
Constantin Stere” pe care, potrivit afirmaţiilor lui Petre Pandrea,
„le-a citit, meditând asupra lor”; 3) prezenţa în viaţa sa a Miliţei
Petraşcu (Melania Nicolaevici), născută în Chişinău, asupra
stilului căreia Brâncuşi a avut un rol hotărâtor. În
concluzie – scrie academicianul: „genialul sculptor
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LANDMARK. GRENZSTEIN.
Piatră, 184,8x40,5x30,5. 1945.
Col. Musée National d'Art
Moderne, Paris (donaţia Brâncuşi;
inv. nr. S. 13)

s-a gândit mereu la destinele înstrăinatei
Basarabii, personificând ataşamentul său
în „Piatra de hotar”, înrudită cu „Sărutul”,
fapt autentificat documentar de prima
denumire a lucrării: „Borne sur les
provinces Romaines”.
Oricâtă contingenţă ar avea însă „Piatra de hotar” a
Demiurgului hobiţean cu sensul propriu ce derivă atât din
funcţia reală a unui asemenea „obiect cadastral”, cât şi din
cel gândit de sculptor, un lucru este evident, şi anume: dacă
până la această sculptură – de la cele mai primitive, ca
realizare, şi până la cele frumos confecţionate, dar cu o
finalitate exclusiv „judiciar-culturală” – toate astfel de „pietre
de hotar” rămân doar ceea ce se numesc. Cea brâncuşiană
se situează suveran în domeniul artei absolute, ea dobândind
o semantică aparte. În esenţă, ea este o columnară,
descendentă din „Sărutul” şi, desigur, şi o „bornă”, dar tocmai
această stare specială de ambiguitate îi sporeşte mesajul,
scoţând-o din onticul pur şi plasând-o, osmotic şi cosmotic,
atât în estetic, simbolic, mitic, precum şi în politic (vizionar
sau ca opţiune). Precizez: „Piatra de hotar”, în execuţia
artistului Brâncuşi, având încrustată pe cele patru feţe ale ei
aceeaşi imagine (sărutul, hora, lada de zestre etc.) este în
această viziune, un suport informaţional al unui mesaj univoc,
transmis, invariabil, spre toate punctele cardinale ale
României, în special. În acest „aranjament” plastic, rezidă
una dintre deosebirile esenţiale dintre „Piatra de hotar” a lui
Brâncuşi şi multele altele. De exemplu:
1. În cazul statuii lui Janus Brifons, zeu cultivat cu
respect şi adoraţie de romani, întâlnim o unitate dualizată,
orientată pe două direcţii opuse, pe când la „Piatra de hotar”
brâncuşiană dualul tinde spre unitate, centrarea făcându-se
din patru direcţii. Statuia ianică desparte lumea (reală sau
mitică) pe două linii ale timpului istoric, respectiv, în trecut şi
viitor, pe când columna Demiurgului desfiinţează orice
rivalitate, unind opoziţiile, prin SĂRUT, până la contopire,
găsind în unitatea contrariilor soluţia transcenderii unui real
dizarmonic, antagonist. Conceptul ianic este similar
personajului mitic din basmele româneşti, înzestrat cu un
ochi în ceafă, un fel de simbol al prevederii viitorului, păstrând
în raza vederii trecutul, ca în întrebarea: „Ce ape vin din
trecut?”, „apele” semnificând eventualele umbre ale acestuia,
ca şi amintirile şi experienţele rămase să întemeieze
memoria unor „treceri şi petreceri”;
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2. „Cei şapte MOAIS” cu trăsături stereotipe din Insula
Paştelui au feţele îndreptate către interiorul insulei, păzind, parcă,
o taină (Renato Zamfira în „Ipoteza paleoastronautică”), aspect
sesizat şi în înfăţişarea unui atlant din vestitul platou din Tula
(Mexic);
3. Crucile utilizate ca „pietre de hotar” au o singură faţă,
excepţie făcând doar „pietrele miliare” care sunt circulare sau,
sub altă formă, menhirele.
Aşadar, „Piatra de hotar” a hobiţeanului este, spre
deosebire de orice obiect cu acelaşi titlu, un fel de totem
ceremonial unificator de orizonturi şi semnificaţii, este o sculptură
metaforică, îmbogăţită atât cu un discurs propoziţional, uneori
eliptic de un termen sau altul, dar perfect poliedric din unghi
semantic, cât şi ca act „operativ” (în sens exoteric). Tocmai aici
ideograma „SĂRUTULUI” acţionează ca un simbol, codificând
o religie pe care o întâlnim în aproape toate miturile esenţiale.
Ethosul „pietrei” brâncuşiene este centrat – după cum am
menţionat – nu pe despărţire, pe delimitare (hotărnicire) ci, în
funcţiile lui simbolică, filosofică şi publică, îndeamnă, contrar
simbolului ianic şi al altor „pietre” (unidirecţional sau bidirecţional
opozante) la cvadridirecţional centripet, postulând „coincidentia
opositorum” pe măsura imnului schillerian-beethovenian „seid
umschlungen Millionen!”. Extras, prin urmare, din contextul
utilitar, fatalmente reducţionist şi simplificator, „Piatra de hotar”
a lui Constantin Brâncuşi este varianta plastică (în piatră) a „Odei
Bucuriei”, adoptată ca imn al Uniunii Europene.
Iată de ce, în consonanţă cu opinia prof. univ. dr. Dumitru
Adrian Crăciunescu, autorul propunerii, „Piatra de hotar” a mereu
modernului şi vizionarului în gândire şi creaţie – Constantin
Brâncuşi – merită să fie montată, pentru mesajul său revoluţionar
şi de stringentă actualitate, într-una din pieţele din centrul
Bruxelles-ului (de exemplu).
Notă: „An die Freude” a fost scris în anul 1785. În epocă,
despre acest pome s-a scris: „Imn din fericitul sentiment al
prieteniei în cercurile Körneşiene. Iubirea ca forţă motrice a lumii
naturale şi spirituale, prin ea, fiinţele trec din izolare spre
conştiinţa întregului, acesta fiind Dumnezeu”. Este o replică la
oda cu acelaşi nume de Johan Peter Uz.
Decodificat, în cuvintele mele, acest imn ar fi următorul:
MOTO
„Seid umschlungen Millionen!
Dieser Kuss der ganzen Welt!”
(Friederich Schiller: „An die
Freude” bzw – Ludwig van
Beethov en: „Die neunte
Symphonie”)
DER „GRENZESTEIN”

Zwischen Krieg und Frieden –
Sollte ein Grenzstein sein:
Der Liebe freudvoll Reigen,
Der ewige Kuss rein!
Erhaben geschriebene Ode
„An die Freude” ein,
Vom rumänischen „Steinmetz”
In starkem, heiligem Stein!

Mesajul simbolic al
„Pietrei de hotar” a
lui Brâncuşi
Între Război şi Pace –
O „PIATRĂ DE HOTAR”,
O Horă a Iubirii,
Sărutul Planetar!
„Odă” în piatră sfântă,
Scrisă de un „Pietrar”,
Spre-a-mbrăţişării slavă –
Iubirea fiind HOTAR!
Între Război şi Pace –
O „PIATRĂ D EHOTAR”,
„Odă” a Bucuriei, scrisă
În rocă de un „Pietrar”!
De-aici, din Europa,
În patru zări, chemare:
„Lăsaţi doar Imnul Păcii
Cu aripi vii să zboare!
Puneţi HOTAR de suflet,
Să nu învingă Greul!”…
…Mesaju-i scris în piatră;
„Pietrar”: Brâncuşi. Arheul!

Zwischen Krieg und Frieden
Herrschen
solltl
ein
Grenzstein:
Der Kuss, welcher verküundet
Ewige Lieb, Verein!
Zwischen Krieg und Frieden
Nicht immer Grenzstreit sein,
Sondern das der Liebe Feuer,
Des
Kusses
glühend
Grenzstein!
Ein Aufruf denn zur Liebe,
Zum Frieden, Glück muss
sein,
Für die ganze Welt
Brancusis-W erk:
„GRENZESTEIN”
Notă: Schiller a decedat la 9
mai 1805

Una din cele două bănci ale lui Brâncuşi,
din Grădina Publică Târgu Jiu
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GEORGE COŞBUC - (n. 1866, Hordou, jud. Bistriţa-Năsăud; d. 1918)
poet, membru al Academiei Române

DRACUL IN ZICATOARELE ŞI
PROVERBIILE NOASTRE
George Coşbuc
1894

- Din patrimoniul literar al scriitorilor
care au creat o parte din opera lor la Tismana -

