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Sămănătorul - Anul III. Nr. 1 - ian. 2013 - EDITORIAL
Un editorial
de Nicu N. Tomoniu
membru al LSR

Un grup de intelectuali
din Târgu Jiu au aderat la AST:

REVIRIMENT LITERAR
GORJEAN! www.tomoniu.ro
Scriam în editorialul lunii decmbrie că “România tainică şi profundă” a lui Artur Silvestri
stă modestă şi sfioasă la porţile literaturii şi n-are curaj să intre. Iată că un mare pas a fost făcut.
Mai întâi, prin intrarea juristului Florian Văidianu ale cărui scrieri se înscriu perfect în tematica
“Sămănătorului” prin povestirile lui frumoase despre viaţa la ţară, aşa cum era odinioară şi cum
- Vai! - am vrea să mai fie! Fenomen remarcat şi de pricepuţii noştri critici literari.
Apoi l-a urmat distinsul doctor Doru Fometescu, care deşi profesează în Târgu Jiu este un
apreciat promotor cultural în satele noastre aşa cum - acum un secol - era George Coşbuc la
Tismana. Nu întâmplător a devenit cetăţean de onoare al comunei Ciuperceni şi a primit “Diploma
de Onoare” în satul apropiat Teleşti, pentru înalta ţinută a manifestărilor spirituale şi culturalartistice reunite în proiectul cultural „Logodna vinului cu ulcica". Aţi mai auzit vreo sintagmă
mai potrivită pentru promovarea tradiţiilor strămăşeşti în satele noastre uitate de lume? Acolo,
în lumea aceea mirifică de ţărani care se împotrivesc imboldurilor unor politicieni îmbuibaţi de a
pleca din ţară dacă nu le convine traiul de iad gândit de ei, doctorul Fometescu vede “Focuri
peste zăpezi”. Speranţă pentru o vălvătaie de românism şi patriotism care nu mai are de unde
veni decât din focurile aprinse de ţărani, aidoma focurilor răscoalei din anul 1907!
Ce metaforă frumoasă, ca atâtea altele din poezia doctorului Doru Dumitru Fometescu, o
poezie de “factură filosofică şi de inspiraţie fenomenologică”, cum îi plăcea lui Artur Silvestri să
eticheteze talentul nativ al poeţilor de excepţie şi care l-a făcut pe Ioan Popescu-Chebacea să
dedice “celor ce se vor întâmpla la Văianu-Ciuperceni”, versurile de profundă emoţie: Lumea
asta infinită/O priveşti, o simţi, o crezi.../Puţini ştiu că o sărută/Focuri mari peste zăpezi.;
(continuare în pag. 3)

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

Domeniile de
critică literară
ale
redactorilor
sunt
orientative

CEZARINA ADAMESCU - Galaţi
Redactor de critică literară, folclor, culte, minorităţi
IULIU-MARIUS MORARIU - Salva, Bistrita-Năsăud
Redactor privind recenzii ale debutanţilor la “Semănătorul”
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Care sunt aceste focuri/Ce ţin viaţa pe pământ?/OAMENII acestor locuri/Şi CREDINŢA lor de
sfânt!; Focuri, focuri ce topesc/Nămeţii pân-la pârleaz,/Cu-al lor har dumnezeiesc,/Ard prin veacuri
până azi… (pg. 124, fragment din poezia cu acelaşi nume ca a volumului publicat online la
“Semănătorul” luna aceasta: “Focuri peste zăpezi”)
O altă piesă de mare calibru a culturii gorjene care a călcat pragul redacţiei “Semănătorul”
a fost profesorul universitar Moise Bojincă, rector al Universitatii "Constantin Brancusi" din
Târgu Jiu şi preşedinte al Fundaţiei Culturale "Casa Brâncuşi - Hobiţa". Cunoaşteam pe Domnia
Sa doar din ziare şi era prima dată când stăteam de vorbă la aceiaşi masă. Şi au fost necesare
doar câteva minute pentru a-mi da seama, că departe de acele funcţii publice importante pe care
le deţine, aveam în faţă un erudit de excepţie cu care am cutreierat, timp de câteva ore, istoria,
cultura şi tradiţiile neamului nostru românesc, uitând de bucatele alese din faţa noastră, uitând
practic de tema îniţială stabilită. Se aşezase - parcă pus de Dumnezeu - marele Brâncuşi asupra
noastră şi ne purta cu el într-un pelerinaj ireal dar de mare simţire spirituală, de la Hobiţa peste
Dealul Manilor, coborând pe lângă Biserica “Buna Vestire” în Valea Sfântă a Tismanei. Aşa neam cunoscut iar spiritul lui Brâncuşi ne-a declarat camarazi întru pătimirea noastră comună şi
dragostea pentru aceste meleaguri, leagănul Basarabilor, voievozi ce şi-au potolit setea din
izvoarele sfinte ale mânăstirii Tismana dând viaţă, putere şi mărire întemeietorilor Ţării Româneşti.
Cu talentul cunoscutului artist plastic gorjean Grigore Haidău aţi făcut cunoştinţă în
numărul precedent al revistei. A fost o revelaţie pentru mulţi iar redactorul nostru pentru rubrica
permanentă «ÎN NUMELE SPERANŢEI», distinsul doctor în filologie prof. univ. Alexandru Melian
a avut cele mai înalte aprecieri faţă de grafica numărului anterior. Desenele d-lui profesor Grigore
Haidău au adus culoare şi prospeţime revistei “Sămănătorul” şi nu putem decât să ne bucurăm
că începând cu numărul următor vom avea încă o rubrică permanentă: “Caricatura lunii”.
Slavă domnului e plin de caricaturi care conduc ţara, are d-l profesor material bogat de
pus pe şevalet! L-aşteptăm deci cu drag în echipa noastră şi cu siguranţă că va veni cu dăruire!
Dl Melian spunea:
“Pretuire şi mulţumire pentru străduinţele şi îndrăzneala făptuitoare de care daţi dovadă,
în conditiile vitrege ale unei societaţi infirmizate nu numai social şi politic, dar şi cultural, moral,...
uman în general. Vă doresc din toata inima să reuşiţi şi vă sunt alături cu toate puterile mele, aşa
modeste cum sunt. Sper ca revista noastră şi afinele ei sa devină mai cunoscute, mai bune, mai
incitante la dialog, să nu mai avem sentimentul, în orice caz eu, că vorbele, gândurile, dăruirile
noastre se risipesc în pustiu...”

Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută
în luna iunie a anului 2011, de către directorul acestei publicatii - Nicolae N. Tomoniu - editor
si manager al siturilor www.samanatorul.ro si www.dornatismana.ro site-uri sprijinite moral
de Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj şi de majoritatea covârşitoare a autorilor care au
avut lucrări pe vechile site-uri suspendate: Semănătorul (www.semanatorul.ro) şi Editura
online Semănătorul. Noile site-uri sunt sprijiite acum material de autorii care îşi publică
lucrările lor, de asociaţii şi fundaţii care activează în Tismana precum şi de sponsorizări şi
donaţii de la firme şi persoane private.
Conceptual si artistic - tehnic, actualul proiect “Revista Sămănătorul” este lansat de
catre prof. Nicu N. Tomoniu, el înlocuind vechiul Buletin informativ “Semănătorul” care apărea
din anul 2009 pe o iniţiativă şi o cheltuială proprie. Înlocuirea acestuia cu actuala revistă s-a
făcut deoarece buletinul lunar nu putea fructifica activitatea autorilor de la Editura online
Semănătorul şi nici nu le putea promova concret activitatea lor literară. Pe de altă parte, în
Buletinul Analize şi Fapte al ARP referirile la noile apariţii de volume publicate erau inexistente.
De altfel nici Revista Sămănătorul n-a fost amintită de ARP niciodată ci acceptată şi tolerată
tacit, ea apărând exact la împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii online “Semănătorul”.
Revista “Sămănătorul” va apare de acum încolo la adresele:

http://www.samanatorul/revista/index.htm Format PDF cu linkuri
http://www.samanatorul.ro/reviste-2012/arhiva.htm Arhiva FLASH cu linkuri
http://www.scribd.com/semanatorul Format document simplu scribd
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ALEXANDRU MELIAN - (n. 1939, Luizi-Calugara,
Bacau). Critic literar, eminescolog, dizident anticeausist.

A DOUA RUBRICĂ PERMANENTĂ:
«În numele speranţei»

EMINESCU
- fragment din cartea în lucru « Auto-interviu » *)
E.F. Si totuşi, în anii de după Revoluţie
n-au lipsit manifestările anti-eminesciene.
Iubirea de Eminescu, admiraţia faţa de
Eminescu, înţelegerea profunzimilor lui
creatoare şi cetăţeneşti au fost, aşa cum ştii
foarte bine, ţintele preferate ale demolatorilor
de statui.
E.M. Uneori, ca să evaluezi
opiniile cuiva, eşti nevoit să vezi cine le emite.
E.F.
Eventual, de ce şi în
numele cui ...
E.M. Bineînţeles. Uneori, aceşti
parametri decodifică coduri şi clarifică uimiri.
Îţi amintesc însă că la ceastă iconoclastie am
răspuns, esenţial, în Argumentul cărţii „Mihai
Eminescu – Poezia invocaţiei”, publicată la
editura ATOS în 1999.
E.F. Da, numai că de atunci a
mai trecut ceva timp.
E.M. Este adevărat, a trecut
vremea, dar nu şi cei care vor s-o maculeze
şi s-o călărească cu orice chip. Iar cele spuse
în cartea mea de acum 13 ani, sunt valabile şi
astăzi. Am să răspund însă la problema pe care
ai ridicat-o, având în minte un personaj bine
cunoscut şi bine răsplătit pentru
ideosincraziile lui anti-eminesciene şi antiromâneşti.
Cum sa-l iubească, cum să-l
admire,...cum măcar să-l înţeleagă pe
Eminescu o fiinţă clonată, un produs de
însămânţare artificială pentru care uterul
matern nu e decât un recipient de reacţie
chimică iar sânul mamei o tetină de cauciuc
?!.. Cum să iubească cineva care în loc de
inimă are un organ anatomic ?!.. Cum să se
nască admiraţia din uscăciunea negaţiei, din
suferinţa invidiei şi din aroganţa fudulă ?!..
Cât despre înţelegere... ea nu cere doar
inteligenţă, ci şi compatibilitate de cod
spiritual. Iar dacă se întâmplă ca, uneori, codul
să fie inaccesibil ori să reprezinte doar o
parolă de mercenar, înţelegerea devine tabu

sau răstălmăcire. Pentru asemenea indivizi,
Eminescu formula în ziarul Timpul din 29 iulie
1881 o sentinţă de perpetuă actualitate: „Geniul
neamului românesc este o carte cu şapte peceţi
pentru generaţia dominantă”.
Iar poezia lui este un turbillon de culori
care cântă, este o simfonie inaccesibilă surzilor
şi o grădină înflorită nedestinată orbilor. Este o
grădină din care se înalţă parfumuri niciodată
perceptibile pentru bolnavii de guturai antiromânesc. Cât priveşte viaţa şi opera lui, ele
reprezintă povestea Feciorului de împărat fără de
stea în care „a pus Domnul nemargini de gândire”
iar lumea unde i-a fost dat să trăiască, nemargini
de suferinţă.
E.F. Această causticitate, această
înverşunare chiar, mă fac să întrevăd în atitudinea
ta ceva care seamănă a misticism, a intoleranţă,
a fanatism aş putea îndrăzni să spun. Nu crezi că
Eminescu e şi el apt de asumare critică ? Crezi
că obrăznicia haiducului NU poate fi arestată la
porţile Ipoteştilor pentru a nu tulbura imnul şi
rugăciunea ?
E.M. Parcă am mai auzit asemenea
întrebări retorice, chiar şi fără a fi nevoie de vreo
îndrăzneală deosebită...
E.F.
Nici nu e de mirare pentru
cineva care nu e surd, nici orb...
E.M. Nici mut... Nu cred însă că ai
dreptate. Causticitatea, înverşunarea mea nu sunt
fructul misticismului, cu atât mai puţin al
intoleranţei sau al fanatismului...Doamne fereşte
! Ele sunt reflexul focalizat al credinţei, al iubirii,
al revoltei.
E.F.
Păi, toate astea sunte cele
mai bătătorite cărări spre misticismul şi
intoleranţa de care am vorbit.
E.M. Iarăşi nu cred. Ele sunt căi de
neocolit pentru împlinirea umană întru bine,
frumos şi dreptate. Este adevărat, cărările ce se
ramifică din aceste mari orizonturi pot fi multe şi
pot rătăci adeseori. Din drumul credinţei se poate

*)Decodificarea iniţialelor care preced textul, cred că va putea fi făcută
după lectura primului capitol.
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croi cărarea fanatismului, din calea iubirii Acum discuţia noastră se referea la Eminescu.
poate coti drumeagul narcisismului iar din Încercam să-ţi explic de unde provine
traseul neasfaltat al revoltei este posibil să se severitatea aprecierilor faţă de comandourile
anti-eminesciene, a acelora care nu-i supun
abată poteci ale crimei.
E.F.
Prea pui sub semnul opera şi viaţa unui examen critic, ci unui fel de
probabilităţii fenomene ce nu sunt deloc linşaj ideologic şi politic. Iar demersul lor nu e
probabile. Fanatismul nu e o probabilitate, ci o făcut în numele şi înteresul literaturi, al culturii,
foarte tristă ?i cuprinzătoare realitate, la fel ci în numele şi intersul celor porniţi să neantifice
narcisismul, cum numeşti tu cam impropriu identităţile naţionale, în general, şi fiinţa
românească,în special. Nici măcar Eugen
deviaţia iubirii.
Ionescu în cartea lui demolatoare „Nu”, n-a
E.M. De ce impropriu ?
E.F.
Pentru că, în realitate, găsit de cuviinţă şi nici justificată negarea unui
această deviaţie se concretizează în iubirea de ziditor întru rostire ca Mihai Eminescu.
Cât despre haiducul cel obraznic de care
sine, în egoismul devastator care pune în
vorbeşti
tu, n-are de ce sparge porţile
mişcare mai toate mecanismele relaţiilor
Ipoteştilor.
Ele sunt deschise, potere nu există
interumane. Cât despre revoltă, ce să mai vorbim
acolo
şi
nici
atotputernici care să-şi oprime
?!...Metamorfozele ei în ticăloşii de toate felurile
supuşii.
Pe
de
altă parte, imnul şi rugăciunea
sunt atât de frecvente încât semnul dubitaţiei se
nu
exclud
exegeza
critică, aşa după cum nu
cuvine mai curând revoltei generoase şi
justifică
macularea
şi
negaţia perfidă.
spiritului de sacrificiu.
Tulburător
este
că
vocaţia profetică a lui
E.M. Nu eşti nici prima nici ultima
Eminescu
se
verifică
şi
în
privinţa posterităţii
lansatoare de opinii care se lasă sedusă de ispita
sale.
El
a
întrezărit
în
negura
viitorului mai toate
absolutizărilor, a generalizarilor în fals. Nu e însă
piticismele
cârtitoare,
atrase
mai curând de
acum e momentul să ne referim la condiţia
pământescul
rătăcirilor
decât
de
cerul înnobilat
tragică a omului, la plămada lui bivalent
de
luceafăr.
antinomizată şi la dinamica, niciodată precis
Iată un fragment revelatoriu din
cuantificabilă, a divinului şi a demonicului din
„Scrisoarea
I” :.
noi. O vom aborda probabil într-un alt context.
„Ba să vezi...posteritatea este încă ?i mai dreaptă,
Neputând să te ajungă, crezi c-or vrea să te admire ?
Ei vor aplauda desigur biografia sub?ire
Care s-o-ncerca s-arăte că n-ai fost vreun lucru mare,
C-ai fost om cum sunt ?i dân?ii...Măgulit e fiecare
Că n-ai fost mai mult ca dânsul. Si prostaticele nări
Si le umflă ori?icine în savante adunări
Când de tine se vorbe?te. S-a-n?eles de mai nainte
C-o ironică grimasă să te laude-n cuvinte.
Astfel încăput pe mâna a oricărui, te va drege,
Răle-or zice că sunt toate câte nu vor în?elege...
Dar afară de acestea, vor căta vie?ii tale
Să-i găsească pete multe, răută?i ?i mici scandale Astea toate te apropie de dân?ii... Nu lumina
Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele ?i vina,
Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt
Intr-un mod fatal legate de o mână de pământ;
Toate micile mizerii unui suflet chinuit
Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit .”
Alexandru MELIAN
Postscriptum. Cezar - Paul Bădescu, - « gunoierul » coordonator al revistei Dilema din 1998,
angajat atunci să îndepărteze zgura care l-ar fi acoperit pe Eminescu (după propria declaraţie) – îţi
mărturiseşte în Adevărul.ro din 29/012013 supravieţuirea culturală şi mândria de a fi fost decorat
de T. Băsescu, ca un fel de recunoaştere a « staturii » lui culturale. Tristă şi umilitoare mândrie !...
Pentru că ridicolă e prea puţin spus !... Iar când aflăm că medalia respectivă purta numele lui
MIHAI EMINESCU, singura reacţie posibilă nu poate fi decât aceea pe care o exprimă cuvântul
neruşinare. Neruşinare pentru un politician incult, cocoţat acolo unde nu-i era locul, neruşinare
pentru un intelectual rătăcit, angajat la întreprinderea de demolare a valorilor naţionale..
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Fundaţia culturală “ Casa
Brâncuşi - Hobiţa”
Fundaţia culturală “ Casa Brâncuşi - Hobiţa”, este persoană
juridică de drept privat, apolitică, nonguvernamentală şi non-profit, cu
sediul în comuna Peştişani, judeţul Gorj.
Fundaţia este constituită în anul 1997 pe durată nedeterminată şi are drept
scop:
·
stimularea potenţialului creativ în domeniul cultural autentic, specific zonei;
·
iniţierea, organizarea şi susţinerea de manifestări culturale şi menite să
conducă la cunoaşterea personalităţii şi a operei marelui sculptor “Constantin Brâncuşi”
·
descoperirea, păstrarea şi semnificarea valorilor spirituale locale;
·
realizarea de schimburi culturale şi turistice cu alte zone din tară şi din
străinătate;
De la constituire şi până în prezent fundaţia s-a implicat în organizarea de
manifestări cultural-ştiinţifice menite să pună în valoare viaţa şi opera marelui sculptor
.
Fundaţia organizează concursuri cu elevii Liceului “Constantin Brâncuşi” din
Peştişani, pe teme brâncuşiene.
In anul 2007, la 50 de ani de la moartea marelui sculptor s-a organizat o excursie
la Paris la locul de veci al marelui sculptor.
Anual la Peştişani se organizează conferinţe ori mese rotunde menite să pună în
valoare opera marelui sculptor.
Are biroul în sediul Primăriei Peştişani, judeţul Gorj
Acces:
DN 67D
Târgu Jiu - Baia de Aramă - Băile Herculane
Site: http://www.casabrancusi-hobita.ro/
Adresa de e-mail:
casabrancusi.hobita@gmail.com

Preşedinte, Moise Bojincă, rectorul Universităţii
"Constantin Brâncuşi" . Târgu Jiu

Site realizat de Asociaţia
“Semănătorul Tismana”
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Imagine parţială a sumarului site-lui fundaţiei
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DORU V. FOMETESCU - (n. 1949,
Ciuperceni - Gorj) - poet, eseist.

