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Soluţia disoluţiei statului:

STUDENŢI CARE FAC
CERCETARE
PROSTIA ŞI INCULTURA ÎNTR-UN STAT
DUC LA DEZAGREGAREA ACESTUIA
Am mai vorbit în revista noastră despre unele state
care, acordând suficiente fonduri pentru dezvoltarea
învăţâmântului, s-au trezit în câţiva ani, în mod paradoxal,
cu o creştere economică fără precedent. Paradoxal pentru
cei puşi efemer la cârma unei ţări ca România, pentru că
ţăranul şi muncitorul nostru ante-decembrist o ştia şi o aplica:
pentru ca să ajungă copiii oameni mari în viaţă îşi luau de la
gură şi-i trimiteau la studii.
Ţăranii de la sate şi ţăranii ajunşi muncitori la oraş
au aflat însă rapid după decembrie 1989, chiar din primii
cinci ani, 1990-1995, că unii se îmbogăţesc rapid pe două
căi: fie intrând în politică, fie profitând de legile proaste pot
să fure din avuţia poporului fără grijă.
Aşa se face că după ce s-a furat tot ce se putea fura:
fabrici, CAP-uri, sisteme de irigaţii, căi ferate, flotă, clădiri
de patrimoniu sau mai ştiu eu ce, singura soluţie de propăşire
rămase intrarea în politică deşi politicienii avertizau pe faţă
încă de la prim-ministrul Radu Vasile că “nu mai e nimic de
furat în România, ce s-a putut fura, s-a furat deja!”
Şi totuşi oportuniştii s-au cocoloşit pe lângă
politicieni! Că ştiau carte sau nu ştiau, s-au gudurat bine, au
pupat mâna noilor stăpâni, capitalişti de cumetrie sau de
gaşcă politică iar aceştia, au înfiinţat în ministere tot felul de
subsidiare numai bune pentru un loc călduţ acoliţilor sau
rudelor apropiate. Până şi jurnaliştii de la New York Times
au rămas cu gura căscată că România are şapte servicii
secrete, o armată de mercenari, o poliţie ce nu-i mai zice
miliţie, o jandarmerie nou înfiinţată şi multe alte clone de
capitalism sălbatic şi nu-i în stare să găsească un avion
prăbuşit într-o pădure, cu toată tehnica occidentală care la
cocoşat pe român ca s-o cumpere la preţ înzecit, apoi s-o
“implemeneze”.
Ne lamentăm degeaba de îndată ce ministerele şi
alte înstituţii de stat sunt pline de prostime! Oameni puşi pe
criterii de partid politic care nici măcar un bac n-au, făcând
liceul la “seral” şi generala la “f.f.”! Iar dacă or fi completat
cele 10 clase prin Franţa, miniştri ai învăţământului ajung!
Aşa s-a ajuns la disoluţia statului a cărui credibilitate
a ajuns la limită. Degeaba are statul radio, degeaba scot
nasul pe la televiziuni cei puşi să vegheze la ordinea civică!
Anunţul şi avertismentele de viscol în România au
ajuns ca un pârţ de pisic. Anunţi ca lumea să stea acasă
dacă tot e sâmbăta şi duminica şi viscoleşte în draci iar el,
fălosul cu maşină “tare”, o spune franc reporterului:
“- Dece n-aş pleca domnişoară, am lanţuri pe roţi!”
Ai lanţuri fălosule, dar n-ai cap!

ŞI TOTUŞI...
În sistemul nostru educativ, încă mai există oaze de
bună practică iar Facultatea de Teologie Ortodoxă din ClujNapoca o dovedeşte din plin prin eminenţii ei studenţi, unii din
ei fiind coresponenţi ai revistei noastre.
Chiar în acest număr se poate citi articolul despre
canoanele sinodului II Trulan, unde studentul Iuliu Marius Morariu
ne uimeşte prin informaţia că în acel sinod “s-au dat 102 canoane
prin care s-au adus diferite întregiri disciplinei şi ritualului
bisericesc” iar unele canoane sunt aplicabile şi azi în biserica
creştină şi le cunosc toţi credincioşii.
Insă ce ne uimeşte la aceşti studenţi este râvna lor în
cercetarea istorică! Articolul “Viaţa şi activitatea papei
Inocenţiu al III-lea” de la pagina 35 a prezentului număr de
revistă, aparţinând lui Ionuţ Hens - student la facultatea amintită,
Universitatea “Babeş Bolyai” - dezvăluie un fapt extrem de
important pentru istoria noastră: relaţiile lui Ioniţă Caloianul sau
Ioaniţă, (Calo-Iannis în limba greacă, însemnând Ioan cel
Frumos) cu Inocenţiu al III-lea.
Eminentul student Ionuţ (tiz cu Ioniţă!) pune în finalul
articolului accentul pe o scrisoare dintre cei doi, prin care papa
îi recunoaşte lui Ioniţă titlul de Imperator Bulgarorum et
Blachorum (Caloian, împaratul bulgarilor şi al vlahilor), acesta
conducând implicit la confirmarea dinastiei asăneştilor ca fiind
de origină valahă (romană, română).
Aceasta este cea mai mare controversă istorică evident artificială şi care n-are a face cu faptele istorice - dintre
români şi bulgari! Controversă zadarnică, despre care eu am
scris numeroase articole şi în cartea “Sfântul Nicodim de la
Tismana”, pentru că valahii şi bulgarii au luptat împreună
secole de-a rândul pentru intependenţa lor.
Este arhicunoscut faptul că începând din anii 1185-1187
românii (vlahii) alături de bulgari ies de sub stăpânirea Imperiului
bizantin, în urma răscoaleei condusă de fraţii vlahi Asan şi Petru,
împotriva împăratului Isac al II-lea Anghelos. Victoria împotriva
bizantinilor, duce la crearea un stat multinaţional cunoscut ca
Imperiul vlaho-bulgar, condus de dinastia românească (vlahă) a
Asăneştilor.
Ionuţ Hens, publicând una din scrisorile adresate papei
de Ioniţă cel Frumos (Caloian, 1197-1207) mi se alătură în mod
fericit cu acest document la poziţia mea critică faţă de nefericita
gâlceavă istorică cu vecinii. Iată ce spuneam eu în detaliile
despre volumul meu amintit mai sus:
“astăzi, unii istorici şi clerici români n-au curajul să susţină
cu fruntea sus temele fundamentale ale istoriografiei noastre de
frică să nu deranjeze pe coana Europa. S-a ajuns
până acolo, încât, când se întâlnesc istoricii
unguri cu cei români se stabileşte de la început: Pagina 2
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despre asta, nu vorbim! Când se întâlnesc istoricii bulgari cu
cei români, bulgarii pun un par la poartă: să nu cumva să
aduceţi discuţia despre faptul că asăneştii sunt de neam valah!
Imperiul lor a fost bulgar nu bulgaro-valah, pricepeţi?
Ori, partea a treia a cărţii „Sfântul Nicodim de la
Tismana” tocmai asta afirmă: întemeierea şi consolidarea Ţării
Româneşti se leagă strâns de imperiile şi ţaratele de la sud
de Dunăre. Apariţia Ţării Româneşti a avut loc atât în contextul
ameninţării otomane în sud, cât şi la nord, de slăbiciunea lui
Ladislau al IV-lea şi a întregii sale elite maghiare. Această
conjunctură istorică a dus, în anul 1272, la întinderea stăpânirii
lui Litovoi şi asupra ţării din stânga Oltului. Eu pun întrebări
serioase! De ce istoricii noştri trec cu vederea această primă
întemeiere de Tară Românească la nord de Dunăre încă din
1272? De ce unii atribuie continuarea acestei mişcări
întemeietoare lui Tocomer (numit şi Ivanco) în filiaţia
„bătrânului” Seneslav (1247-1272) şi nu a lui Tihomir
(Thocomer în actele latine şi pe linie slavă Tyhomir = Pacificul)
pe filiaţia bulgară a lui Constantin Tih? Se tem istoricii noştri
de deschiderea cutiei Pandorei cu istoricii bulgari? Cartea
îndeamnă la crearea unui forum de istorici români şi bulgari
pentru dezbaterea acestei chestiuni controversate. Iar dacă
aceasta nu s-a făcut până acum, e musai să se facă până nu
vom fi obligaţi să renunţăm la ortodoxism în favoarea
ecumenismului european.”
Acest subiect foarte important al istoriei noaste va
face obiectul şi a altor articole de tipul celui care are link-ul
mai jos şi pe care vă invit să-l citiţi. Pentru că este foarte
importantă corespondenţa dintre papă şi Ioaniţă din
perspectiva rearanjării strategice a statelor din Balcani. Papa
Inocenţiu al III-lea şi apoi urmaşii săi Onoriu al III-lea şi
Gregorio al IX-lea urmăreau să şteargă urmările schismei
religioase din 1053, aducând Grecii şi statele ortodoxe din
Balcani la unirea cu Roma. Conducătorii acestor state
ortodoxe, Caloian în primul rând, urcat după moartea fraţilor
săi mai mari, Asan şi Petru, pe tronul de la Târnova, în 1197,
şi Ştefan Nemania, regele Sârbilor, se orientau către Roma
pentru a fi declaraţi de papă împărat respectiv cneaz.
Şi aşa se şi întâmplă până la cruciada a IV-a. Ioaniţă
Caloian acceptă unirea bisericii sale cu Roma şi făcu jurământ
de credinţă Papei. La 24 februarie 1204 papa luă decizia de
a-l încorona ca rege, trimiţându-i steagul papal, cheile
Sfântului Petru şi sceptrul, prin cardinalul Leon, la 8 noiembrie
1204. Dar, din păcate, ororile cruciaţilor conduşi de Balduin
de Flandra, în 1204 la Constantinopol îl scârbi pe Ioniţă, mai
mult, acest criminal care ucisese cu sânge rece şi care pusese
prostituate bete să cânte pe înaltul tron al Bizanţului, ajunse
Împărat latin la Constantinopol. Ca să pună capac la toate
Balduin de Flandra, mai revendică cu aroganţă şi tot teritoriul
care aparţinuse odinioară, înainte de 1185, împăraţilor
bizantini, deci, inclusiv teritoriul aparţinând lui Caloian.
O mare nemulţumire se produse în rândul vlahilor
din Adrianopole care cerură lui Ioniţă să-i elibereze de sub
aceşti duşmani ai creştinătăţii şi nu apărători ai ei, aşa cum
se declarau cruciaţii. Ioaniţă Caloian şi oastea sa sosiră
degrabă la chemarea cetăţenilor Adrianopolului şi fu război
pentru depresurarea cetăţii asediate. Lupta decisivă fu la 14
aprilie 1205 lângă Adrianopol, unde oastea lui Caloian birui
catastrofal pe cea lui Balduin care fu luat prizonier, dus în
închisoare la Târnova, unde şi muri. Ludovic de Blois,

comandant împreună cu Balduin al armatei Francilor, murise
pe câmpul de bătălie iar dogele veneţian Enrico Dandolo abia
reuşi să se salveze.
După aşa victorie, Ioaniţă Caloian revendică el tronul
Bazileilor de la Constantinopol, în numele originii sale romane.
Relaţiile cu papa se răciră însă din cauza morţii în
închisoare a lui Balduin de Flandra. Din nefericire, în 1207
muri în plină glorie şi Ioaniţă Caloian. Complotase impotriva
lui aliatul său, un comandant cuman, la asediul Salonicului.
Tronul de la Târnova, fu ocupat de Borilă (1207-1218),
nepot de soră al lui Caloian. Alt nepot al lui Ioaniţă Caloian fiul fratelui său Asan - Ioan Asan al II-lea (1218-1241), crescut
printre ruşi în cnezatul Wolhinia, la Halic îl urmă la domnie,
sub protecţia regatului ungar. Deveni unul mai mari ţari
Bulgariei dar treptat, vechiul regat româno-bulgar de sub Asan,
Petru şi Ioaniţă Caloian, deveni doar regat bulgar, Ioan Asan
al II-lea trăgându-şi legitimitatea din primul ţarat bulgar al lui
Boris (secolul IX) şi nu din originea romană pe care o avea
Caloian. Uniunea bisericească cu Roma se sfârşi la 1235,
biserica bulgară întorcânduse la uniunea cu ortodoxia greacă.

Strategia lui Ioniţă Caloian la Adrianopole. Pact cu cumanii
din Bărăgan, crescători de vite dar având o cavalerie uşoară
foarte mobilă. Aceştia atacă tabăra armatei lui Baldovin, crează
panică, importante forţe cruciate rămân să apere tabăra. Tot
diversionist cavaleria uşoară a lui Ioniţă atacă frontal unităţile
inaintate ale cruciaţilor. Intervine însă la momentul oportun în
luptă cavaleria grea a lui Ioniţă, atacând pe flancuri. Ludovic
Blois este ucis, Balduin este luat prizonier şi închis într-un turn
la Târnovo, unde fusese tronul fraţilor Petru şi Asan.

Citiţi despre Întemeierea Ţării Româneşti online, în articolul:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/06/nicolae-n-tomoniu-eroi-boieri-si.html
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ALEXANDRU MELIAN - (n. 1939, Luizi-Calugara,
Bacau). Critic literar, eminescolog, dizident anticeausist.

RUBRICĂ PERMANENTĂ:«În numele speranţei»

SCABIA POLITICĂ ŞI JUSTIŢIA

Alexandru Melian
doctor în filologie

Motto: Diferenţa dintre partidele noastre este că în unele
sunt mulţi corupţi iar în altele puţini cinstiţi, în unele mulţi mediocri,
în altele puţini valoroşi, în unele mulţi proşti, în altele puţini deştepţi,
în unele multă mizerie, în altele puţină curăţenie.

După cum se ştie, scabia sau râia este o boală
infecţioasă şi molipsitoare, provocată de murdărie, de mizerie.
O boală a cărei asociere metaforică din titlul de faţă se impune
oricărei conştiinţe lucide şi… neatinse de scabie .
Condamnarea recentă a lui Adrian Năstase la 4 ani
de închisoare a provocat multe reacţii şi de toate felurile, de
la cele analitice şi principiale, chiar dacă severe, pâna le cele
lamentativ încriminatorii, chiar dacă pavoazate într-un
sentimentalism ipocrit umanitar. Ceea ce atrage cu deosebire
atenţia sunt vocile uimiţilor, revoltaţilor, şocaţilor de faptul că
justiţia a avut îndrăzneala să-l condamne încă o dată pe naşul
lor politic, pe modelul şi modelatorul lor, cel care, - potrivit
democraţilor de paradă - ar trebui să fie deasupra legii. Aşa
cum ei înşişi se consideră şi se străduiesc să legifereze.
Ceea ce este foarte îngrijorător, cu atât mai mult cu
cât pare fi o constantă a mentalităţii politice a celor aflaţi la
putere, este violarea cu seninătate a principiului democratic
fundamental privind separarea puterilor în stat. Verbal, toţi
se declară partizanii acestui principiu, în fapt, cei mai mulţi îl
încalcă de fiecare dată când consecinţele aplicării lui le
afectează interesele. Interesele de partid, de gaşcă sau pur
şi simplu personale. Bineînţeles, o fac şmechereşte, subtil,
îşi imaginează ei. Fiecare dintre taberele care-şi dispută scena
politică, se referă, nu la justiţie, ci la adversarul care ar fi în
spatele actului judecătoresc. Dintr-o parte, manipulatorul este
Băsescu şi camarila prezidenţială, din cealaltă, Ponta şi familia
lui, compusă din neamuri, prieteni şi subordonaţi bine
răsplătiţi. Fiecare se raportează la ticăloşia celorlalţi. Si dacăţi pui întrebarea cine are dreptate, nu poţi răspunde decât :
şi unii şi alţii. Numai că problema care este omisă din
gâlceava şi judecata lor, - atâta cât o au – este fondul, obiectul
care a determinat justiţia să ia decizia pe care a luat-o.
Discursul lor este în registrul hilar al lui Gâgă. « Noi nu ne
pronunţăm asupra justiţiei, noi îl condamnăm pe Băsescu
pentru că a fost condamnat Năstase ».
Ca în atâtea alte situaţii, exponentul pitoresc, - ca să
nu spunem grotesc al PSD – este Marian Vanghelie. Omul a
cărui mâncărime de limbă şi scărpiniş de creier îi rămân mereu
simptomele definitorii. Intr-o declaraţie facută la solicitarea
ziarului online Gândul, inteligenţa şi cultura lui proverbială
au sintetizat mentalitatea şi priceperea politică a partidului
pe care-l întruchipează :
«Nu cred că aşa se poate trata politica într-o ţară civilizată.
Dacă ar fi să vorbim din punct de vedere uman, e dezastru! E
dezastruos ce se întâmplă! Nu cred că se putea aştepta
nimeni. Cred că a adus şi el nişte servicii destul de mari acestei
ţări». (…) Cred că tot ce se întâmplă în clipa de faţă este
crearea unui precedent foarte periculos. În UE nu se întâmplă