Şi ovreii şi creştinii se feresc să rostească un nume:
ovreii pe al lui Dumnezeu, creştinii pe al dracului. Ovreii
numesc pe Iehova al lor Adonai, Elohim, şi chiar citind în
sfintele lor cărţi, cînd ajung la numele lehova, îl rostesc altfel
de cum e scris. Iar creştinii caută şi ei fel de fel de nume
pentru dracul, numai să nu-l rostească cu numele adevărat.
Toate popoarele creştine au această apucătură. Noi îi zicem:
Necuratul, Ucigă-l toaca, Du-că-se pe pustii, Mititelul, şi în
multe alte chipuri.
Cauza de căpetenie, şi la creştini şi la ovrei, e frica.
Cînd pomeneşti de lup, e lupul în curte. La creştini înţelegi
noima lucrului: nu pomeni pe dracul, ca să nu te pomeneşti
cu el în faţă. Dar de ce s-ar teme ovreii de venirea lui
Dumnezeu? Frica de a numi pe Dumnezeu, ori pe dracul, e
pornită din superstiţiunea omului primitiv, că numele e o
invocare. Un caz analog e credinţa că dacă ţi-aduci aminte,
aşa dintr-o dată, de un om încît te miri cum „ţi-a trăsnit prin
cap» să te gîndeşti tocmai acum la dînsul, asta e semn că
acel om îţi face ori îţi plănuieşte vrun rău. Tot analog e cazul
cu sughiţul. Fie că un geniu rău ţi-a trimes sughiţul, fie că un
geniu bun te poate scăpa de el: cel ce sughiţă pomeneşte pe
cîţi oameni îi vin în minte, şi cînd pomeneşte pe cel adevărat
(în care probabil s-a întrupat geniul), îl lasă sughiţul. „Mă
pomeneşte cineva», zice ţăranul, cînd sughiţă, şi apoi, la
rîndul lui, începe el pomelnicul.
La ovrei or fi fiind şi alte cauze, că nu pomenesc
numele lui Iehova. Dar acestea nu ne mai privesc.
Acum, să ne facem cruce mare, căci avem să
pomenim des numele satanei. Să nu vă fie silă. Mai cu gluma,
mai cu dinadinsul, vreau să vă arăt cum înţelege românul pe
dracul în zicătorile şi proverbiile lui.
„Nu e numai un drac pe lume“, zice poporul. Ei, de ar
fi numai un drac, lesne s-ar feri românul de el, şi lesne ar trăi
omul dacă necazurile şi boalele ar fi numai de un fel ! Dar
ele sînt de 99 de feluri. Va să zică, dracii sînt mulţi. De aceea
zice supăratul: am să te bag în draci! Dar atunci, mă mir de
ce dăm pe om „dracului“ unui singur, şi nu dracilor, căci mai
mulţi i-ar face mai dragă viaţa. Se vede că e destul şi unul
singur.
V-ati dat d-voastră cu socoteală vrodată cam ce face
dracul cît e ziua? Zice românul că : dracul nu face biserici.
Foarte bine, dar eu aş vrea să ştiu ce face, nu ce nu face. E
de mirat că românul nu ştie ce face dracul cînd are de lucru,
dar ştie ce face cînd n-are de lucru, căci atunci „îşi cîntăreşte
coada“. Vezi, că dracul ţine mult la coada lui, mai mult decît
la coarne. Nu s-a mai auzit că ar fi împuns
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el face multe neajunsuri. Unde îşi vîră dracul coada, se nasc
certuri şi bătăi. Se vede că asta e a lui, să umble prin lume şi
să-şi vîre coada în toate.
Şi mai ştie românul că „dracul nu şeade la un loc
degeaba». Fireşte, nu. El iese întru întîmpinarea oamenilor şi
mai ales a beţivilor. „Beţivului şi dracul îi iese cu ocaua înainte.»
Iată dar cu ce se ocupă dracul: Să umble cu ocaua plină, de
colo pînă colo, şi să ademenească pe beţiv în circiumă, cum
ademeneşti pe cîmpie calul cu căciula în care el crede că sînt
grăunţe. Se vede că dracul îndeamnă pe om, mai ales prin
şoapte, să facă prostii. Cîte rele se fac prin el se fac, căci
păcătosului „parca-i şopteşte dracul la ureche», iar bietul român
cînd dă de pagubă, prin prostia lui sau prin întîmplare, se
scarpină-n cap şi zice cu jale: „Dracu m-a pus să fac» ! Dar
parcă numai românul e aşa? Atîta rău ! „Rîde om de om şi
dracul de toţi», căci el are o deosebită plăcere să se joace cu
omul, ca un copil, bunioară aşa că „dacă te-a prins de un deget,
îţi cere mîna întreagă», ori te lasă poate prea des să-l mai
„tragi de coadă», ba te lasă bucuros să-l apuci cîteodată de
coarne, căci ştiţi vorba cu omul care „ziua fuge de bivol şi
noaptea apucă pe dracul de coarne». Tot dracii cei bătrîni fac
acestea; cei tineri sînt mai fără experienţă. De aceea: Fă cruce
mare că e dracul bătrîn, şi apoi bătrîn la bătrîn trage, de aceea
şi dracul „îşi bate joc de om la bătrîneţe».
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E adevărat că „nici drac să vezi, nici cruce de el să-ţi
faci», dar românul nu-şi pierde firea pentru asta, ştie el „că şi
dracul are stăpîn», şi că la urmă „îşi sparge şi dracul opincile»,
ceea ce dovedeşte totdeodată că dracul poartă opinci. Cît o fi
el de drac, rămîne de ruşine de multe ori, căci „Omul e dracul».
Cînd zice românul cătră cel îndărătnic: „Am să scot eu pe dracul
din tine», adeseori într-adevăr îl scoate prin frică şi bătaie,
căci astea două stau în acelaşi raport ca teoria cu practica.
Dar adevăratul stăpîn al dracului e femeia: nu mă întind la
multe argumente, gîndesc că ajunge unul: „Femeia a îmbătrînit
pe dracul». Dealtfel femeia şi dracul sînt prieteni buni şi tovarăşi
: ştia bietul mocan ce spunea cînd cînta:

Sub .călcîiul cizmei mele
Şade dracul şi-o muiere
Şi mă-nvaţă a face rele.

un pişicher, care face, poate chiar şi crime într-un chip
inteligent, că „e dat dracului» ori „e tăiat din dracul». Mărunţelu
e tot aşa de „dat dracului» cu crimele lui ca şi Eminescu şi
Alecsandri, căci şi de aceşti doi poeţi cînd voim să ne exprimăm
admiraţia, zicem: „Ei, monşer, sînt daţi dracului». Tot respectul
unor asemenea draci !
Şi nu e nimic pe lume mai degeaba făcut decît .,s-aprinzi dracului lumînări» ori să dai ceva „de sufletul dracului»
că el nici suflet n-are, nici lumina n-o iubeşte. Şi totuşi la noi e
un fel de dezmierdare şi semn de iubire cînd zici unuia „fire-ai
al dracului» sau „du-te dracului». Dar parcă şi dracul e cuminte,
că de-ar veni de cîte ori îl chemăm, ne-ar sta tot în spinare, şi
de-ar lua pe toţi cîţi îi sînt trimeşi, n-ar mai rămînea oameni în
lume.
Să vă mai spui două feluri de întrebuinţare curioasă a
vorbei drac în limba noastră: drac-gol şi tot un drac. Cel mai
urît şi mai slut om e dracul-gol — ca urîţenie, — iar cea mai
frumoasă fată, isteaţă şi veselă, e tot dracul gol. Cum se explică
aceasta ?
Iar povestea cu baba şi cu vînzătorul de icoane o ştiţi.
„Cîte parale sf. Gheorghe?» „Optzeci de bani!» Babei i s-a
părut cam scump şi s-a socotit să-şi cumpere pe sf. Dumitru.
„Da sf. Dumitru cîte parale?» Iar vînzătorul : „sf. Dumitru ori
sf. Gheorghe tot un drac». Aici s-a potrivit rău vorba tot un
drac, dar era cea adevărată, căci e vorba românului cînd vrea
s-arate asemănarea ori identitatea a două lucruri.

Multă frică are dracul şi de popă. Cînd vrea românul
să arate că unul fuge de ceva, cu spaimă, zice că fuge ca de
moarte, ca de foc, dar mai ales „ca dracul de tămîe», sau „ca
dracul de popă». Unul dintre cele mai plastice tablouri ale limbii
populare este ascuns în zicătoarea: „se uită ca dracul la popă»
aşa de urît şi cu mînie, încît îl sfîşie cu ochii !
Are dracul tată, mamă, copii ? Are de toate. Cînd ni se
cere un preţ prea mare, zicem: cere cît dracul pe tată-său; se
vede că dracul ar fi încercat să-şi vîndă pe prea scumpul său
tată cine ştie cînd. Se zice că l-ar fi cumpărat un călugăr. Iar
iubita sa mamă e des pomenită. Cînd ai spus cuiva să se ducă
la mama dracului, i-ai spus de-ajuns. Iar că are copii, se vede
NOTĂ. Foaie găsită prin podul unei vechi case din
din vorba: „pe unde şi-a înţărcat dracul copiii“, căci de nu i-ar Tismana. S-a păstrat ortografia originală de la începutul sec.
avea cum şi i-ar înţărca? Şi e curioasă făptura dracului. Că XX
are coarne şi coadă e lucru ştiut. Dar că în loc de ochi are cîte
Imagini: arhiva „Sămănătorul” şi Facebook
un ban în scăfîrlie e lucru mai puţin ştiut: „Banul e ochiul
dracului“. Dar ceea ce e curios de tot, un gust specific al
dracului, e că el adună nepoţi şi-i poartă înşiraţi pe aţă la gît.
Asta e vorba cu „nepotul e salba dracului“. Moldovenii spun că
dracul are pipă roşie şi că fumează mereu, chiar tutunul e tămîia
dracului. De obicei el e şchiop. Vorbim de „puiul de drac“, de
„drac bătrîn“, iar asta arată că dracul e ca omul, creşte şi
îmbătrîneşte, dar nu moare căci „drac mort ai văzut vrodată ?“
Dealtfel, dracul poate fi de folos omului. „Fă-te frate
cu dracul pînă treci puntea» o fi ea vorbă înţeleaptă, după
cum o ştii pricepe, dar păţit om a fost cine-a zis întîi: „Bun e
Dumnezeu, meşter e dracul». Cum e lumea rea de tot „numai
cu dracul o scoţi la căpătîi», şi ca să ieşi la liman „trebuie să
faci pe dracu-n patru», că altfel, vorba altora, nu a românilor,
„tragi pe dracu de coadă». Cînd pierzi un lucru, nu pe Dumnezeu
îl chemi într-ajutor, ci scuipi şi : „scoate drace ce-ai furat»; iar
ţăranul, cînd nu pot boii să-i urnească greul car, parcă se roagă
Draci vechi şi noi în estul Europei
lui Dumnezeu? Ba înjură pe Dumnezeu şi cheamă pe dracul,
şi bate boii şi iară înjură, şi iacă-te că scoate carul ! Nu-i aşa?
Să fim noi sănătoşi, românii, că Dumnezeu e departe în cer,
iar dracul pe-aproape. Şi-apoi nu ştie dracul toate? Cînd întrebi
pe român de ceva, ce el nu ştie ori nu vrea să ştie, îţi răspunde
că atotştiitorul Dumnezeu ştie? Nu, totdeauna: „Dracul ştie!»
Va să zică dracul ştie toate; atunci ce e cu contrazicerea
aceasta, că românul zice despre un om cunoscut de toată
lumea: „numai dracul nu-l cunoaşte» ?
Tot e meşter dracul ! Şi rău şi bun. Toate virtuţile şi
toate viţiile sînt „ale dracului». Mai ales inteligenţa, iscusinţa,
dibăcia, dintre virtuţi; răutatea de suflet, dintre viţii, sînt „date
dracului». Vedeţi că, de omul răutăcios peste măsură, se zice
tot aşa de bine că e „omul dracului», ca şi de
cel inteligent. Cu ce fală naivă vorbim noi de
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DUMITRU VLĂDUŢ - (n. 1939, Ungureni-Tismana, Gorj).
Eseist, proză scurtă, folclor.