Focuri peste zăpezi
- Poezii -

Legea reîntoarcerii
Metafora din titlul acestei cărţi – Focuri peste
zăpezi – este bachelardiană dar şi durandiană.
Bachelard şi Durand văd realul şi imaginarul, banalul
şi fantasticul, prozaicul şi poeticul într-o benefică
sinteză, într-un binom deschis al transcripţiei. Căci,
ce reprezintă noul dacă nu o ciclică recuperare /
reevaluare / transpunere a vechiului / tradiţiei?
Poezia lui Doru V. Fometescu se autodefineşte ca
o reinventare, dar se revendică din spiritul gorjeanopanduresc şi arghezian cu orgoliu justificat, fiindcă
liricele domniei-sale sunt resuscitări arhetipale, arhei
transplantaţi într-o modernitate armonizată
„reîntoarcerii la sacrul suveran”.
Prin tot ce f ace, gândeşte şi scrie Doru V.
Fometescu este un artizan de excepţie şi de expresie
transmodernistă care, în Focuri peste zăpezi (a se
citi: vibraţii ardente peste purităţi de cristal) îşi dă
adevărata măsură.
Este – aşa cum frumos se autodescrie – „un
veghetor arzând şi înfometat de forme clare”, pentru
care secretele marii poezii încep să-şi dezvăluie
nucleele vulcanice, iradiante până la sacrificiu. De
altfel, teza fundamentală a poetologiei sale este
translucid rost(u)ită, cum ar sublinia înţeleptul Noica
– în poeme-manif est precum „Reactiv area
sentimentelor”, „Priviri piezişe”, „Neobarbarul
bezmetic”, „Preajmă la armonii fragile” ş.a.
Ca să conchid totuşi, mărturisesc cinstit că am
crezut şi voi crede neclintit în iubirea pentru dicţiunea
ideopoetică a lui Doru V. Fometescu, în capacitatea
sa de a transcende frivolul cotidian, de a încapsula
esenţe ontologice în versuri-emblemă.
Are domnia-sa un har şi un meşteşug de a nu lăsa
cuvintele în afara fiinţei şi în afara miracolului
acesteia, de a se deschide (r)evoluţiei (est)etice.

Ion PopescuBrădiceni
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Mirajul liniştei subţiri
Nevoia de celălalt –
simplu ţipăt de iubire,
pogoară Cerul înalt
rezonând
nemărginire…
Energia din cuvinte
salvează Fiinţa, subtil
– aerisind joc de
minte, limpezind vis de
copil!
Între virtute şi viciu
stă o margine subţire…
„Trecerea”- i un
sacrificiu printre
nevăzute fire!
18.04.2009
(ajun de Sf. Paşti)
.
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Un pic pandur
Lasă-l
încolo cu
opi ncil e
Domol ritm reinventez
lui cu tot.
– strategie la un crez,
N-av em
un fel de vibraţie la vis
noi bani.
pătrunzător din miez de manuscris…
Cât vrea
pe ele ?
Apoi, în salt spre Adevăr,
- Opt
mă regăsesc abrupt şi în
lei.
răspăr cu cel robit conceptual
- A...n-am mumă. Dacă aş avea un franc, m-aş
şi dus cu pluta printre val…
mărita.
Visul de a fi
Ţiganul care auzi discuţia intră în curte se aşeză
Totuşi puţin admir acel protocronism
lui Valentin Taşcu
pe grămada de lemne şi zise:
ripostă la sistem vuind a sincronism;
azi, mi-aş dori să fiu o punte –- Lasă
istm, dodă, că ne – nţelem noi cu plata. Dacă nCâtcartofi,
iubirea ceapă.
e un tandru
ai
bani,
poate ai bucate. Ceva făsui,
îmblânzitor de timp, fără cinism!
risc,aisuferinţa
Poate şi niscaiva mălai, sare. Poate
şi un childe-a-nţelege
de
viul
–
visul
de
a
fi, fragil
gaz,
că
n-am
mai
aprins
lampa
de
trei
săptămâni.
Un pic pandur cu iz universal,
obelisc,
Ne
culcăm
odată
cu
găinile.
încrezător în joc v ioi – astral.
răcoroasă
nutrind străveziul…
văzu
şi opincile
Aprofundez, ceva. Ei, cum vă Bunica se uită la mine cu drag,iarbă
din
cauciuc
din
cameră
de
maşină.
Erau
noi
şi
luceau.
place? suflu arghezian, instinct
Psalmii tinereţii se adună
Cred că erau date cu untură.
tenace!
în coloane
ce duci
sprijină cer,
- Bine mă, dar vezi să mă asculţi
şi să te
un
răsfăţ
târziu
sub clar de lună cumva,
unde
te
trimit,
auzi
?
Puţin pandur, puţin
trezeşte
vultur
?i
Fac
orice
ai
nevoie,
dar
mi
le
ei
?
arghezian întrezăresc ieşirea
mister…
O
lăsai
să
se
tocmească
cu
ţiganul
şi
intrai
repede
din profan
în grajd la vacă, să rânesc, să mătur, să pun fân
şi reîntoarcerea la sacru suveran!
Poate
proaspăt. Luai şi cotovaica cu boabe
degândul
porumbzeu
să va fi,
fiind
trecere
grăbită
printre
dau
la
găini.
Mă
pusesem
pe
treabă,
ce
mai…
Puţin polemic, dezinvolt şi viu
zori,
Când
am
văzut
că
pleacă
ţiganul
eram
sigur
că
mi
tot susţinut de gândul străveziu…
le cumpărase. Ce frumoase mai erau ! M-am încălţat
ce dormit
amânăîncălţat.
lent drumul cel
cu ele să le fac proba. Noaptea am
13.08.2008
suind dacă la elogii nu te
înfiori…

Provoc apusul să răsară

„Ritmul vertical” pogoară din vers,
fulg zglobiu, colind ce nu se frânge,
doar un strop e sfânt în larg univers
– restu-i ca un zid ce ne
constrânge…

Sunt poate ca un heruvim
stingher în jocul de lumini şi
noapte,
ce domolesc imprevizibil cer
prin nişte rugi, tăceri
şi şoapte…

Prin „Ştiinţa morţii” vârstele se
scurg, „poeţii iubind” femei, iluzii,
vin… Jertfa ca joc la dimineţi amurg – un fel de taină, strigăt ?i
alin!

Bănui că-s rob la sensuri foste
– spornice libertăţi de cuget viu,
pe snobi îi ţintui cu riposte
şi apăr taina omului mlădiu!

Visul de a fi răzbate oricând
spre alte poteci, cale
îndărăt;

Aproape sunt un veghetor
arzând şi-nfometat de forme
clare:
fluide rostuind la suflet
blând şi un apus ce tot
răsare…

Doar poeţii fac jar chiar din
cuvânt îngeri de priveghi mistuind
omăt…
10.09.2009

09.1999
departe întregul volum aici:
Citiţi întregul volum peCitiţi
site-ulmai
http://www.samanatorul.ro/editura-online/

http://www.pestisani1969.ro/pdf/Din_cenusa_vremii.pdf
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Doru_Fometescu-Focuri_peste_zapezi.pdf
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FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti Gorj) - prozator, poet.

"Cum să-L ajut pe Dumnezeu?!"
- Recenzie -

Este greu să ţii pasul cu dr. Doru V. Fometescu,
foarte greu! Am simţit aceasta după ce mi-a oferit
cartea sa de reflec?ii şi poezie „Cum să-L ajut pe
Dumnezeu?!”, apărută în anul 1993. Divinitatea a
lucrat ca în luna noiembrie a anului 2010 să-mi aşeze
pe suflet un om integru, sinergic între „spirit – ca
singura libertate spornică şi adevărată; suflet – ca
sferă a comunicării esenţiale şi mână – ca expresie
a unei vitalităţi îmblânzitoare de taine”. Adevărul „fir
de nisip printre stâncile minciunii”, luminează ca un
fir roşu toată structura lucrării în care autorul
excelează în fineţea analizelor anatomico-fiziologice.
Spirit viu, cultivat şi nepărtinitor, operează cu
promptitudine.
Medicul îşi spune cuvântul. Marea sală de operaţie
a societăţii româneşti, pregătită fiind cu toată tehnica
chirurgicală, primeşte Magistrul, care după incizie,
analizează atent şi neiertător toate organele bolnave
ale comunităţii inundate de metehne şi opulenţe.
„Trăim într-o societate bolnavă de complexitate” cu
o „grupare umană bântuită de ură, orgolii, clevetiri,
violenţă”. „Căutând ordinea firească”, maestrul nu
pune preţ pe tehnică – „nu e posibil să faci cercetare
ştiinţifică fără entuziasm, stare sufletească deasupra
celor mai sofisticate tehnologii” – ci se axează pe
puterea individului, pe francheţea lui, pe omul simplu,
înţelept.

Jurisprudenţa produce efecte vibrante între
universuri, mare şi mic – interior care fabrică idei
emoţionale, trecute prin catalizatorul raţiunii
glaciale, simple, a ţăranului implantat adânc în
ţarina istoriei. Tăietorul viei renaşte viitor.
Lupta percepută împotriva mediocrului – intuitiv
chiar, căruia nu îi permite dezvoltarea se asimilează
cu un tumult de idei profund stimulatoare, nedorind
o pamfleto metehne ci îndemnând spre iubire,
cultură, religios. Nu agreează oamenii care „sar
uluca bunului simţ” (Despre un Genghis – han al
presei…).
Îndemnul său spre comportament înălţător, pur,
dezinteresat – „binecuvântaţi sărbătoarea, ca o
resursă lăuntrică”, declanşează impulsuri spre
meditaţie.
Principiile „navei comunitare”: „principiul funiei,
principiul jugului, principiul regrupării agitaţiei
brawniene (entropia), principiul detectării mesajului
ipocrit”, orientează Corabia spre ţărmul făgăduinţei,
acolo unde societatea ar trebui să se simplifice până
la fiabilitate.
Analizând problemele cuplului, bărbatul şi femeia,
„acest edificiu uman care adesea are rezistenţă de
granit dar, uneori se clatină…”, propovăduieşte
egalitarismul bazat pe respect reciproc, împărţirea
greutăţilor nefiind suficientă fără aplicarea unor
strategii, de altfel milenare: „problema dormitorului;
problema satisfacerii unor capricii…”

Spiritul viu al eternităţii gorjeene declanşează
fulgere de lumină orbitoare asupra vulgarului:
„sistemul meu e fără sistem”; „resping elitismul şi
„Păcatul de a fi deştept…” funcţionează în arealul
naivitatea savanta”.
societăţii în care oricând poţi fi catalogat excentric,
în afara normalului. Analizând societatea se miră de
Idealul său este al Domnului Tudor.
cei ce pun carul înaintea boilor, „aşează comerţul
înaintea producţiei şi politica înaintea economicului”.
Florian Văideianu - jurist
Continuându-şi drumul prim matca vieţii se
energizează primind afluenţi pe care îi direcţionează
într-o normalitate ce are izvor şi origini: „nu primeşti
harul, dacă înstrăinezi cuibul părintesc”.
Femeia „fântână a vieţii” este o altă forţă care
perpetuează şi ajută la sporirea râului care deja
devine fluviu, tumultuos, capabil de descătuşări
lăuntrice. Fraternizând cu „natura intimă” ne trimite
cu gândul la origini şi caractere: „niciodată producţia
fizică nu va germina viaţă; luxul plafonează spiritul,
iar mizeria înrăieşte”.
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AL. FLORIN ŢENE - (n. 1942). Poet, critic
literar, promotor cultural

EMIRATE DE GÂNDURI
- Poeme Contemporan cu Dumnezeu
Mirosea dimineaţa însorită a mir,
Tăcerile alunecau pe nesimţite-n mers,
Nu ştiam că alături poetul Radu Gyr
Îşi înveşnicea suferinţa-n vers.
Cânta amiaza tristeţea-n flori
Uitase să-nbobocească şi mălinul,
Iar cerul desena o cruce din cocori
Ridicând la rang de virtute chinul.
Amurgul jelea cu nuanţe închise
Şi câmpul trimitea culorile la culcare
Pe când clipele albe cădeau ucise
De nu se-ntorceau din nou în soare.
Şi azi noaptea mă-nveleşte cu frig,
Mă tem de visul care iată vine
În miezul întunericului, cu speranţă strig:
Doamne, îţi mulţumesc,
sunt contemporan cu tine!

Confesiunile unui navigator de
uscat
Dinspre marea cuvintelor, vântul dezvelea
pântecul
plajei
peste femei tinere aşezate cu grijă între
coperţile
cărţilor
cum făceau cu plantele pentru
ierbare
deodată abur de cafea şi ploi venind dinspre
neoane
şi era cina şi erau mângâierile de pisică
doar rotiţele ceasului zuruia
timpul
înfiripând lent somnul lângă
o femeie

în noapte ascult arta somnului
străzile ne mai fiind străzi, casele ne mai fiind
case
totul e străveziu şi firescul s-a aşezat pe feţele
statuilor
linişte pe veafuri de chipuri
când vântul îşi fardează ridurile
într-un garaj
de ecouri
undeva departe un foc acuză
dimineaţa

A doua moarte a lui Zeus
Zeus în speranţa nemuriri
Cât a existat la Pontul Euxin
Şi-a modelat din lut şi piatră
Statuia lui la care să se-nchine
Oamenii din fiecare vatră.
Apoi de teama îndumnezeirii a urcat
În al şaptelea cer de unde nu se vine.
Diana, iubita lui, plecată la vânătoare
Aflând că zeus e sus în neuitare
s-a întors să proslăvească statuia
ce strălucea măreaţă-n soare,
chemând mulţimile să se închinestrigând: alleluia, aleluia!
...Şi a mai trecut un mileniu de prosternare,
Diana se ruga la statuie mereu
Cum făceau fiecare.
Trecuse vremea pentru zeu...
Dorind să arate lumii
Cât de mult îl cunoaşte pe Zus
Şi s-o întoarcă la rugăciune
Îngenunchind în negura humii,
La ceasul răsăritului de stea
A început să spargă cu săgeata statuiaAşteptând o minunePlebea să cunoască ce ştia şi ea:
Piatră, lut ars şi…alleluia!
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Dezamăgiţi oamenii au părăsit pe Diana,
Au plecat gânditori din Hamangia
Uitând că o himeră altădată au iubit.
A început iarăşi urgia
În Piaţă.
Era epoca morţi unui mit!
Dumnezeu în mintea lor prindea viaţă!

Şi o rimă rebelă ieşită din lege
Se-aşează rubin pe coroana unui rege;
Iese icoana din cerul unei rostiriFraza încheie clipa din sfinţiri.
Poetul-verbul unei abateri de la firesc
Poartă sub aripi visul îngeresc,
El este şi ploaie, secetă şi duh,
Pasăre măiastră rătăcind prin văzduh.

A plecat circul

Al doisprezecelea ceas
Cupola albastră şi cu ringul luminate feeric
Sub care s-au împlinit visele ne visate de noi,
Acrobaţi, pantere, fachiri, toate cuprinse sferic,
În ochii noştri inundaţi de imagini adunate roi.
...Şi fete frumoase dansând pe sârmă zâmbind
Sfidând gravitaţia zboară sub cupola albastră
Până în speranţe, până în clipa în alb levitând
Până în emoţia inimii şi în privirea noastră.

Abatere de la firesc
Un verb ce-a încăput într-un Cuvânt
Se roagă în silabe la mormântul unui sfânt

Vremea urcă în imponderabil,
Păsările sub zborul cărora moleculele de aer mor
Poartă tăcerea între particule,
Doar mişcarea browniană în dezordinea ei
Ordonează apa de ploaie
Din paharul de pe masă.
Cântecul mierliţei pune miere în levitaţia
Fulgului de păpădie
Dus mai departe în interiorul zilei
Cum orele sunt plimbate de indicatoarele ceasului
Pe cadranul numerotat de cineva
Ce n-a ştiut să numere
Decât până la al doisprezecelea ceas.
O8.06.2000 Geoagiu-Băi.