cu niciun fost prim-ministru şi cu niciun om politic de calibrul lui
Adrian Năstase aşa ceva. Cred că este prea mult, indiferent de
faptele pe care le-a făcut el, fie bune, fie rele. Indiferent dacă
este vinovat şi trebuie să plătească.(subl. noastră) Dar eu cred
că în clipa de faţă creăm un precedent foarte periculos şi nu
ajută cu nimic la democraţia din România ».
Analiza acestui text, izvorât din puţul gândirii
vangheliene, este extrem de semnificativ pentru cele spuse
anterior. Mai întâi că justiţia nu tratează politica într-o ţară
civilizată (deşi ea ar trebui foarte serios tratată la noi, şi nu
numai, de numeroasele maladii care-o bântuie). Justiţia face
justiţie, în numele legii şi e destinată să apere societatea de
toţi infractorii, indiferent cine sunt aceştia (constituţia oricărui
stat democratic are ca punct geometric egalitatea deplină în
faţa legilor a tuturor cetăţenilor). Din punct de vedere uman,
ceea ce i s-a întâmplat lui A. Năstase, - ca oricărui alt
condamnat, de altfel - este un dezastru. Un dezastru personal
iar, când eşti şi un om public, un dezastru pentru instituţia pe
care ai reprezentat-o şi pentru partidul din care faci parte şi
eventual l-ai condus. Acest fapt poate stârni compasiune şi
regret, dar el nu pune în discuţie actul de justiţie, întemeiat pe
judecarea faptelor şi încheiat prin pronunţarea sentinţei.
Precedentul periculos de care vorbeşte alesul bucureştenilor a
fost şi rămâne, nu judecarea şi condamnarea vinovaţilor, mai
ales când aceştia sunt personaje suspuse, prin bogăţie şi funcţii,
ci protejarea lor prin NUP-uri dubioase, prin amânări până la
prescriere, prin cedarea în faţa presiunilor politice ori a ispitelor
băneşti. Exemple cred că are la dispozitie oricare cititor şi nu
puţini chiar dintre cei care nu citesc mai nimic. Cum se
dovedeşte,de pildă, şi M. Vanghelie. Pentru că a afirma ceea
ce afirmă el despre UE, unde chipurile nu sunt condamnaţi
oameni politici ca A. Năstase, înseamnă a fi analafabet, orb şi
surd. Numele lui S. Berlusconi, a lui N. Sarcoszi, E. Baladur,
Jerôme Cahuzac,fiica regelui Spaniei, ca să le amintim doar
pe cele mai recente, se vede că n-au ajuns niciodată sub ochii
şi la urechile domnului primar şi vice-preşedinte al PSD…
Dar capodopera gândirii lui profunde rămâne pasajul
subliniat. Cum o fi putând să funcţioneze o justiţie, după mintea
lui M. Vanghelie şi a celor pe care-i reprezintă, indiferent de
faptele pe care le face cineva şi indiferent dacă este vinovat
şi trebuie să plătească ?!?! Cred că Eugen Ionescu, unul
dintre părinţii absurdului în literatură, s-ar simţi complexat în
faţa « maestrului » de la sectorul V al Capitalei care-şi încheie
declaraţia în acelaşi registru demn de Premiul Nobel pentru
stupiditate :
«Încercarea de la un mandat la altul să ne arestăm între noi
nu cred că o să ajute pe nimeni. Şi cred că în
ăştia 20 de ani de politică poate ar fi trebuit să
fie mult mai mulţi condamnaţi cu pedepse mult Pagina 4
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mai mari»
Cu deosebire gravă este însă atitudinea Primului
Ministru. Seful puterii executive, care atacă deciziile puterii
judecătoreşti, ori este iresponsabiL, ori este incompetent, ori
este şi una şi alta. Răspunsul dat că el nu se bate cu Justiţia,
ci cu Băsescu şi cozile lui de topor este de acelaşi calibru cu
panseurile lui M. Vanghelie. Or, se pare că V. Ponta, chiar
dacă nu e departe de conştiinţa politică a vice-preşedintelui
său, când vine vorba de ştiinţa politică, el este, - sau ar trebui
să fie – măcar la nivelul doctoratului celebru cu care a fost
gratificat. Când vorbeşti de nedreptatea condamnării lui
Năstase, de ignorarea meritelor politice ale inculpatului, de
hăituirea lui politică şi de caracterul politic al procesului, nu
pui în discuţie actul de justiţie ? Nu ataci puterea
judecătorească ? Când identifici condamnarea lui Năstase
cu aceea a Iuliei Timoşenco, nu arunci oprobiul asupra justiţiei
române, asimilând-o unei justiţii totalitare de tip bolşevic ?
După câte ştiu eu, fostul prim-ministru ucrainian nu şi-a
construit fraudulos o vilă Zambaccian, nu a devenit dintr-un
simplu cercetător ştiinţific un milionar în euro (dacă nu un
miliardar), după ce s-a cocoţat pe scările de marmură ale
politicului, nu a deturnat fonduri pentru campanie electorală,
nu a vândut anti-naţional un Rompetrol şi nici subsolul
Ucrainei, nu a plătit miliarde de euro unei societăţi clientelare,
precum Bechtel, pentru câţiva km. de autostradă. Si poate
că dacă am manifesta o nemulţumire faţa de justiţie, în acest
caz, (altfel, demnă de toată aprecierea pentru semnele de
curaj şi demnitate profesională pe care le dă în ultimul timp)
ar fi faptul că Adrian Năstase, şi mulţi alţii ca el, nu sunt
judecaţi pentru acte mult mai grave decât cele pentru care
sunt condamnaţi.
Desigur, este explicabil ca aprecierile lui A. Năstase
despre sine şi despre ce se întâmplă cu el să fie subiective şi
discutabile. Deşi, de la un om de cultura lui, cu meritele şi
calităţile de care a dat dovadă nu o dată, te-ai fi aşteptat la o
atitudine mai demnă şi la o auto-estimare mai aproape de
adevăr şi mai exigentă cu sine-însuşi. Că el n-are forţa
interioară pentru un astfel de comportament, nu poate fi
explicat, cred, decât prin caracterul propriu a cărui dominantă
identificatoare se dovedeşte mereu orgoliul nemăsurat,
vanitatea, aroganţa zâmbăreaţă şi mereu ironică. Sunt tarele
personalităţii lui care i-au bemolizat meritele şi i-au irigat
aproape toate erorile şi eşecurile. Inclusiv cele care l-au dus
după gratii. Insăşi scrisoarea din închisoare este edificatoare,
în acest sens. Deşi pare o confesiune, în esenţă este o
condamnare. Condamnatul îi condamnă pe cei vinovaţi de
condamnarea lui. Cel dintâi culpabil e Băsescu, care se
răzbună pe adversarul politic. Nimic nou în această apreciere ;
este invarianta lui dintotdeuna . Nouă este indicarea celui de
al doilea vinovat :
În orice caz, de data asta nu voi mai putea spune că
este exclusiv vina lui Băsescu. Răul poate fi făcut nu doar
prin acţiune, ci şi prin inacţiune. Faptul că actuala coaliţie a
consolidat mecanismele prin care Băsescu controlează
sistemul judiciar la vârf, aplicând, în continuare, reguli
aberante, este o mare neîmplinire. În loc să se concentreze
pe adoptarea unor legi moderne, echilibrate, pe efortul de
revizuire a Constituţiei, actuala coaliţie se ocupă, nejustificat
de mult, în opinia mea, de conflictele locale din teritoriu ».
Cel de al treilea vinovat este şi el o invariantă. Este vorba de
completele de judecată, formate « din judecători numiţi şi
cenzuraţi de Băsescu », reprezentând « justiţia politică a lui
Băsescu, un instrument de luptă, sub
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politici »
Năstase a indentificat şi un al patrulea vinovat al
condamnării lui : presa . Este o ţintă relativ nouă şi curioasă
pentru cineva care, pe de o parte, ştie foarte bine că justiţia
nu se face prin presă, iar pe de altă parte, care a proclamat,
nu o dată, rolul fundamental al presei într-o societate
democratică.
Deşi multe comentarii s-ar putea face pe marginea
acestei scrisori, ne oprim la două. Primul vizează cel mai
definitoriu atribut negativ al personalităţii omului Năstase,
în general, şi a omului politic Năstase, în special. Nicăieri,
printre vinovaţii condamnării sale, nu se află principalul
vinovat, adică tocmai personajul deferit justiţiei !!??... Incât
ai putea crede că în lumea nostră satanică, singurul înger
care a mai rămas a devenit victimă şi se numeşte Adrian
Năstase !!...
Cea de a doua observaţie este indusă de un paradox.
Fostul demnitar care nu-şi află nici măcar o farâmitură de
vinovăţie în cariera lui imaculată, probabil fără să-şi des
seama, îşi mărturiseşte totuşi, fie şi implicit, vinovăţiile.
Măcar unele dintre ele. Citindu-i cu atenţie textul de
identificare a vinovatului nr.2, se impun câteva întrebări.
Din răspunsul la ele se poate configura răspunderea fostului
Prim-Ministru şi a fostului preşedinte PSD în bulversarea
propriei vieţi, a propriului partid şi, ceea ce este mai grav, a
ţării. A ţării faţă de care a inversat raportul de proprietate. A
socotit mereu, - ca mai toţi infectaţii de râia politicianistă –
că ţara îi aparţie lui şi alor lui şi nu că ei aparţin ţării pe care
au jurat s-o slujească. De altfel, în subtextul scrisorii rânjeşte
ideea că USL n-a reuşit, nu să asigure independenţa justiţiei,
ci subordonarea ei, astfel încât el să nu ajungă la
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închisoare. In acest sens, pitrocirea, din nou râioasă a unei amnistii care să-i
scoată din închisoare pe toţi camarazii şi complicii politici ajunşi la necaz,
ameninţă îngrijorător temeliile şi aşa destul de şubrede ale democraţiei noastre.
Iată întrebările pe care nu le mai comentez, pentru că ele sunt, în realitate,
simple întrebări retorice :
Cine a înlesnit accesul lui T. Băsescu la scaunul prezidenţial,
prin aroganţa cu care şi-a purtat campania electorală, prin arbitrariul
deciziilor din interiorul partidului şi stângăciile tactice în disputele
cu fostul primar al Bucureştiului, căruia nu i se dădea aproape nici
o şansă de victorie ?
Unde era Adrian Năstase când lamentabilul candidat al PSD,
Mircea Geoana, pierdea alegerile prezindenţiale în faţa aceluiaşi T.
Băsescu, nu atât datorită fraudelor gestionate de acesta, cât datorită
inepţiilor comise de contracandidatul său ?
Cine este autorul confecţionării dintr-un om mediocru, a acestui
Dinu Păturică modern, care se află astăzi în fruntea guvernului,
cine l-a format şi promovat, cine i-a condus plagiatul doctoral, cine
i-a sforărit cocoţarea în fruntea celui mai mare partid din România ?
Unde era A. Năstase când V. Ponta încheia pacte diurne cu
UDMR , nocturne cu destituitul de la Cotroceni şi murdare cu cloaca
traseiştilor de la UNPR, când trazacţiona numirea Laurei Köveşi ca
procuror general, când numea miniştri după « damblaua » lui, când
juca ceardaşul între Da şi Nu, în privinţa priectelor Roşia Montana
şi gazele de şist ?
Si întrebările ar putea continua iar răspunsurile cinstite, curajoase i bine gândite
ar putea folosi. Si lui Adrian Năstase, dar mai ales oamenilor politici care sunt
chemaţi să conducă această ţară cu răspundere, devotament şi pricepere, nu
s-o călărească tâlhăreşte.
Altfel declaraţia purtătorului de cuvânt al PSD, « suntem alături de el »,
- care acum este doar o minciună, fiindcă mulţi dintre ei nu sunt la închisoare
lângă A. Năstase, aşa cum ar merita – s-ar putea transforma într-o veritabilă
profeţie. O profeţie care, dacă s-ar împlini, ar pune capăt epidemiei de scabie
politică, prin tratament adecvat şi curăţenie.
Alexandru MELIAN
Statuia lui Mihai Eminescu din Cernăuţi

Promoţia 1864 a gimnaziului din Cernăuţi. În medalion ar putea fi Eminescu.

Pagina 6

Sursa imaginii: ro.wikipedia dar nu este credibilă, vedeţi coperta spate!

Sămănătorul - Anul IV. Nr. 1(2) - ianuarie 2014 - OMAGIU

Mihai Eminescu.
Conştiinţa ursirii pecetluite.

Alexandru Melian
doctor în filologie
Despre Eminescu s-au scris sute de biografii, memorii ori
amintiri. Cele mai multe s-au dorit reconstituiri ale traseului
existenţial, raportate la zestrea genetică, la lumea în care i-a fost
dat să trăiască şi la făptuirile care i-au determinat identitatea şi
statura. Unele s-au încropit din aspiraţia spre glorie a unor personaje
modeste care nu puteau ieşi la lumină decât în umbra
contemporanului lor, hărăzit eternităţii prin excepţionalitate. Câteva,
cu pretenţii rafinate de exegeză « nonconformistă », au văzut lumina
tiparului, - dincolo de puseurile ascunse ale invidiei piticiste, strivite
de urieşenia Eminescului – în cadrul unor campanii demolatoare
ale valorilor româneşti, târnosite prin colbul aroganţelor elitiste şi,
nu o dată , mercenare.
Dincolo însă de datele documentare pe baza cărora s-a
reconstituit viata scriitorului şi în raport cu care i s-a interpretat
opera, există o dimensiune profund definitorie a trecerii lui prin
această vale a plângerii şi a felului în care aceasta s-a metamorfozat
în operă. Este vorba de conştiinţa pe care M. Eminescu a avut-o
de foarte timpuriu că el nu este dintr-o plămadă comună şi că, datorită acestui fapt – hărăzirea îi este pecetluită întru unicitate.
Cea dintâi realitate care-i defineşte fiinţa este ivirea pe
lume. Intr- postumă din 1872, “Odin şi Poetul”, întrebat de zeul
Mării îngheţate a Nordului, de unde vine, Poetul, proiecţie de
adâncime a eului eminescian, răspunde:
« Am răsărit din fundul Mării Negre,
Ca un luceafăr am trecut prin lume,
In ceruri am privit şi pe pământ
Si-am coborât la tine, mândre zeu,
Si la consorţii tăi cei plini de glorii. »
Ne aflăm în faţa unei iviri supranaturale care aminteşte de
întrupările Luceafărului. Deci, poetul nu s-a născut, el a răsărit. A
răsărit precum răsar astrele. Dar nu pe întinsul nemărginit al cerului,
ci din adâncul misterios al mării. Si nu al oricărei mări, ci al Mării
Negre, acea entitate de a cărei existenţă se leagă însăşi etnogeneza
poporului român. Versurile 2 şi 3 încifrează nu doar profeţia
capodoperei ce va vedea lumina tiparului peste mai bine de 10
ani, ci şi propria identitate emblematică a eului, în care s-au nuntit
pământul, cerul şi apa, de atâtea ori transfigurate în capodoperele
lui. Este conştiinţa unei consubstanţialităţi auto-definitorii pe care
o descoperim şi în manuscrisul 2277:
« Precum umbra-i soră luminii, astfel
Al meu suflet e înfrăţit cu codrul
Si cu al marii cer, cu puterea sfântă a singurătăţii. »
Chiar şi eventualitatea naşterii este marcată de ursitoare
prin hărăzirea unui destin excepţional. Când este adus pe lume
pruncul, care se va numi Miron (postuma « Miron şi frumoasa
fără corp »), la rugămintea mamei ( « Lui să-i daţi ce din
mulţime/N-a putut să aibă nime -/Si nespus şi
Pagina 7 fără rost-« /), ursitoarea îi pecetluieşte destinul :
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« Fie-i dat ca totdeauna
El să simtă-adânc într-însul
Dorul după ce-i mai mare
‘N astă lume trecătoare,
După ce-i desăvârşit. »
Este o ursire ale cărei consecinţe sunt
mărturisite, nu doar prin intermediul unor eroi lirici, ci
direct de Eminescu însuşi, aşa cum descoperim, de
pildă, în postuma din 1876, « Icoană şi privaz » : « Si
eu, eu sunt copilul nefericitei secte / Cuprins de-adânca
sete a formelor perfecte . »
Dar poemul care ne dezvăluie cel mai
pregnant această conştiinţă a unicităţii, a singularităţii
este « Feciorul de împărat fără de stea » (botezat de
unii editori « Povestea magului călător în stele »),
rămas din păcate neterminant . In cele aproximativ
135 de strof e, af late la întâia redactare, se
configurează, ca o nebuloasă, povestea unui fecior
de împărat ieşit din comun, purtat pe căile cunoaşterii
magice, astfel încât să poată împlini testamentul
rostuitor lăsat de părintele său. Ca mai toţi eroii săi
lirici, - fie că se află în poezie, proză ori teatru - şi
Feciorul de împărat fără stea este o proiecţie
emblematică a eului eminescian.
In orizonturile deschise de acest proiect
titanian, tulburătoare în virtualitatea lor, conştiinţa
unicităţii pecetluite capătă amplitudine şi adâncime.
După o cascadă de întrebări existenţiale şi într-o stare
ambiguă de somn, de vis introspectiv, feciorul de
împărat îşi descoperă identitatea ieşită din comun.
Spre deosebire de toţi muritorii de rând, el află că « în
acest cer mare ce-n mii de lumi luceşte/Tu nu ai nici
un înger, tu nu ai nici o stea ». Si aceasta pentru că el
face parte din acele rare fiinţe care se află, nu sub
protecţia unui înger sau a unei stele, ci a divinităţii
însăşi.
« Căci Dumnezeu în lume le ţine loc de tată
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Si pune pe-a lor frunte gândirea lui bogată. »
Iar această paternitate nu este, atât una protectoare,
cât mai ales, una dăruitoare şi rostuitoare.
« Că-n lumea din afară tu nu ai moştenire
A pus în tine Domnul nemargini de gândire.(…)
Această nemărginire de gând ce-i pusă-n tine
O lume e în lume şi o vecie ţine. »
Am putea spune că Eminescu percepe hărăzirea
divină, chiar şi în sens sacrificial. El se simte trimis să făptuiască
întru iubire,frumos şi bine în lumea urii, a urâtului şi a răului.
Se simte un exilat, (« Exilat aici pe pământ de jale / Viaţa-mi
pare-un ostrov, răsărind din valuri ; / Un pribeag mă văd
dominând pustiul / Mijloc al mării . » (ms. 2277 ) dar un
exilat, nu pentru a ispăşi, ci pentru a făptui. Chiar cu preţul
sarificiului de sine, aşa cum scria în ziarul Timpul din 12 aprilie
1881 : « a se sacrifica pe sine pentru semenii săi, nu din
mândrie, nu din sentiment de datorie civică, ci din iubire, a rămas
cea mai înaltă formă a existenţei umane ».)
Iar hărăzirea divină, ca mesager şi slujitor al poporului,
el şi-o mărturiseşte într-un alt manuscris (2255) : « Vocea lui
Dumnezeu este vocea poporului ; şi fiindcă chipul lui Dumnezeu
este chipul poporului, dau înţeles glasului poporului, sunt eu
(un geniu) vocea lui Dumnezeu ». Dacă vom corobora cele de

mai sus cu credinţa tăinuită în manuscris că Dumnezeul
geniului l-a sorbit din popor cum soarbe soarele o lacrimă de
rouă din marea de amar, vom avea coordonatele esenţiale
ale conştiinţei poetului că ursirea lui a fost pecetluită întru
unicitate dăruitoare. Din această conştiinţă i-a fost irigată
întreaga viaţă şi întreaga operă . Pentru că el şi-a asumat
ursirea pecetluită a fiinţei geniale.
« O, genii, ce cu umbra pământul îl sfinţiţi
Trecând atât de singuri prin secolii robiţi,
Sunteţi ca acei medici [miloşi] şi blânzi în viaţă
Ce parcă n-au alt bolnav decât pe cel de faţă.
Oricui sunteţi prieteni, dar şi oricui îi pare
Că numai pentru dânsul aţi fost în lumea mare.
In orice veac trăirăţi neîncetăţeniţi,
Si totuşi nici într-unul străini nu o să fiţi,
Căci lamura vieţii aţi strâns-o cu-ngrijire
Si dându-i acea haină de neîmbătrânire,
Oricât se schimbe lumea, de cade ori de creşte,
In dreapta-vă oglindă de-a pururi se găseşte . »
(Ca o făclie)
Alexandru MELIAN

Mormântul lui Mihai Eminescu din Cimitirul Bellu. Basorelieful din medalion sculptat de Ion
Georgescu. Photo by Joe Mabel. Eliberat sub licenţa Creative Commons Atribuire şi distribuire
în condiţii identice 3.0 Neadaptată. Aceasta este o imagine cu un monument istoric din
România, clasificat cu numărul B-IV-m-A-20118.046
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LUCIA SILVIA PODEANU - (n. 1942, Focşani)
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caremai
l-a făcut
De ape năvalnice
cuvinte
pomană...
Părându-i boierului că Ion ar fişi-au
luat-opăstrat
razna de-a
înghiţind bogăţii,
binelea,
şi-a
pus
în
gând
să
scape
de
el,
zicându-şi:
De păduri fără margini
neînţelese înţelesurile.
„Mâine-poimâine te pomeneşti că bolândul ăsta o să-şi
şi hăt, bată joc şi de mine...”
Le-am lăsat aşa,
Citiţi
volumul
dinalte
legendă
De câmpii cu lanuri
de
grâu,
şiComoara
le-am acordat
sensuri,online, aici:
- Ştii ce, Ioane?

Anotimpurile iubirii

la
T
U
B
l
E
u
D
r
o
ăt
n
ă
Săm

Dar, mai ales,http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Dumitru_Danau-Comoara_din_legenda.pdf
cu care să pătrund înţelesuri
De neamuri din moţescul Mărgău.
negândite, poate, de poet.
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Mărită Iarbă!

Blojii*
La cules de
ruen în
Dumbrava
Tismanei

Iartă-mă!
Că eu te smulg din lumea ta
şi, fără milă,
pun ceva pe glia ta,
pe glia ta.
Şi creşte drept
ce-am semănat.
Pe câmp arat şi îngrăşat.
Ce mai contează
un oftat,
Celui ce-adânc
s-a supărat?
La margine de lan de grâu,
Pe lângă malul unui râu,
O bătrânică din alt veac
Culege ierburi pentru leac.
Mărită Iarbă,
Iartă-mă!

Doină
Apele poartă-ngânând,
sclipire de aur.
Pădurea se leagănă-n vânt,
murmurând un cânt
neîntrerupt.
Şi raza se cerne-n
culori, luminând
imensitatea mărilor
de grâu şi de apă.
E atât de frumos
acest pământ
românesc!
De ce l-aţi vândut?
De ce îl părăsesc
copii şi feciori?
Doar munţii rămân
să aştepte
întoarcerea lor...
Căci cei bătrâni,
cu ochii în lacrimi,
cu durerea în suflet,
mor.

Dănţuiesc feciorii
în lumina răsăritului de vară.
Clopoţeii nojiţelor ţin ritmul deaseară...
Starostele-i priveşte sever,
Mutu-i pândeşte-n ungher.
Şopteşte şi ţipă arcuşul,
Tăcerea din ei e deplină,
Doar vârful opincii
atinge pământul.
Învăţul continuă ritmul.
De cade vreunul,
măciuca loveşte.
Tăcerea-i deplină,
doar arcuşul vorbeşte.
Venit-au feciori
neştiind ce-i durerea.
Trecut-au trei nopţi
şi-ncă trei,
Cad râuri de apă
din ei.
Arcuşul boceşte,
doineşte, horeşte,
în ritmuri de bardă.
Copiii de-aseară,
sunt acum
voinicii cu barbă.
* obicei asemănător căluşarilor,
specific zonei Novaci.

Grafica:
Anci Dan
USA

Căluşari
la
începutul
secolului
trecut

Citiţi volumul Anotimpurile iubirii online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2014/Lucia-Silvia_Podeanu-Anotimpurile_iubirii.pdf
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ION C. GOCIU - (n. 1934, Ciuperceni - Gorj)
prozator.

Articole apărute în ziarul
«Gorjeanul» despre
Ion C. Gociu

u
membr
Scriitor -Gorj
al LSR

Romancierul
Ion. C. Gociu

ION C. GOCIU – Scriitorul care intră
în literatură dând „Bună ziua”

potriveşte cu cel al bătrânilor iar comportarea lor nici atât! Unde
sunt femeile care coseau grupuri-grupuri pe iarba şanţurilor din
faţa caselor iar când trecea un om străin pe drum se ridicau în
picioare obligându-l să le dea bineţe? Unde sunt băieţii care îşi
meştereau singuri praştii pentru a vâna păsări în pădure, unde
sunt copii care ştiau să prindă peşte la râu, care ştiau toate
felurile de ciuperci, care inventaseră zeci de jocuri la păscut cu
vacile? Unde sunt fetele care-şi coseau singure iile, care-şi
brodau batiste şi ştergare, care-şi torceau lâna tricotând manual
flanele şi ciorapi?
Imaginile acestora ni se perindă ca intr-un film, pe care
nu-l vom mai putea vreodată vedea decât citindu-l pe scriitorul
Ion C. Gociu şi alţii ca dânsul. Care, din păcate, astăzi se numără
pe degete. Pildele povestirilor lui, naraţiunile din romanele sale
care au transmis bunul simţ al ţăranului român de veacuri, sunt
lecţii dintr-o lume apusă dar pe care suntem obligaţi să nu le
putem uita niciodată sau ignora tocmai pentru frumuseţea lor
nepieritoare.
Puţini pot pătrunde în adâncurile scrierilor lui Ion C. Gociu
atraşi numai de cursul firesc al subiectului. Pentru că dincolo de
poveşti, descoperi un tezaur de nepreţuit care este vocabularul
folosit. Cuvintele lui sunt un patrimoniu românesc inestimabil,
foarte scump şi foarte drag cititorului pe lângă explicaţiile seci
din dicţionarele întocmite cu sârg de specialişti. Şi care, oricât
s-ar strădui să dea cuvintelor definiţii cât mai precise, nu le
vom afla înţelesul exact decât din clasici.
Iar scriitorul Ion C. Gociu, a intrat deja în rândul clasicilor.
Şi a intrat bătând timid şi modest la uşa lor, nu ciripind
păsăreşte „O zi bună” ci spunând simplu, cum spun ţăranii de
veacuri, „Bună ziua!”