Nu trebuie subestimat
destinul
Dumitru Vlăduţ

- Povestirile lui nea Mitică -

Era în primăvara anului 1778 începuseră să apară
primii ghiocei când străbunicul meu împreună cu tatăl său
Truşcă. Au plecat din Transilvania în ascuns de ocupaţia
austro-ungară – cu 600 de oi, 7 perechi de cai, cu 4 măgari
încărcaţi cu ce puteau să ia din gospodăria lor. Au suit
dealurile Carpaţilor la miazăzi şi se îndreptau spre Ţara
Românească.
Povestea străbunicul că la mijlocul Carpaţilor a început
o vreme rea, au păţit ca Baba Dochia. În speranţa că timpul
se va îmbunătăţi, au pătruns tot mai adânc în inima munţilor
sperând că grănicerii austro-ungari nu-i vor descoperi.
Au scăpat cu bine. Au trecut graniţa dar au suferit frigul
şi ploile. La mijlocul lunii mai 1778 au coborât cu oile cu cele
7 perechi de cai şi cu 4 măgari. Au trecut peste muntele Bou,
au coborât prin Valea Şase, au poposit la marginea satului
cu 12 case mici în Ungureni, au făcut un popas de 2 luni sub
coastă, lângă pădure şi şi-au căutat un loc în satul apropiat
Ungureni. S-au aşezat la răscrucea satului şi şi-au construit
o casă din bârne de stejar. Casa avea două camere, tindă şi
camera de dormit. Tatăl străbunicului meu era căsătorit, soţia
o chema Eva şi a căsătorit fiul Simion cu o fată adusă tot de
ei din Transilvania. Au convieţuit aici în linişte. Au avut două
fete, le-au căsătorit tinere cu oameni bogaţi.
Bunica mea a căsătorit-o tot după un cioban la oile
străbunicului. Era cinstit, harnic. A măritat fata cea mică după
acest cioban venit din Gârla Mare. Bunica a murit la 32 de
ani lăsând în grija bunicului 3 copii, un băiat şi două fete. O
fată a măritat-o după un om bogat. Băiatul a luat o fată din
sat, era frumoasă dar nu era harnică – invidioasă şi rea.
Pe mama a măritat-o după un om sărac dar a fost în
America şi a venit în peţit cu o poală plină cu cocoşei de aur
şi cu o salbă de 9 toarte din aur. Au avut doi copii. Soţul a
murit tânăr, iar mama a rămas văduvă la 27 ani. Fata a luato o verişoară de gradul 1 şi a mai rămas cu un băiat. Bunicul
era plecat tot timpul cu oile, iar mama mergea la verişoara
ei după părinţi şi acolo a cunoscut un moşier. S-au plăcut,
au făcut dragoste şi a rămas însărcinată. Pe atunci era o
mare ruşine pentru familie şi societate.
Ca să nu observe lumea şi bunicul că e însărcinată se
strângea cu brăcirile tare să nu se vadă burta, dar într-o seară,
la sfârşitul lunii septembrie 1932 m-a născut - asistată de o
bună prietenă a ei. Când am apărut pe această lume nu
eram dorit. Eram ruşinea familiei. I-a zis prietenei ei, Anica,
aşa o chema pe prietena ei; Anico strânge-l de gât şi omoarăl, îl îngropăm în grădină şi spăl ruşinea faţă
de lumea din sat şi faţă de tata. Ba nu, Marie
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– e păcat să-l omorâm, e băiat. Vei trece prin ruşine şi poate
tatăl tău te va înţelege şi poate la bătrâneţe îţi fa vi acest nedorit
băiat de ajutor.
Aşa a fost, bunicul m-a acceptat, nu cu necaz ci cu
bucurie, iar ruşinea s-a spălat cu timpul.
Dar pentru familie a început greul. Bunicul a murit, copilul
ce-l avea din căsătorie a fost un risipitor, ducând familia la limita
sărăciei.
Eu creşteam prin legea naturii. Am făcut şcoala primară
în comuna natală, iar la 9 februarie 1947 sora mea vitregă s-a
măritat în Craiova cu un meseriaş. M-a luat şi pe mine cu ea,
am intrat ucenic la acest meseriaş. Dormeam în atelierul lui şi
mă acopeream noaptea cu haine vechi. Mai târziu m-a dat la
un cămin al săracilor unde era mare mizerie. Dezamăgit de
soartă regretam povestea auzită că au vrut la naştere să mă
omoare, poate era mai bine! Gândeam eu atunci – poate scăpam
de atâta mizerie ce mă însoţea în fiecare zi. Dar într-o zi am
văzut un afiş – primim înscrieri la şcoala tehnică profesională.
Asigurăm masă şi dormit gratuit. Părea un început de vremuri
bune şi pentru mine. Am mers la secretariatul şcolii să mă înscriu,
dar mi-au cerut 10 lei. Am rămas doar cu speranţa, nu aveam
de unde să fac rost de 10 lei. Pentru că destinul te poartă unde
nu gândeşti, m-am întâlnit pe stradă cu o rudă mai îndepărtată.
Eram îmbrăcat urât şi m-a întrebat: Ce mai faci măi copile?
Tanti, sunt un fulg rătăcit printre vremuri. Nu ştiu ce se va alege
de viaţa mea? Aceasta mă întreabă de ce gândesc aşa. Eşti
tânăr. Da, sunt tânăr şi al nimănui. Cum? M-a întrebat ruda?
Am fost să mă înscriu la o şcoală unde ne dau mâncare şi
cazare gratuit, dar îmi trebuiau 10 lei. E şi, îi zice ea? Păi
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cine îmi dă 10 lei, mie un copil ne dorit pe lumea aceasta? Eu îţi
dau 10 lei, mergi şi te înscrie la şcoală. A fost steaua ce-mi
lumina viaţa pentru totdeauna. Am mers la secretariat, am plătit
10 lei şi m-am încadrat în rândul oamenilor. Am învăţat bine în
anul şcolar 1948/1949. S-au despărţit specialităţile, unele au
rămas la Craiova şi altele au mers la Bucureşti. Am ales
Bucureşti. Am scăpat de privirile celor ce mă dispreţuiau. La
Bucureşti aveam cămin, mâncare gratuită, am învăţat bine şi
am fost declarat la absolvire pe locul 1 din 37 de absolvenţi.
Paralel am făcut şi liceul economic. Şi cum ursitoarele la naştere
îmi programează viitorul, trebuia după şcoală să facem practică.
Era la alegere, Bucureşti sau un alt oraş din ţară. Iar am greşit,
am ales Braşovul în loc să rămân în Bucureşti unde eram
cunoscut de specialiştii din fabrici unde făcusem practică. Mam aruncat în necunoscut. Cu toată strădania mea în Braşov nu
am reuşit să mă fac cunoscut. Aici aveau alte metode şi alţi
protejaţi. A venit timpul să merg în armată. Fiind socotit un băiat
sărac am fost repartizat la un batalion de securitate. Cele 3 luni
de instrucţie au fost un calvar. Dar şi aici mi-a surâs norocul. Pe
atunci se făceau ofiţeri fără prea multă carte, iar locţiitorul politic
abia ştia să citească.
Am fost selecţionat de comandantul de companie furier
la cancelaria lui. Mi s-a uşurat chinul. În acest timp a sosit un
ordin de la Bucureşti ca cei ce au carte pot urma şi cursurile
unei facultăţi. M-am înscris dar am reuşit fără loc. După 3
săptămâni s-au suplimentat locurile de facultate. Am fost anunţat
să depun cerere de înscriere în anul întâi.
Am început cursurile odată cu stagiul militar. Norocul
sau destinul m-a purtat spre mai bine. Am fost selectat ca furier
la locţiitorul comandant – un colonel foarte bun şi corect. În
cabinetul lui avea şi un pat de campanie. Mi-a zis într-o zi fruntaş.
(Avansasem). Dacă vrei să înveţi până noaptea târziu – poţi să
o faci în cabinetul meu şi poţi să te şi culci aici. Învăţam noaptea
din cursurile procurate din biblioteca universitară şi ca să nu
dorm beam câte o fiolă de cofeină. Chiar dacă era comuniştii la
putere se făcea carte, nu se punea problema să iei un examen
pe bani cum se practică astăzi după 25 de ani de la aşa-zisa
democraţie. Mă prezentam la examene cu lucrările făcute în
timpul liber şi profesorii la examen îmi verificau cunoştinţele
după lucrările scrise să vadă dacă am rămas cu ceva din lucrările
scrise – şi în urma verificărilor obţineai un bine sau suficient şi
treceai examenul. Am uitat să
precizez că în timpul
examenelor aveam voie să
port haine civ ile, dar eu
profitam de uniforma militară
când susţineam un examen la
limba rusă sau socialism, că nu
prea
pricepeam
bine.
Profesorii văzându-mă militar
îmi dădeau un suficient şi
treceam examenul. Eu eram
extrem de mulţumit cu
suficient.
A trecut timpul, m-am
eliberat din armată, dar când
av eam un examen greu
mergeam la comandantul
locţiitor, mă îmbrăcam militar
şi mă prezentam la examen tot
militar. Nimeni nu sesiza că
armata mea depăşea cu mult
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3 ani. Am plecat din Cluj la Sibiu. Aveam acolo o prietenă.
Era asistentă medicală, pe atunci îi spunea felceră. Am locuit
cu ea câteva zile, dar dormeam separat. Spunea că era
fată virgină. Mi-a dat sugestia să rămân în învăţământ în
Raionul Sibiu. Am analizat propunerea ei, era bună. M-am
prezentat la secţia de învăţământ, am fost binevenit. Mi-a
făcut numirea într-un sat din judeţul Sibiu. Era un sat bogat,
cu oameni harnici şi gospodari cu tradiţii nealterate de
comunism. Când se făceau nunţi - zestrea miresei o duceau
cu un car tras de două perechi de boi, cei mai frumoşi,
împodobiţi şi împodobiţi cu tot felul de pamblici.
Am vrut să cunosc fostul primar din acest sat. Am
mers la el acasă. Era un om înalt, roşu în obraji. I-am dat
bună ziua, iar el mi-a răspuns bine aţi venit în curtea mea
dle învăţător. Am stat la masă cu acest gospodar. Mi-a
prezentat pe fiul său care avea două fetiţe, una în clasa a
VI-a şi una în clasa a IV-a. Cea din clasa a VI-a îi eram
dascăl. La ştiinţele naturii şi geografie era o elevă bună,
cuminte şi şefă de clasă. Îi eram şi diriginte.
Mai vreau să spun că după prezentarea mea la
directorul şcolii, Ungureanu Vasile, acesta a suferit mult din
cauza unui turnător, care era secretar de partid. A fost scos
din învăţământ, avea 5 copii şi soţia nu avea serviciu. După
doi ani s-a constatat că a fost turnătorie falsă şi a fost reprimit
în învăţământ. Şcoala unde funcţionam era o şcoală de
centru cu 17 profesori şi învăţători - cu 3 familii de dascăli
şi 7 profesoare tinere necăsătorite şi 4 băieţi printre care
mă număram şi eu, o instructoare de pionieri şi directorul
şcolii. Eram în comunism dar se făcea carte. Nu intrai la
clasă fără planul de lecţii. Se făceau ore deschise cu
asistenţă de 4 – 5 învăţători şi profesori. Se făceau inspecţii
şcolare, se întocmea - după inspecţii şi asistenţă la clasă proces verbal de asistenţă cu calificativ pentru învăţători şi
profesori. Se făceau cercuri pedagogice cu schimburi de
asistenţă cu alte şcoli din raionul respectiv. Se dădeau la
clase extemporale şi teze. Nu se dădeau note pe bază de
cunoştinţele tale cu cadrele didactice, cât despre bani nici
nu se vorbea prin şcoli.
Comparând timpul şi înv ăţătura din timpul
comunismului, nu se compară cu învăţătura de azi din şcoli