Citiţi mai departe întregul volum aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Al_Florin-Tene-Emirate_de_ganduri.pdf
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Primul caz de blocare a adresei de e-mail din
cauza folosirii adresei noastre în mod neprotejat şi
psihing asupra Revistei Sămănătorul

Unii o pot păţi din cauza lenei prin
nefolosirea corectă a căsuţelor de adrese
în cazul TRIMITERILOR MULTIPLE (la
mai mulţi destinatari) a unui e-mail
PUŢINĂ ISTORIE:
Incă din luna martie 2009, precizam ce trebuie să facă cititorii pentru a-şi feri adresa
personalã de spamul zilnic: atunci când trimitem dintr-o dată un e-mail la mai multe adrese,
trebuie plasăm acele adrese în căsuţa Bcc sau Cci
Dădeam şi imaginile de mai sus, care arată cum se activează aceste căsuţe de adrese!
Apoi, anii trecuţi, am reluat mereu subiectul trimiterilor multiple şi următorul anunţ:
ANUNŢ! Va rugam insistent nu ne mai invitati ca sa va extragem documente aflate pe
alte situri unde se intra cu parola si au alte profile: de prietenii, de jocuri, de jurnale, cum ar fi
Netlog, Hi5, Trilulilu, Facebook, Twoo, Twiter, Badoo etc.

UNII N-AU ŢINUT CONT DE ACESTE SFATURI ŞI CONTINUĂ SĂ NE DISTRIBUIE
ADRESELE PERSONALE TUTUROR NEAVENIŢILOR! Nu vă mai miraţi deci că primiţi email-uri de la cine nu vă aşteptaţi, excamând: “Cine naiba i-a dat ăstuia adresa mea?”
Mulţi au înţeles că atunci când trimit dintr-o dată un e-mail la mai multe adrese, trebuie
să plaseze acele adrese în căsuţa Bcc sau Cci dar au continuat să pună şi in primele două
căsuţe adrese de e-mail aşa cum arată imaginea din stânga:

CUM PROTEJĂM CEL MAI BINE ARDESELE CELORLALŢI? Luaţi exemplu de la noi:
1. În prima căsuţă punem chiar adresa “Semanatorul - Editura online”. Bineînţeles că
ne va veni înapoi unul din e-mail-urile trimise dar o verificare în plus nu strică!
2. Nu punem nimic în căsuţa a doua Cc, pentru că cei de acolo vor fi văzuţi de toţi cei
puşi în căsuţa Bcc, dar nu şi invers!
3. Punem toţi colaboratorii revistei în căsuţa Bcc şi nimeni nu va mai vedea nicio altă
adresă decât pe a trimiţătorului, adică noi, “Semanatorul - Editura online”.
ATENŢIE MARE! NU FACEŢI RETRIMITERE (Fw) pentru că TOATE adresele devin
vizibile! Copiaţi cu mausul conţinutul şi trimiteţi prietenilor printr-un nou e-mail!
ANUL ACESTA, AM BLOCAT ADRESA d-lui Traian Bădulescu Şuţeanu şi am trimis-o la
Google psihing, pentru că pe adresa “SĂMĂNĂTORUL” AM PRIMIT MESAJUL:
Continuare în pagina 35
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ECATERINA SPERANŢA CHIFU - (n. 1950,
Tisău - Buzău), poet, eseist, publicist.
“Speranţa” este pseudonimul utilizat ca
scriitor

Recital de poezie şi
videoclipuri
Doamna profesoară Chifu, poetă şi autoare
de cărţi bune de gramatică a revenit în
rândurile membrilor Asociaţiei “Semămătorul
Tismana”, în plină forţă, cu o noutate: un
“Video-recital de poezie” foarte interesant,
asociat cu video-clipuri de prezentare a cărţilor
dânsei, cărţi de specialitate bine apreciate.
A angrenat în acest demers pe Alice Untea
elevă premiantă, ce studiază canto la Liceul
de artă Buzău care face montaj de videopoezie şi Anghel Carmen, absolventă a
facultăţii de jurnalism, master în economie,
care în ciuda unei vederi mai slabe, foloseşte
calculatorul şi are preocupări literare.
AST, le primeşte cu drag!

- INEDIT -

*** VIDEO CLIPURI ***
1) Amour éternelle (catrene în franceză)
Fond muzical : Kim Nam Gil – Tears in bad
guy
2) De dragoste (poeme)
Fond muzical: Dj Aligator – Close to you

Autoarea versurilor video3) Doruri (catrene)
clipurilor: Ecaterina Speranţa Chifu,
Fond muzical: Mariah Carey – My all
professoară, scriitoare, traducătoare
lb. fr.
4) Ecoul inimii (poeme)
***
Fond muzical: Jennifer Pena - Hasta al fin
CONŢINUTUL RECITALULUI
del
mundo
INCLUS ÎN DISCUL NOSTRU
ANUAL, DVD-AST-2
5) Eternă mare (catrene)
Fond muzical: Franz Schubert – Serenade
POEZII
CARTI DE LIMBA ROMANA -DE
ECATERINA CHIFU.wmv
Gramatica limbii române pentru
elevi - ECATERINA CHIFU.wmv
Ecaterina Chifu - Limba romana
GRAMATICA.mp4

6) Eternitate (terţine)
Fond muzical: Yiruma – The moment
7) Éternité (terţine)
Fond muzical: Ludwig van Beethoven – Fur
elise
8) Haiku de toamna (haiku)
Fond muzical: Ciprian Porumbescu – Balada

Ecaterina Chifu - Limba romana
GRAMATICA_2.mp4

9) Pentru toţi îndrăgostiţii (catrene)
Fond muzical: Kim Nam Gil – Can’t I love
Ortograme explicate ECATERINA you
CHIFU.mp4
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ALICE UNTEA, creatoare videoclipuri,
traducătoare lb. fr.
Elevă premiantă, studiază canto la
Liceul de artă Buzău
Ea se ocupă de

Regia generală şi montajul
videoclipurilor
- Aflate sub licenţa GNU - Creative
Commons Licences 10) La munte (catrene)
Fond muzical: Richard Clayderman – Ballade pour Adeline
11) L’éternelle montagne (catrene)
Fond muzical: Ludwig van Beethoven – Fur elise
12) Noi doi – Nous deux (poezii)
Fond muzical: Richard Clayderman – Love story
13) Poetul – Le poete
Fond muzical: Tudor Gheorghe – Sara pe deal
(M.Eminescu)
14) Regina iubirii (poem)
Fond muzical: Kim Nam Gil – Can’t I love you
15)România (poem)
Fond muzical: Gheorghe Zamfir (nai)
16) Rondeluri (rondeluri)
Fond muzical: Yiruma – Love me, Yiruma – Kiss the rain
17)Roumanie (poem)
Fond muzical: Gheorghe Zamfir ( nai )
18) Sonete (sonete)
Fond muzical: Whitney Houston – I will always love you
19) Toi, moi, une éternité (poeme în franceză pentru adolescenţi)
Fond muzical: Lara Fabian – Je t’aime !

DISCUL ANUAL NUMĂRUL 2 AL ASOCIAŢIEI “SEMĂNĂTORUL
TISMANA” A FOST DISTRIBUIT GRATUIT MEMBRILOR
care şi-au achitat cotizaţia anuală luna aceasta
Citiţi alte amănunte în pagina următoare
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DISCUL ANUAL NUMĂRUL 2 - DVD-AST-2
AL ASOCIAŢIEI “SEMĂNĂTORUL TISMANA”
Colaboratorilor noştri care au achitat cotizaţia integral pe anul în curs
(aşa cum am anunţat în nr. precedent) li s-a trimis gratuit DVD-ul prin
poştă. Redactorii permanenţi din diverse centre de sprijin ale revistei
online “SĂMĂNĂTORUL” au primit gratuit DVD-AST-2S (special)

Cuprins

eţi?
C av nu
P
e
C
DVD vă
- Revistele apărute in 2011 Dacă
i ti
a t e c t ul
o
- Revistele din anul 2012
p
l
se
em a
(12 reviste din anul 2012
trimit
şi 8 reviste din anul 2011)

PLIANTUL SEMĂNĂTORUL

CARTE DE BANCURI
FILME ARTISTICE ŞI DOCUMENTARE
DACII –seria I, DACII –seria II
Brancusi-Filmed_1923-1939
Codul_lui_Brancusi
Fractionarea-hidraulica
Fractionarea-hidraulica (engl.)
Miracle_Planet-Asteroid-Impact-Simulation

RECITAL VIDEO-POEZIE

MARI CONCERTE - André Rieu –
Autoarea versurilor : Ecaterina Chifu,
professoară, scriitoare, traducătoare lb. fr., Amsterdam Arena - 2011
montaj artistic : Alice Untea
CONCERT INTEGRAL în format flv
Soft necesar pentru filmele flv: REAL PLAYER
CONCERT PARŢIAL în format wmv
110 de diaporame Power Point
Soft necesar pentru filmele wmv: WINDOWS
MEDIA
PLAYER!
DOCUMENTAR:
Albumul istoriei românilor
Ghid explicativ al principalelor ANALIZE
MEDICALE
HARCOV
Modificari DOOM
ROMANIA_1938
Rudolf -Breuss-Tratamentul total al
cancerului
Sarmizegetusa
Tablete de stil de viaţă Sănătatea
Tehnologiile mileniului
Top 9 cele mai sănătoase ceaiuri si multe
alte sfaturi bune

Principalele reviste primite din
ţară pe adresa redacţiei
Banat - Lugoj
Luminătorul - Chişinău
Vatra veche – Târgu Mureş
Climate literare - Târgovişte
Constelaţii diamantine - Craiova
Scrisoare pastorală- Parohia Malovăţ
Asiguraţi-vă că PC-ul dvs. are o unitate de citire DVD şi nu una CD-ROM. Pe capacul unităţii în
care introduceţi DVD-ul trebuie să scrie DVD şi o cifră care arată viteza citirii, spre ex. 8x sau 16x sau 32x
In funcţie de viteza de citire, DVD-ul va porni, deci e nevoie să aşteptaţi auto-startul care poate
dura de la câteva secunde până la zeci de secunde pentru unităţile cu viteză de citire mică. Unităţile 2x sar putea să nu declanşeze autostart deşi viteza de înregistrare a fost de la 2x până la 4x.
In acest caz, vedeţi conţinutul DVD cu Windows Explorer, la fel cum citiţi hardiscul C:/ de regulă.
Identificaţi DVD-ul cu iconiţa Semănătorul şi titlu. Trebuie să fie atribuit literei D:/ sau E:/ sau F:/
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Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
TOMONIU, NICOLAE N.
Monografia oraşului Tismana/ Nicolae N. Tomoniu - Târgu-Jiu: Editura
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Gorj, 2013
ISBN: 978-973-7847-53-9
908(498 Tismana)
Cip nr. 22901/30.11.2012
DVD-AST-2S (special) pentru redactorii permanenţi conţine în plus cele 8 capitole
ale Monografiei oraşului Tismana, fişiere originale în format Word care sunt protejate
prin parolă cerută la deschidere.
Această măsură a fost impusă de mai multe considerente:
1. Monografia a fost scoasă într-un prim set de 100 ex. cu câteva exemplare color,
restul exemplarelor fiind alb negru. DVD-AST-2S conţine fişiere color.
2. Toate exemplarele au fost împărţite la biblioteci, exceptând cele pentru dreptul de
autor, care vor fi vândute în folosul AST, pentru ca editura acesteia Editura “Semănătorul”
să tipărească o ediţie adăugită care să satisfacă toate cererile de pe “piaţă”.
3. La acest proiect participă cu fonduri şi Consiliul Local Tismana şi chiar AST, prin
distribuirea - cu cheltuielie aferente - a unui CD-AST-1S (parolat) cu monografia.
SFATURI PENTRU CD-AST-1S. El este diferit de DVD-AST-2S - ca spaţiu şi cuprins - conţinând
doar monografia care poate fi citită pe orice calculator cu unitate de citire CD sau DVD. Închideţi toate
ferestrele Internet Explorer sau Mozilla Firefox. Vizionaţi cu Windows Explorer directoarele (folderele)
din calculator. In My Computer identificaţi unitatea cu titlul CD-AST-1S din dreapta iconiţei Sămănătorul.
Daţi clic acolo şi veţi vedea fîşierele doc ale monografiei şi fişierul "pliant-semanatorul.doc", cu conturile
de la bancă ale asociaţiei, trimiteţi 20 lei+3 lei taxe poştale+2 lei discul gol, total 25 lei şi veţi primi CDul prin poştă cu parola necesară deschiderii celor 8 documente WORD. Încercarea de a copia acest
disc protejat cu parolă pentru a-l da altuia, se va solda cu blocarea DVD sau a calculatorului. Nu riscaţi!
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GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

Poeziile lunii ianuarie

Sunt, nu sunt…
Sunt
ca sarea de cărunt.
Staţi aşa:
Dacă nu sunt ?

Îmi spun colegii, uneori
Pozând în compătimitori,
Că ai jurat să mă omori.

Avariţie
Opoziţie
Obstinaţie
Situaţie
Demonstraţie
Repartiţie

Sunt
şi mă tot toc mărunt.
Să mă apăr,
zic: Nu sunt.
Sunt
un zâmbet; dar mă-ncrunt
când îmi spuneţi
că nu sunt.

Sunt,
şi viaţa o înfrunt…
Astăzi sunt,
mâine nu sunt.

Ce-ţi folosesc crucificat?

Inflaţie
Peroraţie
Fabulaţie

Sunt
tăcere-n amănunt.
Ard ca focul,
deci, nu sunt.

Sunt
şi miere, sunt şi unt.
Când mă supăr
nu mai sunt.

Inflaţie

Malformaţie
Ecuaţie
Congregaţie
Fermentaţie
Saturaţie
Consultaţie
Inaniţie
Prostituţie
Agitaţie

Ştii bine că n-am ridicat
Spre tine ochii niciodat’;
De ce mă vrei crucificat?
De ce mă arzi şi-mi dai fiori
Când te visez adeseori
Şi nu-nchid ochii până-n zori?
De ce, iubito, mă omori?
Când ştii că n-am nici un
păcat,
Că m-am topit de-atât oftat
Şi cu durerea-s împăcat,
Ce-ţi folosesc crucificat?
ianuarie 2013.

Conflagraţie
Rezoluţie
Revoluţie
George Ene…

George Ene

Citiţi poeziile domnului George Ene pe blogul nostru de poezii:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/
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Traducere
booleană*)

din

logica

Nisipul se desenează singur.
Sieşi îşi e designer –
colo o mână concavă,
dincolo un munte convex,
asociativitate străbătută de furnici
cărând pretutindeni ziduri închipuite
pentru aşezările lumii,
izbindu-ne cu valurile neadormitei
comutativităţi dintre mări şi oceane –
joc de curcubee în ochii noştri,
distributivitate cu ochii furnicilor,
apa dându-ne vederea stocată
în vederea-i atotcuprinzătoare
ca noi să ne lăsăm duşi de vise,
să înălţăm la scara de dincolo de noi
ceea ce abia se bănuie-n adânc,
tot mai în adâncul adâncului,
de unde ne vin tiparele identităţii
despre care noi zicem cu îngâmfare
că sunt ale noastre, şi le traducem
semn cu semn, piatră pe piatră.

Privirile ţipă şi ele. Ascunsele
ne caută risipite-n aer,
iar aerul ne trădează după logica booleană,
unde functorii fals şi adevăr
se întrec cu rapiditatea vitezei luminii,
spre a ne recompune în pietrele-display-uri,
iată-ne, vedeţi-ne, ţineţi-ne aproape,
nu vă puneţi mintea cu fuga lor în neant.
Suntem şiruri de 0 şi 1 de aer,
împerecheate-desprecheate-amestecate
cu iubirea dintre a fi şi a nu fi iubire,
câmpuri cibernetice care se opresc
întotdeauna la a nu fi
spre a fi
în nisipul ce se desenează singur,
sieşi fiindu-şi designer.
Şi naşterea fi-va-ne în logica booleană:
firele de nisip veghindu-ne.
Şi viaţa fi-va-ne în logica booleană:
firele de nisip trăindu-ne.
Şi moartea fi-va-ne în logica booleană:
firele de nisip renăscându-ne.

Până şi ochii vulturului
se coc în adâncul tăinuit
al complementarităţii lui 0 şi 1,
nimicul şi sinele
care-şi fac rocada-nerocada lor
hic et nunc, căci se multiplică
întotdeauna la infinit
până se umple cerul cu ochi de vulturi
de la care cerşim ochi, să ne umplem
până-n vârful degetelor de ochi,
să vedem cu degetele nevăzutul,
să-l gustăm cu pipăitul,
să-l pipăim cu mirosul,
să-l mirosim cu auzul,
să-l auzim cu pietrele
intrate adânc în pietre
încât cântă, auziţi-le!

Toate asumatele propoziţii
sus?in stâlpii luminatelor supoziţii,
generate de legile logicii booleene,
ale multiplicării firelor de nisip
structurate-n adânc faguri între a fi şi (sau) a nu fi,
pentru a nu fi, spre a fi…
George Ene
________________________________
*) George Boole (1815-1864), matematician şi
logician englez, cu contribuţii remarcabile în algebră
şi teoria ecuaţiilor dif erenţiale, precum şi
întemeietorul logicii simbolice moderne („Cercetări
asupra legilor gândirii”), de unde şi numele de „logică
booleană” (esenţială în rezolvarea contradic?iilor
prin utilizarea functorilor logici 0 şi 1).