Ne-am cunoscut la Târgu-Jiu ca doi ţărani într-o luncă
mare la cosit. Care nu se cunosc dar dacă tot a dat domnul
să se întâlnească la răscrucea drumurilor prăfuite de copitele
vacilor şi roţile carelor, de ce nu şi-ar vorbi. Îşi dau bineţe şi
vorbesc lucruri banale: despre vreme, despre fân, despre
apa rece din fântână. Ţăranii „ascunşi”, îi cunoşti de la o
poştă doar din trei vorbe. Dacă-ţi spun „Sunt obosit”, e clar
că aşteaptă de la tine să-i întrebi cât fân au cosit, pentru a se
putea lăuda cu averea.
Cu „Domnul Gociu”, m-am întâlnit pe fâneaţa literaturii
fără să gânduri disimulate. Ca doi ţărani care-şi vedeau de
treaba lor: dânsul scria, eu publicam la revistă. Eu mândru
că am găsit un colaborator care n-are dicţionarul lângă el
pentru a-şi împopoţona scrierea cu cuvinte sofisticate, dânsul
mulţumit că-i apreciez opera tocmai pentru ineditul şi
simplitatea naraţiunii, eu considerând că acest stil ridică
bogăţia creaţiei literare. Ar părea un paradox: cum poate fi o
naraţiune simplă să se ridice deasupra altora bine meşteşugite
cu stiluri alese pe sprânceană din operele condeielor ilustre?
N-aş fi putut da o explicaţie precisă dacă, într-o zi,
vorbind despre asta, domnul Gociu nu m-ar fi întrebat despre
părinţii mei şi dacă m-a îndrumat careva să pun mâna pe
condei. „- Nu domnule Gociu, muma mea a provenit dintr-o
familie de ciobani cu mulţi copii şi a fost dată de mică slugă
prin Godineşti rămânând analfabetă. Dar ştia sute de poezii
şi poveşti populare pe dinafară iar de scris a învăţat singură,
avea o memorie fantastică”. „- Şi tata?” „El a apucat să facă
patru clase, apoi a plecat să-şi caute de lucru la Bucureşti,
Nicolae N. Tomoniu, director revista „Sămănătorul”şi
apoi la Constanţa. A avut tot felul de meserii iar în război a Editura „Semănătorul Tismana”
fost remarcat prin scrisul său frumos şi stilul conversaţiei pe
care-l însuşise din cărţile citite. Din şofer a ajuns la
comenduire. A ieşit la pensie fiind contabil la fosta CFF
Tismana”.
Povestea copilăriei domnului Gociu semăna leit cu a
mea. Părinţii dânsului făcuseră ceva mai multă carte dar ce
ni s-a păstrat la amândoi, au fost „cei şapte ani de acasă” cu
frumoasele poveşti, colinde, balade, cântece, ghicitori şi
cimilituri ale mumelor şi bunicelor noastre . Şcoală primordială
a speciei umane pe care n-o uiţi niciodată.
Aceea iscusinţă milenară a neamului românesc de a
transmite din generaţie în generaţie, folclorul, tradiţiile şi bunul
simţ pare astăzi copleşită de „binefacerile civilizaţiei”. Cei
şapte ani de-acasă s-au redus cumplit de
mult. Vocabularul tinerilor nu se mai
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Însemnările unui
nespecialist despre
un scriitor
Note de cititor
I. Cât de frumos este să vorbeşti/să scrii despre
domnul Ion C. Gociu! Şi cum ai putea să n-o faci când ai în
faţa ochilor un bărbat atât de elegant şi în faţa ochilor minţii
un Om atât de profund şi de educat.
Am făcut cunoştinţă cu domnia sa prin intermediul
acestei minuni terorizante care este … telefonul mobil. Era
în 2010. Nu-mi amintesc luna şi ziua. S-a prezentat
milităreşte, s-a scuzat de deranj şi m-a întrebat ce fac. Iam răspuns că sunt la Ciuperceni, la reşedinţa mea de
vacanţă.
Rostind toponimul de mai sus domnul Ion Gociu sa entuziasmat. Mi-a spus că dumnealui este din Văianu şi
mi-a „recitat” o minienciclopedie de onomastică şi
toponimie: Spahii, Fometeştii, Lunguleştii, Novacii … Stolu,
Coarba, Cornereva, Măiag …
În final m-a invitat la lansarea/prezentarea primei
sale cărţi, rugându-mă să şi spun ceva despre cele scrise
între coperţile ei. Cu prilejul lansării volumului „Din Văianu
la Toronto”. L-am văzut „în carne şi oase” pe cel care-mi
făcuse o atât de frumoasă impresie în urma convorbirii
noastre telefonice.
II. Personalitatea, adâncimea suf letească,
sensibilitatea umană şi artistică, profunzimea gândurilor şi
a sentimentelor, erudiţia şi simplitatea, dragostea pentru
locurile natale şi pentru tradiţii, dar şi incredibila deschidere
spre universalitate şi ubicuitate (ce-l caracterizează pe
domnul Gociu) le-am descifrat numai după ce am citit cărţile
autorului. De fapt la acelaşi rezultat ajunge şi distinsa
doamnă Cornelia Gociu: „…În ultimii trei ani, de când îi
citesc în premieră scrierile, îmi dau seama că am trăit (50
de ani – n.n.) alături de o persoană în sufletul căreia nu am
pătruns. A fost şi este ca un bunar (fântână – n.n.) adânc şi
misterios, în care dacă te uiţi ameţeşti, dar dacă vrei apă şi
o scoţi, îţi oferă spre băut cea mai pură şi cea mai cristalină
licoare”…
Coroborând superbele spuse ale soţiei domnului
Ion Gociu cu excepţionalul succes al cărţilor sale
desprindem două concluzii: a) dacă n-ar fi scris dl. Gociu
ar fi rămas – chiar şi pentru doamna sa doar un bărbat
frumos, un soţ responsabil şi protector şi un model de
onestitate pentru copiii amândurora; b) dacă dl. Gociu nu
s-ar fi apucat de scris „ republica literelor (nu numai cea
din Gorj) ar fi fost mai săracă!
III. Fără tăgadă, activitatea scriitoricească a
domnului Ion Gociu poate face obiectul unui studiu de caz.
Domnia sa începe să scrie abia când îşi încheie activitatea
profesională activă, iar prima carte o publică la 76 (şaptezeci
şi şase) de ani. Ce ne spune acest fapt? În primul rând ne
dezvăluie un intelectual deosebit de sensibil (în contrast,
parcă cu formaţia militară) şi un om extrem de responsabil
care doreşte să lase posterităţii un crâmpei din experienţa
sa de viaţă.
În al doilea rând constatăm că ne aflăm în faţa
unui talent (nu numai de povestitor!) de
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Prof. dr. Gheorghe Gorun
a cărui producţie intelectuală ne bucurăm noi, cititorii scrierilor
lui Ion Gociu. În al treilea rând: facem cunoştinţă cu o memorie
incredibilă şi cu o conştiinţă neafectată în nici un fel de
incredibilele traume social – politice cu care autorul a fost
contemporan. În sfârşit (dar nu în ultimul rând!) domnul Ion Gociu
poate servi drept model pentru toate minţile înnobilate de credinţă
şi de cultură care au ceva de spus despre sine, despre lumea şi
despre vremurile, pe care au cunoscut-o şi pe care le-au trăit.
IV. Nu am nici pregătirea şi (din acest motiv) nici căderea
să mă pronunţ asupra valorii literare a scrierilor lui Ion Gociu. Au
făcut-o şi o vor mai face cei îndreptăţiţi prin calificarea lor. Eu
pot susţine doar următoarele „teze” (pe care este posibil să nu le
îmbrăţişeze/accepte multă lume!): a) omul şi opera sa (operă în
sensul de creaţie artistică, literară, filosofică, ştiinţifică etc…) nu
se pot despărţi decât din considerente/motive absconse; b) nu
există obiectivitate în activitatea umană; toate părerile, gândurile,
ideile sunt subiective. Sub imperiul acestor „teze” se află scurtele
mele consideraţii despre scrierile literare ale autorului mai sus
citat. Cu alte cuvinte: îmi place omul, îmi place viaţa lui, îmi
plac faptele şi cărţile sale.
Din perspectiva formaţiei mele intelectuale aş încadra
primul volum „Din Văianu la Toronto” în ceea ce specialiştii
numesc literatură de frontieră.
Fiind în primul rând un exerciţiu de memorie, un volum
cu veritabile accente autobiografice, volumul de mai sus este o
savuroasă şi impresionantă carte de memorialistică. I.C. Gociu
îşi (re)memorează viaţa, oprindu-se asupra momentelor decisive
ale acesteia între 10 mai 1934 şi 24 noiembrie 1996. la 10 mai
(ce zi importantă!) se năştea la Văianu, în Ciuperceni, iar la 26
noiembrie 1996 călca pe partea nordică a „pământului
făgăduinţei”. Începe prin a-şi descrie cu lux de amănunte şi cu
umor fin venirea sa în această lume şi încheie cu descrierea
exhaustivă a călătoriei transatlantice . Între aceste două repere
(cel al naşterii în „Ţara frunzei de stejar” şi cel al călătoriei în
„Ţara frunzei de arţar”) naraţiunea este pigmentată cu numeroase
informaţii de etnografie, folclor, etnologie etc. Toate acestea
reuşesc să prezinte într-o notă de mare veridicitate satul
gorjenesc şi civilizaţia rurală. Un sat cu oameni simpli şi curaţi
sufleteşte care se zbat din zori şi până în noapte să-şi asigure
strictul necesar vieţuirii în toţi acei ani bezmetici, dominaţi de
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războaie, crize economice, frământări sociale şi politice,
colectivizare şi stalinizare, teroare fizică şi psihică. O civilizaţie
a cărei dominantă era credinţa creştină şi în care hoţia şi
furtişagurile erau inexistente. (Nu ştim câtă lume îşi aminteşte
că atunci casele nu erau încuiate, iar pivniţele din vii ofereau,
până la dezastrul colectivizării, un tâlv de vin trecătorului
însetat!).
Cea mai consistentă scriere a lui Ion C. Gociu este
romanul „Maia”. Simpla rostire a titlului nu spune mare lucru.
Primul gând te duce la viaţa unei femei. Şi atât. În realitate
„Maia” este – în accepţiunea mea – un roman istoric. Un roman
care radiografiază, cu instrumente specifice literaturii, marile
catastrofe/rupturi ale celei de-a doua jumătăţi a secolului al
XX-lea: Al doilea Război Mondial, Holocaustul, Stalinizarea şi
Sovietizarea României, Colectivizarea, Teroarea şi Gulagul,
Marele Cutremur din 1977…
Romanul surprinde cu mare acurateţe dramele trăite
de întreaga societate românească în anii aceia urmărind
destinul a trei personaje colective din trei etnii diferite: română,
ev reiască, rromă/ţigănească. Personajele individuale
portretizate de autor şi în jurul cărora brodează naraţiunea nu
sunt altceva decât purtătorii/exponenţii a milioane şi milioane
de români, evrei, ţigani… asupra cărora tăvălugul istoriei s-a
prăvălit fără milă.
Indubitabil, scrierea acestui roman i-a solicitat autorului
o uriaşă muncă de documentare. Ne permitem, iarăşi, o părere
ce poate naşte controv erse: în scrierea romanului
documentarea istorică a avut rolul principal, memoria autorului
rolul secund, iar ficţiunea abia rolul terţiar. Dorind să scrie
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literatură, Ion C. Gociu scrie, în primul rând istorie. O istorie
foarte accesibilă oricărui cititor. Surprinzător, poate pentru
mulţi dl. colonel scrie ca un istoric de totală bună credinţă.
Nu găsim nici o ficţiune în prezentarea războiului, a
deportărilor şi a lagărelor, poliţiei politice comuniste. Până şi
iminentele slăbiciuni omeneşti (dezertarea lui Trifu de pe front,
adulterul, colaborarea Maiei cu Securitatea etc.) sunt tot fapte/
evenimente de care istoria trebuie să se ocupe.
Ţin cu tot dinadinsul să subliniez un fapt foarte
important. Deşi formarea/educaţia instituţională urmată de
autor ar fi trebuit să-l poziţioneze de partea negaţioniştilor
Holocaustului şi Gulagului, distinsul nostru contemporan
dovedeşte o impecabilă ţinută morală şi pune umărul la
căutarea adevărului istoric. Şi încă ceva: I. C. Gociu prezintă
etnia ţigănească din perspectiva unui desăvârşit creştin
umanist. Şi în acest caz el se află în antiteză cu naţionaliştii
şovini şi xenofobi care încearcă să ne ţină prizonierii unor
vremuri damnate şi revolute.
Cele de mai sus ne conduc la o iminentă concluzie.
Romanul „Maia” este un puternic îndemn la toleranţa etnică,
religioasă/confesională şi socială. Acesta este mesajul
principal al romanului, mesaj care face din „Maia” o operă
educativă excepţională.
Scriind toate acestea am găsit şi răspunsul la
întrebarea: Cum să nu-l respecţi, să nu-l preţuieşti, să nu-l
iubeşti pe venerabilul Colonel Ion C. Gociu?

Prof. dr. Gheorghe Gorun
Târgu-Jiu, 6 ianuarie 2014

La o lansare de carte a domnului Ion C. Gociu
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Un roman despre victimele
războiului
După ce a publicat o proză memorialistică, Din Văianu la
Toronto (în 2010), şi volumul de nuvele Cireşe amare (în 2011),
Ion C. Gociu este prezent, acum, cu romanul Maia (Editura
Societatea Scriitorilor Militari, Bucureşti, 2012, 238 p., prefaţă de
prof. Dr. Zenovie Cârlugea), care aduce în prim-plan aspecte ale
celui de-al doilea război mondial.
Este vorba, în principal, despre evacuarea evreilor din Iaşi
şi despre deportarea ţiganilor în Transnistria, cu toate consecinţele
neomeneşti care le-au însoţit. Mulţi au muriţ iar cei rămaşi au
fost mutilaţi sufleteşte pe viaţă. În asemenea cazuri, dibăcia şi
norocul sunt elementele salvatoare. Este relatată viaţa evreicei
Maia Zimmerman(n), fiica unui negustor de coloniale din cartierul
Păcurari din Iaşi, devenită Mariţa, şi a celui care va deveni soţul
ei, Trifu, de fapt fruntaşul dezertor Trifon Mogoş, din comuna
Valea Mare, amândoi victime, înţelese, acceptate şi salvate de
comunitatea ţiganilor, în care se vor integra, drept recunoştinţă,
până la moarte.
O tematică asemănătoare, până la un puncţ întâlnim în
romanul sasului Claus Stephani (născut în 1938 la Braşov),
Blumenkind / Copil din flori, apărut în 2009 la Schirmer Verlag,
München, în care este redat destinul tragic al tinerei evreice Beila,
din Arviniţa, un sat în apropiere de Focşani, al cărei soţ, Jacob
Aaron Altmann, fusese ucis de legionari. Spre deosebire de acesta,
romanul lui Gociu este mai complex şi, ca o adevărată saga, se
întinde pe două generaţii. În plus mai aduce la lumină şi obştea
romilor cu viaţa şi problemele lor.
E vorba aici de cu totul altceva decât în romanele obişnuite.
Autorul încearcă şi reuşeşte să redea crâmpeie de viaţă dintr-o
lume prea puţin cunoscută şi prezentată în literatură, cea a lăieţilor,
care îşi au legile lor nescrise, dar pecetluite cu sânge. Ba, mai
mulţ autorul foloseşte expresii neaoşe din limba romilor dar şi din
cea oltenească (fiindcă acţiunea romanului se desfăşoară pe două
planuri), expresii pe care le explică într-un Glosar, al cărţii.
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O carte bună nu o mai laşi până când nu o termini
de citit. Iar apoi meditezi îndelung la cele relatate şi nu o
poţi şterge din memorie prea curând. O astfel de carte
este şi acest volum al gorjeanului Ion C. Gociu. După
lectură, încerci să-ţi imaginezi ce va urma în al doilea
volum, pe care-l aştepţi cu interes. Nu ştim în ce măsură
este sau nu vorba de fapte reale, dar istoria relatată pare
verosimilă.
Romanul lui Ion C. Gociu are un puternic suport
umanist, evocând încrederea în oameni, altruismul în
momente dramatice.
MIRCEA M. POP, Heidelberg
Sursa articolului: ziarul „Gorjeanul”
http://www.gorjeanul.ro/cultura/un-roman-desprevictimele-razboiului-2?Itemid=150

Români din Bihor deportaţi spre lagărele morţii alături de evrei, ţigani, moldoveni

Sămănătorul - Anul IV. Nr. 1(2) - ianuarie 2014 - PROZĂ
Col (r) DUMITRU DĂNĂU (n. 1937) CâmpofeniArcani, Gorj - prozator.