Pionierii de ieri, politicienii de azi...
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care a fost mereu dată înapoi în cei 25 de ani de aşa-zisă
democraţie. Nu se băteau elevi, nu se luau de urechi, dar nici
nu erau elevi obraznici să răspundă urât învăţătorului. La
şedinţele cu părinţii, li se comunicau părinţilor de către dirigintele
clasei notele elevului şi îndemnau pe părinţi să ţină copiii
aproape de ei să-i ferească de vicii urâte. Elevul din timpul
dăscălimii mele era respectuos, chiar dacă era mai slăbuţ la
carte, învăţătorul se străduia să-l apropie de elevul mediu al
clasei. În satul unde îmi desfăşuram activitatea didactică a
început colectivizarea satelor, dascălii erau primii care erau
obligaţi să lămurească părinţii să se înscrie în colectiv. Îmi aduc
aminte că întruna din zile am avut o vizită a unui ţăran înstărit.
M-a întrebat: dle învăţător, vă întreb ce să fac, să mă înscriu în
colectiv? M-am uitat lung la Valerie, aşa îl chema pe ţăranul
înstărit, i-am răspuns: Valerie – nu ai altă soluţie. Decât să te ia
comuniştii cu duba să te mai şi bată, mai bine înscrie-te în
colectiv. Aşa a făcut, mi-a urmat sfatul şi s-a înscris în colectiv
cu tot pământul lui – şi comuniştii de la Raion i-au deschis un
centru de colectarea laptelui. Pe atunci nu se dădeau subvenţii
pentru animale, dar îi obligau pe ţărani să-şi predea surplusul
de lapte, dându-le în schimb tărâţe de grâu la un preţ mai mic.
Aşa au luat fiinţă fabricile de lapte, fabricau iaurt, unt şi
smântână, brânză de vaci şi lapte îmbuteliat. Astăzi fabricile de
lapte s-au transformat în fiare vechi. Astăzi la ţăranii care cresc
vite se dau subvenţii de către stat, dar nu-i obligă să dea la stat
lapte, viţei de la vaci sau purcei la contractul contra subvenţiilor
primite.
Ar fi o soluţie pentru industria laptelui prin reînfiinţarea
fabricilor de lapte, ar merge tinerii la muncă în loc să bată
cârciumile, cafenelele şi să devină pentru societate o povară.
Astăzi sunt tineri ce aleargă după un loc de muncă şi nul găsesc acasă, în ţara lor. Se dezmembrează familii în nevoia
existenţei, pleacă în străinătate să câştige pâinea pentru ei şi
pentru familiile lor. Dar plecaţi peste toate hotarele – lasă copiii
pe drumuri singuri, avântându-se în necunoscutul timp al răului,
al lipsei de educaţie, al căldurii părinteşti, conducându-i spre
un viitor trist ce le va afecta toată viaţa. Am văzut mulţi copii
rătăciţi prin societatea noastră. Dacă modelarea lor nu se face
până la 7 ani, cine va răspunde de cărările spinoase pe care
vor merge?
Pentru însănătoşirea societăţii vor trebui investiţii. Uneori
se fac, dar nu ajung unde trebuie. Au grijă profitorii să ajungă în
buzunarele lor. Aceşti profitori nu trebuie băgaţi la închisoare,
unde uneori datorită poziţiei lor de înavuţire se odihnesc. Trebuie
să le ia avutul fraudulos, să-i lase săraci, să plece ei să
muncească peste hotare ca să-şi întreţină familia. Asta ar fi
pedeapsa cuvenită, nu odihna în închisori şi banii furaţi să-i
aibă în visteria altor state – folosindu-i după bunul lor plac
când vor ieşi din închisoare. Se fura şi în comunism, dar nu ca
hoţia din aşa-zisa democraţie construită pe ruinele economiei
româneşti.
Nu am fost membru de partid pe timpul comuniştilor, nu
pot să uit cum l-a dezrădăcinat pe ţăran, cum au terfelit tradiţiile
poporului român, de torturile securităţii în timpul colectivizării,
de triste răni făcute în sufletul cinstit şi curat al ţăranului român.
Dar să fim cinstiţi, au făcut şi lucruri bune – industrializarea
ţării, fiecare avea un loc de muncă, nu era nevoie de ajutoare
sociale ca în zilele noastre, pentru că aşa-zisa democraţie a
transformat fabricile în fier vechi – o şansă de îmbogăţire a
afaceriştilor. Dacă s-ar aduna cheltuiala făcută de statul
democrat de astăzi pentru ajutoare sociale, câte fabrici ar fi
reapărut pe teritoriul României?
Se alocă bani mulţi unor instituţii neproductive.
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Nu sunt împotriva credinţei, cred în Dumnezeu, dar nu cred
în unii popi. Au transformat credinţa în afacere personală, în
venituri necuvenite, popii sunt plătiţi şi de la stat şi din
contribuţia enoriaşilor din parohie. Care parohie, are uneori
2 – 3 biserici, iar când e vorba ca parohii să facă o
înmormântare cer mulţi bani, din auzite 3 – 4 sute lei noi –
plus bani din botezuri, cununii, parastase şi alte pomeniri.
Dacă au salariu de la stat – jumătate din salariul unui profesor
de gradul 1 şi completat cu contribuţia enoriaşilor cu 50 lei
pe an, nu o fi destul de mult pentru 16 ore de muncă pe lună
– când un salariat lucrează 208 de ore?.
În Ţara Românească sunt biserici multe – statul a
alocat bani mulţi pentru Catedrala Mântuirii Neamului
Românesc, poate că e rău sau poate că e bine, dar mântuirea
neamului românesc se face prin educaţie, prin şcoli şi
universităţi, prin contribuţia părinţilor la educaţia copiilor în
cei 7 ani.
Dar dragostea tinerilor nu cunoaşte adversităţi
naţionale: Ahava Mântuirea neamului se face printr-o
sănătate bine asigurată de instituţiile sanitare, cu spitale,
clinici şi dispensare moderne, nu cu bani daţi – cred eu –
pentru Catedrala Mântuirii Neamului! Cu banii aceia se putea
construi un mare spital, o clinică modernă, cu aparatură de
ultimă generaţie, cu 10 – 15 specialităţi pentru asigurarea
sănătăţii oamenilor ! Atunci se va face mântuirea neamului
românesc, când prin educaţie, sănătate şi prin crearea
locurilor de muncă, românul nu va mai fi obligat să-şi lase
copiii de izbelişte în ţară şi să-şi caute existenţa pentru familia
lui peste hotarele României.
Ar fi multe de spus. Generaţia de astăzi este rău
îndreptată, merge spre un drum întunecos, e lipsită de
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în societate, să muncească cinstit. Ţăranul de azi este
îmbătrânit. Cine mai ocupă locul ţăranului sănătos, roşu la
faţă din timpul copilăriei mele? Tradiţiile ţăranului de ieri, nu
mai există. Se prezintă la televiziune falşi ţărani, îmbrăcaţi în
haine pretinse ţărăneşti, ale căror modele stilistice nu mai pot
fi conservate la Muzeele Satului. Statul de azi, politicienii, ar
trebui să readucă dragostea faţă de muncă, ţăranii să
muncească pământurile lăsate moştenire, nu să aştepte
subvenţii de la stat. Când ţăranul care trăia ieri va reveni pe
scena zilelor organizate cum era mai demult, când educaţia
şi sănătatea vor fi în progres, atunci cu adevărat se va face
mântuirea neamului. Prin promisiuni şi vorbe, cu minciuna ca
o virtute – care se popularizează azi la 25 de ani de aşa-zisa
democraţie - nu se va face mântuirea neamului. Daţi subvenţii,
foarte bine, dar ce le cereţi în schimbul subvenţiilor? Daţi
ajutoare sociale, dar ce cereţi în schimb? Dacă nu cereţi în
schimb nimic şi de mântuirea neamului se va alege tot nimic.
Căutaţi să aduceţi oameni potriviţi la locuri potrivite ca
România să revină la cea ce a fost odată. Pentru generaţia
de azi, acele vremuri sunt poveşti, ceva vechi, ceva perimat.
Oare, tot ce se face azi în educaţie şi sănătate, nu este ceva
şi mai perimat? Este trist, dar adevărat. Adevăratele vremuri
frumoase cu munca cinstită şi cu respect faţă de părinţi, bunici
şi de aproapele tău o simţim doar noi, generaţia din apropiata
trecere spre poarta necunoscutului.
AGeneraţia tânără de azi nu se mai susţine prin muncă,
prin respectul faţă de părinţi, faţă de dascăli şi faţă de
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aproapele său. Ce a făcut democraţia - despre care se face
atâta gălăgie - pentru tânăra generaţie? A trimis tinerimea peste
hotare să-şi caute pâinea pentru ea şi familia lăsată acasă.
Asta înseamnă mântuirea neamului românesc? Credinţa în
Dumnezeu au transformat-o aleşii noştri în religii. Câte biserici
au construit religiile în folosul îmbogăţirii unor preoţi? Şi câte
fabrici s-au transformat în fier vechi pentru îmbogăţirea unora
care profită de slaba educaţie a societăţii româneşti de azi?
Dacă aşa se înţelege mântuirea neamului românesc, e foarte
trist. Mântuirea nu se face prin interese de grup – folosind
credinţa în Dumnezeu - spre îmbogăţirea lor şi sărăcirea
celorlalţi, cei mulţi. Pe aceştia se bazează propaganda, fie ea
de orice fel, pe sărăcime, pe slaba lor educaţie, îngrădită de
lipsa de mijloace de existenţă, de sănătate, căutând
binecuvântarea pe care o caută şi nu au unde o găsi. Fac cozi
la procesiuni, fac cozi la o porţie de sarmale sau la un ajutor
social. Numai slaba educaţie mai crede în pomeni, făcute de
cei interesaţi în îmbogăţire. Scopul lor este să ţină societatea
cât mai departe de modernizare şi civilizaţie. Să creadă în
absolut, să creadă în minciuni, că binele va veni de undeva
din necunoscut. Nu va veni binele decât atunci când cultura şi
sănătatea îşi vor ocupa locul cuvenit în societate şi când cei
ce conduc nu vor mai face promisiuni în scopul ocupării unui
nou scaun şi când vor ajunge să-l ocupe uită de promisiuni.
Aşa cum e organizată societatea românească de azi,
cum să se mai facă mântuirea neamului românesc? Cu
ceremonii şi false manifestaţii religioase şi politice, mântuirea
noastră nu se va realiza nici într-o sută de ani.