Femeile noastre când nasc ţipă.
Şi pietrele ţipă, dar nu le aude nimeni.
Le vibrează nisipul sub tălpi,
iar tălpile lor ne umblă prin vise
cu plecaţii, cu veniţii,
cu neveniţii încă, ce purced
prin noi spre alte vremuri,
cu alte ţipete, de bună seamă
ecou în pântecele pântecelor
nenăscute, vedeţi-le!
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IONUT HENS - (n. 1989, Cluj-Napoca)
- Eseist, teolog

Legea naturală şi normele canonice

INTRODUCERE
Această lucrare are ca temă legătura dintre
Legea naturală şi legea bisericească, fapt ce
reiese şi din titlul acestei lucrări de seminar.
Lucrarea este structurată pe 3 capitole mari,
fiecare cu o temă separată, care reiese şi din titlul
fiecărui capitol, precedate de o scurtă introducere,
iar la final câteva concluzii finale ale lucrării.
În primul capitol m-am oprit asupra Legii
naturale pe care am prezentat-o prin intermediul
Revelaţiei divine. Prezentarea Revelaţiei divine
am împărţit-o în 2 subcapitole, Revelaţia naturală
şi Revelaţia supranaturală, cu cele două căi de
transmitere ale sale : Sfânta Scriptură şi Sfânta
Tradiţie.
Capitolul al doilea are ca temă, legea
bisericească. Am început prin prezentarea câtorva
noţiuni introductive şi date istorice despre apariţia
legii bisericeşti şi factorii care au determinat
apariţia legii bisericeşti.
Ultimul capitol al lucrării mele are ca temă
legătura dintre cele 2 capitole anterioare şi dintre
temele abordate mai sus : Rev elaţia
dumnezeiască şi legile bisericeşti.
Lucrarea îşi propune să răspundă la câteva
întrebări : Ce este Revelaţia dumnezeiască ? ;
De câte feluri este această Revelaţie ? ; Ce
reprezintă legea bisericească ? ; În ce condiţii a
apărut această lege bisericească ? Există vreo
legătură între Rev ela?ia între Rev ela?ia
dumnezeiască şi legea bisericească ? Care este
această legătură ?
Răspunsurile la aceste întrebări se regăsesc
în cuprinsul lucrării şi alcătuiesc conţinutul
acesteia, fiind practic scheletul pe care a fost
alcătuită această lucrare.

CAPITOLUL I
1. REVELAŢIA DUMNEZEIASCĂ

Revelaţia ( de la latinescu revelo, revelatio =
a descoperi, descoperire) sau descoperirea
dumnezeiască este acţiunea prin care Dumnezeu Se
descoperă, adică Se f ace cunoscut pe Sine
oamenilor, arătându-le acestora voinţa şi planurile
Sale în legătură cu lumea şi cu oamenii. Dacă nu ar
exista Revelaţie, cunoaşterea lui Dumnezeu n-ar fi
posibilă oamenilor, deoarece, El fiind o fiinţă
spirituală, nu poate fi cunoscut prin simţuri. Prin
acţiunea revelaţiei, Dumnezeu Se coboară la om,
împărtăşindu-i acestuia, pe măsura lui de înţelegere,
cunoştinţe despre Sine, despre voinţa şi planurile
Sale.
Revelaţia divină este absolut necesară omului,
deoarece fără ea n-ar putea cunoaşte nimic despre
Fiinţa divină şi din voia Sa şi astfel n-ar putea să-şi
îndeplinească scopul ultim pentru care a fost creat.
Scopul ultim al omului f iind preamărirea lui
Dumnezeu şi dobândirea fericirii veşnice, acesta nar putea fi îndeplinit de om dacă nu L-ar cunoaşte
pe Dumnezeu, precum ne spune Însuşi Mântuitorul
Hristos : „şi aceasta este viaţa veşnică să Te
cunoască pe Tine, singurul şi adevăratul Dumnezeu,
şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17,3).[1]
Spre deosebire de alte religii, religia creştină
Îl concepe pe Dumnezeu ca fiind o fiinţă personală
care nu rămâne indiferentă faţă de creaturile Sale,
ci stă în legătură cu ele şi îndeosebi cu omul, coroana
creaţiunii. Dumnezeu Se descoperă oamenilor,
pentru ca aceştia să poată cunoaşte măcar în parte
ceva din fiinţa Sa, de asemenea să-I poată cunoaşte
voia şi planurile Sale în legătură cu creatura şi
îndeosebi în legătură cu El.
Întreaga viaţă şi lucrare a Bisericii se
desfăşoară pe temeiurile ei de credinţă, cuprinse în
Revelaţie, adică în Sfânta Scriptură şi în Sfânta
Tradiţie.[2] Biserica Ortodoxă nu face deosebire între
Revelaţia naturală şi cea supranaturală. Revelaţia
naturală este cunoscută şi înţeleasă deplin în lumina
Revelaţiei supranaturale sau Revelaţia naturală este
menţinută şi dată de Dumnezeu în continuare printro acţiune a Lui mai presus de natură. Sfântul Maxim
Mărturisitorul afirmă că Revelaţia supranaturală nu
este decât încorporarea celei naturale în persoane
şi acţiuni istorice. Rev elaţia supranaturală
restabileşte numai direcţia şi dă un ajutor mai
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hotărât mişcării întreţinute în lume de Dumnezeu
prin Revelaţia naturală. La început, Revelaţia
naturală nu era despărţită de o Revelaţie
supranaturală, Revelaţia supranaturală pune doar
în lumină mai clară însăşi Revelaţia naturală.[3]

2.

Revelaţia naturală

Omul ca fiinţă raţională este în măsură să
raţioneze şi să judece şi prin aceasta să ajungă
la anumite concluzii asupra celor ce observă că
există şi se petrec în jurul său, în lume, în univers.
Astfel, din observarea regularităţii cu care se
desfăşoară fenomenele naturii, din observarea
propriei sale vieţi interioare, din tot ce vede că
se petrece în societate, în istorie şi în lume, îşi
poate da seama, prin cugetare, că toate aceste
fenomene, toate aceste realităţi cu care vine în
contact nu pot fi produsul întâmplării, nu există
de la sine, nu se petrec oricum, ci se desfăşoară
după anumite legi, ceea ce îl face să ajungă la
concluzia că ele sunt opera unei f iinţe
atotputernice, atotînţelepte şi atotperfecte, care
este creatorul şi susţinătorul acestora.
Acest adevăr îl exprimă şi psalmistul prin
cuvintele : cerurile spun mărirea lui Dumezeu şi
facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria” (Ps. 18, 1),
iar Sfântul Apostol Pavel spune : „pentru că ceea
ce este cunoscut despre Dumnezeu este vădit
între ei, căci Dumnezeu le-a arătat lor. Întradevăr, însuşirile Lui cele nevăzute, puterea lui
cea veşnică şi dumnezeirea Lui se văd, prin
cugetare, din făpturi, de la zidirea lumii...”
(Romani 1,19-20). Această revelaţie este totuşi
insuficientă pentru cunoaşterea lui Dumnezeu,
căci pe temeiul ei omul poate şti doar atât : că
Dumnezeu există ca o fiinţă cu putere veşnică,
despre a cărei măreţie şi putere vorbeşte întreaga
Sa creatură.[4]
Potriv it credinţei noastre, conţinutul
Revelaţiei naturale este cosmosul şi omul dotat
cu raţiune, cu conştiinţă şi libertate, ultimul fiind
nu numai obiect de cunoscut al acestei revelaţii,
ci şi subiect al cunoaşterii ei. Atât omul, cât şi
cosmosul sunt produsul unui act de creaţie mai
presus de natură al lui Dumnezeu şi sunt
menţinuţi de Dumnezeu printr-o acţiune de
conservare, care de asemenea are un caracter
supranatural. Fiind singura fiinţă din lume
conştientă de sine, omul este totodată conştiinţa
lumii şi factorul de valorificare a raţionalităţii lumii
şi de prelucrare a ei în favoarea noastră, iar prin
aceasta, de autoformare conştientă a noastră.[5]
Faptul că lumea se luminează în om şi

pentru om şi prin om, arată că lumea e pentru om,
nu omul pentru lume, dar faptul că omul însuşi,
luminând lumea, se luminează pe sine pentru sine
prin lume, arătă că şi lumea e necesară pentru om.
Potrivit concepţiei noastre, noi suntem făcuţi pentru
eternitate, pentru că noi aspirăm ca nişte înăbuşiţi
după infinitate, după absolut. În eternitatea fiinţei
noastre se luminează la nesfârşit sensul tuturor, ca
conţinuturi de continuă îmbogăţire şi adâncire a
conştiinţei noastre eterne. Noi trebuie să vedem
scopul fiinţei proiectat dincolo de viaţa noastră
terestră, trecătoare, căci dacă moartea ar încheia
definitiv existeţa noastră, noi nu am mai fi un scop
în sine, ci un mijloc într-un proces inconştient al
naturii.[6]

3.

Revelaţia supranaturală

Revelaţia supranaturală o completează pe
cea naturală, dându-i omului posibilitatea de a-L
cunoaşte pe Dumnezeu mai deplin în lucrările Lui,
dar numai atât cât îi este necesar omului pentru
mântuire. Fără Revelaţia supranaturală, omul n-ar
fi putut-o înţelege pe cea naturală, încât abia
Revelaţia supranaturală primordială făcută primei
perechi de oameni deschide calea pentru cea
naturală. Astfel, revelaţia naturală se precizează şi
se completează prin Revelaţia supranaturală, care
culminează în Iisus Hristos (Evrei 1,1-2). Este
numită Revelaţie supranaturală, deoarece ni se
comunică în chip supranatural şi este acceptată de
om prin credinţă. Se deosebeşte de cea naturală,
atât în privinţa conţinutului, cât şi a formei.
În privinţa conţinutului, cuprinde adevăruri
mult mai numeroase şi mai variate decât cea
naturală, unele dintre acestea fiind mai presus de
puterea de înţelegere a minţii omeneşti, de aceea
sunt primite de om numai prin credinţă. În privinţa
formei, ea vine de la Dumnezeu în diferite chipuri,
fie în mod direct, fie prin organele Sale. Revelaţia
supranaturală poate fi de două feluri : externă (
atunci când vine direct de la Dumnezeu sau prin
organele Sale : îngeri, prooroci, trimişi, fiind însoţită
de semne externe, minuni sau profeţii) şi internă (
când ea se produce în sufletul celui căruia
Dumnezeu i Se adresează, luminându-i mintea şi
împărtăşidu-i acestuia cunoştinţe, sentimente şi
îndemnuri pe care altfel nu le-ar fi avut. Revelaţia
supranaturală s-a făcut în etape care marchează o
creştere şi dezvoltare în timp a ei, determinate de
grija permanentă a lui Dumnezeu de a Se descoperi
după puterea de recepţie diferită, după timpurile şi
stările celor ce o primeau.[7] Universale.

Articolul original se poate citi AICI:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/01/ionut-hens-legea-naturala-si-normele.html
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CUM STĂM CU DESCHIDEREA
MAGAZINULUI «SEMANATORUL»?
Comitetul director al Asociaţiei «Semănătorul
Tismana» întrunit în data de 15 dec. 2012, a analizat lucrul
realizat până la aceea dată la magazinul online
http://samanatorul.speedsites.ro şi a luat legătura cu firma care deţine
reţeaua de magazine online cerând detalii privind sumele pe care trebuie să
le plătim acolo.
Detaliile primite au fost următoarele:
1. Firma nu opreşte niciun procent din vânzări ci doreşte o sumă fixă de
1600 de €
2. Firma nu găzduieşte pe site-ul ei magazinul nostru ci el va fi găzduit
tot pe site-urile asociaţiilor Semănătorul sau Dorna Tismana.
3. Toate înregistrările de carte sau alte obiecte, descriere, fotografii, etc.
se vor face de către redactorii asociaţiei «Semănătorul Tismana»
Datorită acestor condiţii, greu de acceptat fără o judecată sănătoasă
am anunţat firma că vom cere părerea membrilor noştri cotizanţi, care vor fi
anunţaţi de demersurile noastre în acest număr de revistă.
Firma a mai scăzut pretenţiile la 1300 de €
Am luat legătura cu administratorii firmei ROMARG care găzduieşte
site-urile noastre
http://www.dornatismana.ro/ şi http://www.samanatorul.ro/
Aceştia ne-au scris, că ROMARG poate pune la dispoziţie un magazin
online gratuit clienţilor săi dar deocamdată doar cu meniuri în limba engleză,
descrerile putându-se face în limba română.
Ca urmare noi întrebăm membrii noştri cotizanţi: putem să strângem
suma de 1300 de € sau ne mulţumim cu un magazin gratuit cu meniurile în
limba engleză?
Aşteptăm părerile dvs. !
Până atunci, comitetul director a amânat deschiderea magazinului online
«Semănătorul» cu o lună jumătate, urmând a-i face inaugurarea la 1 martie
sau 8 martie, de Ziua Femeii.

Conturile AST - Asociaţia «Semănătorul Tismana»:
DENUMIRE: Asociatia ”Semanatorul Tismana”
Cont
RO45RNCB0149125641110001 RON
Cont
RO18RNCB0149125641110002 EUR
Cont
RO88RNCB0149125641110003 USD
BCR - Banca Comerciala Româna S.A.
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RECOMANDĂRI DIN
Blogurile SĂMĂNĂTORUL

http://samanatorul.blogspot.com/
Florian-Vădeianu - Recenzie "Cum să-L ajut pe Dumnezeu"?!
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/01/florian-vadeianu-recenzie-cum-sa-l-ajut.html

Silviu Aurelian Jimborean - Canoanele Apostolice
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/01/silviu-aurelian-jimborean-canoanele.html

Medicul meu - un site util
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/01/medicul-meu-un-site-util.html

Iuliu-Marius Morariu - ,,Sâmbăta lui Lazăr”
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/01/iuliu-marius-morariu-sambata-lui-lazar.html

Alexandru Melian - Sentinţele lui Cr. T. Popescu
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/01/aexandru-melian-sentintele-lui-cr-t.html

Ionuţ Hens - Legea naturală şi normele canonice
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/01/ionut-hens-legea-naturala-si-normele.html

Alexandru Melian - EMINESCU
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/01/alexandru-melian-eminescu.html

Sergiu Nicolaescu - Un mare regizor pierdut
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/01/sergiu-nicolaescu-un-mare-regizor.html

http://cleptocratia.blogspot.com/
Comentarii politice "Sămănătorul"
Gh. Funar - Romanii cer si obtin cetatenia Ungariei
http://cleptocratia.blogspot.ro/2013/01/gh-funar-romanii-cer-si-obtin-cetatenia.html
Alexandru Melian - UN NOU PRIM MINISTRU FILO-MAGHIAR
http://cleptocratia.blogspot.ro/2013/01/alexandru-melian-un-nou-prim-ministru.html
Mircea Vâlcu Mehedinţi - Să cunoască toţi
http://cleptocratia.blogspot.ro/2013/01/mircea-valcu-mehedinti-sa-cunoasca-toti.html
Mircea Eliade - Pilotii orbi
http://cleptocratia.blogspot.ro/2013/01/mircea-eliade-pilotii-orbi.html

Citiţi pe site-ul
http://www.scribd.com/semanatorul

"Scrisoare Pastorală" - anul X - nr. 244 dec - 2012, aici:
http://www.scribd.com/doc/119058681

"Scrisoare Pastorală" - anul XI - nr. 245 ian - 2013, aici:
http://www.scribd.com/doc/122934098
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IULIU-MARIUS MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

,,Sâmbăta lui Lazăr” reflectată în
slujbele Triodului
- analiză asupra conţinutului
şi simbolisticii acestora Introducere

simbolisticii acestora -

Un eveniment de o deosebită importanţă
în parcursul duhovnicesc al Postului Mare,
constituie cu siguranţă şi sâmbăta de dinaintea
Floriilor, cunoscută în tradiţia populară şi cea
liturgică drept Sâmbăta lui Lazăr. Importanţa ei
rezidă în primul rând din numele sub care a rămas
în istorie, personajul pe care îl regăsim în
denumire fiind, după cum, se ştie un apropiat al
Mântuitorului. Evenimentul, al cărui protagonist
este acesta este, cum era de aşteptat, ceva
deosebit, o Înviere.
Mântuitorul va mai învia din morţi oameni
pe parcursul activităţii sale, însă învierea unui
mort de patru zile, care, pe deasupra era şi un
prieten al Său, constituie cu un act unicat, după
cum observăm şi din cercetarea relatărilor
evanghelice. Acesta este motivul pentru care
această sâmbătă a străbătut veacurile purtând o
denumire ce aminteşte de Lazăr, pentru care
Sfinţi Părinţi cu mare autoritate duhovnicească
ai primelor veacuri patristice precum Sfântul Ioan
Hrisostom vorbesc despre el,[1] precum şi pentru
care imnografia răsăriteană dedică acestui
eveniment o serie de cântări proprii în cadrul
Triodului.[2]
După cum se poate însă lesne observa din
lectura pericopei ( Ioan, 11, 1-45)[3], învierea
aceasta nu se rezumă la simplul act al chemării
la viaţă din morţi, ea fiind precedată de o discuţie
cu sora defunctului, Marta, de o rugăciune de o
rară frumuseţe, rostită de Mântuitorul înaintea
săvârşirii minunii şi de alte evenimente adiacente.
Având în vedere complexitatea acestui
eveniment, cercetarea de faţă îşi propune să
realizeze o analiză a sa prin prisma felului cum
acesta este reliefat în slujbele Triodului, şi, de
asemenea, o analiză a bogăţiei sacramentale,
culturale şi liturgice a acestor imne.