COMOARA DIN LEGENDĂ
- Fragmente din volum -

EU CRED ÎN BLESTEME, MUMĂ…
Multe drame (ba, chiar tragedii) s-au întâmplat, de-a
lungul anilor, pe fermecătoarea Vale a Jaleşului. Toate,
paralel cu multe alte evenimente bizare, nu de puţine ori
vesele, aşa cum, de fapt, este şi firea oamenilor din acest
areal cu rădăcini înfipte, adânc, într-un bogat şi mândru
ancestral. Ce a ţinut de viaţă, muncă, datini, izbelişti, dar şi
de bucurii şi de tainele nedesluşite ale existenţei, sunt
povestite, anonim, în cântece bătrâneşti, doine, elegii,
balade, ziceri - tezaurul de duh al locurilor, niciodată uşor
pieritor… Între atâtea zise despre naştere, nuntă şi moarte,
m-au interesat mult originea, existenţa şi puterea
blestemelor, aici - spuneau oamenii - multe din loviturile
sorţii avându-şi plecarea din faptele rele ale unor ne-oameni
şi în blestemele căzute pe capul lor. Că însăşi muma mea
îmi rostea - uneori ca pe o poruncă: „Fereşte-te de fapte
necurate, să nu-ţi atragi blesteme pe cap, astea fiind ca
fulgerele şi trăsnetele ivite din senin!”
În altă zi, ca o întemeiere a celor spuse în alte zile,
îmi zicea: „Mumă, primul care a blestemat sau a lăsat
blestemul pe pământ a fost Dumnezeu, că aşa ştiu eu din
„Facere”. Dar asta tot din pricina întinării omului cu slăbiciune
la ispite. Că nu s-a ticăloşit el, lăsându-se ademenit de
Diavol, acolo, în Rai? Că a zis Domnul, văzând neisprava,
mai ales a Evei: „Voi mări foarte mult suf erinţa şi
însărcinarea ta…”, iar lui Adam: „… blestemat este acum
pământul din cauza ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din
el în toate zilele vieţii tale…”. Or, mumă, zic eu, dacă pentru
o crimă un tribunal îl condamnă pe vinovat la o pedeapsă
de câţiva ani, ori chiar pe viaţă, care nu-i lungă, sau cu
luarea ei, că de multe ori nici nu merită să o ai, Dumnezeu
a pedepsit, dintr-un cuvânt, pe toţi urmaşii Eva-Adamilor la
o pedeapsă pe vecie cu toate relele ei.”
Ceea ce m-a surprins în acest fel de „hermeneutică”
spontană a mumii a fost constatarea: ori de câte ori îţi
cauzează cineva vreun rău, prima reacţie a victimei este
interogaţia: „Ce ai făcut, omule?”. Aşa a procedat Cel-deSus cu Eva, la care ea a aruncat vina pe şarpe, dar şi el
fiind crunt blestemat de Creator… În altă zi din frumoasele
ei zile, continuându-şi „dizertaţia” despre blesteme şi
blestemaţi, bănuind că Dumnezeu, neavând vreme să se
ocupe zi de zi, chiar clipă de clipă, de nădufurile, răutăţile şi
înjurăturile omului, i-ar fi spus Satanei să se mai ocupe şi el
de acest sector al necazurilor. Iar misiunea asta, de vătaf, ia plăcut mult lui Ucigă-l-Toaca, domeniu în care s-a dovedit
şi creativ, şi prolific, şi neostenit, el abia
aşteptând să pronunţe şi să execute invocări
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şi condamnări, pronunţate cu drept sau fără drept. De aceea,
zicea muma: „De aia cred, mumă, în blesteme, de aia mi-e şi
frică de ele. Că nu ştiu de unde vine puterea lor: de la Dumnezeu,
de la Diavol? Ori şi de la unul şi de la altul? Că, pe de o parte,
zici: „Vezi-l, Doamne, şi pedepseşte-l pe potrivă”, iar pe de alta:
„Să se aleagă praful şi pulberea” sau „găsi-l-ar boala rea”, asta
din urmă fiind tot un fel de „ducă-se Dracului!”, de unde se vede
puterea de pedepsire a celui din urmă. Cred, însă, că atunci
când un om este năpăstuit de un semen fără nicio nădejde,
acestuia nu-i rămâne decât să-l roage pe cel Atotputernic să-l ia
în seama sa, ori îl trimite direct, fără judecată, Tălpii-Iadului…
Că uite, mumă - îmi zicea muma - era aici, în satul de pe Jaleş,
una Zamfira, femeie neagră (şi la faţă, şi la suflet) şi mai rea
decât mătrăguna. Ea, din ce, din nece, dacă nu era mulţumită
de ceva, blestema pe oricine la orice pas. Uneori blestema fie
din plăcere, fie că nu avea ceva mai bun de făcut. Într-o zi –
continuă să-mi povestească muma – nu ştiu ce i-a făcut fiu-su,
un prichindel, că a căşunat pe el, pronunţând numele Dracului…
Şi poate de aia o fi murit bietul de el aşa de timpuriu. Pentru că,
printre altele, nu trebuie să-ţi faci din blestem joc şi jucărie, şi
acesta fiind tot un păcat. Dar eu m-am întrebat mereu: dacă
Zamfira nu era întreagă la minte, ce să fi avut Cel-Rău cu un
nevinovat, cu un „înger”, de ce să asculte de blestemul unei
blestemate? Ori tocmai de aia: dacă mumă-sa a zis să-l ia
Diavolul, atunci ăsta asta a şi aşteptat, asta fiindu-i meseria. Că
Cel-Rău, oricum, nu poate fi bun decât la rele. Că Zamfira nu
era sănătoasă la cap, asta se vede şi din ce-o să-ţi mai povestesc.
Că ne pomenisem cu ea, zicând, aşa, din senin: „Veniţi,
proscomidiilor, la mine!” Iar noi, copiii, ne duceam, că ne plăceau
şotiile ei. Şi atunci ne punea să-i aducem cenuşă. Şi după ce-i
aduceam cu hărămugul, că era destulă în vatră, sub camiţă, o
lua în mâini şi o împrăştia în vânt, zicând: „Praful şi pulberea să
se aleagă de voi!”. Iar noi râdeam, bucuroşi de zisă, ca zevzecii,
neştiind că ăsta era blestem. Dar în cazul nostru nu a ascultat-o
nimeni, condamnarea neavând pricină.
O singură dată i-am dat dreptate Zamfirei şi au ascultato, fie Dumnezeu, fie Necuratul. Îmbătrânise şi simţise că i se
slăbeşte aţa (firul vieţii). Şi atunci, din ce vânduse şi ea (boabe
de porumb, vin, ţuică, vite, că avea destule), şi-a pus deoparte
doişpe poli de argint, aşa era prin anii aceia (1900), unul avândul la gât. Despre ăştia nu ştiau decât ea şi fratele nurorii sale. Ăla
era însă şarlatan. Se luase cu bine-binişorul pe lângă ea, dândui nădejdi că atunci când va cădea la pat, îi va purta de grijă. Iar
ea l-a crezut, mumă… Dar când a văzut nenorocitul că, într-o zi,
Zamfira nu s-a mai putu da jos din pat, a plecat repede după
dimii la vale - zicea el -, dar cu arginţii ei cu tot. Auzind ea,
atunci, cum fusese trasă pe sfoară de netrebnic, mai întâi şi-a
slobozit sacul cu blesteme, că îl avea plin. Şi, după ce Zamfira
şi-a dat duhul s-a întors de la vale, cu dimii şi hoţul. Iar când
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soru-sa l-a întrebat de bani, el i-a răspuns: „Dă-o-ncolo
de nebună, a visat!” Şi n-a trecut, mumă, mult şi s-a ales
praful de el şi de copiii lui, aşa cum fusese blestemul. Dar
nici cu asta nu-s de acord. De ce să sufere urmaşii din
cauza părinţilor, oricât de blestemaţi vor fi fost? Da, vezi,
aşa-i cu blestemele astea. Că s-a mai văzut: cine face
rău, rău va culege. Şi de astea am văzut destule aici, pe
Jaleş.
Uite alt caz, păţitul fiind, de data asta, tată-tu, iar
Copita-Diavolului unul al lu’ Tudorache. Ăla avea un băiat
la Iaşi, la popie. Şi vine el într-o zi la tat-tu şi-i zice, eu
fiind de faţă: „Împrumută-mi, Costăine, patru mii de lei,
că are copilul nevoie urgentă de ei”. Tat-tu avea, că lucra
zi şi noapte la maşină, mai ales că se apropiau sărbătorile
de Paşti, oamenii aşteptând să se îmbrace cu haine noi
(mintane, veste, pantaloni, nădragi). Şi cum el avea inimă
largă şi, pe deasupra, era şi nărod - c-o mai păţise cu deai de ăştia - n-a mai stat pe gânduri. Iar Tudorache,
văzându-se cu banii în mână, fugi neică, repede, la Iaşi…
Apoi, au trecut zile, săptămâni, luni, veni anul, iar
Tudorache, mut. Se duse Costăin la el să-şi recupereze
banii. Ăla, fără frică de Dumnezeu, l-a făcut nebun pe tattu, auzi, tu, mumă…!?
Când s-a întors acasă şi mi-a spus ce-a păţit, ce să
fi făcut eu ceva mai bun? L-am blestemat! Şi n-a trecut
mult, mumă, şi am văzut, şi am auzit în casa nemernicului
numai amar şi jale. Îi murise lui Tudorache fiu-su, înainte
de a ieşi popă. Vorba este dacă n-a fost, totuşi, o
întâmplare. Oricum, ăsta-i lucru rău: îl blestemi pe tată şi
mor copiii. Or să fie asta orânduită în acest fel ca părinţii
să simtă puterea blestemului pentru propriile lor ticăloşii?
Eu nu ştiu că n-am putere destulă să ştiu mai multe.
Dar ştiu atâta: feriţi-vă să faceţi nedreptăţi, sau alte lucruri
rele, că blestemul nu iartă nicicum!
___________________________
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NOTĂ
După învăţăturile mumii, mi-am dat seama că atât
blestemul, cât şi înjurăturile sunt un fel de arme de reacţie rapidă
sau de autoapărare la rău. În acest caz, nu se face apel la
instanţele pământeşti, ci la forţele extralumeşti, acestea fiind
formulele de invocare a altor puteri. O formă de recurs ce are în
ea ceva malefic.
Eruditul cercetător, Valeriu Bâlteanu, în „Terminologia
magică populară românească”, relatează:
BLESTEM: prima atestare a acestui termen datează din
secolul al XVI-lea… Cuvântul BLESTEM denumeşte o practică
magică verbală; credinţa în puterea blestemului este şi astăzi
extrem de vie în mediul rural, considerându-se că orice suferinţă
mai deosebită a cuiva este urmarea unor blesteme, dintre care
„blăstămul di la părinţi” (zona Cuca, judeţul Galaţi, anchetă
proprie) este socotit cel mai periculos. Autorii DA definesc
blestemul ca fiind „invocarea unei nenorociri sau a mâniei lui
Dumnezeu asupra cuiva”, definiţie de care nu este departe nici
Şăineanu: „chemarea urgiei divine pe capul cuiva şi vorba prin
care se urează rău şi nefericire” (DULR, p. 67). Prin extensie de
sens, cuvântul BLESTEM ajunge să însemne „bătaia lui
Dumnezeu sau orice nenorocire provenită pe urma unui
blestem…”
… Originea termenului BLESTEM a ridicat unele probleme,
oscilându-se, în general, între provenienţa latină şi formarea pe
teren românesc. Astfel, TDRG menţionează un etimon latin,
BLASPHEMIUM (Idem), în timp ce autorii DA îl consideră
„substantiv postverbal din A BLESTEMA…”
Autorul mai adaugă: „Tiktin menţionează existenţa, în
BIBLIA de la Bucureşti (1088), a unei alte variante de plural,
BLETEMI”.
A BLESTEMA – precizează Valeriu Bâlteanu – este un
termen ce denumeşte acţiuni cu caracter malefic…
„Să te fereşti, mumă de blesteme!”, îmi zicea muma, care
văzuse şi auzise multe…
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VULPOIUL FARMACIST
(În amintirea învăţătorului-vânător, Ion N. Rădoi)
Îmi povestea dascălul-vânător, Ion Rădoi:
... În anii apostolatului (învăţător în Ardeal, înainte de
tragicul an 1940 când, ca urmare a odiosului Diktat de la Viena,
cea mai mare parte a pământului românesc transilvan a intrat
sub ocupaţia Ungariei horthyste), a fost o vreme când nu mai
aveai cum şi încotro s-o mai apuci de atâtea vulpi ce populau,
în năsvăsâre, pădurile şi ţarinile Cetanului. (Să fi fost – se
întreba învăţătorul – o formă de prevestire naturală a urgiei
animalice care avea să se reverse peste români în anii ce au
precedat izbucnirea celui de-al doilea război mondial?). Pentru
combaterea lor, vânătorii primeau, de la stat, un fel de otravă
pe care, conform instrucţiunilor, o pregăteau astfel: prindeau
vrăbii, le crestau capul (naratorul ar fi preferat ţeasta unui
honvez brutal) şi, apoi, toaletau în aşa chip bietele păsări ca şi
când nu s-ar fi întâmplat nimic cu ele, după care erau aruncate
în câmp (pădure), în locurile frecventate de vulpi. Hămesite,
cumetrele roşcovane le înghiţeau ca pe nişte delicatese
speciale, lăsându-şi zălog în schimb viaţa şi... blana...
Nevoit să revină în Regat, în satul său de pe Jaleş, în
acel an nenorocit pentru România, Ion Rădoi (şi întregul sat)
se confruntă cu acelaşi flagel vulpesc. În faţa ameninţării,
împreună cu vecinul său, Grigore Bălan, şi el iscusit şi pătimaş
vânător, dar şi gospodar cu multe orătenii în ogradă, atacate,
nemilos şi parşiv, de aceste membre ale faunei din Făget şi
din zăvoiul Jaleşului, dascălul îşi propune să le vină de hac,
recurgând la aceleaşi tactici de atac. Problema era doar a
otrăvii... De unde s-o ia? Logic – îşi ziceau ei - , asta trebuia so găsească la vreun spiţer (farmacist). Aşa că, într-o bună zi,
vânătorul se pune în trăsură şi face o plimbare la Târgu-Jiu, că
şi aşa, fiind inspector şcolar, avea o treabă oficială. Opreşte
însă, mai întâi, la prima farmacie ieşită în cale. Deschide uşa
şi intră cu speranţă.
- Da, ce doreşte domnul?
- Uite, domnule farmacist, despre ce este vorba... Şi i-a
povestit pe îndelete cauza (sau cazul).
- Lăsaţi-mă pe mine! Vă prepar ceva ce n-a văzut Parisul!
Veniţi peste două zile să luaţi preparatul... şi, după ce-l folosiţi
împotriva inamicului ce atacă ograda cu orătenii, o să mă
pomeniţi.
Peste două zile, farmacistul pune în mâna lui Ion Rădoi,
contra unui preţ piperat, otrava „salvatoare”... Ajuns acasă,
omul vrea să vadă cu ochii lui efectul produsului. Îşi cheamă
vecinul şi-i precizează strategia:
- Uite, Gore - îi zice -, pune praf din ăsta pe o bucată de
slănină, aşa cum a zis farmacistul, şi arunc-o lui Floricel, câinele
lui Sulan, că şi aşa e pe ducă de bătrâneţe... Şi a procedat nea
Gore cum i-a cricit dascălul. Apoi, ca să urmărească, pe viu,
efectul acţiunii, stârpitorii de vulpi - cei doi vânători – se
postează la fereastra ce da spre oborul Sulanului, privind, cu
motivată nerăbdare, evoluţia în spaţiu şi timp a „miraculosului”
praf asupra sărmanului animal, devenit, din cauza bătrâneţii,
cobaiul unui ciudat experiment. Cu greu a rezistat geamul
ferestrei la energia curiozităţii celor doi inamici ai vulpilor. În
vreme ce nasul lor atingea sticla, javra s-a târât la momeală, a
halit-o dintr-o înghiţitură, s-a retras, ca într-un fel de bolire, în
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şanţ, dar asta a durat doar câteva minute. Apoi, jigăritul de
câine îşi revenise...
- Nu se poate aşa cev a! exclamă, contrariat,
experimentatul învăţător. Trebuia să moară subit!, i-a zis,
suspectându-l pe Grigore de vreo malversaţie... Ia mai dă-i
o porţie! Bălan a executat dispoziţia, câinele a fost foarte
mulţumit de ofertă, iar după ritualul halirii , şi-a revenit de-a
binelea.... Animalul căpătase neînţelese puteri...
- Mnezeii mă-tii de farmacist! a zdrobit, între dinţi,
învăţătorul-vânător o înfricoşătoare înjurătură. Mi-ai luat,
banditule, 500 de lei pe cinci prafuri de aspirină sau ce naiba
o fi, crezând că voi fi fost un prost...
Într-o zi, mergând la inspectorat, în oraş, pe trotuarul
de lângă farmacia în cauză, lume multă în jurul unui om căzut,
mort de beat. Curios, se opreşte şi vânătorul-inspector. Îl vede,
îl recunoaşte şi-l întreabă:
- Hei, domnule! Uită-te bine la mine, mă recunoşti?
- O!... Printre „aburii” alcoolului ce-i împăienjeniseră
ochii, farmacistul – că el era – vede clientul căruia îi preparase
un praf special „de nu văzuse Parisul” ... O-o-o, îngăimă
specialistul, întinzând mâna pentru ajutor...
- Ţi-aş da mâna să te ridici, dar n-o fac pentru că nu
eşti farmacist, ci un escroc!
Aşa s-a încheiat conflictul din cel de-al doilea război
mondial dintre vânătorul Ion Rădoi şi farmacistul din TârguJiu, specimen ce nu văzuse nici Parisul. Cât despre vulpi, de
leac le-a venit tot învăţătorul. Dar cu ajutorul „Damascului”.
Notă:
„Damasc”: puşcă de vânătoare dintr-un oţel special.
O puşcă rară, în acea vreme, pe Jaleş...

Citiţi întreg volumul Comoara din legendă online:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Dumitru_Danau-Comoara_din_legenda.pdf
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FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950,
Corneşti - Gorj) - prozator, poet.
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- Fragmente din volum - (2)
Continuare din revista “Sămănătorul” nr. 9, sept. 2013
Clădirea din piatră de râu îţi băga răcoarea zidurilor
direct în inimă când o priveai. Era amplasată la poala
Mănăstirii Tismana, pe malul râului, care îşi purta apele
limpezi ca lacrima spre capătul timpului. Susurul său
povestea tuturor istoria acestui neam greu încercat. Ştiau
toţi că aici se află puşcăria unde erau încarceraţi deţinuţii
politici din toată ţara: legionarii şi comuniştii. Pe zidurile
groase din piatră stăteau santinelele, în nişte gherete
acoperite şi împrejmuite cu multe rânduri de sârmă
ghimpată. Niciodată nu s-a văzut vreun deţinut, dar se ştia
că sunt acolo. Valea Tismanei, începând de la păstrăvăria
mănăstirii, era patrulată permanent de către soldaţi înarmaţi,
care, din când în când, mai legitimau trecătorii. Pe localnici
deja îi cunoşteau, în special pe frumoasele fete ale localităţii,
care, şi ele, îşi făceau mai mereu drum spre mănăstire. În
peştera mănăstirii era ascuns tezaurul Bănicii Naţionale, dar
nu se vorbea niciodată despre acest lucru.
Câte un gardian cu suflet de creştin mai intra în vorbă
cu localnicii, povestindu-le despre viaţa grea a deţinuţilor,
mai ales despre hrana proastă, care de multe ori lipsea.
Oamenilor din sat li se făcea milă şi mai aduceau câte
ceva de mâncare pe care o predau cu mare grijă unor soldaţi
– ţărani şi ei, punând-o în nişte nişe lăsate în ziduri, din loc
în loc. Acţiunea era posibilă dimineaţa devreme sau seara
târziu. Cele mai de preţ erau ţigările pentru fumători. Fiind
după război, se găseau foarte greu.
Deţinuţii politici erau scoşi la muncă pe marginea
şoselei, făceau şanţurile de scurgere a apei şi pietruiau
drumul ce trebuia întreţinut foarte bine, deoarece în zonă
îşi făceau apariţia şefi de partide de la Bucureşti, demnitari,
ba chiar şi M.S. Regele Mihai I, căruia îi plăcea tare mult
Valea Tismanei.
Cele mai multe informaţii despre cei ce ocupau
închisoarea le av ea don’ Traian Burtea. Se ştia că
organizează reţele de „voluntari”, care aduceau merinde şi
ţigări deţinuţilor politici. Îşi asuma un mare risc în acele
vremuri tulburi. De multe ori venea personal, îmbrăcat în
costum de femeie, cu oprege şi maramă de borangic pe
cap.
– Ce se mai aude nou? Întrebă pe Atănăsoaiei, un
gardian de prin Moldova, pe care îl cunoştea.
– Se zvoneşte că o să vină Gheorghe Gheorghiu Dej
din lagărul de la Târgu-Jiu. S-a descoperit că acolo se
organizează o reţea de evadare şi, de aceea, îi mai împrăştie
prin alte locuri. Aseară a venit maşina lagărului cu patru
deţinuţi; sunt slabi şi galbeni ca ceara, vai de mama lor !
– Uite, am adus ce trebuie, acum nu
ştiu
când
mai pot veni.
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Lăsă mâncarea adusă în tufa de urzici, privi în stânga şi
în dreapta, se asigură că nu îl vede cineva şi se făcu nevăzut.
*
Întoarsă din deportarea din Transnistria, şatra de nomazi
– câţi mai rămăseseră în viaţă, se stabili cu domiciliul forţat la
Godineşti, la Râu. Le construise Sfatul Popular case, aveau şi
curte destul de mare, însă problema a fost când au văzut gardul
împrejmuitor.
– Trăiţi-ar „famelia” matale, boierule, cum de ai inima
aşa de rea să bagi ţâganul în curte şi să îi rupi sufletul. Nici nu
putem respira închişi cu gard.
În jurul primarului care venise la inaugurare, însoţit de
consilieri şi de şeful Postului de Miliţie, pentru a le întocmi şi
buletinele de identitate, se adunaseră câteva zeci de nomazi:
bătrâni, tineri şi puradei în pieile goale, murdari şi cu mâncare
uscată pe la colţurile gurii. După culoare îţi puteai da seama ce
mâncaseră fiecare.
– Măi… hai, gălăgia! Faceţi linişte să ne putem înţelege,
că trebuie întocmite acte aici.
Patru case, deocamdată „pe roşu”, netencuite, trebuiau
să găzduiască toată şatra. Erau toţi o familie, descendenţii babei
Zinca, acum văduvă de la primul bărbat – Neamţu, care murise
la vârsta de 27 de ani. Venise de la Bug împreună cu singurul
supravieţuitor, Mihai, însurat cu Maria (ţigăneşte Eliţa); aveau
opt copii: Zinca, Lucica, Ion, Mândra şi Toma (gemeni), Polu,
Lenuţa şi cel mic Toma (ţigăneşte Cioabă). Fata ei, Zinca, avea
şi ea cinci copii: Lenuţa, Bria, Mândra, Mioara şi Zinca.
Lucica avea un singur băiat: Toma.
Pe Ion îl milostivise Dumnezeu cu o fată şi doi băieţi:
Câmpeana, Ion şi Ciobică.
Familia lui Polu era formată din nevastă şi trei copii:
Ciobică, Mândra şi Gheorghe.
Lenuţa avea şi ea trei: Ciobică, Zinca şi Mândra.
Toma, copilul cel mic al Eliţei, nu era însurat.
– Temarăl tu men o Del haitephabon ande iag !
(tradus) – Să vă bată Dumnezeu şi să ardeţi în foc.
– Te malavel tumen o beng, sar şon a men ando tarco
sar le catâren !
(tradus) – Să vă lovească boala rea, cum ne băgaţi voi în
ţarcuri ca pe catâri !
Toate blestemele curgeau în cascade din gurile ţigăncilor
furioase, împletindu-se cu plânsetele puradeilor. Era un vacarm
de nedescris.
Cam pe la chindie, autorităţile au reuşit să le repartizeze
locuinţele şi chiar să îi „treacă” într-un registru de evidenţă a
populaţiei, după care s-au retras, lăsându-i să se organizeze
singuri.
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Până pe la miezul nopţii s-au potolit. Au băgat caii şi
catârii în case, şi-au instalat corturile în curte şi au făcut focul
în mijlocul lor cu scândurile din gard. Copiii dormeau în căruţele
din dreapta cortului, bătrânii în jurul focului visau la vremurile
bune, când erau liberi şi cutreierau toată ţara.
– Samas le ciriclea ăl cerescă, acana vai de amaridei!
(tradus) – Eram păsările cerului, acum vai de mama
noastră !
– Mai mişto te malavelamen o nesfalimos hai te meras
!
(tradus) – Mai bine să ne lovească boala şi să murim !
*
1948, an fatidic pentru cei care munciseră cu sârg,
neprecupeţind nimic din sănătatea şi odihna lor. Prin decret se
naţionalizau toate bunurile mobile şi imobile, moştenite sau
dobândite (prin muncă!) în folosul statului, fără drept de
despăgubire. Ştirea lovi ca un trăsnet şi tânăra familie Burtea.
Deveniseră peste noapte „chiaburi”, averea pentru care
munciseră toată viaţa, atârna acum ca o piatră de moară de
gâtul lor.
Casele din Tismana trecură necondiţionat în patrimoniul
statului, noua Republică Populară Română se mai îmbogăţi cu
ceva, iar Traian Burtea cu familia sa rămaseră să locuiască
doar în două camere, neavând Sfatul Popular altă soluţie.
Prăvălia, cu marfă cu tot, deveni „Magazin sătesc”, cu doi
gestionari angajaţi, în persoana tovarăşilor Udrescu şi Gore
Pătrăşcoiu.
Fără nici un fel de posibilităţi materiale, fără nici un venit
cu care să îşi întreţină familia, Traian şi soţia sa ajunseră –
dintr-un condei – în pragul sărăciei. Au fost trei ani de chin,
grei ca pietrele de moară, până în 1950, când prin Decizia Nr.
17 din 1 aprilie se înfiinţează cooperativa meşteşugărească
„Partizana”. Spirit întreprinzător, împins de nevoi financiare
mari, Traian Burtea, la vârsta de 34 de ani se angajează (destul
de greu) ca tehnolog în cadrul cooperativei. Fosta lor casă din
Tismana, devine sediul „Partizanei”. Toată ziua, pe scările ce
duceau la etaj, urcau sau coborau oamenii care veneau să
aducă piese ţesute sau cusute şi să ia materiale pentru lucrul
la domiciliu. Liniştea familiei Burtea s-a degradat atât de mult,
încât deveniseră stresaţi şi umiliţi în propria lor casă.
Oamenii de rând îşi vedeau de treaba lor, veneau pentru
un ban cu care să îşi asigure traiul şi aşa destul de greu, după
război. „Şefii” cooperativei – conducerea – se comportau urât
cu foştii proprietari. Într-o zi, când un „tovarăş” a trecut pe
lângă Traian Burtea, a scuipat pe zid a lehamite. Boierul tot
boier, s-a prefăcut că nu observă, şi-a luat „de lucru”, a intrat în
camera sa şi împreună cu soţia au început să lucreze ca să îşi
întreţină familia.
Inteligenţa nativă cu care îl înzestrase Dumnezeu îi arată
calea pe care trebuia să urmeze. Traian Burtea ştia cât
valorează „comoara ţărănească” autohtonă. Toate femeile fără
ştiinţă de carte, majoritatea analfabete, ştiau să ţese în războiul
de lemn şi să îşi coase singure iile cu care ieşeau îmbrăcate
duminicile la biserică sau la horă. Trebuia doar să le deschidă
ochii şi să le determine să lucreze în sistemul „muncă la
domiciliu”. Pentru asta „bătea” satele în lung şi în lat, de
dimineaţa şi până seara, pentru a înfiinţa „puncte de lucru”.
Pentru strădania sa nobilă pe care o desfăşura în folosul
oamenilor nevoiaşi, care nu aveau de unde câştiga un bănuţ
cu care să îşi cumpere gaz în lampă, Dumnezeu l-a ajutat pe
Burtea, punând harul său divin în persoana ce se străduia din
răsputeri. Aşa face Domnul minunile, prin
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Reuşise în scurt timp să înfiinţeze o reţea de puncte de
lucru în satele şi comunele învecinate. De acum don’ Traian
era plecat din Tismana toată ziua, venind acasă doar seara.
„Terenul” i-a refăcut şi moralul, refugiindu-se în muncă, cu şi
mai multă râvnă.
Magazinul sătesc se închide în urma unor matrapazlâcuri
făcute de cei doi gestionari, aceştia fiind şi condamnaţi la ani
grei de detenţie. Rămânând liberă clădirea de peste drum,
cooperativa „Partizana” îşi mută sediul, asigurând indirect şi
liniştea familiei Burtea. Acel du-te - vino zilnic a luat sfârşit.
*
Răbdarea este o virtute. Traian Burtea aşteaptă să vadă
ce îi va naşte soţia de data aceasta. Este convins că băiat,
doar i-a promis, iar el ţine neapărat să îl facă negustor. „Trebuie
să semene cu mine”, aşa gândeşte tatăl. Deşi bărbat – emoţiile
naşterii soţiei îl încearcă şi pe el. Măsoară cu pasul culoarul
îngust, neputându-se aşeza deloc pe canapeaua roasă şi ea
de necazurile timpului. Moaşa îi ieşi în întâmpinare şi cu un
zâmbet larg anunţă maiestuos:
– Aveţi o fetiţă de toată frumuseţea, sănătoasă şi voinică.
Să vă trăiască şi să vă bucuraţi de ea! Doamna e bine.
– Mulţumesc!
În gând îşi zise că „nu-i nimic, tot negustor o fac,
chiar dacă nu este băiat”.
– Să trăiţi, don’ Traian, ce-aţi câştigat?
– Tot o fată, dar băieţoasă rău… seamănă cu mine. Îmi
dau seama după cum face gălăgie. Are plămâni nu glumă.
Lehuză, soţia a trebuit ajutată la treburile casei, aşa că
Traian Burtea aduse pe Maria Zglobiu (Ciofoanea) să îi fie
doică fetiţei. De la „scăldatul” în copaia de lemn, cioplită de un
rudar din Buduhala, în care mama, ajutată de Ciofoanea, punea
un prosop curat şi încălzit, să nu răcească fetiţa, şi până la
„trasul în cruce” a mânuţelor şi picioarelor, totul se desfăşura
cu atenţie şi cu drag. Urmau trasul nasului – să nu rămână
cârnă, unsul cu untdelemn curat şi ritualul lua sfârşit cu
scuiparea în apă, să-i fie cu noroc.
Plânsetele copilei puteau fi auzite până în mahalaua
Tismanei.
– Negreşit seamănă cu mine, iute şi isteaţă. Nu se lasă
păcălită de voi cu dulcegării… Aşa tată – se adresă Traian
Burtea fetiţei, care îl privea fix, rugându-l cu lacrimile sale să
o scape de calvarul băiţei – stropeşte-le cu picioarele, aşa le
trebuie, dacă te chinuiesc. Lasă că le bate tata…
Seară de seară asista la îmbăiere şi zâmbea. Fetiţa
creştea repede, se simţea iubită de părinţii săi, iar într-o bună
zi s-a hotărât alegerea numelui.
– Eu zic să îi punem numele Tamara, mi se pare un
nume sonor, elevat… ce zici?
– Nu… categoric nu! Dar de ce tocmai Tamara, nu
cumva ai cunoscut tu vreo rusoaică cu acest nume, când ai
fost pe front, îl bănui soţia, îngăduitoare, aşa ca femeile.
În final, au botezat-o Emilia.