Încă două înălţimi puse virtual pe Muntele Parâng al lui Zalmoxe.
Zalmoxe, parlamentul şi clerul, vor mântui neamul românesc !
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Vlad Gabriel Hogea
Născut la 9 ian. 1977, ales deputat în anul 2004 la VASLUI, pe listele PRM - Partidul
România Mare. Ţine de partid până în 2006, devine independent în 2006, trece la PC-Partidul
Conservator în 2007. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii "Al. I. Cuza", din Iaşi
în 1999, după care şi Colegiul Naţional de Apărare, Bucureşti, în 2003, cu lucrarea „Statele naţionale
în contextul globalizării”, profesorul îndrumător al său fiind reputatul istoric Gheorghe Buzatu. A
obţinut un doctorat în istorie la Universitatea din Craiova în 2007, sub îndrumarea lui Gheorghe
Buzatu. Vlad Hogea, un tanar politician de 37 de ani, a murit, la doua zile după Craciunul anului
2014, în condiţii suspecte. A fost găsit mort pe scările blocului în care locuia, iar medicii legisti au
spus ca ar fi făcut infarct. Prietenii fostului deputat au cerut anchetarea morţii sale.
Hogea era un naţionalist convins, vicepresedinte al Partidului Romania Unita. Dupa moartea
sa, jurnalistii de la un ziar local au realizat un articol-manifest în care au cerut Parchetului deschiderea
unei anchete privind moartea sa suspectă.
“Credem ca moartea subită a naţionalistului Vlad Hogea este suspectă şi publicaţia
NapocaNews solicită public Parchetului General al României deschiderea unei anchete
privind moartea misterioasă a fostului deputat. Cerem, de asemenea, publicarea de către
IML a buletinului privind autopsia fostului deputat, patriotul roman Vlad Hogea. In ultima
vreme, ca lider PRU, Vlad Hogea s-a remarcat ca vârf de lance împotriva iredentismului şi
extremismului maghiar din Ardeal. Moartea fulgerătoare a lui Vlad Hogea pare, conform
datelor de până acum, opera unor profesionişti ai serviciilor secrete străine”, se arată pe siteul napocanews.ro, condus de prietenii fostului deputat.

UN ISTORIC CARE
Chiar să afirme că primii domnitori ai Ţării Româneşti
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Vampirul
Djuvara
pângăreşte
Istoria
Românilor!
Într-o Românie în care democraţia a dat cu oiştea-n gard,
iar mafioţii şi trădătorii au devenit mai populari decât elitele
naţionale – o nulitate doctă ca Neagu Djuvara face carieră. Cei drept, între bătrâneţe şi moarte. În loc să-şi plimbe strănepoţii
prin Cişmigiu, ipochimenul răscoleşte, cu un băţ putred, istoria
noastră multimilenară, pe care o terciuieşte după bunul plac al
stăpânilor săi din umbră. Maşinăria de propagandă manipulatorie
l-a teleportat pe noul ”Dascăl Naţional” (sic!), pe soclul lui Nicolae
Iorga…
Ce blasfemie! Pentru puştime, ”istoricul, diplomatul,
filozoful şi romancierul” Neagu Djuvara (cum se recomandă
sus-numitul prin bâlciuri şi talciocuri) a devenit principalul reper
(poate singurul!) de înţelegere (din păcate, greşită!) a trecutului
nostru, mai recent sau mai îndepărtat. Trăim în secolul vitezei,
aşa că junimea nu se mai complică. Djuvara le dă mură în gură
”O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri” – compunere
neroadă şi mincinoasă, dar viu colorată, cu multe poze – iar
aceştia o înghit pe nemestecate. De la înălţimea la care l-au
cocoşat tabloidele bălţate şi talk-show-urile (unde stă cu mâna
dreaptă la falcă şi cu arătătorul stâng în gură), mitomanul de
profesie crede că îşi poate permite orice.