2.1. Triodul

Pentru a putea realiza o analiză cât mai corectă
a imnelor din Sâmbăta lui Lazăr, trebuie în primul rând
să realizăm o scurtă prezentare a cărţii în care se
regăsesc ele, adică a Triodului. Aceasta este văzută
de părintele Schmemann ca fiind cartea liturgică a
Postului Mare, citez: ,,Postul Mare are propria sa carte
liturgică- Triodul”,[4] în timp ce părintele Mircea Oros o
defineşte ca fiind ,,cartea pocăinţei prin excelenţă,
monument unic al Bisericii răsăritene, sinteză a liturgicii
şi asceticii ortodoxe”,[5] întreaga sa compoziţie
imnografică fiind străbătută, după părerea sa, de o
atmosferă eshatologică.[6]
Conform ,,Dicţionarului Religios” al lui Ion
Stoian, avem de-a face cu o ,,carte bisericească rituală
care cuprinde cântările şi rugăciunile din cele zece
săptămâni dinainte de Paşti.”[7] O def iniţie
asemănătoare, mai grandilocventă însă, găsim şi la
părintele Ene Branişte, care, spre deosebire de el,
menţionează faptul că: ,,Triodul Înflorit sau Penticostarul
începea odinioară de la Florii”[8], durata lui fiind
prelungită probabil mai târziu, în timp ce părintele Bria
ne pune în faţă, între altele,o definiţie etimologică: ,,
se numeşte Triod deoarece canoanele de utrenie sunt
compuse din trei ode.”[9] Tot el face şi o prezentare a
timpului în care se foloseşte, împărţindu-l în ,,începutul
Triodului” şi ,,Perioada Postului Mare”.[10]
Ea este aşadar, o carte care conţine ,,cântări şi
pericope biblice pentru fiecare zi a perioadei Postului,
începând cu Duminica Vameşului şi a Fariseului şi
sfârşind cu Vecernia din Sfânta şi Marea Sâmbătă”.[11]
Aceste cântări au fost compuse, în marea lor majoritate,
după dispariţia practică a instituţiei catehumenatului,
accentul lor concentrându-se pe ideea pocăinţei, după
cum ne remarcă părintele Schmemann.[12]
Cântările au fost, cu siguranţă, încă de la apariţie,
parte a cultului liturgic, ele contribuind la îmbogăţirea
2. ,,Sâmbăta lui Lazăr” reflectată cultului răsăritean. La noi, au fost şi ele traduse şi apoi
publicate în mai multe rânduri în diferite cărţi de cult,
în slujbele Triodului
- analiză asupra conţinutului şi de transpunerea lor ocupându-se nume mari ale muzicii
bisericeşti, precum Dimitrie Suceveanu.[13]
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Ea este aşadar o componentă liturgică de
mare importanţă a cultului răsăritean, căci:
,, Dacă ştim doar că există, prin el putem găsi
-împropriindu-ni-l încă o dată- nu numai duhul
postului ci şi duhul Ortodoxiei însăşi, duhul viziunii
sale pascale asupra vieţii, morţii şi veşniciei”. [14]

2.2 Sâmbăta lui Lazăr şi
legătura ei cu Duminicile a V-a şi a
VI-a din Post
O puternică legătură are sâmbăta lui Lazăr
cu duminicile care, am putea spune că o
împrejmuiesc şi acest lucru, datorită caracterului
circular al anului liturgic în care evenimentele se
înlănţuiesc într-o manieră complexă, gravitând în
jurul celebrării evenimentelor soteriologice. Acesta
este motivul pentru care în rândurile ce urmează ne
vom referi la legătura evenimentului nostru cu cele
două duminici.
Referindu-se la Duminica a VI-a din Postul
Mare, mai-sus citatul părinte Oros, în teza sa de
doctorat remarcă faptul că, din prespectiva imnelor
liturgice întâlnite în această zi, ea este, citez: ,,prilejul
unei întreite prăznuiri: pregătirea Sâmbetei lui Lazăr,
a Duminicii Stâlpărilor şi a Săptămânii Mari,”[15] lucru
care se observă, între altele şi ,,din plasarea
succesivă a celor trei tropare ale Canonul Utreniei
de vineri”,[16] în timp ce grecul Makarios
Simonopetritul, vorbind despre plasarea ,,Parabolei
bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr” la sfârşitul
postului susţine că ,,aceasta se explică poate prin
analogia între săracul Lazăr şi Lazăr prietenul lui
Hristos, a cărui comemorare se pregăteşte”.[17]
,,De acum, spune el, creştinilor le este mult
mai uşor să îndure de bunăvoie relele şi ostenelile,
urmând modelul săracului Lazăr, căci, pregătirea
învierii celui de-al doilea Lazăr a început încă din
prima zi a săptămânii”.[18]
Observăm aşadar minunata înlănţuire liturgică
în care regăsim şi sâmbăta noastră, unde, fiecare
eveniment marcat, are o importanţă aparte în
constituirea întregii sărbători pascale.

2. 3. Frumuseţea imnografică
a Sâmbetei lui Lazăr [19]
În această sâmbătă se prăznuieşte biruinţa
asupra morţii şi se dovedeşte posibilitatea învierii,
căci, ,,înviind pe Lazăr, Mântuitorul arată cu fapta,
ceea ce spusese Martei, că El este Învierea şi Viaţa
şi Stăpânul Atotputernic al vieţii şi al morţii”.[20] Ea
se caracterizează între altele, printr-o bogăţie

teologică aparte a textelor sale liturgice, motiv
pentru care, acestora li se cuvine o atenţie
deosebită.[21]
Imnele acestei zile aparţin mai multor autori,
Triodul menţionând în însemnările sale nume
precum împăratul Leon,[22] Sf ântul Andrei
Criteanul,[23] Ioan Monahul[24] şi Teofan.[25]
Părintele Oros menţionează de asemenea faptul
că săptămâna a cincea din post cuprinde şi stihiri
ale Sfântului Teodor Studitul,[26] între ele fiind cu
siguranţă şi unele care vorbesc despre Lazăr.
Prima stihiră care vorbeşte despre el[27] se
remarcă prin faptul că ,,exprimă atotştiinţa divină,
dar realitatea firii omeneşti de către Fiul lui
Dumnezeu, care, din iubire, îl aduce la viaţă pe
dreptul Lazăr”,[28] învierea lui fiind simbolul ,,învierii
viitoare a neamului omenesc”[29]:
,,Doamne, vrând să vezi mormântul lui Lazăr,
cel ce aveai a te sălăşlui în mormânt de
bunăvoie[30]ai întrebat: Unde l-aţi pus pe elş şi
aflând ceea ce nu era să nu ştii ai strigat pe cel cel iubeai! Lazăre vino afară! şi a ascultat cel fără
suflare pe Cel ce i-a dat suflare, pe Tine, Mântuitorul
sufletelor noastre”.[31]
După cum putem observa, moartea
e prezentată ca un somn, căci, de altfel chiar şi
Mântuitorul le spuse ucenicilor săi: ,,Lazăr, prietenul
nostru, a adormit; Mă duc să-l trezesc”(Ioan 11, 11).
Din acest somn al stricăciunii, el este ridicat la
nestricăciune:[32]
,,Doamne venit-ai la mormântul lui Lazăr cel
mort de patru zile şi vărsând lacrimi peste prietenul
tău l-ai sculat, Spicule al vieţii.[33]Pentru că moartea
fiind legată cu glasul tău, înfăşurătorile lui s-au
dezlegat ca şi cu mâinile. Atunci s-a umplut de
bucurie mulţimea ucenicilor, şi s-au săvârşit de toţi
o cântare: Bine eşti cuvântat Mântuitorule, miluieştene pe noi”.[34]
În următoarele stihiri este accentuată tema
chemării lui Lazăr din morţi, lucru care se face
pentru încredinţarea ucenicilor de învierea lui
Hristos însuşi, minunea fiind, după cum afirmă
Paula Bud ,,percepută ca prefigurare şi adeverire a
Învierii Mântuitorului”[35]:
,,Doamne vrând să încredinţezi pe ucenici de
de învierea Ta cea din morţi, ai venit la mormântul
lui şi strigându-l Tu, iadul s-a prădat…”[36],sau ,,
Venind la mormântul lui Lazăr şi strigând pe mort lai sculat ca din somn…”[37],sau: ,,Adeverind
Învierea Ta, Cuvinte, cu adevărat ai sculat ca din
somn pe prietenul din mormânt”,[38] idee ce se
regăseşte de altfel şi în troparul sâmbetei: ,,Învierea
cea de obşte, mai înainte de patima Ta
încredinţându-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat,
Hristoase Dumnezeule”.[39]

Articolul original se poate citi AICI:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/01/iuliu-marius-morariu-sambata-lui-lazar.html
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SILVIU-AURELIAN JIMBOREAN
- (n. 1991, Topliţa-Harghita) - Eseist, teolog

Canoanele Apostolice
prezentare generală
Introducere
Încă dintru începuturile ei, Biserica primară
a avut nevoie de reguli care să îi ofere posibilitatea
de a se organiza şi gestiona şi pentru ca instituţia
nou formată să devină activă şi funcşionabilă,
bazată fiind pe normele care îi delimitau ariile de
activitate şi îi ofereau puterea de a legifera şi juriza
anumite aspecte.
O dovadă deosebit de importantă care
atestă existenţa unor norme şi legislaţii cu
aplicabilitate generală, adică a unor canoane care
erau folosite în secolele de început ale vieţii
bisericeşti o constituie ceea ce numim astăzi în
literatura de specialitate ca fiind canoanele
apostolice. Acestea au apărut undeva în secolul
al II-lea[1] şi sunt în număr de 85, legiferând
probleme .
De-a lungul istoriei, ele au fost traduse în
diferite rânduri, atât integral, cât şi parţial, atât în
diferite Pidalioane sau lucrări, cât şi în lucrări care
s-au referit în mod explicit la ele.
O traducere frumoasă şi bine realizată
aparţine părintelui pe atunci, Ioan Mihălcescu,
mitropolitul de mai târziu Irineu al Moldovei, un
mare om de cultură al vremii sale. Aceasta,
realizată în colaborare cu economii Matei Pîslaru
şi G. Niţu, a apărut la editura Facultăţii de Teologie
din Chişinău în anul 1929, unde el era de altfel de
ceva vreme profesor universitar, fiind de mare
folos atât studenţilor, cât şi cercetătorilor care se
vor apleca ulterior asupra acestei teme.[2]
O altă lucrare de referinţă o reprezintă cea
a regretatului şi vrednicului de pomenire, părintele
arhidiacon dr. dr. Ioan Floca, intitulată ,,Canoanele
Bisericii Ortodoxe”, unde acesta traduce şi el
integral canoanele, alături de alte opere de mare
frumuseţe şi valoare şi de mare importanţă
canonică[3]. Chiar dacă traducerea sa nu este întur
totul originală sau nu este în chip total opera sa,
lucrarea lui rămâne una deosebit de importantă,
de referinţă în literatura canonică a Bisericii
ortodoxe Române, atât prin încorporarea în
paginile ei a canoanelor apostolice, cât şi prin
prezentarea altor lucrări precum hotărârile

canonice ale sinoadelor ecumenice sau ale sinodului
Trulan.
O altă lucrare de referinţă pentru teologia
românească, în paginile căreia se regăsesc şi
canoanele apostolice, este cea a părintelui profesor
Ioan Ică jr, intitulată ,,Canonul Ortodoxiei”.[4] Alese,
aranjate, traduse într-o limbă frumoasă şi accesibilă,
însoţite de glosare de termeni şi explicate, comparate
cu altele, canoanele apostolice, în număr de 85 se
regăsesc şi aici, întregind editarea integrală a
predaniei apostolice şi demonstrând existenţa
canoanelor din primele secole creştine.
Alte referinţe la caonnele apostolice vom
regăsi apoi în toate lucrările de drept canonic, ele
fiind receptate deosebit de bine şi de frumos în cadrul
dreptului canonic al ortodoxiei univ ersale şi
bineînţeles şi în dreptul canonic românesc, unde se
regăsesc la mare cinste, fiind adesea adaptate în
paginile previlelor şi pidalioanelor, spre a fi apoi
aplicate atât în lergislaţia bisericească, cât şi în viaţa
de zi cu zi a credincioşilor şi a laicilor şi având deci,
acolo unde este cazul, şi o aplicare civilă, ceea ce
arată frumoasa şi buna lor receptare în acest
domeniu şi în acest sens.
Un exemplu în acest sens îl constituie
bunăoară lucrările părintelui profesor Ioan Floca pe
care l-am pomenit mai sus, care, chiar şi atunci când
vorbeşte despre dreptul canonic românesc şi despre
legislaţia bisericească contemporană aflată în
vigoare, arată locurile în care este vorba despre
receptarea dreptului canonic aparţinător canoanelor
apostolice, delimitându-l şi realizând trimiteri
exacte.[5]
Aceasta este aşadar istoria canoanelor
apostolice în ceea ce priveşte receptarea lor în
Biserica Ortodoxă Română. Aceasta ne este
dovedită în primul rând de către multiplele traduceri
existente atât în timpuri mai vechi, cât şi în timpurile
mai noi, cu precădere în ultimele trei secole, în cadrul
cărora el se regăseşte tradus integral şi acceptat
integral ca normativ pentru credinţa ortodoxă,
v alorif icându-i-se totodată şi multiplele şi
indispensabilele valenţe istorice, care arată
vetusteţea şi bogata sa utilizare încă din vremurile
de început ale creştinismului.
Având în vedere acest fapt, vom încerca
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ca în rândurile următoare să ne ocupăm şi noi cu
analiza acestora. Vom avea în vedere numărul lor,
sectoarele asupra cărora se opresc, importanţa lor,
împărţirea şi receptarea lor de-a lungul timpului atât
în cadrul sinoadelor şi legislaturilor canonice
ulterioare, cât şi în cadrul bisericilor autocefale
naţionale de mai târziu în care se regăsesc ele.

Numărul, importanţa şi
împărţirea şi receptarea canoanelor
apostolice
După ce am văzut cum au fost receptate în
dreptul canonic românesc canoanele apostolice, este
necesar să facem şi o analiză profundă a lor, al cărei
scop v a fi reliefarea complexităţii, v alorii şi
importanţei lor.
Plasate pe locul întâi în toate colecţiile
canonice ale Bisericii Ortodoxe, ele, în număr de
85,[6] reprezintă o mare comoară şi valoare a sa.
Ele reprezintă de altfel izvoare comune ale dreptului
canonic occidental şi oriental,[7] fiind clasificate în
categoria colecţiilor postapostolice şi constând din
,,norme moral-religioase, după care se conducea
Biserica”[8].
În privinţa originii lor, părerile sut împărţite.
Cercetătorii sunt în unanimitate de acord că ele nu
aparţin Sfinţilor Apostoli, ci unor ucenici ai acestora.
Iată o părere în acest sens:
,,Codicii apostolici nu provin de la Sfinţii
Apostoli, ci de la ucenici ai lor, care au cunoscut bine
învăţătura şi gândirea Sfinţilor Apostoli”.[9]
Alţii susţin că ele au fost folosite în
Siria, în timp ce alţii spun că au fost folosite în întreg
spaţiul creştin al Bisericii primare:
,,Canoanele Sfinţilor Apostoli sunt o colecţie
veche de 85 canoane disciplinare care au fost folosite
în secolul IV ca text canonic în Siria. Conţinutul său,
din multe punct de vedere, reflectă uzanţele din
perioada preniceeană, dar cu siguranţă nu origini
Apostolice.[10]
Din punct de vedere al esenţei şi al
profunzimii, ele reflectă însă cu certitudine ideile,
convingerile şi învăţăturile Sfinţilor Apostoli, după
cum arată în volumul său şi marele canonist Nicodim
Mila?:
Iar ca dovadă că aceste canoane sunt expresia
celor învăţate de Apostoli şi a ceeace dânşii au
transmis verbal celor dintâi succesori ai lor, serveşte
împrejurarea că aceste canoane concordeayă deplin
în ideile lor fundamentale cu doctrina cuprinsă în
cărţile canonice ale Sfintei Scripturi, apoi serveşte
ca dovadă şi aceea că ele corespund cu rigurositate
deplină practicii bisericeşti, ce ni se înfăţişează în

scrierile discipolilor Apostolilor şi ale succesorilor
lor şi în fine faptul că sinoadele şi Părinţii din
primele veacuri au recuoscut autoritatea lor
apostolică. Astfel aceste canoane, dacă şi nu au
fost date în scris nemijlocit de către Apostoli, totuşi
sunt vrednice de numirea aceasta şi de cinstea
dată lor de Biserica ecumenică.[11]
Sorgintea apostolică, rezultată din
urmarea întru totul a ideilor apostolice, a consfinţito biserica la Sinodul II Trulan[12] când, prin
canonul al II-lea, a statornicit hotărârile cuprinse
aici drept universal valabile şi obligatorii întregii
Biserici şi pentru totdeauna.[13]
Din analiza conţinutului observăm că
primele
două
analizează
instituţia
episcopatului,[14] respectiv cu hirotonia preotului,
următoarele două se preocupă cu problema
prinoaselor, cel dintâi cu cele pentru altar,
următorul pentru cele ale clerului, cel de-al cincilea
reglementează relaţiile conjugale, după cum
observăm din conţinutul lui:
Episcopul sau presbiterul sau diaconul să
nu-şi alunge soţia sa pe motiv de evlavie. Iar dacă
ar alunga-o, să se afurisească; şi stăruind să se
caterisească.[15]
Mai apoi, observăm că cel de-al
şaselea canon interzice episcopului să ia asupra
sa purtări de grijă lumeşti, adică să aibă o slujbă
laică sau alte activităţi (în limbaj contemporan –
o afacere sau altceva), în timp ce al şaptelea
interzicere prăznuirea Paştilor deodată cu
praznicul iudaic:
Dacă vreun episcop sau presbiter sau
diacon va sărbători Sfânta Zi a Paştilor cu iudeii,
înaintea echinocţiului de primăvară, să se
caterisească.[16]
Cel de-al opătulea canon, deosebit
de interesant şi de important şi el, reglementează
chestiuni privitoare la împărtăşanie pentru clerici:
Dacă vreun episcop sau presbiter sau
diacon sau vreunul (altul) 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 şi a făcut să
se nască bănuială împotriva celui care a adus ca
şi când acesta nu ar fi adus-o după rânduială.[17]
Următorul canon reglementează
probleme
priv itoare
la
împărtăşirea
credincioşilor[18], celelalte două care îl urmează,
al zecelea şi al unsprezecelea interzic
comuniunea cu cei osândiţi şi caterisiţi, probleme
ce se vor aprofunda şi în următoarele două.