Va urma în numere viitoare

Cartea a fost retipărită iar imaginile
re-prelucrate în condiţii tehnice
superioare.
Se află la vânzare la sediu şi la
salonul de coafură al doamnei Gabi
Tâlvescu (Văcaru)
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DORU V. FOMETESCU - (n. 1949,
Ciuperceni - Gorj) - poet, eseist.

Poeziile lunii ianuarie
Schimbări nepotrivite
Memoria apei

Stăpân e viciul, negura metresă,
se zbenguie absurdul ca un zmeu,
Lumea a luat-o razna chiar şi-n lesă,
se uită Libertatea şi tainic Curcubeu…
Schimbările ucid, ne-au pervertit,
se caută alt stil, altceva,
suspină până şi bătrânul mit –
Tace Adam, vorbeşte prea mult Eva!
Schimbările nu-s punţi spre veşnicie,
cum ar fi zis-o cândva, un chinez;
ci provocări s-accepţi dispreţ, trufie,
sperietori şi forme fără miez!

Apă vie, simplă, sacră
de negre uitări ne scapă,
de îngheţ cu promoroacă,
ritmul visării dezgroapă
printre zori de Bobotează
răsună o biată toacă
într-o lume cam mioapă
îndemn la privire trează!
5.01.2013

Ţărancă bătrână din
Gorj

11.10.2012

lorin
F
:
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i
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h
Gheorg

Lacomă de muncă –
marele ei păcat
de păcălit singurătatea..
liberă în faţa primejdiei
şi subţire printre întâmplări
urzind o cale
spre Dumnezeu…
23.08.2012

Alte suveranităţi
celor cu patimi de putere
Vai, cum revine suverană sila…
în sfinţite cârciumi şi baruri cu fiţe
unde slăbiciuni-puteri îndepătează mila
şi plăceri lascive sunt nişte zeiţe!
Sultan e raitingul şi baroneasă grila,
marfă sunt desfrâul, interlopul şi gorila,
ce mişcă în prim-plan, lider şi camarila,
profitul, teama, praful şi pastila!
27.01.2013
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Citiţi alte POEZII online, aici:

http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/
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Viaţa ca un foc de vise
Motto: Foc sacru-i viaţa, unde vise ard
(DVF)
Ţara prinsă în vâltoare
aşteaptă să treacă valul;
pe când prostia nu doare
fusta dezmiardă „moralul”!
Printre fălci de lăcomie
cine mai ştie să piardă?
Când ne biruie trufie
viruşii rod la „mansardă”…
Eu nu cred că ne îndoaie
existenţa asta şuie;
nişte zăpezi, chiar şi-o ploaie,
spală răni din Cetăţuie…
Hai să ne conectăm fire
la orizonturi deschise;
să întrezărim iubire
viaţa ca un foc de vise!
22.12.2011

Focuri peste zăpezi
prozatorului Ion C. Gociu
Chiar dacă vremurile s-au vărgat în negru
păstrează obiceiul – sărbătoarea;
în mărturia de a fi integru,
să îndrăgeşti aproapele şi zarea!
Chiar dacă bunul simţ de-abia se întrevede
în toiul de schimbări cu prea puţină milă,
hai, alege visul, în armonie crede,
în zori de primăveri cu-arome de zambilă…
Chiar dacă multe sunt pe dos şi zeu e banul,
vai, satul azi arată tot mai însingurat,
inimi vuiască voia bună la Văianu,
„Focuri peste zăpezi” şi suflet dezgheţat!
27.01.2013

Mama ce adie-n vis
(se dedică mamei Domnica)
Revino mamă-n vis, cu faţa zâmbitoare,
să încălzeşti un spaţiu teluric şi crispat
şi-n tainică şedere să te preschimbi în floare
de câmp ori de grădină, uimind întregul sat…
Iar eu să fiu copil cu simţuri pân’ la stele,
să prind chiar aura prea blândului tău chip,
să-ncerc nişte minuni cu simple poezele
răzbind un timp barbar ce freamăt-a nisip…
Mama ce adie-n vis nesfârşitul de sub pleoape
alintă Lăuntricul, dar înalt şi dor de-aproape…

Pagina 21

Sămănătorul - Anul IV. Nr. 1(2) - ianuarie 2014 - POEZIE
VASILE MIC - poet şi grafician
(15 aug. 1947) în comuna Călinesti-Oaş, satul Coca,
judetul Satu Mare.

Poeziile lunii ianuarie
Un zeu
Un incendiu
întâmplător

Un zeu
E la originea
Conflictelor lumii.

Un incendiu
Întâmplător
A ars
Inima,
Parţial.

El a făcut
Lumină
În întuneric.
El ştie
Descântecele
Extratereştrilor Prieteni şi rivali.

Dar furtuna
Nu a fost înfrântă…
Culege
Dragoste,
Iubeşte,
Visează..

El a dat putere celor fără de
putere,
A pus apa şi focul
La un loc.
Şi tot acest zeu,
Nebun,
Nemuritori ne-a făcut.

Voi scrie
Voi scrie
O poveste
Cu hiene şi şacali.
E plină lumea
De mi?ei…
Ori o să scriu
Un tratat
Chiar despre secolul acesta.
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Să nu ne mai văităm!
- Iarna în Iakuţia Replici de iad
Replici
De iad
Vei întâlni
În rândurile scrise de omul
Văduvit
De har.
Mintea sa
Aruncă lacrimile celorlalţi
În jăratic;
Răspunsuri
La ura sa nu are,
Dar sigur
Se declară
Înger de pace.

Un ocean

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

Un ocean
De şobolani
Părăseşte urbea
În pas de defilare.
Bariera se lasă
În urma lor…
Fără aplauze.

Tablete cu amintiri
Despre departe
Şi albastru,
Despre trenuri de noapte,
Zâmbete
Cu flori de câmp
Prin preajmă…
În fiecare
Parte
A lumii.
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Citiţi celelalte Poezii ale lunii ianuarie online, aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2014/01/vasile-mic-poeziile-lunii-ianuarie-2014.html
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SILVIU-AURELIAN JIMBOREAN
- (n. 1991, Topliţa-Harghita) - Eseist, teolog

Raportul dintre Taina
Pocăinţei şi Taina Euharistiei
Raportul dintre Taina Pocăinţei şi
Taina Euharistiei
În lucrarea de faţă voi prezenta raportul dintre Taina
Pocăinţei şi Taina Euharistiei, deoarece una se regăseşte în
cealaltă fiind de o importanţă puternică în viaţa fiecărui
creştin. Fiecare om pământesc, pentru a primi aceste Sfinte
Taine trebuie să se pregătească dinainte. Pregătirea pentru
primirea Tainei Euharistiei a Împărtăşanii, constă în eforturile
noastre duhov niceşti într-o înv rednicire a puterii
Dumnezeieşti. Prin Euharistie, creştinul devine sfânt
deoarece a fost făcut sfânt de către Hristos şi în Hristos.
Nimeni nu poate primi Taina Euharistiei fără căinţă, deoarece
restabilirea noastră în har a fost făcută prin pocăinţă, aşadar
observând aici raportul dintre cele două Sfinte Taine.1
Sfântul Ioan Gură de Aur prezintă participarea la
Sfânta Euharistie printr-o metaforă evidentă: “ Să ieşim de
la această masă, fraţii mei, ca nişte lei umpluţi de căldură şi
de foc, grozavi pentru demoni, plini de amintirea lui Hristos
şi de iubirea Lui fierbinte despre care ne-a dat atâtea semne
vizibile. Acest sânge formează în noi o imagine strălucită şi
regească: el produce o frumuseţe necrezută, el nu lasă să
se strice nobleţea sufletului, atunci când este adesea udat şi
hrănit(...).” Nici un creştin dornic de a se împărtăşi cu trupul
şi sângele Mântuitorului Iisus Hristos, nu se poate apropia
de aceasta fără să fi făcut mai înainte adevărata pocăinţă,
adică recunoaşterea păcatelor săvârşite şi a vinovăţiei în
faţa lui Dumnezeu, căinţă, îndreptare fiind împreunată cu
dezlegarea de la duhovnic prin Taina Spovedaniei.2
Pentru a primi Taina Euharistiei, suf letul
credinciosului trebuie spălat prin pocăinţă fiind necesară şi
curăţia inimii prin fapte bune, post şi rugăciune. Fără a avea
dragoste şi iubire faţă de apoapele nostru, nu putem avea
dragoste faţă de Dumnezeu cum ne indică rugăciunea
domnească: “ şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi
noi iertăm greşiţilor noştri”. Tot timpul Dumnezeu intevine în
chip direct în viaţa noastră prin împărtăşirea euharsitică, dar
această împărtăşire nu trebuie făcută la întâmplare sau din
obişnuinţă fără dezlegarea de la duhovnic şi fără respectarea
normelor canonice indicate de tradiţia creştină.3
Analizând canonul 9 apostolic, toţi credincioşii care
participau la Sfânta Liturghie trebuiau să se împărtăşească:
“ Toţi credincioşii care intră în biserică şi ascultă Scripturile,
dar nu rămân la rugăciune şi la Sfânta
Împărtăşanie, aceia trebuie să se afurisească
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având valabilitate şi astăzi ăn Sfânta Biserică. Canonul 2 al
sinodului din Antiohia (341), reia această problemă: “ Toţi cei
care intră în Biserică şi ascultă Sfintele Scripturi, dar nu participă
la rugăciuni împreună cu poporul sau se feresc de participarea
la Sfânta Euharistie, potrivit oricărei nerânduilei, aceştia să se
lepede de Biserică, până când nu se vor mărturisi şi nu vor
arăta roade ale pocăinţei şi atunci rugându-ne, vor putea primi
iertarea”. Canoanele bisericeşti sunt raportate şi la clericii slujitori
a acestor Sfinte Taine, cu privire la Împărtăşirea cu Euharistie şi
slujirea Sfintei Liturghii. Canonul 8 apostolic spune: “ Dacă vreun
episcop sau prezbiter sau diacon sau vreunul din catalogul
clerului, aducându-se Sfânta Jertfă ( săvârşindu-se Sfânta
Liturghie) nu s-ar împărtăşi, să spună cauza. şi, dacă ea ar fi
binecuvântată, să aibă iertare; iar de n-ar spune-o, să se
afurisească, ca unul ce s-a făcut vinovat de tulburarea poporului
(sminteală) şi a făcut să nască bântuială împotriva celui care a
adus jertfă ca şi când n-ar fi adus-o după rânduială”. 4

Sfânta Taină a Euharistiei ca Jertfă
Fiecare Taină din Biserica Ortodoxă, se alimentează în
permanenţă cu Jertfa răscumpărătoare a Logusului Întrupat,
oferită ca dar nouă în “paharul mântuirii”. Euharistia este
deosebită foarte clar de celelalte Sfinte Taine, deoarece ea însăşi
dăruieşte esenţa divină a Trupului şi a beneficiat de un regim
special în rânduiala cu care a fost prezentată beneficiarilor ei.
Înţelegerea acestei Taine a fost pregătită din timpul propovăduirii
Mântuitorului, astfel ea instituindu-se chiar înainte de
Crucificare. Jertfa Euharistică, a fost preinstituită la Cina cea
de Taină fiind anunţată şi explicată simbolic, în ritualul sacrificial
al marii majorităţi a religiilor autentice şi în mod neîndoios, în
jertfele sângeroase ale Vechiului Testament. Mântuirea
creştinului este oferită clar în Taina Euharistiei, în Jertfa
actualizată pentru el însuşi. Ea este definită ca: “ Taina în care,
sub chipul pâinii şi al vinului se împărtăşeşte credincioşilor îsuşi
Trupul şi Sângele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor şi viaţa
de veci”. 5
Jerta pe cruce, este atestată de cuvintele Mântuitorului
rostite la instaurarea eonului euharistic: “ Beţi dintru acesta toţi,
acesta este Sângele Meu, al Legii celei Noi, care pentru voi şi
pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor”.( Matei 26, 27),
urmând apoi porunca: “ Aceasta să faceţi întru pomenirea mea”.
De-al lungul istoriei biblice Taina euharistică o singură dată a
premers Jertfei: “în momentul institurii ei, când Iisus învaţă pe
cei apropiaţi Lui de trebuie să facă întru pomenirea Lui, atunci
la prima Euharistie cand Domnul ştia că se apropie patima Lui”,
cf. Luca 22, 15. Aspectul Tainei Euharistiei si aspectul Jertfei,
sunt incondiţionate ca scopul şi cauza unei acţiuni: scopul
Euharistiei este cuminecarea, cazul Euharistiei fiind Jertfa,
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ele fiind totuşi una şi aceaşi acţiune. Euharistia actualizează
Jertfa, având destinaţia precisă de a fi dăruită omului, preotul
este jertfitor şi destinatar al Tainei în acest caz găsindu-se şi
el în această comunitate, deci şi beneficiar al Euharistiei.6
Actul voinţei şi al libertăţii unei persoane se realizează
prin participarea la Jertfa Euharistică în permanenţă. Efectele
acestei Taine, au un aspect eshatologic, deoarece
implantează în primitorul Tainei, Trupul slăvit al Mântuitorului,
cu toate valorile Sale infinite, schimbând spre dumnezeire
făptura lui, iar pe de altă parte câştigarea terenului uman din
fiecare persoană împărtăşită, ce lărgeşte activitatea proprie
a celor cuprinşi în Hristos, înlăuntrul acestei naturi create.
Prezenţa reală a Trupului Domnului în Taina Euharistiei, este
garanţia mântuirii noastre, care începe prn cuminecarea
noastră.7

Euharistia, Taina Împărăţiei
Începutul lucrării sf inte euharistice începe cu
adunarea în Biserică, fiind condiţia de bază, atunci sfârşitul
şi împlinirea ei, este împlinirea la Cina lui Hristos în Împărăţia
Lui. A mărturisi şi a numi acest sfârşit este scopul şi împlinirea
Tainei, îndată după începutul mărturisirii, că este “adunare în
Biserică”, şi este necesar, pentru că acest sfârşit descoperă
unitatea Euharistiei, iar mai presus de toate Euharistia este
Taina Împărăţiei Lui Dumnezeu. Această Taină, este redusă
la două acte importante: prefacerea darurilor euharistice în
Trupul şi Sângele lui Hristos şi al doilea act este împărtăşirea.
Euharistia este concomitent cosmică şi eshatologică,
referindu-se atât la lumea lui Dumnezeu în prima creaţie cât
şi la împlinirea ei în Impărăţia lui Dumnezeu. Este cosmică,
fiindcă ea cuprinde întreaga creaţie a lui Dumnezeu şi
descoperă în sine şi pentru sine biruinţa lui Hristos.
Eshatologică este deoarece se îndreaptă spre Împărăţia
veacului viitor, precum spune Evanghelistul Luca: “ şi Eu vă
rânduisesc vouă Împărăţie, precum Mi-a rânduit Mie Tatăl
Meu, ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea şi să şedeţi pe
tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel”.
(Luca 22, 29-39). 8

Mântuitorul, efort de priveghere, de rugă, de cercetare a
cugetului şi adâncul inimii. Datorită acestor chestiuni,
Spovedania este prioritară din celelalte Taie, în Taina
Spovedaniei, sinergia puterilor omeneşti şi a celor divine are
dinamismul maxim.2
În primul rând, Spovedania înseamnă o serioasă
cunoaştere a mecanismului propriului suflet de către persoana
care îl poartă, deoarece teologia morală ne învaţă că păcatul
este nu actul material în sine, ci el devine păcat dacă intenţia,
resortul intim pe care l-a determinat este păcătoasă. Ţinând
cont de erorile apărute la nivel creştinesc, Biserica a rânduit
ca după vârsta de şapte ani orice creştin să vină la spovedanie,
aceasta fiind înţeleasă ca o grijă firească a celui ce crede în
Judecată, pentru ca sufletul său să poată fi curăţit de apăsarea
unor devieri ale comportării sale creştine mai recente sau mai
vechi. Cel care vine să se spovedească duhovnciului şi nu are
regret de păcatele săvârşite şi totodată fără hotărâre de
îndreptare nu aduce iertarea păcatelor. Sfântul Ioan Scărarul
spune: “ Pocăinţa este întoarcerea de la starea cea portivnică
firii, la cea după fire şi diavol, la Dumnezeu, prin nevoinţă şi
durere”, Părintele întregii fiinţe omeneşti, în toate gândurile şi
apucăturile ei”.3
1

Ibidem, pp. 285-305;
Anca Manolache, op,cit. pp62-63;
3
Ibidem, pp. 65-83;
---------------------1
Pr. Dr. Gheorghe Ispas, Euharistia-Taina Unităţii Bisericii,
Editura Basilica, Bucureşti 2008, pp. 165-167;
2
Ibidem, pp. 168-169;
3
Ibidem, pp. 169-174;
4
Ibidem, pp. 175-181;
5
Anca Manolache, Sfintele Taine în viaţa Bisericii, Editura
Renaşterea, Cluj Napoca 2004, pp. 36-42;
6
Ibidem, pp. 45-56;
7
Ibidem, pp. 55-61;
8
Alexander Schmemann, Euharistia, Taina Împărăţiei, Editura
Bonifaciu, Bucureşti 2003; pp. 35-55;.
2

Euharistia, Taina Împărtăşirii prin
Taina Mărturisirii
Prin forma ei, Euharistia este Cina împlinirii ei prin
împărtăşirea obştească. Omul bisericesc şi creştinul
contemporan, nu simt necesitatea de a se împărtăşi frecvent
la fiecare Liturghie. Cei ce doresc să se împărtăşească cu
Taina Euharistiei, este obligat să primească Taina Mărturisirii,
spovedindu-se duhovnicului pe care îl are. Sfântul Apostol
Pavel, pe cei care nu se împărtăşesc îi ameninţă cu osândă,
deoarece El îi cheamă ca să se cerceteze pe ei înşişi: “ Voi,
cei nevrednici, împărtăşiţi-vă, iar voi, cei nevrednici, să vă
abţineţi”..1 Dacă în Taina Euharistiei, primitorul are o poziţie
mai pasivă, el fiind mereu cel care primeşte iertarea păcatelor,
Mărturisirea este acea Taină în care creştinul face efortul
continuu pe care i-l recomandă înaintaşii lui şi Însuşi

Citiţi online Raportul dintre Taina Pocăinţei şi Taina Euharistie aici:

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlZGl0dXJhb25saW5lfGd4OjE3NmNlODAyM2IzMzZlMGQ
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IULIU-MARIUS MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

Problematica vieţii eclesiale
oglindită în canoanele
sinodului II Trulan
Introducere
Sinoadele, fie ele ecumenice, endemice, locale, sau
ale unei Biserici autocefale, au avut şi au şi astăzi o importanţă
aparte. Ele sunt dovada faptului că Duhul Sfânt lucrează în
Biserică şi că cei care se găsesc în structurile clericale şi au şi
funcţii de conducere se găsesc într-o relaţie de comuniune şi
colaborare.
De pe urma fiecărui sinod important, Biserica a
beneficiat de diferite prevederi de natură liturgică, dogmatică
sau canonică, devenite normative şi receptate unanim, rod al
comunicării diferitelor experienţe pastorale ale ierarhilor
participanţi la şedinţele lor.
Aşa s-a întâmplat şi cu Sinodul II Trulan. Desfăşurarea
lui a fost motivată de lipsa de reglementări de natură canonică
de mai bine de un secol, şi de necesitatea lor. Cele două
sinoade ecumenice precedente au fost atât de ocupate cu
reglementarea chestiunilor legate de erezii, încât n-au găsit
răgaz să se ocupe cu problemele canonice.
Aşa se face că acest sinod va reglementa cât pentru
toate cele anterioare, şi va lăsa Bisericii un număr de 120 de
canoane, în condiţiile în care celelalte sinoade care au lăsat
reguli, au avut o medie de 20 de astfel de prevederi.
În acest context, importanţa acestui sinod care
analizează o mulţime de probleme ce frământau atunci viaţa
Bisericii, legate de slujirea episcopală şi exercitarea ei, de
prevenirea unor potenţiale abuzuri în oficiul chiriarhal, de
exercitarea Tainei Botezului, a Pocăinţei şi a altor Taine, a
rânduielilor lor, şi de alte chestiuni esenţiale atunci şi mai apoi,
până astăzi, este una covârşitoare.
Dată f iind importanţa lui considerăm nu doar
important, ci chiar necesar, ca în paginile următoare, în cadrul
acestui studiu, să analizăm felul în care s-a desfăşurat acest
sinod, felul în care a dat el aceste reglementări de natură
canonică importante pentru dreptul bisericesc, dar şi să
prezentăm şi să analizăm în amănunţime fiecare din aceste
102 canoane, asumate apoi de către întreaga biserică şi
devenite normative.
În demersul nostru ne vom baza pe colecţiile canonice
traduse în limba română existente, dar şi pe alte lucrări ale
literaturii de specialitate existente până la această dată.
Nădăjduim că pauperul nostru demers, executat cu
instrumentele pe care le-am avut la îndemână, va fi util celor
ce se vor apleca asupra acestei teme şi va oferi o serie de
deschideri celor dornici de aprofundare.