Pagina 32

atât de convingător, încât în ochii mei n-ar mai trebui să
existe nici o îndoială asupra originii cumane a spiţei
Thoctomeru-Basaraba”. Pe aceeaşi linie a spurcării originilor
şi parcursului nostru istoric se plasează şi afirmaţia, de-a
dreptul imbecilă, pe care a făcut-o moşneagul graseiat la
TVR 1 (în emisiunea ”Garantat 100%”, realizată de Cătălin
Ştefănescu): ”1 Decembrie – în mintea rumânului – este
data la care se creează România Mare. Nu-i adevărat! 1
Decembrie este numai data la care două provincii – anume
Transilvania şi Banatul – emit dorinţa de a fi legate de
Regatul României (sic!). De remarcat şi faptul că Djuvara
spune rumân (adică iobag!), nu român, tot în bătaie de joc…
Istoricul şi teologul Dan Zamfirescu i-a dat o amplă
replică bătrânei caiafe, în cartea intitulată sugestiv: ”Istoria
românilor văzută de Neagu Djuvara – fals ştiinţific sau
trădare de ţară?” (apărută la Ed. Roza Vânturilor & Ed.
Semne). Aflăm că ”Neagu Djuvara deţine în cultura română
recordul absolut în materie de ediţii ale unei cărţi de istorie.
(…) Cele 11 ediţii de până acum ale cărţii domniei sale O
scurtă istorie a românilor povestită celor tineri nu-şi au
concurenţă. (…) Ea a dublat textul tipărit cu vorbirea lui de
către autor pe 10 compact-discuri”. Bani aruncaţi aiurea,
fără îndoială, doar pentru a asigura propagarea unor teze
antiromâneşti, prin care se spală (încet, dar sigur!) creierele
tinerei generaţii. Djuvara ”a fost selectat şi propulsat în primplan, pe toate căile, tocmai în virtutea unei calităţi aproape
geniale, dacă o raportăm la interesele pe care le serveşte:
aceea de a transforma piscurile şi munţii în muşuroaie şi de
a face din uriaşii istoriei noastre aproape nişte pitici”. Acesta
”s-a dovedit istoricul ideal pentru exact ceea ce se vrea
acum: să i se smulgă neamului românesc acel nerv vital
reprezentat de memorie”.
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În v iziunea lui Neagu Djuv ara, ”sunt estompate,
minimalizate şi chiar trecute total sub tăcere acele elemente
care contribuie la grandoarea unei personalităţi sau a unei epoci,
sau chiar a unei instituţii cum este Biserica Ortodoxă Română”.
Mai mult, falsificatorul de istorie are tupeul să afirme următoarele:
”Suntem singura ţară mare din Europa a cărei unitate e exclusiv
întemeiată pe limbă. (…) Mai toate celelalte state europene sau constituit pe baza unei istorii comune”. Zamfirescu îl
contrazice cu fermitate, arătând că ”la baza unităţii românilor a
stat, încă de pe vremea lui Ştefan cel Mare (…), conştiinţa
apartenenţei tuturor vorbitorilor acestei limbi la acelaşi neam:
la neamul românesc”. Cât despre sacrificiile făcute de români
în cele două războaie mondiale (a căror dimensiuni îi scapă lui
Neagu Djuvara), Dan Zamfirescu precizează că ”românii, la fel
ca în răsărit, nu s-au bătut cu poporul german, după cum nu au
trecut Nistrul împotriva poporului rus. În ambele direcţii, ei au
luptat şi s-au jertfit pentru lichidarea a două monstruozităţi ale
istoriei universale: în răsărit bolşevismul şi în apus nazismul”.
Ne oprim, deocamdată, aici cu cazul Neagu Djuvara
(emblematic pentru operaţiunea diabolică de distrugere a
Pantheonului Naţional şi a memoriei noastre colective). Pentru
noi, acest individ ridicat în slăvi de o adunătură de ticăloşi cu
simbrie străină nu este altceva decât un vampir care pângăreşte
Istoria Românilor. El se hrăneşte cu sângele vărsat de eroii
neamului – de la Posada şi Călugăreni, până la Mărăşeşti şi
Podu Înalt. Ar trebui înfipt un ţăruş în tomurile mincinoase ale
lui Neagu Djuvara, iar autorul acestor infamii scelerate să poarte
la gâtul lui de curcan bătrân nu un colan de aur, ci o salbă de
căţei de usturoi. Poate aşa va mai sta locului, măcar o vreme.
Iar dacă tot nu şi nu – atunci să chemăm Exorcistul!
Data: 9 iunie 2014, Vlad Hogea

Decalog
Naţionalist…
Ultimul articol scris de
autor, cu două zile înainte de
a fi găsit mort!
Data: 25 decembrie 2014,
Vlad Hogea
Conceptul de naţiune ne duce cu gândul la ideea de putere
politică. Cu cât e la mijloc mai multă putere, cu atât se
evidenţiază legătura dintre naţiune şi stat. Naţiunea modernă
este o comunitate care, pe cale de normalitate, tinde
sã producă un stat de sine stătător; bineînţeles, o uniune
convenţională nu este o ţară. În Estul Europei, la începutul
Secolului XX se ajunsese la concluzia că: “Noi, slavii, distingem
cu greu statul de naţiune”, făcându-se chiar o clasificare a
naţiunilor, pe acest criteriu: “Există culturi-naţiuni şi state-naţiuni”.
De atunci se acceptă concluzia că naţiunea culturală pune
accentul pe etnie, limbă, istorie comună, iar naţiunea politică
este aceea în care cetăţenia are o importanţă mai mare decât
identitatea etnică. S-ar putea spune chiar că istoria
autodeterminării este istoria formării naţiunilor şi a spargerii
statelor.

Pagina 33

Lumea statelor naţionale este o lume construită pentru
a păstra idealurile trecutului, şi în care schimbarea este
limitată numai la cele necesare, o lume care se opune
‹schimbării de dragul schimbării. Dacă ordinea mondială este
gândită astfel încât omogenitatea în interiorul fiecărui stat
să fie maximizată, iar numărul statelor să fie minimizat,
atunci acea ordine mondială este o ordine mondială
naţionalistă, iar componentele ei sunt statele naţionale. Dacă
sunt prea puţine state, şi fiecare dintre ele prea mare, atunci
vor deveni eterogene în interior. Dacă sunt prea multe, vor
diferi prea mult unul de celălalt. Există, totuşi, un număr
optim de state, raportat la orice moment din evoluţia lor, în
cadrul acestei ordini mondiale naţionaliste. Acest optim este
determinat de limitele mijloacelor de comunicaţie şi transport
şi de gradul dezvoltării politice şi sociale.Există, aşadar, o
arhitectonică geopolitică mondială care să constituie o
alternativă la modelul actual de globalizare unipolară.
Naţionalismul este capabil să furnizeze, în condiţii de
civilizaţie şi democraţie deplină, o matrice organizaţională
a lumii viitorului, un tipar mai potrivit, mai valabil şi mai
uman decât cel care ni se pregăteşte din umbră. Având
ambiţia nietzscheană ca în zece fraze să spunem ceea ce
altul spune într-o carte, ceea ce oricare altul nu spune întro carte, avansăm ideea unui Decalog Naţionalist, aşa cum
a fost conturat de către cercetătorii contemporani ai acestui
fenomen magnific şi etern:
1) Totalitatea naţiunilor formează omenirea.
2) Nimeni nu poate pretinde că nu aparţine nici unei
naţiuni.
3) Naţiunile sunt diviziunile naturale ale umanităţii.
4) Fiecare individ aparţine în mod organic unei naţiuni
(nu doar prin alegere, prin exprimarea unei opţiuni).
5) Naţiunile există şi trebuie să continue să existe.
6) Naţiunile deţin monopolul formării statelor.
7) Nici o porţiune de teritoriu nu poate fi deţinută de o
altă entitate în afara statului naţional.
8) Naţiunile sunt sacre.
9) Naţiunea conferă un statut special.
10) Naţiunile nu pot fi suprimate.
În vremea noastră, unii definesc statul naţional ca fiind
“un sistem politic în care funcţiile executive, legislative şi
judecătoreşti fundamentale sunt centralizate în mâinile unui
guvern naţional şi care permite în principiu participarea
tuturor cetăţenilor adulţi, pe baze egalitare, la viaţă politică.
Cele două caracteristici au dat naştere la dualitatea guvern
– societate”. Noi rămânem la ideea exprimată cu decenii în
urmă, că “factorul hotărâtor în zămislirea unei naţiuni e cel
subiectiv, e conştiinţa unităţii care, fără discuţie, e opera
statului modern. Se poate oare vorbi de o naţiune când sunt
prezenţi numai factori externi, fără conştiinţa identităţii lor?
Desigur că nu. Naţiunea, ca individualitate colectivă, e un
produs al conştiinţei de sine, al reflecţiei aspupra condiţiilor
ce ţin laolaltă o seamă de oameni. Pe scurt, naţiunea e un
concept modern, şi închegarea ei coincide cu avântul noii
cugetări. Naţiunea modernă se organizează în stat: idealul
e statul naţional”.
Surse: http://www.ziarulnatiunea.ro/2014/06/09/
vampirul-djuvara-pangareste-istoria-romanilor/
http://www.ziarulnatiunea.ro/2014/12/25/decalognationalist/

Citiţi ALTE ARTICOLE semnate Vlad Hogea şi online, aici:
http://www.ziarulnatiunea.ro/author/vlad-hogea/
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LUCIA SILVIA PODEANU - (n. 1942, Focşani)
poet, folclorist (din Novaci-Gorj).
u
membr
Scriitor -Gorj
al LSR

Gheorghe A. STROIA - Recenzie
"TÃRÂMUL DURERII", de
Lucia Silvia Podeanu
O viaţă închinată poeziei sau nevoia de
viaţă din lirica Luciei Silvia Podeanu
Deşi e un subiect "dureros" în speţă, abordarea durerii,
ca parte a fiinţei noastre, a destinului nostru, este, pe cât de
spectaculoasă, pe atât de necesară. încă din zorii fiinţei noastre,
ne năştem în această lume, fie cu durerea adânc înrădăcinată
în noi înşine, fie ca parte integrantă a durerii fiinţelor dragi
nouă. a îngerului alb care ne însoţeşte prin viaţă şi ne
binecuvântează de dincolo de ea - mama. Pe parcursul lin sau
tumultuos al vieţii, acumulăm dureri de moment sau de
îndelungată convieţuire, unele dintre ele vindecabile, altele,
din nefericire, nu.
Fie că este vorba de aducerea pe lume a unui prunc, de
o problemă legată de sănătate ori de stările noastre sufleteşti,
durerea ne însoţeşte mereu, fiindu-ne aproape, tot mai aproape,
ca o slugă credincioasă, ca un valet pregătit să toarne în cupa
dimineţilor amăreala unei pilule sau să stingă în amurg lampa
soarelui, aducând noaptea plină de nelinişti. Acestei dureri
constante, cu fiece clipă mai vie, trebuie să-i facem faţă cu
stoicism, nu să luptăm împotriva ei, ci să o acceptăm, să ne-o
însuşim tară drept de echivoc.
Către amurguri, "vizionarea" filmului vieţii poate deveni
o experienţă dureroasă, transformând vechi dureri în clipe
mai vii ca niciodată, mai atroce, pregătite să rupă din suflet
bucată după bucată, aducând veste despre iminenţa neantizării
În această nedefinită şi perpetuă durere, unii oameni îşi
regăsesc puterea de a crea, de a scoate la iveală comori
nepreţuite, de a face inventaruri în care cuvântul de ordine să
fie: dorul de lumină. Un astfel de creator, supus de-a lungul
vieţii multiplelor variante de coexistenţă cu durerea, este poeta
novăceană Lucia Silvia Podeanu, un creator de frumos,
preocupată, nu atât de durerile sale fizice sau spirituale, cât de
cele ale aproapelui: durerea socială - cauzată de nedreptate şi
inechitate, durerea vremurilor - cauzată de degradarea
accentuată a moralei şi adevărului, durerea părinţilor - cauzată
de absenţa copiilor sau plecarea lor în îndepărtate lumi pentru
rostuire, durerea fiinţei umane - datorată pierderii fiinţei iubite,
de năruire a lumii proprii.
In opera lirică a Luciei Silvia Podeanu, filonul durerii este
adânc, puternic înrădăcinat în fiecare clipă a zilei. Durerile
poetei (cuvânt pronunţat durere/dureri/ durerii pe parcursul
lucrării de peste 61 de ori) sunt generate de
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MOTO: Ar trebui să ne mândrim cu durerea orice durere ne aminteşte de rangul
nostru înalt... Novalis