Articolul original se poate citi AICI:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/01/silviu-aurelian-jimborean-canoanele.html
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NICOLAE N. TOMONIU -

(n. 1944, Tismana)
Publicist, editor editurile “Semănătorul “ şi “Semănătorul online”,
director “Revista Sămănătorul”, cercetător al istoriei locale

FRAGMENTE DIN
MONOGRAFIA ORAŞULUI
TISMANA
1.2.4. Documentele false ale
mânăstirii Tismana
În consemnările div erşilor autori din
paragraful precedent unele informaţii sunt false,
altele pot fi false, dar se pun aici pentru a se afla
de existenţa lor. Aşa de pildă, aceea că Tismana
n-a fost târg. A fost târg, chiar dinainte de a fi
căutat locul de către Sf. Nicodim. Nedeile getodace dedicate cultului mamei se organizau aici
încă din preistorie aşa cum se arată in finalul
paragrafului 1.1.2.
In privinţa atribuirii titlului „gorod=oraş” şi
el era real pe timpul când la Tismana era
reşedinţa bănişorilor de Tismana. Mai mult, Oslu
ajunge chiar ban de Severin, care era reşedinţa
Banatului de Severin, teritoriu care a aparţinut
domnitorilor noştri. Încurcătura cu acest teritoriu,
presupus unguresc, provine de la un fapt mai
puţin cunoscut pentru că, până în anul 1944, doar
la biblioteca Congresului USA se mai putea afla
adevărul: diplomele date de împăratul Sigismund
la Vodiţa (sic!) şi în alte părţi, din datele de 14
iulie 1418, 29 septembrie şi 28 octombrie 1420,
apoi 28 octombrie 1429 şi diplomele date de Ioan
Corvin de Uniade, voevodul Transilvaniei, la 20
oct. 1444, sunt false!
Şi mai puţin cunoscut este faptul absolut
şocant că ele au fost falsificate de… călugării
Mânăstirii Tismana!
Ca să vedem în ce împrejurări, răsfoim
studiul lui Al. A. Vasilescu, aflat în arhiva
Institutului de Istorie Naţională din Bucureşti 1*)
, din care selectăm câtev a paragraf e
clarificatoare:
„Diplomele au fost falsificate cu un anumit
scop şi anume a apăra libertatea cultului religios
ortodox din Ţara Românească, privilegiile şi
posesiunile mănăstirilor Tismana şi Vodiţa.
Nevoia aceasta s'a simţit numai atunci când
Oltenia era sub stăpânirea Austriacilor în anii
1718—1739. In proclamaţia din 22 Fevruarie
1719, dată de împăratul Leopold I, se prevede
că privilegiile şi scutirile să fie exercitate mai întâi

de Administraţia imperială şi pe baza raportului ei vor
fi con¬firmate. In raportul lui Ignaţie Haan din 12
Octomvrie şi în specifi¬carea lui Damaschin,
episcopul Râmnicului din 15 Octomvrie acelaşi an,
se arată, că mănăstirea Tismana este o mănăstire
liberă şi că a fost ridicată de sfântul Nicodim prin
mijlocirea regelui Matei. Informaţia aceasta greşită a
fost luată dintr'o scenă din viaţa sfântului Nicodiiu: «
Minunea Sf. Nicodim înaintea lui Mateaş Crai, când
au trecut pren foc », ce se află la mănăstirea Tismana
pe un sicriaş făcut de arhidiaconul Nicodim şi
egumenul Petronie în anul 1671 (7179). Ea
dove¬deşte, că în anul 1719 nu existau încă diplomele
lui Sigismund I şi Ioan Huniad.
In 10 Iunie 1731 Inochentie episcopul
Râmnicului prezintă generalului Francisc Paul, comite
de Wallis, directorul superior al Olteniei, un extract al
documentelor de donaţie, cumpărare şi con¬firmare
de privilegii, posesiuni, venituri şi uzufructuri ale
mănăstirilor «din Valachia imperială de dincoace de
Olt».”
…. „Intre ele nu sunt citate diplomele lui
Sigismund I din 14 Iulie 1418, 29 Septemvrie şi 28
Octomvrie 1420 şi 28 Octomvrie 1429 şi a lui Ioan
Huniade din 20 Octomvrie 1444, fapt care dovedeşte,
că nu existau încă nici în anul 1731. Dacă ar fi existat,
ar fi fost menţionate şi utilizate, fiindcă numai prin
ele ar fi fost apărat cultul ortodox, mănăstirile şi
bisericile din Oltenia şi în special mănăstirea Tismana
şi schitul Vodiţa. Era atunci un moment foarte critic
pentru cultul ortodox, organizarea şi administrarea
epis¬copiei şi mănăstirilor de acolo. In 20 Iunie 1731
sunt înaintate două memorii către generalul Francisc
Paul, comite de Wallis, comandant general şi director
superior al Olteniei.”
„ Dar nu se ţine seama de cererile lor. In 13
Iulie, Petroniu arhimandritul şi egumenul mănăstirii
Şegarcea co¬munică episcopului Inochentie, că fiind
chemat la Craiova cu docu¬mentele mănăstirii, boierii
consilieri Ioan Băleanul şi Ştefan Pârşcoveanul i-au
1*)Al. A. Vasilescu – Diplomele lui Sigismund I,
regele Ungariei şi Ioan Huniade, voevodul
Transilvaniei, dela Mănăstirea Tismana, sunt
false, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului,
Bucureşti, 1944
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2 s'a pus câte o pecete aplicată 8. Diploma lut
Sigismund I din 28 Octomvrie 1429 n'a fost
terminată, f iindcă pe exemplarul scris pe
pergament nu s'a pus nicio pecete. Cele douît
exemplare ale diplomei lui Sigismund I din 28
Octomvrie 1429 şi exem¬plarul diplomei lui Ioan
Huniade din 20 Octomvrie 1444, scrise pe hârtie,
trebuiesc socotite ca nişte ciorne, nu copii, după
care urma a se scrie pe pergament. Noul episcop
Climent n'are niciun amestec. El n'a avut curajul
să continuie lupta pentru apărarea bisericii române
din Oltenia şi a fost prea mult preocupat de alegerea
sa ca episcop, ce « a fost contestată de boieri şi
cler » şi aproape doi ani neaprobată de Vicenţiu
Ioanovici, mitropolitul sârb din Belgrad.”
„În timpul cât Damaschin a fost episcopul
Râm¬nicului, nu existau încă diplomele. Scrisul
dovedeşte că traducerea este făcută de Dionisie
Eclesiarhul. Din Predoslavia condicii mănăstirii
Govora se ştie,. că el a scris, în anii 1779—1796,
zece condici, între care două condici ale mănăstirii
Tismana. Dionisie Eclesiarhul n'a observat, că
diplo¬mele lui Sigismund I şi Ioan Huniade dela
"mănăstirea Tismana sunt false, după cum n'au
observat nici aceia, cari le-au publicat sau le-au
mai tradus în urmă, şi nici aceia cari le-au utilizat
în studiile istorice.”
comunicat în secret, că venise ordin dela Curtea
Imperială ca episcopul să nu se mai amestece în
mănăstiri şi nici să aprobe pe egumeni, ci numai
administraţia politică.”
„In acel timp de grozavă luptă pentru apărarea
cultului religios, a organizaţiei bisericeşti şi a
privilegiilor episcopiei şi mănăstirilor din Oltenia, au
fost confecţionate diplomele false ale lui Sigismund
I şi Ioan Huniade dela mănăstirea Tismana, aşa de
bune, încât au fost socotite până acum ca autentice.
Scopul falsificării unor asemenea diplome reiese
destul de clar din conţinutul lor.”
„Episcopul Inochentie, pentru a salva biserica
română ce o păstorea, a recurs la un mijloc extrem
de luptă, falsul. Scopul îl scuză. Putem preciza, că
falsul a fost comis după 31 Iulie 1732, când Curtea
imperială, comunicând hotărîrea sa privitoare la
alegerea şi numirea egumenilor, supravegherea
economică a mănăstirilor şi confirmarea privilegiilor,
produce o mâhnire foarte mare în inimile episcopului
şi egumenilor şi i-a făcut să ducă lupta cu mai multă
îndrăzneală. Confecţionarea celor cinci diplome
false cerea însă timp, fiind o lucrare grea şi foarte
migăloasă. In 1734 încă nu era terminată.”
„Moartea episcopului Inochentie a făcut, ca
să nu se termine confec¬ţionarea diplomelor false
ale lui Sigismund I şi Ioan Htiiiindo dela mănăstirea
Tismana. Numai diplomele lui Sigismund 1 din 14
Iulie 1418, 29 Septemvrie şi 28 Octomvrie 1420 se
pot considera ca terminate, căci pe câte un exemplar

1.2.5. Impactul Diplomelor
false ale mânăstirii Tismana
Prin pacea de la Belgrad din 18 Septembrie
1739, Oltenia a fost înapoiată turcilor de nemţi şi
s-a alipit din nou la patria mamă. Episcopia
Râmnicului a revenit sub jurisdicţiunea bisericească
a Mitropoliei din Bucureşti şi jurisdicţiunea politică
a Domnului Ţării Româneşti. Pericolul trecuse. Nu
mai era nev oie să se desăvârşească falsul
diplomelor lui Sigismund I şi Ioan Huniade de la
mănăstirea Tismana. De aceea ele au rămas în
starea, în care se aflau la moartea episcopului
Inochentie.
Secretul falsului a fost foarte bine păstrat şi
acest fapt a avut repercusiuni asupra scrierilor
istoricilor români care le-au luat de bune. Doar
marele istoric N. Iorga, utilizând diploma lui
Sigismund I din 14 iulie 1418, scrie: „Se poate să
fie o falsificaţie a călugărilor”. In diplomele false
erau trecute sate, moşii vechi şi teritorii boiereşti
în jurisdicţia m-rii Tismana, fapt ce a dus ulterior la
multe procese ale moşnenilor.
Un alt deserviciu a fost adus istoriei noastre.
Ca să nu trecem la catolicism când Oltenia era
sub imperiul Austro-Ungar, călugării Tismanei au
inclus in diplome falsuri teribile, ca de pildă
atribuirea construirii m-rii Tismana de către Craiul
Mateiaş sau construcţia Vodiţei sub Vlaicu Vodă
„vasalul ungurilor” şi ca o consecinţă, atribuirea
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Banatului de Severin ungurilor. Dacă citim pe
wikipedia, toţi banii de Severin sunt unguri, fără să
se ţină seama că ungurii au luat bătaie la Posada
tocmai prin faptul că invadaseră acest teritoriu
aparţinând lui Basarab, întemeietorul Ţării
Româneşti.
Autonomia Ţării Româneşti şi suveranitatea
Domnului au fost grav afectate. „Dacă diplo¬mele
lui Sigismund I şi a lui Ioan Huniade ar fi autentice,
ar dov edi că autonomia Ţării Româneşti şi
suveranitatea Domnului n'ar mai fi existat în acea
epocă, n'ar mai fi fost Domn şi mitropolit şi Ţara
Româ¬nească ar f i f ost o simplă prov incie
ungurească, mai mică şi dependentă de voevodul
Transilvaniei. In diploma lui Sigismund I din 14 Iulie
1418 se respectă autonomia Ţării Româneşti, fiindcă
privilegiul, care se acordă, se referă la teritoriul
Ungariei, dar se calcă suveranitatea Domnului,
deoarece n'a fost dată după cererea sa, el fiind
singurul în drept să obţină asemenea privilegii dela
un su¬veran străin. Dacă o dă fără ştirea şi cererea
Domnului, înseamnă un act de ostilitate şi provocare.
Dar Sigismund I, care în acel timp purta « o grea
luptă cu Veneţia », avea interes să se menţină pacea
în partea de sud-est a Ungariei. Toate documentele
dovedesc, că întot¬deauna Sigismund I s'a purtat
bine cu Domnii care s'au perindat pe tronul Ţării
Româneşti în timpul lungei sale domnii şi a respectat
teritoriul şi autonomia ţării şi suveranitatea Domnului.
In titulatura sa n'a trecut niciodată Ţara Românească
între ţările ce stăpânea. Tratatul ce a încheiat cu
Mircea I cel Bătrân, în 7 Martie 1395, a fost făcut «în
condiţiuni de perfectă egalitate» ”
In 10 Noemvrie 1424 Dan II Vodă face
cunoscut: „ «S'a îndurat domnul meu craiul asupra
domniei mele şi m'a primit drept slugă credincioasă
a sa şi mi-a dăruit haraghie de bani (monetărie), ca
să fie în ţara domniei mele, precum este în ţara lui,
tot aşa să se bată şi în ţara domniei mele». Slugă, în
limbajul timpului, înseamnă vasal. Dar el era un
vasal, care se bucura de o completă autonomie. In
142O se încheie un tratat de alianţă defensivă între
Sigismund I, regele Ungariei şi Dan II, voevodul Ţării
Româneşti, fapt care dovedeşte
situaţia politică, în care se afla şi
prestigiul de care se bucura Ţara
Românească în acel timp. Numai
Domnul avea dreptul să facă donaţiuni, să dea privilegii şi să
confirme pe cele vechi în ţara sa.
In 28 Fevruarie 1424 întăreşte
mănăstirilor Cozia şi Cotmeana
stăpânirea peste zece case de
oameni din Târgovişte, pe care îi
scuteşte de toate dările şi
prestaţiile; iar în 12 Decemvrie
acelaşi an, mănăstirii Cozia. peste
toate satele, bălţile şi ţiganii, dăruiţi
de Mircea I cel Bătrân.”

Bătălia de la Posada
„…regele ungur, s-a dus în persoană, în luna lui
septembrie, prin Severin în ţara voievodului
românilor, Basarab, ţară care nu poate fi locuită
de un popor neobişnuit cu ea…”
„După ce regele a cuprins Severinul şi fortăreaţa
lui… Basarab a trimis o solie vrednică de toată
cinstea … vă voi lăsa în pace Severinul … numai
să vă întoarceţi îndărăt cu pace … pentru că dacă
veniţi şi mai mult înlăuntrul ţării, nu veţi putea
nicidecum să înconjuraţi primejdia”
„…mulţimea nenumărată a românilor sus pe râpe
a alergat din toate părţile şi a aruncat săgeţi asupra
oastei regelui care se găsea pe fundul unei văi
adânci, ce nici nu se poate numi cale, ci mai curând
un fel de corabie strâmtă … cai şi ostaşi cădeau
din toate părţile în luptă.”
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RUBRICĂ PERMANENTĂ PENTRU UN
DIALOG

«ÎN NUMELE SPERANŢEI»
Intreţinută de doctor în filologie prof. univ. Alexandru
Melian, în calitate de redactor revista «Sămănătorul»

SENTINŢELE DOMNULUI, CR.T.
POPESCU
Motto : « 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 »

Mihai Eminescu, ms.2257, f.7
Dacă ar fi să ne raportăm doar la la textul din
manuscrisul 2257, reprodus în motto, şi ar fi suficient
ca sentinţele d.lui Popescu să devină extrem de
şubrede. Dar opera lui, ca şi viaţa de altfel, sunt mult
mai bogate în mărturii care fac total neconvingătoare
cele două etichete.

Deşi mă aflu în faţa unui om al scrisului pe
care îl preţuiesc şi uneori îl admir, - pentru cultura,
intransigenţa ne-cameleonică a opiniilor şi pentru
vocaţia lui scriitoricească (chiar dacă nu întotdeuna
îi împărtăşesc opiniile şi-i apreciez umbrele de
vulgaritate care-i virusează uneori strălucirea
discursului pamfletar) – mă văd nevoit astăzi, în
numele preţuirii şi al respectului pentru Eminescu
şi faţă de toţi cei pentru care poetul nostru naţional
nu este cadavrul din dulapul cioclilor culturali, să
pun în discuţie două sentinţe lansate de Cr.T.
Popescu în transmisiunea Gândul, on line,
consacrată, pe 15 ianuarie lui M. Eminescu :
Eminescu a fost ateu şi Eminescu n-a fost român.
Am avut sentimentul, când am auzit asemenea
proclamaţii, că acest intelectual inteligent, cu forţă
analitică , stăpânire solidă a proprietăţii termenilor
şi familiaritate, nu doar prin răsfoire, cu opera lui
Eminescu (inclusiv publicistica), doreşte din nou
să provoace şi să-şi singularizeze în răspăr
prestaţia. Pentru că mi-e greu să am dubii asupra
bunei sale credinţe.
Opera şi viaţa lui Eminescu, precum şi
exegezele fundamentale, româneşti ori străine,
infirmă esenţial aserţiunile amintite. Ai senzaţia că
vorbitorul a încurcat cele două verbe, punând forma
afirmativă acolo unde trebuia să fie cea negative
şi invers. Fiindcă Eminescu n-a fost ateu aşa după
cum Eminescu a fost român.