Problematica vieţii eclesiale oglindită
în canoanele sinodului II Trulan

Acest sinod a avut loc ca urmare a lipsei de canoane a
celui de-al cincilea şi a celui de-al şaselea ecumenic, căci,
,,după sinodul de la Calcedon urmează, din punct de vedere al
legiuirii canonice, un răstimp de aproape 250 de ani, în care
Biserica n-a legiferat”.1 Scopul lui a fost astfel ,,continuarea şi
completarea celor două sinoade V şi VI, motiv pentru care s-a
numit cinci-şaselea ecumenic, trulan”2 . În cadrul său, episcopii
,,au dat 102 canoane prin care s-au adus diferite întregiri
disciplinei şi ritualului bisericesc”3 .
Datorită unor neînţelegeri între răsăriteni şi apuseni,
acest sinod nu va fi recunoscut de apus,4 însă el are o totuşi o
valoare inestimabilă prin faptul că, aşa cum spune părintele
Chifăr, ,,au fost elaborate 102 canoane care vizau întărirea
disciplinei bisericeşti, sporirea moralităţii clerului şi credincioşilor
şi aprobarea unor rânduieli cultice”.5
Primul canon hotărăşte ca, ,,învăţătura primelor şase
sinoade ecumenice să se ţină nestrămutată”6 , numindu-i ,,sfinţi
şi fericiţi părinţi pe cei care au luat parte la Sinoadele
ecumenice”7 şi accentuând că ,,întreaga învăţătură de credinţă
predanisită, adică încredinţată de Dumnezeu Bisericii, este
păstrată în Biserică prin asistenţa Sfântului Duh”.8 Canonul 2
primeşte şi întăreşte canoanele de până atunci, care ,,rezumă
opera Bisericii creştine”9 , canonul 3 ,,prevede îndepărtarea din
slujba preoţească, dar nu şi din starea clericală, a celor care,
clerici fiind, s-au căsătorit a doua oară”10 iar canonul 4
,,pedepseşte pe clericii sau mirenii care ar pângări o femeie
închinată lui Dumnezeu, adică pe o fecioară”:
,,Dacă un episcop, preot sau diacon, sau ipodiacon, sau
anagnost sau uşier ar pângări o femeie care şi-a închinat viaţa
lui Dumnezeu, să se caterisească, deoarece a necinstit pe o
mireasă a lui Hirstos. Iar de este laic să se afurisească”.11
Canonul 5 interzice preoţilor să ţină femeie sau
slujnică12 , al şasesea interzice căsătoria după hirotonire a
clerului superior,13 al şaptelea îndreptăţeşte să se dea preoţilor
şi diaconilor cinste deosebită, când reprezintă pe patriarh sau
pe mitropolit sau în alte misiuni,14 canonul 8 consfinţeşte ca
sinodul mitropoliei să se ţină cel puţin o dată pe an,15 al nouălea
opreşte clericii să facă negoţ cu băuturi,16 canonul 10 le interzice
a lua dobândă.17
Canonul al 11-lea interzice creştinilor să aibă
împărtăşire cu iudeii,18 al doisprezecelea interzice celor care
au fost aleşi episcopi convieţuirea cu soţiile lor, 19 al
treisprezecelea interzice celibatul clerului inferior.20 Canonul
14 cere să nu se hirotonească preoţi înainte de 30 de ani,
Autorul
De ziua praznicului Botezului diacon înainte de 25 de ani sau diaconiţă înainte de 40 de
ani, 21 al cinsprezecelea stabileşte vârsta minimăa
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ipodiaconatului la 20 de ani,22 al şasesprezecelea vorbeşte
despre felul şi numărul diaconilor,23 canonul 17 cere ca clericii
să nu fie primiţi în altă episcopie fără carte canonică,24 cel
de-al optsprezecelea consfinţeşte faptul că ,,părăsirea
bisericilor de către clerici se îngăduie numai din motive de
forţă majoră”,25 al 19-lea ,,impune întâistătătorilor obligaţia
de a propovădui continuu adevărul credinţei”,26 prin cateheze
şi predici, iar al douăzecilea interzice episcopului să
,,propovăduiască în eparhie străină”.27 Canonul cu numărul
21 reglementează pocăinţa şi reprimirea celor caterisiţi, după
cum reiese din conţinutul său:
,,Cei ce s-au făcut vinovaţi de grele fărădelegi
canonice şi din pricina aceasta au fost supuşi caterisirii
desăvârşite pentru totdeauna şi daţi în starea laicilor, dacă
însă de bunăvoie pornind spre pocăinţă leapădă păcatul pentru
care au căzut din har şi se fac pe ei cu desăvârşire străini de
acela, atunci să se tundă în chipul clerului. Iar de nu vor alege
de bunăvoie aceasta, atunci să nu-şi lase părul să crească,
întocmai ca laicii, ca cei care au preţuit mai mult petrecerea
în lume decât viaţa cea cerească”.28
Canonul 22 osândeşte hirotonia simoniacă,29 cel deal douăzeci şi treia cuminecarea de acest fel, canonul 24
cere ca ,,clericii şi monahii să nu ia parte le spectacole
nepotrivite cu starea lor”, 30 canonul 25 precizează că
,,jurisdricţia bisericească se prescrie după 30 de ani de
neexercitare”,31 cel cu numărul 26, osândeşte preoţii căsătoriţi
în chip nelegiuit,32 canonul 27 se ocupă de îmbrăcămintea
clerului, care este obligat ,,să nu se îmbrace cu haină
nepotrivită33 , canonul 28 interzice a se aduce la altar alte
jertfe decât cea rânduită de Domnul, dispunându-se ca în
cazul în care se aduc struguri la altar, aceştia să fie consideraţi
drept pârgă”,34 canonul 29 impune ca ,,postul mare să fie
ţinut în întregime”,35 iar canonul 30 reglementează problema
celibatului preoţior în părţile barbare.36
Viaţa eclesială cu toate problemele pe care le
revendică ea se regăseşte şi în celelalte canoane, astfel că,
canonul 31 cere preoţilor care slujesc în paraclise particulare
să aibă aprobarea episcopului, 37 canonul 32 consfinţeşte
amestecarea vinului cu apă la Sfântra Euharistie,38 canonul
33 combate şi interzice ereditatea preoţiei,39 cel cu numărul
34 interzice conspiraţia şi uneltirea,40 al 35-lea consfinţeşte
păstrarea neatinsă a bunurilor ierarhilor defuncţi, al 36-lea
recunoaşte iarăşi autoritatea pentarhatului, 41 canonul 37
rânduieşte ca acei episcopi care nu şi-au putut ocupa scaunul
din motive de forţă majoră să fie consideraţi în deplin
exerciţiu. 42 Canonul 3843 confirmă şi înnoieşte ,,vechiul
principiu după care organizarea bisericească trebuie să ţină
seama de organizarea de stat”,44 ,,canonul 39 recunoaşte
autocefalia Bisericii din Cipru”,45 canonul 40 stabileşte ca cel
ce intră în monahism să nu fie mai mic de 10 ani, iar cel cu
numărul 41 stabileşte prevederi cu privire la ispitirea celor ce
se călugăresc, care se ispitesc vreme de 3 ani.46
Canonul 42 interzice pusnicilor să umble prin
lume, 47 canonul 43 consimte că ,,orice păcătos se poate
călugări”, 48 cel de-al 44-lea osândeşte pe călugării
desfrânaţi,49 al 45-lea arată ,,cum nu trebuie să se procedeze
la tunderea în monahism a femeilor” 50 al 46-lea cere
călugăriţelor ,,să nu iasă singure din mănăstire”,51 canonul
47 susţine că nu este bine ca ,,femeia să doarmă în mănăstire
bărbătească, nici bărbat în cea femeiască”, 52 canonul 48
reglementează ,,divorţul şi celibatul episcopilor aleşi din clerul
de mir”,53 canonul 49 interzice ca mănăstirile
să fie transformate în locaşuri lumeşti, 54
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canonul 50 osândeşte jocurile de noroc,55 iar cel cu numărul
51 condamnă anumite manifestări care fac din creştini
măscărici.56
Canonul 52 hotărăşte cu privire la Liturghia darurilor
mai înainte sfinţite următoarele:
,,În toate zilele din postul sfintei patruzecimi (Păresimi),
afară de sâmbătă şi duminică şi de Sfânta zi a Buneivestiri, să
se facă Liturghie a celor mai înainte sfinţite”.57
Canonul 53 interzice căsătoria între naş şi mama
finului, canonul 54 vorbeşte despre rudeniile de sânge şi
încuscrire, 58 canonul 55 interzice practica postului mare ca
romanii, adică să nu postească sâmbăta, canonul 56 interzice
practica armenilor de a mânca ouă şi brânză în sâmbetele şi
duminicile postului mare,59 canonul 57 orânduieşte ,,că nu se
cuvine să se aducă la altar miere şi lapte”,60 canonul 5861
reglementează ca ,,mirenii să nu ia singuri Sfânta
cuminecătură”, 62 canonul 59 cere ca ,,Botezul să se
săvârşească numai în Biserică”, canonul 60 osândeşte pe cei
ce simulează demonizarea, 63 iar canonul 61 osândeşte
superstiţiile şi pe cei care le practică.64
În canonul 62 ,,se condamnă superstiţiile, apoi
obiceiurile păgâneşti şi îndeletnicirile imorale în sine, sau de
natură să provoace imoralitatea”65 , în cel de-al 63-lea se
condamnă martiriologiile false, al 64-lea interzice laicului care
nu a primit puterea învăţătorească să predice în Biserică fără
încuviinţare,66 canonul 65 interzice anumite practici tradiţionale
păgâne păstrate (ex. focurile care se aprindeau la lunile noi),
canonul 66 cere creştinilor să petreacă săptămâna luminată în
chip duhovnicesc, ,,evitând petrecerile de altă natură”67 , canonul
67, cere creştinilor să nu mănânce sânge, canonul 68 cere ca
,,cărţile sfinte să fie păstrate cu evlavie”,68 canonul 69 interzice
intrarea laicilor în altar, canonul 70 opreşte femeile să vorbească
(să predice) în Biserică, canonul 71 opreşte pe studenţii creştini
de la participarea la datinile păgâne studenţeşti,69 canonul 72
opreşte creştinii de la căsătoria cu eretici, canonul 73 ,,relevă
importanţa Sfintei Cruci70 şi ia măsuri pentru ca chipul ei să nu
fie expus în nici un chip batjocurii”71 , iar canonul 74 interzice
agapele în Biserică:
,,Nu se cuvine a face cele ce se numesc agape în casele
domneşti sau biserici şi a mânca înăuntrul casei Domnului şi a
aşterne acolo culcuşuri”.72
Prin canonul 75 ,,se rânduieşte ca în Biserică să se
cânte în mod cuviincios şi cu toată evlavia, evitându-se vaietele,
adaosurile, cuvintele nepotrivite şi strigătele, inclusiv melodiile
nepotrivite pentru e exprima trăirea religioasă”.73 Canonul 76
opreşte negoţul în curtea Bisericii, canonul 77 interzice
creştinilor să facă baie după obiceiul păgânilor, canonul 78
reglementează educaţia catehumenilor, canonul 79 orânduieşte
ca să nu vorbească oricine şi să nu se vorbească oricui despre
Naşterea Domnului, iar canonul 80 osândeşte pe clericii şi laicii
care nu merg regulat la Biserică, respectiv absentează
nemotivat de la slujbă trei duminici.74 Cel de-al 81-lea canon
osândeşte inserţia monofizită ,,cel ce Te-ai răstignit pentru noi
din Trisaghion”, 75 canonul 82 interzice reprezentarea
Mântuitorului în chip de miel, canonul 83 arată că ,,morţii nu se
cuminecă”,76 canonul 84 cere ca, copii găsiţi despre care nu
se ştie cu certitudine dacă au fost sau nu botezaţi să aibă
parte de această taină, ,,ca nu cumva o astfel de îndoială să-i
lipsească pe ei de această curăţire a sfinţirii”, canonul 85 cere
ca trei martori să confirme eliberarea unui sclav, canonul 86
osândeşte pe cei ce întreţin desfrâul, canonul 87 osândeşte
adulterul, canonul 88 interzice accesul animalelor în Biserică,
cu o excepţie, canonul 89 rânduieşte ca Postul Paţtilor ,,să
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înceteze în sâmbăta mare, pe la miezul nopţii”,77 canonul 90
vorbeşte despre îngenunchierea în Biserică, interzicându-o în ziua
duminicii, canonul 91 condamnă avortul ( şi pe cei ce-l săvârşesc,
şi pe complici),78 canonul 92 osândeşte pe răpitorii de femei,
canonul 93, ,,interzice ca vreo femeie să se căsătorească înainte
de a se încredinţa despre moartea soţului dispărut”,79 iar canonul
94 opreşte jurământul păgân.80
Canonul 95 reglementează primirea ereticilor în Biserică,
unii fiind repotezaţi, alţii doar supuşi doar unei perioade de
penitenţă, canonul 96 condamnă extravaganţa, adică osândeşte
împodobirea deşartă, canonul 97 ,,interzice ca cineva să locuiască
în mod necuviincios în clădirile bisericeşti”81 , iar canonul 98
condamnă căsătoria unui bărbat cu o femeie logodită cu altul,
sosoctindu-l adulter:
,,Cel ce ia spre însoţire de căsătorie pe femeia logodită
cu altul, trăind încă logodnicul, să fie pus sub învinuire de adulter”.82
Canonul 9983 interzice ofrandele de carne în interiorul
Bisericii (obicei armeano-iudaic), canonul cu numărul 100
osândeşte pictura imorală, canonul 101 vorbeşte despre
,,rânduiala pentru primirea cuminecăturii”84 iar prin ultimul canon,
102, se precizează ,,locul si menirea duhovnicului in cadrul
procesului taumaturgic ce se desfasoăra în biserică, adică în casa
lui Dumnezeu, Mântuitorul fiind de faţă prin icoana Sa”85 .
Observăm aşadar complexitatea vieţii eclesiale a acelor
vremuri. Canoanele prezentate ne relevă o serie de practici, de
probleme şi de soluţii pe care Biserica le găseşte în cadrul
anumitor situaţii existente care afectează parcursul normal al
vieţii sale. Importanţa lor rezidă din bogăţia de sfaturi rămase
de o actualitate perpetuă până în vremea noastră, din faprul că
ele relevă felul cum se desfăşura viaţa creştinilor atunci, care
erau practicile
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Emanciparea Tismanei ca staţiune climaterică după anul 1900,
prin grija „Societăţei Dorna Tismana”
INCEPUTUL. După demararea ei, vineri, 2 decembrie
1901, revista „Sămănătorul” nu este condusă prea mult timp
de George Coşbuc şi Alexandru Vlahuţă. Aceştia se retrag,
la 29 decembrie 1902. George Coşbuc însă, ataşat de locurile
liniştite pentru creaţie de la Tismana, luptă ca acestea să fie
amenajate corespunzător prin înfiinţarea, în anul 1908, a
Societăţei „Dorna Tismana”.1
Coşbuc, împreună cu soţia sa Elena, soră cu George
Sfetea care avea vilă pe Valea Tismanei, doreau ca Valea
Tismanei să devină un important centru turistic, care să atragă
câţi mai mulţi vizitatori, mai ales, scriitori şi artişti. Se dorea
ca să fie dezvoltate proiecte benefice: restaurarea de
monumente, înfrumuseţări, şi prin acestea, atragerea poporului
la un lucru care să-i ajute la înlesnirea traiului.
In acest scop, prin respectul pe care-l avea ca poet,
George Coşbuc atrage personalităţi din întregul regat muntean.
Erau incluşi deputaţii de Gorj, Dincă Schileru şi Numa
Frumuşeanu, înalte feţe bisericeşti din Tismana, Tg. Jiu şi
Craiova, profesori universitari, bancheri, librari (George Sfetea)
şi publicişti (George Coşbuc) din Bucureşti şi chiar secretarul
Adunării Deputaţilor. Pe lângă primarul Tg-Jiului, fostul prefect
de T-Severin, membri ai Consiliului Judeţean, mai figurau un
controlor şi un sub-insp. Silvic din Craiova, bancherii din
Novaci, Bumbeşti şi Tg. Jiu, C. Popescu şi Gh. Petrescu,
deţinători de terenuri şi mori de pe Valea Tismanei.
Prin activitatea lor în Societatea „Dorna Tismana”,
aceste mari personalităţi ale timpului, au dus la emanciparea
satului Tismana şi la dezvoltarea lui prin lotizarea întregii văi
ca teren pentru construcţie apoi construirea altor vile turistice
pe lângă cea a lui Sfetea: Vilele Petrescu şi Semenescu, Vila
Rioşanu – Craiova, Vila Nicu Miloşescu, Vila C. Chiricescu,
Restaurantul Rozica (I. D. Popescu), Vila Pr. D. Lungulescu.
S-a construit eleşteul, un drum de promenadă numit „Aleea
Tainelor”, Fântâna Basarabilor, reabilitarea Sanatoriului
Corpului Didactic, Fântâna Chihaia şi Parcul Dendrologic,
Muzeu la mănăstire, bibliotecă şi şcoală nouă în sat. Cu
ajutorul Societăţii „Dorna Tismana” s-a obţinut declararea Văii
Tismanei, „staţiune climaterică”, din cauza aerului ozonat de
pe vale şi Pădurile Cioclovina, aer numai bun pentru bolile de
plămâni iar prin plimbări în jur, ameliorarea bolilor de nervi.
Dacă primul război mondial nu a afectat dezvoltarea
sistematizării şi construcţia de vile, armata dimpotrivă, legând
peste munte Tismana de Petroşani printr-un drum strategic în
scopul de a cădea în spatele nemţilor dacă
în Valea Jiului, şi-a adus o contribuţie
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facil la pădurea de Castani şi viile din Ruşeaţă – Cornetul Pocruii.
Abia prin construcţia Căii Ferate Forestiere, în timpul celui deal doilea război mondial, drumul strategic şi-a pierdut din
importanţă. Iată o hartă din anul 1933, când pe drumul strategic
încă se mai circula.