nemulţumirile acesteia legate de diferitele aspecte ale
cotidianului asfixiant, un cotidian al ascensiunii fortuite a
nonvalorii, al neglijenţei celor îndreptăţiţi, al oropsiţilor sorţii,
indiferent dacă aceştia sunt tineri plecaţi spre zări deşarte,
copii orfani ori bătrâni aflaţi la limita sărăciei şi mizeriei umane
sau chiar al pariilor societăţii.
Versurile cărţii poartă în ele un dor nestăvilit de (re)unire
cu persoana iubită, dispărută demult în neant, către acolo
unde stelele se întâlnesc doar printre veşnicii.
Dorul acesta devine obsedant, insistent, arzător, născut
din durere, durerea despărţirii poate prea devreme. purtată
ca povară de-a lungul vieţii. In acest palimpsest liric, uşor
romanţat, durerea redevine vie, puternică, apucând cu
tentaculele mrejele sufletului muritorului, precum în Să rescriu
uitate poveşti. Doar noi. Lacrimi sau în Sunt o sută de
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motive: Aş putea să scriu istorii/ Ce-am văzut in ochii tăi/
Legănarea verde-a mării/ Şi misterele din ei,/ Dar cel mai mult
iubesc/ Lumina sufletului tău curat/ Izvorâtă in seninul din privire/
Ce îmi este atât de drag.
Nemulţumirea datorată decăderii simţirii lirice
contemporane, a mesajului fundamental al poeziei, pervertirea
acesteia cu aşa-zisele accente moderniste, "stropite" cu nămol
şi "coborâte" la nivelul instinctelor primare, completează tabloul
durerii. Poezia trebuie/ ar trebui să rămână pură şi frumoasă,
stare care să inspire, să motiveze la viaţă: Vă rog!/ Lăsaţi Poezia/
să viseze-n gânduri roz,/ în trandafiriu în zori/ şi in roşu
înmiresmat/ în amurgul/ primăverii parfumat (Vă rog!).
Renunţarea la poezie înseamnă, pentru autoare,
renunţarea Ia sine. la propria fiinţă, pierderea irevocabilă a
contactului cu realitatea, apariţia fulgerătoare a regretului de a
nu mai şti cine este, de fapt. Arcuşul pătimaş al durerii se
răsfrânge precum un cânt de păcat şi iubire, zâmbet născut din
plâns, precum în aforismul care mărturiseşte: eu nu plâng de
durere, ci doar râd de ea...
Cotele atinse par de neimaginat, muritorul ajunge până
aproape de Dumnezeu, ale cărui daruri binecuvântate trebuie
să fie: răbdarea, puterea şi demnitatea - Dă-mi. Doamne, puterea/
Să nu blestem. Dă-mi, Doamne./ puterea să-mi port cu/ demnitate
durerea (Pătimaş : cântec de dragoste).
Cauzele durerii sunt, pe cât de simple, pe atât de logice:
pervertirea simţurilor, decadenţa vremurilor, fala nejustificată
(Poveste englezească), răul originar (Zeul tăcut), falsa prietenie
(Prietenii), suferinţa umană (Balul albastru) şi, nu în ultimul
rând, îndepărtarea de Dumnezeu: Domnul Sfânt, aşa ne-arată/
Că de el ne-am depărtat,/ Că de toate cele sfinte/ Şi curate am
uitat (Ne-am depărtat). Aşa după cum şi-a obişnuit cititorii, Lucia
Silvia Podeanu, într-un joc mimetic de-a vina şi vinovatul, de-a
pedeapsa şi condamnatul, reformulează dileme ancestrale,
încercând să ofere răspunsuri, într-o acerbă luptă cu şinele. Ideile
se înlănţuie în Glumă, hotărând dacă E bine ca Pentru tine să
rămână. O Noapte de octombrie sau Încă o iarnă va stabili
dacă Singura lege admisă este cea a durerii. Înşirate pe o
scară, florile prevestesc neantul. Te întrebi dacă, obosit De
lunga aşteptare. Cât de curând. Instinctul salvării de durere
construieşte, din lespezi de marmură, trepte spre dincolo. în
acest furibund tablou clinic, Curg în râuri... romanţe, se înalţă
Odă limbii române, se zămislesc tâlcuri adânci, amintind de
Un ochi râde, un ochi plânge. încercând adesea firescul regret
că Timpuriu se-aştern brume. Eres(ul) purtător de Vise fără
Răspuns, desprins dintr-o Povestea Vulturilor zideşte Tărâmul
durerii, din care cu greu răzbate dorul şi tânguirea dintr-o
Scrisoare.
In cartea Luciei Silvia Podeanu durerea este mai mult
decât laitmotiv. Devine raţiune, esenţă, un modus vivendi. Dar,
nici despărţirea de lume, nici plecarea spre stele, nici întrebările
rămase Ură răspuns, nu astâmpără dorul nestins de viaţă, nevoia
de un nou răsărit şi nu pot curma speranţa, ce trebuie să rămână
vie, chiar clacă, în nesăbuinţa ei, Pandora a mutilat-o pentru
totdeauna.
Tărâmul Durerii este o respiraţie romantică, încă un vis
împlinit, acela de a lăsa moştenire urmaşilor frânturi ale unui
suflet împărtăşit, de fiecare dată. din frumuseţile raiului, din
liniştea îngerilor, care-l motivează să creeze.
O lectură mai mult decât interesantă, plăcută,
motivaţională, care să poarte muritorul cu gândul la adevăratele
valori ale vieţii, ale sufletului, ale durerii.
Mesajul cărţii poate fi sintetizat simplu,
nu există o definiţie general valabilă a durerii,
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nici un mod general de a o percepe, dar există suflete pe
care durerea le înnobilează, apropiindu-le tot mai mult de
Divinul curgător, aşa cum mărturiseşte autoarea printre
rânduri, şi tot aşa cum subliniază marele romancier francez
H. de Balzac: Toate durerile sunt individuale, efectele lor nu
sunt supuse unei reguli ftxe: unii îşi astupă urechile, ca să nu
mai audă nimic; şi există suflete mari şi deosebite care se
aruncă în durere ca într-o genune...
Gheorghe A. STROIA
Adjud, Făurar 2015

LUCIA
SILVIA
PODEANU (Novaci - Gorj):
TĂRÂMUL
DURERII
(versuri, A5 clapetat, 100
de pagini)
Tărâmul durerii este un
tărâm aparte… florile sunt de
culoarea sângelui, iarba
creşte în tăcere, cerurile
vânăt-purpurii, norii sunt de
plumb,
visele
sunt
presupuncturile nevralgice ale
minţii,
sentimentele
contradictorii generează
furtuni, sculptând destine în
stâlpi de nisip şi sare, precum
în ţara lui Lot. Poate doar
credinţa rămâne intactă,
neatinsă, mai puternică şi mai
vie ca niciodată, ca unic
remediu al atâtor coşmaruri, al
atâtor înfrângeri asumate.
În această lume a
plutirilor
la
graniţa
transcenderii, mesajul principal al cărţii poate fi sintetizat
în trei cuvinte simple: Durere, Speranţă, Credinţă.
Durerea pentru dispariţia fiinţelor dragi şi, mai mult,
pentru toate pierderile irecuperabile pe care neamul
nostru le-a suferit de-a lungul existenţei sale milenare,
dar care obligă la renaştere morală şi spirituală - prin
care să redevenim ce-am fost: o naţiune liberă, care să
aibă capacitatea de a-şi decide singură soarta,
depăşindu-şi pentru totdeauna ideea de înfrângere.
Speranţa – că există un capăt al durerii, uneori mai
aproape, alteori mai îndepărtat, de la care viaţa se va
putea măsura, simţi şi trăi altfel. Credinţa - că
întotdeauna în lupta dintre Bine şi Rău, Binele învinge
întotdeauna.
Prin Tărâmul durerii, Lucia Silvia Podeanu şi-a
atins scopul - un îndemn general de a trece peste orice
durere şi de a readuce în fiecare clipă a efemerei
existenţe umane: Lumina, Dragostea şi Adevărul.
(Gheorghe A. STROIA)
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FLORENTIN SMARANDACHE - (n. 1954 Bălceşti - Vâlcea).
Poet, cercetător ştiintific, scriitor, profesor universitar

Poeme de natură, sat
MATERIA ÎN DELIR
Foarfeca de cocori taie albastrul
încât se văd toamnele.
Lungi fire de iarbă sunt cu nervii la
pământ.

CÂNTÂND ÎN PLOAIE
lui Marin Sorescu
Degetele ploii bat în ferestre.
De multe ori îmi trimit gândul înainte
să cerceteze terenul,
apoi mă aştept pe mine
ca pe un câine.
Degetele ploii bat în ferestre.
Nu mai pot să cânt,
Cuvintele nu le mai pot,
nici floarea,
nici maşina,
nici carul cu boi.
N-u m-a-i p-o-t s-ă p-o-c-i.
Şi degetele ploii bat în ferestre.
Îmi scot ochii
pe geam la plimbare.
Hai vino dragă şi mai fă curat
prin mine.
BULETIN METEOROLOGIC
lui Petre Stoica
– sfaturi utile pentru amatori –
Timpul este perpendicular pe inimă
şi drumul meu va fi fiind strâmb –
dar călcaţi voi drept!