In legătură cu prima, se impune mai întâi o
disociere : identitatea atee a unui om nu se defineşte
nemijlocit prin raportul acestuia cu instituţia
bisericească, ci cu divinitatea. Definitorie este
credinţa iar nu eventualele rezerve critice faţă de
biserică ori faţă de unii din reprezentanţii ei. Cât despre
exemplul dat pentru a-şi susţine decizia identificatoare
(discursul proletarului), el este unilateral şi reductiv,
ignorând scenografia rolurilor şi noima proiecţiilor cu
care este investit eul poetic, nu doar în « Împărat şi
proletar », ci în multe din creaţiile lui Eminescu. Dar
realitatea care contrazice şi mai evident calificarea
amintită este opera însăşi.
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Deşi la o privire superficială s-ar părea că
reprezentarea divinităţii şi a trăirilor în raport cu
aceasta n-a prea stimulat interesul poetului, realitatea
operei dezvăluie cu totul alteceva(1). Fără a ne referi
la proză, teatru, cugetare sau corespondenţă, - şi
ele destul de semnificative pentru subiectul în discuţie
– poezia lui Eminescu cuprinde peste 30 de creaţii
inspirate de problema dumnezeirii, a bisericii, a
tradiţiilor creştine sau a vieţii lui interioare, raportate
la Dumnezeu. Prima constatare ce se impune este
faptul că, din totalul poeziilor pe această temă, doar
şapte au fost publicate de poet. Restul a rămas în
paginile de manuscris şi se poate spune, fără teama
de a exagera, că cele mai interesante, cele mai
bogate în semnificaţii şi cele mai tulburătoare au
rămas acolo, în intimitatea scrisului destinat în primul
rând sieşi.
Se poate pune întrebarea de ce ? Din
complexitatea virtuală a răspunsului, ne oprim aici
doar la o componentă. In sistemul de valori al lui
Eminescu, între resorturile interioare ale vieţuirii şi
ale creaţiei, credinţa în ceva sau în cineva este o
disponibilitatea fundamentală. Izvor al făptuirii, ea
focalizează toate energiile eului, dând consistenţă şi
sens vieţii.
Într-un concept de scrisoare neexpediată
către Carmen Sylva (1876, ms.2262), poetul îşi
exprimă o astfel de convingere : « Căci a crede, a
mai crede încă în ceva pe lume, este un bun al
sufletului care ar trebui să rămână intangibil şi sfânt
». Iar într-un alt manuscris (2264),el îşi nota:
« Credinţa e ceva care zideşte…numai
lucruri sfinte creează idealuri şi-nboldesc pe oameni
să se încumete a lupta pentru ele ». Trebuie observat
însă că pentru Eminescu, credinţa autentică se
trăieşte cu discreţie în forul interior al fiinţei şi, mai
ales, se validează prin faptă. In postuma Preot şi
filosof, - răspuns polemic dat unor mustrări preoţeşti
– poetul face disocierea fundamentală dintre credinţa
afişată şi necredinţa faptei, subliniind unde se află el
(« De n-o-mbrăcăm în pilde e semn c-am înţeles/
Că-n noi este credinţă, ce-n alţii e eres ») şi mai ales
sugerând ideea graţiei divine care se revarsă ca un
har asupra poetului, asupra filiosofului (« Nu ne
mustraţi ! Noi suntem de cei cu-auzul fin ! / şi
pricepurăm şoapta misterului divin »).

Dacă aici perspectiv a e
circumstanţiată teluric, într-unul din marile poeme
de tinereţe, Povestea feciorului de împărat fără de
stea, Eminescu ne propune o proiecţie, o hieroglifă
a propriei fiinţe sacralizate de geniu. Feciorul face
parte din categoria accidentelor cosmice
născătoare de unicitate. Neavând stea şi nici înger
de pază ca orice muritor, asemenea zămisliri
prticipă nemijlocit la manifestarea divinului («
Dumnezeu în lume le ţine loc de tată/ Si pune pe-a
lor frunte gândirea lui bogată »). Harul suprem al
unei astfel de întrupări este însemnul aleşilor
nepereche, este efigia identificatoare a lui
Eminescu însuşi (« Că-n lumea dinafară tu nu ai
moştenire,/ A pus în tine Domnul nemargini de
gândire »).
Extrem de pilduitoare în discuţia
noastră, sunt poemele Memento mori, - acea
nebuloasă a întregii creaţii, cum o socotea
Perpessicius – sau Mureşanu, mai ales varianta
din 1876. Fără a intra în detalii analitice, care pot
fi găsite în studiul amintit, aş vrea să observ că în
primul dintre ele, chiar în contextual răzvrătirii antidivine, a elogiului făcut lui Satan,- nu satana biblică,
ci întruchiparea romantic ă a revoltatului existenţial
– apare o invocaţie profund definitorie: “Stinge,
puternic Doamne, cuvântul nimicirii/ Adânc,
demonic-rece, ce-n sufletu-mi trăieşte./ Coboarăte în mine, mă fă să recunosc / C-a ta făptură slabăs. Nu mă lăsa să sper/ Că liber-mare-mândru prin
condamnarea ta/ N-oi coborâ în iaduri de demoni
salutat/ Ca unul ce menitu-i de a le fi stăpân - /
Stăpân geniilor pieirii !”
Există apoi la Eminescu poezii
care, chiar prin titlu, invalidează proclamaţia
amintită ( Colinde, colinde, Preot şi filosof, Învierea
), ca să nu mai vorbim de cele care sunt structurate
sub forma de rugă (Rugăciune, Răsai asupra mea,
Rugăciunea unui dac). Înainte de a încheia aceată
parte cu două probe ale « ateismului » eminescian
, ţin să atrag atenţia asupra uneia din capodoperele
creaţiei lui lirice, revelatoare pentru subiectul în
discuţie. Este vorba de sonetul Răsai asupra mea
pe care îl analizez în cartea amintită şi care ar lua
prea mult spaţiu în acest cadru.
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Prima probă promisă este poezia Rugăciune
pe care o reproduc integral, fără nici un comentariu:
“Crăiasă alegându-te / Ingenunchem rugându-te,/
Înalţă-ne, ne mântuie /Din valul ce ne bântuie;/Fii scut
de întărire / şi zid de mântuire, /Privirea-ţi adorată/
Asupră-ne coboară,/ O, Maică preacurată/ şi pururea
fecioară,/ Marie !”
Cea de a doua este o meditaţie
amară, - dar cât de actuală şi profundă ! – publicată
la 16 aprilie 1878, în ziarul Timpul, cu titlul Paştele.
Transcriu două f ragmente din acest text (2),
propunându-l spre meditaţie, nu doar d.lui Cristian
Tudor Popescu:
« De două mii de ani aproape ni se predică
să ne iubim şi noi ne sfâşiem. De mai multe mii de
ani Buddha-Sakya-Muni visează împăcarea omenirii,
liniştea inimei şi a minţii, îndurarea şi nepzmuirea, şi
cu toate aceste de tot atâtea mii de ani, de la începutul
lumii, războaiele presură pământul cu sânge şi cu
cenuşă. În locurile unde au înflorit odinioară cetăţi
f rumoase pasc pe risipe turmele, şi ceea ce
necesitatea au ridicat, ura au dărâmat.(….) Dar
rămâne datina şi înţelesul ei sfânt, aşa cum e demult
; şi de nu va sosi niciodată acea zi din care să senceapă veacul de aur al adevărului şi al iubirii de
oameni, totuşi e bine să se creadă în sosirea ei, pentru
ca să se bucure cei buni în ziua învierii , când ne
luminăm prin sărbătoare şi ne primim unul pe altul şi
zicem fraţi celor ce ne urăsc pe noi şi iertăm pe toţi
pentru înviere, strigând cu toţi Hristos a înviat. »
Ciudat tip de ateu va fi fost Mihai
Eminescu !!!
Cât priveşte cea de a doua sentinţă, ea nu
este nici serioasă şi nici decentă. Dacă ar fi să glumim,
- deşi numai de glumă nu ne arde când ne simţim
maculaţi chiar de cei pe care i-am simţit sensibili la
curăţenie – am spune că opinia d.lui Cr.T. Popescu
este una rasistă. E adevărat, nu ura pare a-i fi sursa,
ci scârba, dispreţul, lehamitea faţă de poporul căruia
îi aparţine. Dacă îi aparţie…Spun asta pentru că, dacă
i-am adopta raţionamentul care stă la baza neromânismului lui Eminescu, o întrebare elementară
ar putea fi formulată :

dl. Cr. T. Popescu se simte ca facând parte din «
pătura superpusă » de astăzi, ca să folosesc o
sintagmă emblematică a lui Eminescu ? Dacă
răspunsul este da, - ceea ce mă îndoiesc - dl.
Popescu nu este român…Aşa cum de altfel, multe
milioane de români ar trebui socotiţi ne-români.
Dacă răspunsul este nu, el este român ca şi
Eminescu (sper ca alăturarea de poetul nostru
naţional să nu-l vexeze).
Schimbând însă registrul, să
observăm mai întâi că decizia identificării amintite
nu se întemeiază pe criterii etnice. Spre onoarea
comentatorului, el nu se înscrie în seria sfertodocţilor ori a mercenarilor politici care, plecând de
la numele de Eminovici (dar ignorându-l pe cel de
Iuraşcu) au încercat să-l plaseze pe Eminescu în
categoria ne-românilor , adică a multora din cei
care au av ut de suportat intransigenţa lui
necruţătoare. Dl. Popescu îşi întemeiază opinia pe
criterii morale. Or, aşa cum se ştie, identitatea
etnică a unui om nu este definită de componenta
morală. Omul etnic nu e totuna cu omul etic. Bun
şi rău, cinstit şi necinstit, credincios şi necredincios,
harnic şi leneş, generos şi zgârcit, tolerant şi
intolerant, - iar lista ar putea continua mult şi bine
– sunt coordonate morale pe care le aflăm la toate
popoarele şi în toate timpurile. Deci, în plan teoretic,
raţionamentul este fals, specualţiile derivate de aici
foarte discutabile iar concluzia ca atare. Dar dincolo
de aceste considerente teoretice, este decent, ca
să nu spun admisibil, ca cineva să stabilească
identitatea etnică a unui om, - şi nu a oricui, ci a lui
Eminescu – în pofida şi în opoziţie cu ceea ce el a
declarat că este şi mai ales cu viaţa şi opera lui ?!
Este investit cumva dl. Cr. T. Popescu de
vreo instanţă lumească ori divină să decidă cine
este şi cine nu este român ? N-am să ma opresc
asupra luptei lui Eminescu pentru unitatea tuturor
românilor ( sărbătoarea de la Putna, acţiunea
clandestină în Bucovina de nord, activitatea
clandestnă în societatea « Carpaţii »), n-am să mă
opresc asupra operei lui literare, expresia sublimată
a unui românism exponenţial, aş vrea doar să-i
invit pe toţi cei care au dubii asupra identităţii şi
valorii umane a lui Eminescu să-i parcurgă cele
peste 3500 de pagini de publicistică din vol. IX-XIII
ale ediţiei critice.
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Stiu că e o invitaţie cărora puţini vor putea
sau vor vrea să-i dea curs. Dar numai citindu-l pe
Eminescu, - nu răsfoindu-l selectiv şi în diagonală –
vom putea să-l cunoaştem în chip autentic şi până
la urmă să ne cunoaştem pe noi înşine, ca popor şi
ca indivizi.
Voi încheia aceste rânduri cu două
mărturisiri ale celui care avea conştiinţa că
Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor :
- « Nu cu fraze şi măguliri, nu cu garde
naţionale de florile mărului se iubeşte şi se creşte
naţia adevărată. Noi o iubim aşa cum este, aşa cum
a făcut-o Dumnezeu, cum a ajuns prin suferinţele
seculare până în zilele noastre [ …], o iubim fără a-i
cere nimic în schimb, nici chiar încrederea ei, atât
de lesne de indus în eroare, nici chiar iubirea, înnădită
azi la lucruri străine şi la oameni străini. şi chiar dacă
amintirea noastră ar pieri în umbra vremurilor şi s-ar
şterge din memoria tuturor, tot pe aceeaşi cale a
conservării naţionalităţii şi ţării vom stărui, fără a face
în această supremă privire nici o concesie
primejdioasă ideilor veacului ». (Timpul, 12 iulie 1879)
- « Iubesc acest popor bun, blând, omenos,
pe spatele căruia diplomaţii croiesc charte şi rezbele,
zugrăvesc împărăţii despre care lui nici prin gând
nu-i trece ; iubesc acest popor, care nu serveşte decât
de catalici acelora ce se înalţă la putere, - popor
nenorocit care geme sub măreţia tuturor palatelor
de ghiaţă ce i le aşezăm pe umeri » (ms.2275)

Sărmanul Eminescu !..multe
ingratidini ale posterităţii şi-a prevăzut, dar că
va fi decretat ne-român nu şi-a imaginat nici
în cele mai teribile coşmaruri.
Alexandru MELIAN.
Grafica eminesciană aparţine lui:
Mihai Catruna

http://mihaicatruna.blogspot.ro/
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Primul caz de blocare a adresei de e-mail din cauza
folosirii adresei noastre în mod neprotejat şi a unei
campanii agresive asupra Revistei Sămănătorul
E plină lumea de “Salvatori de ţară”! Din
America până în Australia, de la Traian
Bădulescu Şuţeanu, Vigil Ciucă - exclus de la
“Sămănătorul” pentru că ne-a înjurat biserica şi
pe noi - şi până la Tarhon mândru de “Naţiunea”
lui care-şi bagă nasul pe unde nu-i fierbe oala,
“Salvatorii de ţară” - unii adaugă şi de neam - au
împânzit reţeaua Internet şi pe noi, cu visuri de
mărire pe care doar Hitler le-a mai avut. Ba nu,
nu numai Hitler! Cârcâie breasla noastră politică
şi jurnalistică de ei, de la marele cârmaci, până
la Dan Diaconescu şi Tucă, manelistul Jurnalului
Naţional.
E-mail-urile lor împânzesc până şi pe
unii dintre membrii noştri (normal că nu dau
nume!) fiind nevoit să-i atenţionez:
“Lasă-mă dragă G..... cu legionarii tăi!
Adună de pe situri serioase articole,
atrăgând cititorii neavizaţi.
Mă băgaseră şi pe mine într-o gaşcă fără
să mă întrebe nici pe mine, nici pe ceilalti, nu
mai spun că in gaşca vistă de ei noaptea, il
băgaseră si pe Ogoranu... Săracu de el e mort
de vreo doi ani!
Să te fereşti de ei pentru că sunt agresivi
şi ne sprânjesc adresele în lume fără să protejeze
pe nimeni de spam şi viruşi.
Dacă am loc o să scriu despre ei în
revistă!”
Dar să revin la “Marele salvator al
dacogeţilor neaoşi”, T. Bădulescu-Şuţeanu. Iată
ce mi-a scris, preluând poşta exact cum am
primit-o, fără diacritice şi cu greşelile evidente
de tastare şi exprimare, ascunzând adresele de
mail date la liber:
“Dragii mei,
Am imaginat acest grup de iniţiativă din
peste 30 de români dacoţgeţi neaoşi, dar acesta
trebuie adunat de către un nucleu central, un fel
de secretariat. Până acum s-au demonstrat a fi
gata de acţiune , - şi de sacrificiu,- următorii: 1.
ing.Mihai Spirache, 2.George Mihalache, 3.
Nicolae Tomoniu, 4. Ion Gavrilă Ogoranu,
5.Alexandru Tomescu (Canada), 6. Alexandru
Nemoian (SUA), 7. prof. Ion Coja, 8. Spiru
Blănaru, 9. Napoleon Săvescu (SUA) şi Virgil
Ciucă.
Emailurile lor sunt următoarele:
m..che@yahoo.com, r....a@ziarulnatiunea..ro
nic........iu@gmail.com, b......l@yahoo.com

o........e@alternativa.com, ........r@nymagazin,com
I........ja@yahoo.com,v........u@yahoo.com
s........d@unm.edu,.n........u@nyc.rr.com şi
v........a2002@yaho.com
Bineînţeles că nu ne excludem - prof. Tr.
Bădulescu - Şuţeanu: tr........u@yahoo.com”
I-am răspuns “Salvatorului”:
“Domnule Badulescu, te rog să ştergi imediat
adresa mea de acolo!
Aâta timp cât dumneata habar n-ai să pui
adresele securizate în căsuţa Bcc, şi-mi răspândeşti
adresa - folosită de atâţia autori - pe web pentru spam
şi viruşi, n-avem ce mai discuta.
Am scris în vreo 4 numere ale revistei
Sămănătorul, pe blog, am dat în revistă şi imagini cum
se scrie o adresă de e-mail şi ce casută poştală
foloseşti, nu Cc ci Bcc.
Ori dumneata ignori toate acele mesaje, nu
vrei să intri în rândul lumii şi pui adrese ca un copil,
deci adio!
De ce să muncesc eu în locul dumitale ca să
şterg spamul pentru că dumitale ţi-e lene să citeşti
semnalele mele de alarmă din revistă!
O singură dată dacă-mi mai vine vreun mesaj
atârnând la vedere vreo 10 adrese la el, am să vă
blochez definitiv adresa şi o s-o dau la pericol public
pe Google!
Nici nu m-aţi intrebat, sunt de acord cu nucleul
ăsta al dumitale? E format din unii oameni valoroşi
din elita românească, erudiţi de înaltă ţinută dar cred
că nici pe dânşii nu i-aţi întrebat! Cine vă consideraţi?
De ce suntem noi datori să vă citim dvs. tot ce visati
noaptea fără ca nici măcar să ne citiţi - prin reciprocitate
- şi pe noi?
V-am atenţionat prin toate e-mailurile că nu
mai publicăm nimic, nici in revistă, nici pe bloguri pe
aceia care nu plătesc cotizaţia pe 2013. V-am făcut
pomană pe 2012, s-a terminat! Munca în capitalism asta am vrut asta trăim - e cu plată! Munca patriotică
a lui Ceauşescu a murit odată cu el!”
.......
Cu regrete,
NNTomoniu
Cumea a sărit la bătaie printr-un mail şi
“colegul” Tarhon. Care culmea, după ce mă ia cu
“stimabile” fără sa-i fi scris vreodată un rând, mă mai
şi atenţionează: “Eu am treburile mele, ziaristice şi
civice, este binevenit oricine în mişcarea care ia
naştere” . A dracului “mişcare” cu morţi şi oameni care
habar n-au de ea!
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Aţi văzut vreodată vre-un legionar din
“mişcare” care să-şi recunoască greşala? O ţinea
pe-a lui şi pe mine din treburi:
“Domnule Tarhon,
Terminaţi cu aiureala asta odată! Nu mai
distribuiti adresa mea pe web şi nu mă mai băgaţi
împreună cu d-l Badulescu-Suteanu in "nucleul"
ăsta de oameni nevinovati, puşi în acest fantomatic
nucleu neîntrebaţi, ci doar visaţi noaptea de d-l
Badulescu!
Că nu i-a intrebat e evident, pentru că nu
le stie nici numele (vezi Nemoian) şi nici nu putea
vorbi cu saracul Ion Gavrilă Ogoranul de îndată
ce a murit acum vreo doi ani!
Vă scriu ce i-am scris şi d-lui Badulescu
după care vă blochez adresa definitiv!”
Dar ai cu cine să vorbeşti? Oamenii ăştia
nici nu citesc ce le scrii! M-am pomenit cu musiu
Tarhon că găsise doi morţi!
“Despre cei doi răposaţi, recunosc, nu mam gândit la ei ca persoane, ci la fundaţiile cu
numele lor...
Dar nu e treaba mea.”
Săracu’ Domnul Nemoianu! Uite că
murise şi el alături de Ogoranu şi habar n-avea!
Marele jurnalist al ziarului “Naţiunea” îi băgase
baioneta legionară pe la spate şi acum umblă hai
hui pe la poarta raiului!