Societatea „Dorna Tismana” - care nu mai activa din timpul
războiului - a fost repusă de urgenţă în activitate ca Asociaţia
„Dorna Tismana” la 1 decembrie 2011, ca urmare a suspendării
unilaterale - de către ARP - Asociaţia Română pentru Patrimoniu,
Bucureşti - a activităţii site-urilor www.semanatorul.ro şi
www.editura-online.ro. Fundaţia Tismana, prin fondatorul ei
Nicolae N. Tomoniu, convenise, în anul 2007, împreună cu Artur
Silvestri, preşedintele ARP, să dezvolte împreună aceste site-uri.
Artur Silvestri se angaja să plătească găzduirea paginilor Internet
iar d-l Tomoniu să participe ca webmaster, creator şi editor al
site-urilor, având interes în promovarea brandului „Sămănătorul”,
creat la Vila Sfetea de la Tismana de către George Coşbuc,
Alexandru Vlahuţă şi George Sfetea. Apoi, în anul 1908, George
Sfetea, ajutat de cumnatul său G. Coşbuc, înfiinţează şi
Societatea «Dorna Tismana»..
1
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APOGEUL. După amenajările - pentru
promenada turiştilor - din jurul primelor vile
construite, Vila Sfetea (1902), şi Vila Miloşescu
(în anii următori), Valea Tismanei ieşise din
stadiul de sălbăticie. Nicu Miloşescu construise
un nou eleşteu pe platoul pârâului Furnia ce
ieşea din peşteră, deviind o parte pâraiele lui
ce se răsfirau în voie. El fructifica astfel întregul
debit, folosit până aici doar de eleşteul
mânăstirii aflat lângă şosea. Construcţia vilelor
a amplificat şi activitatea cuptoarelor de var
ale lui I. D. Popescu, ceea ce a făcut ca şi el
să-şi amenajeze mai târziu, alăturat varniţelor,
un mic restaurant numit „La Rozica”.
Inginerul silvic Chihaia amenajează
peste râu un frumos parc dendrologic, gândit
ca un centru pentru studiul arborilor rari şi
arbuştilor şi celebra fântână ce-i poartă numele:
Fântâna Chihaia.
Dar adevăratul apogeu al amenajărilor de pe Valea
Tismanei este atins după constituirea Societăţii „Dorna
Tismana”, aceasta având un program precis şi coerent pe
măsura personalităţilor care constituiau Comitetul Executiv şi
membrii fondatori ai ei. După declararea zonei „staţiune
climaterică” cuprinzând comuna Tismana, Valea Mânăstirii şi
muntele Cioclovina până în vârf, pe o întindere de 10 km, se
execută mai multe lucrări. Să trecem în revistă amenajările:
„Drumul Tainelor, cărare împietruită prin luncă”.
Pe atunci, „lunca” văii se considera zona de peste drum de
Ocolul Silvic, de la moara şi fierăstrăul mânăstirii până la părâul
Furnia şi Vila C. Chiricescu. In final, s-a considerat că un drum
pavat ar strica ambientul parcului şi s-a lăsat doar cu pietriş
bătut. În schimb, s-au adus specii rare de floră pentru parcul
Chihaia: brazi, pin negru de Herculane, arbori de tis şi păducel
negru, iederă albă, vie nobilă de mediterana, agriş, specii
exotice de trandafiri bengalezi, arborele vieţii (China), specii
autohtone rare de soc alb, măceş, prun dulce, tei argintiu, plop
negru şi multe altele. Preşedintele societăţii G. O. Gârbea,
profesor la Bucureşti a înscris parcul printre parcurile naturale
recunoscute de faculăţile de biologie şi geografie din Paris. La
inaugurare membrii fondatori au invitat pe ambasadorul Franţei
la Bucureşti, Ramiro Ortiz, prieten bun cu George Coşbuc.
Putem astfel aprecia că acest lucru se întâmpla prin anul 1915
când R. Ortiz are lungi discuţii privind traducea de către George
Coşbuc a „Divinei Comedii” a lui Dante.
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„Crucea Sf.
Treimi” numită şi
Crucea
D-lui
Gârbea”,
af lată
deasupra peşterii Sf.
Nicodim, pe stânca
Stârmina.
„Fântâna
Basarabilor”, aflată
la dreapta urcuşului la
mănăstire, pe valea
numită de armată, pe
când construia drumul
strategic,
Valea
Şeasa, amenajare a
unui izvor provenit din
pârâul
subteran
Gurnia ce iese din
Peştera Mânăstirii.
Construcţia de poduri durabile, din ciment, peste râul
Tismana şi Dorna (numele râului Tismana, începând de la
mănăstire spre amonte, denumire ce înseamnă „apă
învolvurată”) fiecărui pod dându-i-se numele unei personalităţi
istorice:
„Podul Mircea Basarab”, în amintirea lui Mircea
cel Bătrân, tatăl lui Dan I Vodă, ctitorul mânăstirii din zid
Tismana. Utilizabil şi astăzi, pod ce trece peste pârâul Furnia.
„Podul
lui
Ioan
C o r v i n
M a t e i u
Basarab” , în
numele lui
Ioan Corv in
de Hunedoara
fără a se şti la
vremea aceea că diploma acestuia dată în anul
1444 era un fals făcut chiar de călugării Mânăstirii
Tismana, a se vedea arhiva revistei. Existent şi
azi alături de podul cel nou de lângă parcarea
de la mănăstire aparţinând DN 67D. Vezi
imaginea podului din sec. XX.
„Podul lui Tudor Vladimirescu”, în
numele slugerului Tudor Vladimirescu care se
adăpostea în schiturile Cioclovina trecând

Sămănătorul - Anul IV. Nr. 1(2) - ianuarie 2014 - DOCUMENTAR

pe acest pod. Astăzi acesta nu mai există râul fiind deviat odată
cu construcţia Hotel Tismana de către ACH Tismana. Era in
curba dinainte de a trece pe noul pod, la 200 m în aval de
acesta.
Alte lucrări ce astăzi cu greu se mai pot identifica:
„Chioşcul Ursului”, pe Frasinu (neidentificat),
„Nicodim” la Scăunelu (neidentificat, presupus la stânga
pârâului Furnia, platoul numit „Mormântul Sf. Anton”), „Dan
Vodă”, dâmbul Turturele (neidentificat), „Radu Vodă”, la
Icoană (în Merişor), iar pe Vârful Cioclovina, la circa 3 km de
mânăstire, restaurări la „Schitul Sf. Ilie” (cel din vârf), „Turnu
Vânturilor” şi „Casa Vânătorilor” (Posibil aşa zisul Schit din
Teiuş). Grija Comitetului Executiv al Societăţei „Dorna Tismana”
pentru dezvoltarea staţiunii climaterice s-a răsfrânt şi asupra
satului. S-a construit în nordul satului, pe poiana de vizavi de
moara mânăstirii, o clădire prin ajutoare, cu 12 „ospătare”,
destinată vara pentru săteni şi vizitatori, iar iarna, ca azil pentru
copiii de şcoală ai cătunelor. Devenită spital.
S-au mai construit, neidentificate azi, „o grădină
sistematică de zarzavatu”, două cuptoare de pâine, o şcoală
de meserii „pentru cioplirea pietrei de construcţiune şi pavagiu”.
DECĂDEREA. După declanşarea celui de-al doilea
război mondial toată Valea Tismanei a fost ocupată de armată.
Citez din articolul meu, „Tezaurul ascuns de la Tismana”:1
«Atitudinea sătenilor se datora şi măsurilor
excepţionale care insuflau o oarecare teamă în sat. Femeile
mergeau la slujbă la mănăstire numai cu bilet de voie eliberat
de comenduirea garnizoanei. Armata legitima şi întregul
personal al Întreprinderii Forestiere CFF Apa Neagră care urca
cu trenul forestier la pădure. De la mecanicul de locomotivă
până la tăietorii, ţapinarii şi funiculariştii care asigurau
încărcăturile cu masă lemnoasă toţi erau obligaţi să se
legitimeze la punctele de trecere. Muncitorii şi pădurarii ocolului
silvic erau şi ei verificaţi de acte zilnic la cererea patrulelor
mobile care acţionau prin păduri. De remarcat că şi puternica
mişcare de rezistenţă - organizată în mănăstire de părintele
Iscru, în biserici de părintele Marcău şi în şcoli de către dascăli
precum Ioan Neferescu şi Dumitru Constantinescu - insuflase
locuitorilor speranţa că ocupantul rus e vremelnic şi că timpurile
antebelice se vor întoarce. Tuturor li se spunea să aibă răbdare
pentru că americanii vor reveni „scoţând ruşii
din ţară”. Arestarea celor din rezistenţă, contrar
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secretului despre „Operaţiunea Tismana” în
rândul întregii populaţii.»
Şi încă două texte edificatoare privind
„Operaţiunea Tismana”:
«Tezaurul României ascuns la
Tismana, din anul 1944 şi până în anul 1947,
nu a fost luat cu japca şi nici n-a ajuns vreodată
la Moscova. El a stat bine mersi trei ani în
Peştera Mânăstirii fără să fi fost îmbarcat
vreodată în „garnituri întregi de tren către
Moscova” aşa cum scriau ziarele. Este chiar
de-a dreptul hilară insistenţa ziarelor pe această
temă. Este adevărat că întreaga cantitate de
aur a BNR din anul 1944, cântărea nu mai puţin
de 244,9 tone dar datorită densităţii aurului,
Tezaurul de la Tismana ar fi încăput într-un
volum de doar 12, 675 m³ iar în casete din lemn
de esenţă tare într-un volum de circa 42 de mł.
Practic, din punct de vedere al volumului
ocupat, întregul tezaur era uţor de ascuns întro grotă lungă de şapte metri, largă de trei metri şi înaltă de doi
metri. Vom vedea că ideea depozitării aurului BNR într-o
peşteră a fost, pe cât de simplă, pe atât de eficace.
Operaţiunea Tismana, de ascundere a tezaurului
României spre sfârşitul celui de-al doilea război mondial, a
făcut obiectul Dosarului nr.20 al Direcţiei Administrative aflat
în arhiva Băncii Naţionale a României. Prin operaţiune s-a
evitat repetarea greşelii de a se transporta tezaurul într-o ţară
străină aşa cum a fost transportat în Rusia în anul 1917, cu
toate că după ocuparea oraşul Cernăuţi de către trupele
sovietice, la 27 martie 1944 guvernatorul BNR prin scrisoarea
nr. 318056 susţinea trimiterea tezaurului în străinătate.
Guvernul român însă, presat de pericolul real al unei
invazii sovietice, pregăteşte ascunderea tezaurului la Tismana
având în vedere că în 1942 avusese loc aici un incendiu. Sub
pretextul „reparaţiilor” se puteau începe lucrările de amenajare
şi depozitare a tezaurului. Soluţia finală a fost însă amenajarea
unei grote în Peştera Mânăstirii, la confluenţa dintre stratul
calcaros si rocile granitice prin care se prelingea pârâul
subteran al Gurniei. Rocile granitice de la Tismana conţinând
platină erau însă extrem de dure în porţiunea mijlocie a peşterii.
De aceea, s-a preferat amenajarea grotei în ultimul strat
calcaros care, evident, se putea sparge mai uşor. La începutul
lunii iunie 1944, din dispoziţia Consiliului de Administraţie al
BNR, “Planul de lucru pentru refacerea mănăstirii Tismana”
era gata. Era întocmit de arhitect R. Dudescu şi supervizat de
inspectorul general Zănescu.»
Tezaurul a stat ascuns până la plecarea regelui Mihai
din ţară şi a revenit Băncii Naţionale Române fără amestec
rusesc. Dar cu România sub talpa trupelor ruseşti rămase
pentru despăgubiri de război, ruşii puteau folosi tezaurul prin
alte modalităţi şi cu largul concurs al autorităţilor româneşti
din capitală. Iată alt fragment:
„Dacă-mi aduc aminte bine, povesteşte Mişu Slivilescu,
eu începând ucenicia la Atelierele CFF Tismana în anul 1946,
restricţiile privind intrarea cu legitimaţie în Valea Tismanei au
mai durat încă vreo doi-trei ani până când tezaurul a fost dus
la Bucureşti. Nu l-au luat ruşii, a fost dus la Bucureşti de Armata
Română nu de cea sovietică. Pentru că vreo câţiva, fiind lăsaţi
la vatră, s-au însurat la Tismana, nu s-au mai dus în satul lor.
Ruşii au venit cu armată peste câţiva ani dar ca să muncească,
se înfiinţaseră Sovrom-urile, trebuiau să-şi ia despăgubirile
de război din pădurile noastre. Daca ne-ar fi luat aurul,
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cum se spune, ar mai fi dormit ei claie peste grămadă în garajele
Grija f aţă de culte sub regimul comunist s-a
de la Vila Sfetea, nespălaţi cu săptămânile? Erau vai de capul transformat
în grija imobilelor ca obiecte de patrimoniu, ele
Tovarăşul
Sala
marelui CONSTANTIN
lor faţă de Armata Română!”
eraupod
valoroase
doar ca
monumente
arhitectură, icoanele,
Marele
peste Bosfor
care
uneşte douăde
continente
Andrei
din
Muzeul
Vaticanului
Tezaurul de la Tismana n-a fost luat ca pradă de război. moaştele şi alte „obiecte
de inventar”
reprezentau simple piese
Pleşu
Gerard
Julien
/ AFP -au
Getty
Images în celule
Cu toate acestea, aurul a fost folosit pentru a susţine economic de muzeu
iar chiliile
călugărilor
fost amenajate
activităţile de recuperare a datoriilor României faţă de Uniunea pentru deţinuţii politici, mare parte din ei intelectuali de mare
Sovietică. Prin Tratatele de pace de la Paris, din 1947, România clasă. Probabil că atunci a fost dată jos de pe stânca Stârminei
a fost obligată să susţină financiar Sovrom-urile, care au şi „Crucea D-lui Gârbea”. Chinovia de călugări din mănăstire
funcţionat până în 1956. Au fost dizolvate când banii se a fost desfiinţată şi aduse măicuţe de prin toată ţara pentru
terminaseră. Dacă în 1944 BNR deţinea 244,9 tone de aur, în întreţinere administrativă.
anul 1953 cantitatea se redusese doar la 53,3 tone.»2
Bastion al rezistenţei anticomuniste prin egumenii,
Din cauza ultimei conflagraţii mondiale Tismana şi-a preoţii şi călugării ei, mănăstirea a suferit nu numai pierderi
pierdut statutul său de staţiune climaterică ieşind de facto, fără mari din punct de vedere a organizării monahale dar şi ca
nici un decret oficial din rândurile oraşelor turistice şi devenind amenajare. Captarea pârâului de peşteră Gurnia, pentru
o simplă reşedinţă de comună.
alimentarea Văii Tismanei cu apă potabilă a fost cea mai mare
Datorită schimbării de regim comunist, unde totul era catastrofă. De bună seamă că pentru dezvoltarea energetică
la cheremul autorităţilor şi nimic nu mai trebuia să rămână a ţării era mai importantă organizarea de şantier apoi lucrul
proprietate privată, Tismana a decăzut dramatic.
din plin al muncitorilor cazaţi în Colonia muncitorească
Nu se ştie dacă distrugerile de la Ocolul Sivic, parcul „George Coşbuc”, dotată centru de calcul, cu cantină, club,
de la Fântâna Chihaia şi „Drumul Tainelor” au fost făcute din punct sanitar şi magazin universal. Dar distrugerea sursei de
ordinul deţinuţilor politici Gheorghe Gheorghiu Dej, Emil apă a celebrei cascade a mânăstirii, cea care-i făcea o faimă
Bodnăraş, Nicolae Ceauşescu şi alţi capi comunişti care extraodinară tuturor, de la pictori şi fotografi, până la simplul
lucraseră aici fiind aduşi la muncă forţată din lagărul de la vizitator ce dorea „o poză lângă cascadă” a fost cea mai
Târgu-Jiu. Dar noile autorităţi comuniste au făcut totul, cu mare mare pierdere a Văii Tismanei.
râvnă, ca să-i răzbune. Până şi frumoşii trandafiri bengalezi au
Pârâiaşul foarte mic lăsat să cadă pe imensul bloc de
fost smulşi cu ură din pământ şi aruncaţi în râu. Această atitudine sigă a făcut ca vegetaţia să crească prin locurile seci, cascada
de dărâmare a to ceea ce era „burghez” a continuat în toată devenind un imens bloc de bălării şi mărăcini. Multă vreme sperioada comunistă. Istoria şi patrimoniul cultural al localităţii a minţit că tunelul subteran dintre hidrocentralele Tismana
nu mai conta, comunismul culminând cu „construcţia societăţii amonte şi Tismana aval a făcut ca debitul Gurniei să sece.
socialiste multilateral dezvoltate”.
Cu toate acestea, azi lucrurile sunt evidente: în realitate,
„Aleea Tainelor” a fost distrusă, mai întâi prin Pârâul Gurnia a fost deviat prin spatele mânăstirii, un nou şi
amenajarea unui lac de apă pentru alimentarea locomotivelor imens bloc de sigă creându-se pe lângă Paraclis şi presând
CFF Tismana, care urcau la munte, apoi la nordul ei s-a fragilul platou de tuf calcaros pe care s-a construit mânăstirea.
amplasat staţia de betoane a şantierului Sistemului 13 http://tomoniu.sapte.ro/ntomoniu/tismana/getodacii/index.htm
Hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana. Celebra fântână Chihaia, capitolul TAINE
unde se adunau celebrităţi ale vremii, a fost distrusă de Sfatul 1 http://www.tomoniu.ro/opinii/cultura/operatiunea-tismana.htm
.
Popular (primăria). S-a măcelărit cu plăcere „opera boierilor” 2 Ibidem 1
şi s-a captat izvorul pentru a alimenta „Partizana”, vechea
denumire a actualei „Arta Casnică”, precum şi satul. Din fericire
o parte din frumoasele ornamentaţii de sigă care străjuiau
fântâna Chiaia au fost transportate în faţa sediului cooperativei
„Arta Casnică”. Cu ele s-a amenajat aici o fântână „arteziană”.
A fost singura tentativă de conservare a operei de artă, datorată
cooperativei. Partea centrală frumos ornată în dale de piatră a
Fântânii Chihaia s-a „pulverizat” pe la casele constructorilor, a
lucrătorilor care nu-şi dădeau seama de valoarea ei.
În „mânie proletară” au fost împărţite şi bunurile
naţionalizate de la Vila Sfetea. De exemplu, se putea cumpăra,
cu cinci lei, de la Sfatul Popular, denumirea comunistă a
primăriei, o pendulă. Nici din amenajările făcute de regii
României n-a mai rămas nimic. Frumoase felinare ornate,
amplasate pe stâlpi de fier artistic turnaţi şi la distanţe egale,
erau aprinse noaptea pe valea Tismanei. Le aprindea bunicul
lui Mihăiţă Popescu care primise loc de casă aici şi care era
plătit special pentru îngrijirea şoselei de pe Valea Tismanei.
19 mart. 2011 - Cascada prin spatele mânăstirii
Când acesta nu a mai putut, deschisese aici un restaurant numit
„La Rozica”, i-a luat locul Nicolae Miholcea zis şi Nicolae „a ‘lu
Cu acest număr, serialul “Pe urmele lui Coşbuc la
regele”. Deşi comuniştii îl expulzaseră pe rege, el a continuat
Tismana” ia sfârşit. Cei care deţin şi alte texte sau
să le îngrijească. Cât a mai trăit el au trăit şi felinarele. Apoi au
imagini îi rugăm să le pună la dispoziţia redacţiei! După
avut soarta fântânii Chihaia. Poiana „Bâlciului Sântămăriei”
aflată vizavi şi la nord de mănăstire a fost şi ea sacrificată cum se vede la pagina 31, noi respectăm prorietarul de
drept, precizând colecţia de unde ne provin!
iniţial pentru o „Vilă PCR”. Bâlciul Sfintei Maria Mare a fost
mutat în sat. Din fericire, PCR-ul a primit şi el Atenţie! După fotografiere documentele se înapoiază,
dacă le pierdeţi, recuperaţi copiile din revistă!
Pagina 32 blestemul dacilor, în 1989.13
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UN MEMBRU AL FILIALEI GORJ ŞI UN REDACTOR AL
REVISTEI „SĂMĂNĂTORUL” NOMINALIZAŢI LA

PREMIILE ANUALE
acordate de Liga Scriitorilor autorilor
cărţilor apărute în anul 2013
Aşa cum s-a procedat şi în anii trecuţi, Liga Scriitorilor Români acordă premii autorilor,
indiferent din ce organizaţie profesională fac parte, pentru cărţile publicate în anul anterior.
Subliniem faptul că volumele apărute aparţin Literaturii Române şi nu unei organizaţii
oarecare (USR, LSR sau SSR ). De aceea Liga Scriitorilor Români, fiind o organizaţie
profesională democratică, nu ţine cont de apartenenţa autorilor faţă de USR, LSR sau SSR
şi nici de simpatiile politice ale autorilor.
Secţiunea poezie
“Pentru nesfârşitul elogiu “de Ion Mânzac

Secţiunea proză scurtă
“ Unde se adapă fluturii“ de Voichiţa Pălăceam-Vereş

Secţiunea roman
“Culduşii “ de Valeriu Ilica

Secţiunea critică literară
“Între Thaila şi Minerva “ de Al. Florin Ţene
Secţiunea istorie literară
“Carpe Diem “ de Ion Velica

Secţiunea monografie
“Monografia oraşului Tismana “ de Nicolae N. Tomoniu
Secţiunea eseu
“ Cuvinte pentru viitor“ de Monica Mureşan

Secţiunea spiritualitate
Domnului Nuţu Roşca pentru ansamblul operei sale

Secţiunea poezii pentru copii
“Inocenţă “ de Niculaie Apostol

Secţiunea proză pentru copii
“Un future, o floare, o albină “ de Rucsandra Benea

Secţiunea Antologii
Antologia de epigrame “Cvadriga cu pegAŞI” (Eugen Albu, Gheorghe Bâlici, Dan Căpruciu,
Ion Diviza).

Secţiunea proză umoristică
“ Fiecare cu golgota sa“ de Ion Constantinescu

Secţiunea periodice
Anuarul Asociaţiei Liga Scriitorilor aş Filialei Banat-Timişoara, realizat de prof. Doina Drăgan
şi prep. Univ.Andreia - Elena Lampinen-Anucuţa.