Se scurg pe la streşini primele picături de-ntuneric.
Universul este în formă
de inimă.
Îmi e din ce în ce a fân cosit.
La casa cea străină trăiesc departe de Terra.
Văd înapoi amintirile
cu ochiul din ceafă/ al cerebelului.
Ele vin ca trenurile plecate
în sens contrar,
vin şi cer capul meu/ de copil...
NATURĂ MOARTĂ
Norii acum sunt lacrimi de cer
uscate lacrimi de cer,
crengile atârnă rupte
ca nişte iezi cu beregăţile scoase.
Vin liliecii.
Vin liliecii.
Şi timpul (ah, timpul acesta!)
curge din noi
până dă peste plin.
– Veniţi, puii mamei, în casă!,
le strig ochilor, urechilor,
şi pietrelor de pavaj, şi cărămizilor,
le strig gândurilor rătăcite
printre noroaie.
– Veniţi, puii mamei, în casă!

Literele mele fac politică,
ce este este, este într-una.
Dacă vrei să ajungi aproape, ţinteşte
departe!
În aşteptare, oamenii se însingură,
se mai întâlnesc la răscruci/ de idei.
La început să fim ORICE, la sfârşit –
NUMAI.
Să fim între noi ca o strângere de mâini
între arbori.

Citiţi poeziile şi online aici:
Pagina 36

http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2015/04/florentin-smarandache-poeme-de-natura.html
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AL. FLORIN ŢENE - (n. 1942). Poet, critic literar,
romancier, promotor cultural

Platanii visează veşnicia
POEZII

Platanul

Mi-e dor

Platanul şi-a întins veacurile peste
Umbra mea, o istorie întoarsă pe dos,
O altă poveste
Pe care o spun iubitei frumos.

Mi-e dor doamne de un dor,
De ceva ce nici nu ştiu,
Aşi pleca, un dor de zbor
Mă cuprinde, prea târziu...

Nimeni nu-l ascultă, cu coaja jos
Platanul ce-mi spune la ureche
Îmi iese prin fluierul de os
Instrumental ce cântă un imn nepereche

M-aşi tot duce şi întoarce
Crucificat de-un dor nestins,
Mi-e urât, dar îmi place,
Niciodată ne învins.

În fiecare seară mă-ntorc la platanul meu
Îi ascult cântecul în frunzele căzute
Doar ochii îmi spun: e un semizeu
Copacul din parcul clipelor tăcute

Mi-e dor Doamne de un dor
Încărcat de-un dor nestins,
Aşi pleca, un dor de zbor
Niciodată ne învins.

Covoare de cântece
Mierla presară cântece pe alei
Unde îmi risipesc atâtea vise
Calc pe note muzicale şi anii mei
Cunosc covoare de cântece în faţă
întinse.
Stârneşte o notă muzicală fiecare pas
Şi plimbarea întreagă-i o simfonie,
Iar în timpul care a mai rămas
Ascult cântecul pus pe-o Poezie.

Dimineaţă târzie
Of! Doamne! Când îmi aduc aminte
Pe unde călca iubita ţâşnea izvoare
De romanţe şi tăceri turnate-n cuvinte.
La despărţire dimineaţa mă doare,
O, Doamne! Clipele se scurg în mine
Şi mă tem de vremea care vine.
Curg frunzele ruginii pe ape line
Şi tot aştept iubita să se-ntoarcă
Când luna a-nceput lumina iar s-o toarcă.

De ceva ce nici nu ştiu
Mi-e urât, dar îmi place,
Mă cuprinde, prea târziu...
M-aşi tot duce şi întoarce.

Drama nopţii
Ziua şi-a luat papucii de culoarea dimineţii
Ochelarii de soare îi stau bine pe nas
Chiar şi copacii pe care cresc bureţii
Şi stâncile din drum care au mai rămas.
La prânz ziua s-a aşezat la masă
Mănâncă din farfuria cerului stele
Şi apă bea cât poate din marea rămasă
Scobindu-şi dinţii cu ultimele vase cu vele
La cină s-a limitat să-şi bea lumina
Devorându-se încet pe sine.
Noaptea şi-a luat asupra-i vina
Că mâine v-a fi devorată de ziua ce vine.

Foto: Duck D. Duck - Facebook

Citiţi volumul de poezii şi online aici:
http://www.samanatorul.ro/editura-online/html/poezie.html
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CĂRŢILE ONLINE PE CARE LE AVEŢI VI LE PUTEM TIPĂRI. CONDIŢIILE DE TIPĂRIRE:

http://www.samanatorul.ro/portal/tiparire.htm
CONTURILE BANCARE: DENUMIRE: Asociatia ”Semanatorul Tismana”, Cont RO45RNCB0149125641110001 RON
Pentru străinătate: Cont RO18RNCB0149125641110002 EUR, Contul în USD s-a desfiinţat din lipsă de sponsori.
BCR - Banca Comerciala Româna S.A. Prin mandat postal: Asociatia Semanatorul Tismana, presedinte Nicolae Tomoniu
Str. Tismana, nr. 153, Cod postal 217495 Tismana, Jud. Gorj sau prin transfer bancar Asociaţia Semanatorul Tismana, Cod
fiscal C.I.F. 29532170 Cont Iban RO45RNCB0149125641110001 BCR filiala Gorj, Cod SWIFT - RNCBROBUXXX
Cotizaţia anuală este de 200 lei, include abonamentul la revistă 80 lei, DVD-AST-4 şi vechea cotizaţie de 120 lei.

Cărţi “Editura Semănătorul” de vânzare la sediu, la standurile ocazionale din centru şi la salonul de coafură
al doamnei Gabi Tâlvescu (Văcaru): Florian Văideianu – “Boier printre tovarăşi”, Iuliu-Marius Morariu – “Habet
sua fata libeli!”, Stoian Adrian Ştefan – “Fraţii diavolului ed. a II-a”, Alexandru Melian – “Semnele apocalipsului”,
15 lei, Nicolae N. Tomoniu – “Ultimii soldaţi ai neamului românesc”, 10 lei.

CUPRINS
2 Editorial LANSAREA CĂRŢII „DUREREA AURULUI”
4 Al Forin Tene - Răzbunarea gemenelor
6 Ieromonah Maxim Morariu: O dispută dogmatică
10 George Coşbuc - Ştrengarul văilor
11 George Anca - NAŞTERE-ÎNVIERE
13 Florian Văideianu a mai scris o carte!
15 Florian Văideianu - DESTIN
16 Nicu Tomoniu - „Timbrul cultural”: înc-o lege manea la parlament
22 Ion C. Gociu - Ogaşul Popii
24 Dumitru Dănău - PIATRA DE HOTAR
26 George Coşbuc - DRACUL
28 Dumitru Vlăduţ -Nu trebuie subestimat destinul
32 Vlad Hogea - Djuvara vampirul
34 Gheorghe A. STROIA - Recenzie "TĂRÂMUL DURERII"
36 FLORENTIN SMARANDACHE - Poeme de natură, sat
37 Al Forin Tene - Platanii visează veşnicia
38 Cotizaţii, conturi, abonamente, cuprins
39 Redacţia, tinere talente - Elena Claudia Spătaru
40 Foto-document - Donaţie Cotuţiu Varvara pentru mânăstirea din sat

Precizări privind
serialul «Istoria
Semănătorului”»
Din
cauza
restrângerii spaţiului din
revista tipărită, acesta va
continua pe publicaţiile
online “Sămănătorul”.
Alenţie! Revista online
apare după difuzarea
ediţiei tipărite !

Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în luna iunie a anului 2011, de
către directorul acestei publicaţii - 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. Revista tipărită este sprijinită de Consiliul Local al oraşului Tismana.
Conceptual şi 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 doar cu buletinul lunar nu se putea promova activitatea autorilor de la
Editura online Semănătorul. Revista a apărut la împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii online “Semănătorul”. Adrese:
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
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Talentata elevă Elena Claudia Spătaru, este în clasa a X-a la Liceul Teologic Târgu-Jiu.
Acurateţea cu care pictează icoane, reprezentând diferite scene biblice şi mai ales chipul Maicii
Domnului cu Iisus în braţe, dovedeşte un talent viguros, care îi preconizează un viitor – sperăm
noi – strălucit în arta bisericească. Mult succes!
DICŢIONAR: - SĂMĂNĂTORÍSM s. n. Curent social, cultural şi literar iniţiat la începutul sec.
XX, în România, de revista „Sămănătorul”, care idealiza satul patriarhal în opoziţie cu oraşul „viciat”
de civilizaţie, considera ţărănimea ca depozitara exclusivă a valorilor naţionale şi promova o literatură
de inspiraţie folclorică şi istorică. [Var.: semănătorísm s. n.] — „Sămănătorul” (n. pr.) + suf. -ism.
Sursa: DEX '09 (2009).

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

Domeniile de
critică literară ale
redactorilor sunt
orientative

GEORGE ANCA - Bucureşti
Redactor, lansări de carte, diversitate culturală, minorităţi
IULIU-MARIUS MORARIU - Salva, Bistrita-Năsăud
Redactor privind recenzii ale debutanţilor la “Semănătorul”
CEZARINA ADAMESCU - Galaţi
Redactor de critică literară, recenzii ale debutanţilor la “Semănătorul”
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Revista în format pdf se trimite prin e-mail numai membrilor, sponsorilor şi colaboratorilor.

http://dan-marin.blogspot.ro/2009/08/manastirea-salva-jud-bistrita-nasaud.html

Manastirea de la Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu hramul "Izvorul Tămăduirii", se află în locul numit „Fântâna Marcului", pe un
teren donat de către o credincioasă numită Cotuţiu Varvara. Lăudat gest! Rămai plăcut impresionat când vezi căsuţa modestă
în care locuieşte această femeie, prinsă între construcţiile mănăstirii. Sursa imaginii:
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