Comisia de jurizare
Pagina 33

Sămănătorul - Anul IV. Nr. 1(2) - ianuarie 2014 - NOUTĂŢI

LSR – Filiala Gorj şi-a creat propriul site, Vă invităm să-l vizitaţi:

http://www.tismana.eu/lsr-gorj/index.htm

Diploma
acordată de

Liga
Scriitorilor
Români
pentru
nominalizarea
din judeţul
Gorj
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Viaţa şi activitatea papei Inocenţiu
al III-lea

1.
Viaţa şi activitatea papei Inocenţiu
al III-lea
Ales în fruntea Bisericii la numai 38 de ani,
Inocenţiu al III-lea (Lothario Conti di Segni) încarnează
cel mai bine supremaţia incontestabilă a Papalităţii,
aşa cum se conturase aceasta încă din epoca „Certei
pentru Învestitură”. În acelaşi timp, guvernarea sa reprezintă
expresia ultimei tentative a Bisericii de a da un conţinut precis
conceptului de hegemonie universală în dubla sa ipostază,
spirituală şi temporală. Viziunea teocratică inocentină este
pusă în evidenţă de câteva momente semnificative. Cel dintîi
ca importanţă, deşi ultimul în ordine cronologică, a
fost convocarea celui de-al IV-lea conciliu ecumenic de la
Lateran, din noiembrie 1215. Reunind peste 1500 de
reprezentanţi ai comunităţilor religioase din
întreaga Creştinătate latină, inclusiv din fostele teritorii de
margine (Portugalia, Scoţia, Polonia) şi din Orient, conciliul
a adoptat o serie de măsuri extrem de cuprinzătoare, care
v izau toate f ormele de activ itate, precum şi
organizarea Bisericii în integralitatea ei.1
Hotărârile conciliului s-au ref erit deopotrivă
la guvernarea instituţiei ecleziastice şi la formarea clerului;
la competenţele episcopilor şi la teologia sfintelor taine; la
morala creştină şi la ansamblul procedurilor administrative,
precum şi la nenumărate alte aspecte, tot atât de importante
pentru funcţionarea “societăţii credincioşilor”. Prin toate
acestea, conclavul nu numai că a dat un impuls decisiv
procesului de organizare centralizată a Bisericii şi de afirmare
a supremaţiei sale, inaugurat în secolul precedent. În acelaşi
timp, el oglindea şi efortul de unificare şi “raţionalizare” a
normelor şi practicilor credinţei, simultan cu extinderea lor la
ansamblul Creştinătăţii, ceea ce constituia o noutate absolută
în raport cu perioadele precedente, arătând şi mai limpede
vocaţia hegemonică a Pontificatului roman.
Această expansiune a fost cu atît mai lesne de
întreprins, cu cât papalitatea a dispus, cu începere din primii
ani ai celui de-al XIII-lea veac, de sprijinul noilor ordine
monastice, al dominicanilor şi franciscanilor, organizate pe
baza regulii apostolice (şi ea inedită în raport cu principiile
monahismului tradiţional), care au fost utilizate ca instrumente
nu numai de consolidare a autorităţii papale, ci şi de extindere
a influenţei Bisericii, atât în interiorul Creştinătăţii, printre
comunităţile la care mesajul evanghelic ajungea mai greu,
cît şi în afara acesteia, printre popoarele necreştine,
ca, bunăoară, mongolii, în legătură cu care papalitatea a nutrit
o vreme iluzia unei posibilităţi de convertire. Activitatea celor
două ordine nu constituie doar expresia
Pagina 35 dimensiunii evanghelice şi militante asumată

de creştinismul secolelor XII-XIII. De fapt, această nouă
dimensiune însăşi (ca, de altfel, şi amintitele forme de
organizare monastică menite a o concretiza) era impusă de
amploarea luată în epocă de fenomenul contestaţiei religioase,
a cărui reprimare constituia, poate, imperativul cel mai urgent
cu care s-a confruntat, în veacurile respective, papalitatea.
Această acţiune reprezintă încă unul din momentele care au
marcat pontificatul lui Inocenţiu al III-lea, scoţându-i şi mai mult
în relief vocaţia hegemonică. Principala ţintă a acestei represiuni
a fost erezia cathară sau albigensă, implantată trainic, de la
finele secolului al XI-lea, în regiunile mediteraneene ale Franţei
de mai tîrziu, ca urmare, între altele, şi a protecţiei acordate de
seniorii locali, îndeosebi de Raymond de Saint-Gilles, conte de
Toulouse. 2
Această neobişnuită conexiune, cu atît mai stranie, în
aparenţă, cu cât prezenţa aici a catharilor nu determinase elita
nobiliară din regiune să repudieze adevărata credinţă spune mult
despre coloratura nu doar religioasă, ci şi politică, a ereziei, a
cărei atracţie se cuvine explicată nu numai prin doctrina ei
rigoristă, ci şi prin rezistenţa pe care particularismele locale o
puteau opune, în această formă, presiunii centralizatoare
exercitată de monarhia capeţiană şi Biserica romană. Pe de
altă parte, faptul că albigensii au prins rădăcini atît de puternice
în mediile urbane din sud nu este câtuşi de puţin întâmplător.
Acest lucru denotă că zona maritimă mediteraneană redevenise,
în acea epocă, intens circulată şi, prin urmare, deosebit de
permeabilă diverselor influenţe exercitate pe filiera circuitelor
comerciale.
Totodată, punându-ne în situaţia de a constata uriaşa
discrepanţă, din acea epocă, dintre regiunile sudice şi cele
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nordice ale regatului capeţian, acelaşi fapt confirmă opinia
multor istorici contemporani, care, referindu-se la Franţa acestei
perioade, au caracterizat-o ca fiind structurată în două entităţi
absolut distincte. Împotriva albigensilor, Inocenţiu al III-lea a
iniţiat, în 1213, o veritabilă cruciadă, ai cărei participanţi (nobili
provenind din părţile nordice ale regatului, puşi sub conducerea
lui Simon de Montfort), au fost cu atît mai tentaţi să se angajeze
în această campanie, cu cât li se promiseseră beneficii
funciare substanţiale în teritoriile pe care le-ar fi cucerit.
Succesul cruciadei a fost neobişnuit de rapid. 3
După cucerirea, rînd pe rînd, a principalelor oraşe din
regiune (Béziers, Carcassonne şi Toulouse) şi zdrobirea la Muret
(13 septembrie 12139) a oştilor lui Pedro al II-lea de Aragon,
sosite în ajutorul celor atacaţi, armata lui Simon de Montfort şi,
mai apoi, a regalităţii franceze a desăvârşit, pînă în anul 1244
(data cuceririi ultimului bastion al rezistenţei cathare, fortăreaţa
Montségur), ocuparea întregii regiuni.4 Drept recompensă şi în
conformitate cu promisiunea iniţială, seniorii au primit din partea
papei posesiunile învinşilor, dar – fapt semnificativ – ca feuduri
pontificale, modalitate prin care Inocenţiu al III-lea îşi asigura
un control direct, asupra tuturor teritoriilor smulse ereziei.
Procedeul era, de bună seamă, neobişnuit pentru o instanţă
care nu revendicase, până atunci, decât o întâietate morală
(spirituală), nicidecum materială. În logica acţiunilor concepute
de Inocenţiu al III-lea, el nu era, însă, deloc paradoxal. 5
Aceeaşi practică fusese utilizată (şi urma să mai fie)
de papalitate şi în raporturile acesteia cu diferite regate
europene, pe ai căror monarhi Inocenţiu al III-lea şi-i
subordonase în calitate de vasali. Aşa s-a întâmplat, bunăoară,
cu regele Aragonului, menţionat mai sus, care a fost obligat să
vină la Roma pentru a depune omagiu papei, în schimbul
regatului, pe care şi-l păstra, dar ca feudatar al Sfîntului Părinte.
Bula pontificală emisă cu acest prilej preciza că urmaşii săi
erau ţinuţi, înainte de înscăunare, să solicite coroana seniorului
apostolic. La fel Ioan Assan al II-lea a obţinut coroana regală
şi protecţia Romei cu aceeaşi condiţie, un legat pontifical
autorizîndu-l să bată şi monedă proprie (1204). Acelaşi procedeu
a fost aplicat de Inocenţiu al III-lea şi în Sicilia (administrată,
un timp, ca şi cum ar fi fost vorba de o posesiune pontificală) şi,
de asemenea, în Serbia, unde Ştefan Nemanja, îngrijorat de
tratativele dintre Bulgaria şi Sfântul Scaun, s-a apropiat de
Inocenţiu al III-lea, cu promisiunea de a-şi plasa regatul sub
jurisdicţia papalităţii, în schimbul coroanei de rege (primită
în 1217). 6
Prin acest sistem de relaţii, papalitatea a fost, la
începutul secolului al XIII-lea, mai aproape ca oricând de a-şi
extinde influenţa asupra întregii Creştinătăţi, inclusiv a celei
ortodoxe, ca urmare a reculului temporar, dintre 1204 şi 1261,
al hegemoniei bizantine în Răsărit. Tot în calitate de senior,
Inocenţiu al III-lea l-a constrâns pe Ioan Fără Ţară săi presteze
omagiu preferenţial de vasalitate (“hommage lige”), să-l
recunoască suzeran şi să accepte a-şi considera regatul ca feud
al Papei (1213). Acest act punea capăt unui îndelungat conflict,
la a cărui origine s-a aflat tot dreptul de învestitură. Obiectul
litigiului l-a reprezentat arhiepiscopatul de Canterbury – cel mai
important sediu ecleziastic din Anglia – pentru care, atât Ioan,
cât şi Papa aveau câte un candidat propriu. Refuzul regelui de
a recunoaşte învestitura pontificală – după ce, în secolele
anterioare, toţi predecesorii săi acceptaseră acest principiu şi
se raliaseră decretelor gregoriene şi urbaniene – a avut, pentru
Ioan, urmări deosebit de grave: După opinia lui Marcel Pacaut,
victoria de la Muret a fost o adevărată victorie “naţională”,
mult mai importantă de cît avea să fie aceea
de
la Bouvines, din luna iulie a anului următor
Pagina 36

(1214). Ea a răsturnat complet situaţia în regiunile
mediteraneene, antrenând unificarea lor definitivă cu teritoriile
din nordul regatului.
Cât despre Aragon – care, în urma înfrângerii suferite
a rămas doar cu senioria de Montepellier (dar nu pentru mult
timp), el va fi, după această dată, definitiv respins dincolo
de Pirinei, fiind obligat a-şi reconsidera proiectele numai în
funcţie de situaţia din Peninsulă şi a-şi reorienta expansiunea
spre bazinul mediteranean proxim (insulele Baleare şi Sicilia)
în 1208 Inocenţiu a aruncat interdicţia asupra întregului regat,
măsură urmată, trei ani mai târziu (în 1211), de un decret
care îi elibera pe supuşi de obligaţia lor de fidelitate faţă de
monarh. În acelaşi timp, Papa a depus toate străduinţele de
a-l atrage pe Filip al II-lea August, regele Franţei, într-o
cruciadă care trebuia să-l alunge pe Ioan de pe tron, ceea
ce, pentru monarhul capeţian, a constituit o bună ocazie de a
mai da o lovitură rivalului său Plantagenet cu care se afla de
mai mulţi ani în conflict pentru ducatul Normandiei. În aceste
circumstanţe, şi confruntat cu revolta baronilor, care îl
obligaseră să le reconf irme, prin Magna Carta,
vechile privilegii, Ioan a trebuit să se încline, obţinând în
schimb anularea, în 1215, de către Papă a actului
prejudiciant, considerat de Inocenţiu al III-lea ca dăunător
propriei suzeranităţi, prin însăşi faptul că diminua puterile
vasalului său. 7
În 1216, la moartea Papei, supremaţia deopotrivă
spirituală şi temporală a pontificatului în Occidentul medieval
era nu numai deplină, ci şi de necontestat. Ea se va menţine
şi se va consolida şi în deceniile următoare, cînd Biserica se
va impune definitiv asupra eternului ei rival, Imperiul. Pînă a
nu intra în detaliile acestei ultime confruntări, se cuvine să
ne oprim asupra temeiurilor doctrinare ale teoriei inocentine
a supremaţiei pontificale, cu atît mai mult, cu cît acestea
constituie un important pas mai departe în raport cu
ideile gregoriene. Cea mai semnif icativ ă noutate în
interpretarea dată de Inocenţiu al III-lea prerogativelor papale
şi, totodată, piesa cea mai importantă a doctrinei teocratice
pe care el a desăvîrşit-o a fost asumarea dreptului de
interv enţie în problemele temporale. Inov aţia era
considerabilă, din moment ce nici unul dintre înaintaşii săi, nici
chiar neîmpăcatul adversar al lui Henric al IV-lea nu se gândise
să meargă atât de departe, încât să intre pe un tărâm prin
tradiţie rezervat competenţei principilor laici.
Argumentul invocat de Inocenţiu al III-lea pentru a
legitima această intruziune a fost că, în anumite situaţii,
impuse de cursul evenimentelor, Sfîntul Părinte avea dreptul
de a interv eni în problemele seculare, dacă
implicaţiile acestora erau de natură spirituală. Or, cum nici
una dintre evoluţiile temporalului nu se putea sustrage acestor
incidenţe, mai ales atunci când era vorba de conflictele dintre
monarhi (ca, bunăoară, cel dintre Filip al II-lea şi Ioan Fără
Ţară sau războiul dintre Otto de Braunschweig şi Filip de
Suabia, care îşi disputau coroana imperială), intervenţia
pacificatoare a Papei nu cunoştea, practic, limite, putânduse exercita oricând şi oriunde. Ea era cu atât mai firească şi
legitimă, cu cât numai Papa poseda deplina suveranitate în
raport cu problemele acestei lumi. Spre deosebire de Împărat,
care nu putea revendica decât un drept de administrare
(“potestas” sau ”administratio”), Papa, în calitate de vicar nu
numai al Sfântului Petru, ci al lui Hristos însuşi (vicarius
Christi), era liber să acţioneze în toate domeniile (chiar dacă,
principial, această libertate nu se putea exercita decât în
împrejurări excepţionale). Acelaşi drept mai era întărit şi de
faptul că demnitatea imperială ţinea, în fond, tot de
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papalitate, atât prin originea sa (“principaliter”) –
întrucît Biserica, prin Leon al III-lea, îi asigurase “translaţia”
de la romani la germani –, cît şi prin finalitate (“finaliter”), de
vreme ce rostul ei ultim era de a servi cauza spirituală.8 În
acest mod, Inocenţiu al III-lea răpea Împăratului orice
justificare religioasă a puterii, desăvârşind, şi de jure, o
subordonare care constituia deja, în planul faptic, o realitate
ce data de mai multe decenii.

2.
Personalitatea papei Inocenţiu al III-lea
reflectată în paginile istoriei
În timpul domniei acestui mare papp, Scaunul Romei
a ajuns la apogeul puterii sale. Secolul al treisprezecelea se
distinge, în general, ca miezul zilei gloriei pontificale. Am văzut
zorii înălţării papale, sau, mai curând, mijirea zorilor ei, în
planurile îndrăzneţe ale lui Inocenţiu I şi Leon cel Mare, în
secolul al cincilea. Grigore cel Mare, în secolul al şaptelea, şi
Nicolae şi Ioan în cel dea-al nouălea, au făcut multe pentru a
pune bazele marelui edificiu papal, iar Grigore al-VII-lea a
înălţat suprastructura lui. Unicul obiectiv al ambiţiei preotului
fără scrupule era acela de a reda Romei papale tot ceea ce
pierduse Roma imperială, astfel încât Scaunul Sf. Petru să
fie deasupra tuturor tronurilor. Dar îndrăzneţul papă a pierit în
lupta disperată. Roma a fost cucerită, şi, după cum am văzut,
Hildebrand a fost obligat să fugă şi a murit în exil, la Salerno.
Timp de mai bine de o sută de ani nu a venit nici un
papă care să continue lucrarea pe care o începuse el, dar, la
începutul secolului al treisprezecelea, geniul lui Grigore a fost
depăşit de Inocenţiu. Planurile îndrăzneţe ale celui dinainte
au fost adese la îndeplinire complet de cel din urmă. Fărăndoială, a fost o conjunctură de împrejurări favorabile, iar
puterile minţii sale erau potrivite pentru a-şi atinge obiectivul
principal, el obţinând astfel ceea ce de veacuri dominase
imaginaţia papilor: “supremaţia sacerdotală, monarhia regală
şi stăpânire peste toţi regii pământului”. Preotul încoronat al
Romei a ajuns să pună în mişcare cu o mână de maestru şi
cu o perseverenţă neostenită întreaga maşinărie a papalităţii
pentru a menţine şi consolida suveranitatea absolută a
Scaunului de la Roma. Dar, odată ajuns la vârf, trebuie să ne
oprim pentru o reflecţie. Să facem un efort pentru a vedea
care este gândul lui Dumnezeu cu privire la marele sistem
religios, nu numai mărturia istoriei.9

et in devotione sedis apostolicae solidemus. Dilectum itaqae
filium nostrum Dominicum archipresbyterum Graecorum de
Brundusio ad te personaliter destinantes, monemus nobilitatem
tuam et exhortamur in Domino, ac per apostolica tibi rescripta
mandamus quatenus ipsum humiliter et devote recipiens,
honorifice ac benigne pertractes et pereum plenius nobis tuam
devotionem exponas. Cum enim plene nobis per ipsum de
sinceritate tai propositi et devotionis affectu constiterit, ad te
proposuimus maiores nuntios vel legatos potius destinare, qui
tam te quam tuos in apostolicae sedis dilectione confirment; et
te de benevolentia nostra efficiant certiorem. 11
„Inocenţiu episcopul etc.. Nobilul bărbat Ioaniţiu etc.
Domnul a ţinut seama de smerenia şi credinţa pe care ştii că
le-ai arătat până acum bisericii romane şi în tumultul ?i
primejdiile războiului nu numai că te-a ocrotit foarte mult ci tea şi dus la mărire în chip uimitor şi cu îndurare. Iar noi, auzind
că strămoşii tăi şi-au tras originea din nobila stirpe a oraşului
Roma, iar tu ai moştenire de la ei nobleţea sângelui şi
simţământul curat de credinţă pe care îl ai faţă de scaunul
apostolic, ca pe o lege moştenită, de multă vreme ţi-am propus
prin scrisorile şi trimişii (noştri) să te vizităm [...]”12
1
Stănescu Gheorghe, Studii de istorie bisericească universală şi
patristică, Editura Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1998, p. 78
2
Ibidem, p. 112
3
Manolescu Radu, Istoria Evului Mediu. Vol. I – Feudalismul timpuriu,
Editura Centrul de multiplicare al Universităţii Bucureşti, Bucureşti,
1972, p. 241
4
Ibidem, p. 272
5
Stănescu Gheorghe, op. cit., p. 111
6
Costăchel Valeria, Istorie universală, Bucureşti, 1972, p. 171
7
Stănescu Gheorghe, op. cit., p. 89
8
Ibidem, p. 75
9
Jacques Le Goff, Pentru un alt Ev Mediu, Editura Meridiane, Bucureşti,
1986, p. 55
10
Patrologia Latina. Tomus CCXIV , Paris, 1890 (p. 825), preluată de pe
site-ul : http://tiparituriromanesti.wordpress.com/2012/11/14/papainocentiu-al-iii-lea-catre-ionita-asan-caloian-decembrie-1199/, accesat la
data 20 decembrie 2013
11
Ibidem, http://tiparituriromanesti.wordpress.com/2012/11/14/papainocentiu-al-iii-lea-catre-ionita-asan-caloian-decembrie-1199/ ,accesat 20
decembrie 2013
12
Traducere Adina Berciu-Drăghicescu, Liliana Trofin, Culegere de
documente privind istoria românilor. Secolele IV-XVI. Partea I, Bucureşti,
2000

3.
Scrisoarea trimisă de papa Inocenţiu către
Ioniţă Asan Caloian (Decembrie, 1199)10
Nobili viro Johannitio,
Respexit Dominus humilitatem tuam et devotionem
quam erga Romanam Ecclesiam cognosceris hactenus
habuisse, et te inter tumultus bellicos et guerrarum discrimina
non solum potenter defendit, sed etiam mirabiliter et
misericorditer dilatavit. Nos autem audito quod de nobili Urbis
Romanae prosapia progenitores tui originem traxerint, et tu
ab eis et sanguinis generositatem contraxeris, et sincerae
devotionis aflfectum quem ad apostolicam sedem geris quasi
haereditario jure, jampridem te proposuimus litteris et nunciis
visitare. Sed variis Ecclesiae sollicitudinibus detenti hactenus
non potuimus nostrum propositum adimplere. Nunc vero inter
alias sollicitudines nostras, hanc etiam assumendam duximus,
immo consummandam potius jamdudum assumptam, ut per
legatos et litteras nostras te in laudabili foveamus proposito

Nota redacţiei. Începând din anii 1185-1187 românii (vlahii)
alături de bulgari ies de sub stăpânirea Imperiului bizantin.
Victoria împotriva bizantinilor, duce la crearea un stat
multinaţional cunoscut ca Imperiul vlaho-bulgar, condus până
în 1258 de dinastia românească (vlahă) a Asăneştilor. Ioniţă cel
Frumos (Caloian, 1197-1207), într-o scrisoare adresată Papei i
se adresează cu cuvintele Caloiohannes Imperator Bulgarorum
et Blachorum (Caloian, împaratul bulgarilor şi al vlahilor).
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Ioan Asan al II-lea
(1218-1241)
(pictură murală, biserica
Mânăstirii Zografu – Grecia)
Întemeierea de către
romani în secolul al XIV-lea
a celor două state proprii
nord-dunărene, Tara
Românească sub Basarab I
(1310-1352) şi Moldova sub
Bogdan I (1359-1365),
printr-un excepţional efort de
despresurare de sub
dominaţiile străine, a fost
faptul decisiv al istoriei
naţionale româneşti.)
Un site excelent despre România! Vă invităm să-l vizitaţi:

http://ecomareaneagra.wordpress.com/civilizatii-pontice/romania/
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1 - Eminescu june

2 - Eminescu în jurul
vârstei de 30 ani

3 - Eminescu la 39 de ani

Patru fotografii ca sigure că aparţin poetului Mihai Eminescu

4 - Eminescu in revista
Familia

Presupusul
Eminescu
citind reginei

Regina Elisabeta, cea care publica
poezii în revista “Sămănătorul” sub
pseudonimul “Carmen Silva”

O fotografie în care se presupune că apare şi
poetul Mihai Eminescu
Să dăm cezarului ce-i al cezarului! Iată că jurnalistul Victor Roncea, cel pe care lam criticat data trecută în revistă pentru o scriere contravenţională pe Arcul de Triumf,
face şi treabă bună de jurnalist. A întrebat Centrul de Cercetare Carmen Sylva, de unde
provin două fotografii în care Eminescu apare ca citind reginei poezii, Centrul, prin doamna
Zimmermann, răspunde: «Stimate Domnule Roncea, în fotografiile menţionate este vorba
de secretarul Reginei, Edgar dall'Orso. Cu Eminescu nu am văzut până acum nicio fotografie
a Reginei. Cu deosebita consideratie, Silvia I. Zimmermann».(sursa:http://kolokyntos.blogspot.ro)
Şi fotografia de la pagina 6, preluată de pe wikipedia este tot o presupunere. De altfel, wikipedia
devine pe zi ce trece tot mai puţin credibilă dar despre asta vom mai vorbi în numerele viitoare!