Başca faptul că musiu redactor nu mai
vorbea de nişte oameni. Muriseră şi ei de îndată ce
ne spune că n-avea treabă cu “persoanele” ci
“fundaţiile”!
Mă interesz prin Bucureşti. Cine-i domnule
Tarhon ăsta pus ca un bolovan pe “Salvarea
României”? Şi-mi spune un amic:
“Romeo Tarhon este redactor şef adj. al
ziarului Naţiunea. E mason, monarhist înfocat şi la
fel de mare beţiv, membru în conducerea Partidului
National Creştin Democrat (P.N.C.D.), candidat la
Primăria Sectorului 6 la ultimele alegeri (urma o
adresă de site, care n-o dau din motive lesne de
înţeles!). Ca monarhist, Tarhon face parte si din
organizaţia "România altfel", a "alteţei sale regale"
prinţul "Duda de România" (urma o altă adresă de
site, cu specificarea: iar in josul paginii este un
laudatio al lui Trahon, limbistul "prinţului" Duda Întîiul).
Din conducerea P.N.C.D. face parte si d-l
Ion Coja; vedeţi aici: (altă adresă de site).
Aha! E clar! Car’ va să zică domnilor, e plină
românimea de pretutindeni de “salvatori de ţară”,
“salvatori de neam”, “mişcări” de care-o fi şi “mişcări
de rezistenţă” - care mai de care mai manelistă una
decât alta - de i-au cotropit pe Internet pe Guţă,
copilul lui “Minune” şi alţii “fără număr, fără număr,
fără număr”!

România se manelizează
domnule Tucă?
Ia ghici cum!
Citiţi un articol scris în anul
2010 şi gândiţi-vă apoi dacă
s-a schimbat ceva de atunci.
Recent, manelistul Tucă a
lansat în JN poezia “Clic aici
dobitocilor”, adică noi toţi am fi
dobitoci şi numai el nu e. Mircea
Badea, s-a grăbit să-i citească
poezia în direct ca să-şi confirme
apelativul. Nu mai era nevoie!

„Mişcarea de rezistenţă” de la JN
- un nou Tucă-Show de prost gust
Asistăm astăzi la o tentativă a „Jurnalului
Naţional” de însuşire frauduloasă a mişcărilor
indiv iduale sau colectiv e de rezistenţă a
intelectualilor din România faţă de degradarea
morală a societăţii româneşti şi faţă de situaţia
economică dezastruoasă a ţării. Sub diverse
pretexte, având ca paravan „lupta culturală” sau
atitudinea „patriotică” de salvare a „valorilor naţiei”,
se ascunde în adânc o reclamă disimulată a
sponsorilor trustului de presă „Intact” şi a

managerilor lui de jurnale tipărite sau posturi de
televiziune. Conducerea trustului, atât cea din faţă cât
şi cea din umbră, duce o propagandă prin mijloace
diverse cu scopul fie de a accede la ciolanul puterii
politice sau a-l păstra pentru cei care-l au deja, fie de
a-şi multiplica averea şi imaginea publică de neo-ciocoi
cinstiţi, ajunşi sus „prin muncă asiduă”.
Astfel, ca în fabula lupului moralist, prin frauda
morală numită pompos „Mişcarea de rezistenţă”,
se pretinde că poporului român i se dă „dreptul la
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luptă”. Vă închipuiţi cine „dă” şi cine „deţine” acest
drept? Tocmai mai marele „moralist” al naţiei,
Marius Tucă! Ajuns leu la ferma animalelor prin
tupeu şi partizanat politic, el îşi propune pornirea
luptei împotriva limbajului vulgar, adică ordinar,
grosolan, josnic, mitocănesc, prin ce credeţi? Prin
schimbarea vulgului obişnuit în obscen, promovând
în paginile JN, un limbaj neruşinat, trivial, indecent
şi chiar pornografic.
Nu numai că aflarea în fruntea „Mişcării de
rezistenţă” a „Jurnalului Naţional” este compromisă
din start de acest pseudo-jurnalist care habar n-are
să scrie un editorial dar jurnalul lui devenit
ciulamaua - pentru care plânge pe umerii
politicienilor că nu-i dau ţâţă şi va sucomba - abundă
în promovarea lui „Ba pe-a mă-ti!” şi lansarea,
avansarea, înaintarea, ba chiar proslăvirea unor
mahalagisme din cartierele bucureştene rău famate.
Păcat de cei câţiva jurnalişti de meserie care se
fac că nu bagă în seamă cum în paginile „Jurnalului
Naţional”, zilnic mofturile lui Caragiale devin „fiţe”,
damele şi cucoanele lui Conu Iancu „piţipoance”
iar şmecherii de cartier, ţiganii bişniţari ai lui Miron
Paraschivescu „cocalari”. Sub pretextul „mişcării”,
se iau interviuri şi se scriu articole de lansare a unor
iluştri „rockeri”, falşi „folk-işti” sau „celebri” manelişti,
textele acestora începând cu „băga-mi-aş” şi
sfârşind cu ultimele achiziţii de frangleză ordinară,
evident netradusă. Mai având şi privilegiul înserării
în pagină a textului de-a dreptul pornografic în
casete speciale, la vedere, vezi doamne, nu cumva
să scape acele strofe necitite!
Care va să zică, moftangii sunt astăzi salvatorii
culturii noastre naţionale! Nu mediile academice ale
ţării, nu elita adevărată a naţiei şi nu relansări şi
reînnoiri de vechi concepte cum ar fi „Semănătorul”
contează în revenirea la normal a României noastre
abulice ci „Mişcarea de rezistenţă” a unui taie frunză
la câini de prin bălţile doljene ajuns golan de
Bucureşti, apoi „analist” cu tupeu, pentru ca în final
să fie cocoţat director fără cravată. Nu ne-ar deranja,
mai sunt şi alţi maimuţoi directori de ziare dar
tupeistul Marius Tucă mai are şi pretenţia de a fi
buricul luptei pe care deja intelectualii adevăraţi ai
„României profunde”, a „României tainice”, o duc
tacit, ca în vremea lui Ceauşescu de mai mulţi ani.
Fără ca „Gânditorul de la Caracal”, nici măcar „să
se prindă”! Câtă cultură a adus el României
împreună cu concitadinul lui, Dan Diaconescu amândoi de pe uliţa unde „s-a răsturnat carul” în
Caracal - s-a văzut şi se vede!
Cum poate pretinde Tucă directorul că face cultură
şi promovează cartea românească când scoate la
vedere pentru îndobitocirea românului bomba
„Elodia”? A prostit împreună cu caracaleanul de la
OTV jumătate din România. S-a substituit organelor
legale de cercetare penală publicând aiureala

„Cioacă-Diabolic sau nevinovat”.
Mai nou, anul acesta, la concurenţă cu alte trusturi
care adaugă colecţii de carte la abonament, JN-ul
lui Tucă lansează şi vechitura „Enciclopedia
britanică” cu date depăşite şi chiar eronate, ducând
tinerimea în confuzii care-i fac rău şi dezvoltând la
nivel naţional o cultură falsă despre patrimoniul
nostru cultural.
Dacă citim în dicţionar la „Mânăstirea Tismana”,
aflăm din „Britanica lui Tucă” că lăcaşul monahal
se află „în comuna cu acelaşi nume (sic!), ştiinduse bine că localitatea este oraş încă din aprilie 2004,
după ce mai fusese oraş şi târg al „bănişorilor de
Tismana” în secolul al XV-lea. Apoi, „Britanica din
auzite” a lui Tucă se ia după legende, afirmând că
„biserica iniţială, datând din 1375-1378, a fost
construită din lemn de tisă”. Ori, cercetările
arheologice din anii 1970 de la Mânăstirea Tismana,
au dat prin probe ştiinţifice indubitabile verdictul clar:
biserica actuală este aceea făcută din zid de Radu
I Vodă (1377-1383) şi sfinţită în 1378. Aceea biserică
din tisă, la care dicţionarul face trimitere, a existat
cu două secole mai înainte, refăcută apoi de
arhimandritul Nicodim, tot din tisă, după anul 1364,
când Vlaicu Vodă (1364-1377) a înzestrat-o laolaltă
cu Vodiţa cu diverse odoare.
Tot în „Britanica lui Tucă” aflăm că Brâncuşi „De
la şapte ani a lucrat (sic!) ca păstor, având grijă
mai întâi de turma familiei, apoi lucrând pentru alţii,
în Munţii Carpaţi. Acesta a fost momentul când
tânărul păstor a învăţat să lucreze în lemn...
ş.a.m.d.”. Vai ce poveste frumoasă de adormit copiii!
Păi Brancuşi pe la şapte ani, din cauza nuielelor la
fund primite la şcoală fuge la oraş şi se face băiat
de prăvălie, doar n-o fi fost prost să umble de mic,
cioban prin Carpaţi. Revine la şcoala de la
Boroşteni, apoi fuge iar de acasă, de astă dată la
Craiova. Cu ajutorul unui negustor intră la Şcoala
de Meserii şi acolo învaţă el sculptura nu la fundul
oilor cum pretinde ruginitura de enciclopedie
britanică, băgată pe gât românilor de „Jurnalul
Naţional”.
Când vrei să demarezi o acţiune culturală de
anvergură, o „Mişcare de rezistenţă” serioasă,
concepi un program şi o strategie, cu ţinte clare.
Prevezi termene şi anticipezi nişte rezultate ale
proiectului, nu începi să-i înjuri pe toţi şi să te dai
mare că ţi-a venit ideea lansării „Mişcării de
rezistenţă”.
Dacă te uiţi în paginile JN ca să afli amănunte
despre mişcarea de rezistenţă a lui Tucă, vezi nişte
lamentări: că nu mai merge aşa, că nu mai ţine, că
ai vrut să îndrepţi lucrurile prin Manifestul "Recurs
la România" dar după patru ani constaţi că-i doare-
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n fund pe români de Manifestul tău.
Dar acum e altceva, ne zice marele gânditor
caracalean:
„În loc de un manifest cultural, o mişcare de
rezistenţă. Pentru că Recursul la România,
transformat în acţiune, nu poate fi decât o Mişcare
de Rezistenţă! O mişcare definită prin patriotism
mândru, dar nu naţionalism îngust. O contraofensivă
a victoriilor muncite şi a valorii confirmate de timp. A
calităţii împotriva cantităţii. A excelenţei impotriva
mediocrităţii. România manelizată domină, dar nu a
câştigat. În numele valorilor adevărate, Jurnalul
Naţional porneşte Mişcarea de rezistenţă.”
- Bine combate domnule! Ăsta-i bun de dipotat!
Zicea jupânul Titircă Inimă Rea despre amorezatul
Rică Venturiano în piesa de teatru „O noapte
furtunoasă” de I. L. Caragiale.
Păi cam asta-i şi intenţia lui Musiu’ Tucă, nu vedeţi
că Dan Diaconescu i-a luat-o înainte candidând la
funcţia de preşedinte al României? Doamne fereştene şi ne apără!
Dar să trecem la lucruri mai serioase şi să ne
aducem aminte că atunci când s-a lansat mişcarea
„Semănătorul”, Artur Silvestri a definit întâi conceptul
principal:
„Semănătorul”: „Acesta este un program nu de
"ripostă" ci de "re-cucerire", de completare de
informaţie şi de alternativă, spărgând "nucleul
dominant" ce impune teme, idei şi nume într-un
canon restrictiv şi care - dincolo de aspectul
simplificator - ucide prin omisiune, "etichetism" stupid
şi întrerupere de continuitate acolo unde trebuie să
existe echilibru şi fruct în evoluţiile noastre.”(Artur
Silvestri -„Scrisoare de Bunavestire”, 2007)
Apoi, personal, am lansat „Apelul noului
semănător” expunând motivele şi necesitatea
acestei mişcări literare în conjunctura actuală de
marginalizare a culturii române. Artur Silvestri a mers
şi mai departe, proiectând practic conceptul de
editură online precum şi regulile lui. Ni s-au alăturat
imediat oameni de mare cultură, scriitori consacraţi
precum Ştefan Dumitrescu, Cezarina Adamescu,
Eugen Dorcescu, Dan Floriţa Seracin, Flora
Stănescu, Elisabeta Iosif, Al. Florin Ţene, George
Anca, Olga Alexandra Diaconu, Vlad Protopopescu
şi mulţi alţii care au deschis calea tinerilor. Care au
deschis un drum debutanţilor, tocmai când aceştia
n-aveau nici o perspectivă de publicare în tiparniţele
trusturilor, al căror unic scop era cel de îmbogăţire.
Aproape că n-a existat lună fără ca cineva să nu
debuteze la „Semănătorul”. Nu dau nume, ca să nu

supăr pe cineva dar mulţi au devenit scriitori de
notorietate în lumea literară ba unii au reuşit chiar
să iniţializeze reviste sau cenacluri literare precum
fost cazul doamnelor Elisabeta Iosif sau Cristina
Ştefan.
Aşa se face „mişcare de rezistenţă”! Prin operă
colectivă organizată de oameni de meserie, care
coagulează în jurul lor valorile latente care consimt
benevol la ideile şi regulile unui program coerent.
„Semănătorul” există din anul 2008. A scris
„marele” Tucă în jurnalul lui vre-un rând despre
mişcarea noastră literară care grupează peste
nouăzeci de scriitori? Pe cine vrea să promoveze
Marius Tucă prin aşa zisa lui „mişcare” fără nici un
cap şi nici o coadă? Şi-a făcut o ştampilă „Mişcarea
de rezistenţă” şi o pune pe prima pagină. În interiorul
jurnalului lui se vede pentru cine a fost pusă: pentru
Bob Dylan, Mika şi Elton John, pentru reţetele cu
mirodenii, ale unui bucătar canadian, mirodenii de
care nici dracu n-a auzit pe piaţa românească, pentru
reclama lui Raiffeisen Bank, pentru articolul cu
sinuciderea Mihaelei Mihai, pentru ţiganii cu capre
franţuzeşti, pentru brandul cu frunza, a lui Nuţi,
pentru capul întâiului marinar al ţării şi pentru nu
mai ştiu ce.
În asta constă mişcarea de rezistenţă a lui Tucă.
Adică s-a vopsit gardul şi înăuntru-i leopardul. Iată
cum în România s-au umplut jurnalele de „analişti”
semi-analfabeţi printre care se strecoară abil şi cei
şcoliţi la cele şapte servicii secrete din reţeaua
„Ochiul şi timpanul băsescian”.
Cine mai face azi cultură în România dacă
jurnalele lansează „bombe de presă” iar televiziunile
show-uri cu ţaţe frumos vopsite? Mass-media e plină
de diversiuni şi înjurături. Ziua în amiaza mare dai
peste posturi de televiziune unde câţiva inconştienţi
fac „rating” mimând actul sexual. Seara, la showuri, invitaţii se calcă reciproc pe puţinele cuvinte pe
care le cunosc de la alţii sau pe arhicunoscutele
sintagme „să vă spun un lucru”, „daţi-mi voie o
secundă”, „s-au călcat în picioare”, „avem nevoie
de” şi multe altele care te scot imediat din sărite.
Să ne fie clar şi să luam aminte de la mocirla în
care ne bălăcărim astăzi. Remediul ţării nu este în
capul unuia care se crede mai deştept. Ci în
solidaritatea acelora care cu adevărat îşi văd de
treabă în ţara asta. Atenţie, am zis „ţara asta”, pentru
că moda de a confunda capitala cu ţara, e în floare!
Jurnalele şi televiziunile nu trebuie să facă cultură,
pentru că am văzut în ce hal o fac ci să promoveze

Citiţi mai departe întregul articol aici:
http://www.tomoniu.ro/opinii/cultura/impostura.htm
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ANUNŢURI SEMANATORUL
Revista «SAMANATORUL» anunţă autorii «Editurii online SEMĂNĂTORUL TISMANA» că scrierile lor apărute la editură vor fi
promovate în revistă şi pe bloguri, respectiv, la adresele
http://samanatorul.blogspot.ro/ , http://cleptocratia.blogspot.com/
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/ dacă achită integral cotizaţia
pe acest an. Cine a trimis până acum o sumă parţială şi nu a achitat
până la începutul lunii februarie 2013 lunile lipsă din cotizaţia pe anul
2013, AŞA CUM A FOST ANUNŢAT ÎN NUMERELE ANTERIOARE, NU
vor mai primi DVD-ul nr. 2 al Asociaţiei «Semănătorul Tismana» decât
prin donaţie de carte!
Datele când expiră cotizaţia unor membri ai Asociaţiei Semănătorul Tismana le
găsiţi în nr. 11din nov. a.c.

ATENŢIE! În anul 2013, nu mai publicăm nici scrieri la Editura
Semănătorul - online, nici articole pe bloguri şi nici nu tipărim cărţi
la Editura «Semănătorul» nou înfiinţată în anul 2013 dacă nu aveţi
plătită cotizaţia integral pe acest an! Cei care au achitat parţial o
sumă până acum, să-şi completeze cotizaţia - pe întregul an - de
urgenţă pentru a beneficia de serviciile noastre!
Noii înscrişi, indiferent de luna anului achită tot 120 lei, conform
coordonatelor din ultima pagină.
Sunt exceptaţi de la regulă, redactorii permanenţi ai revistei
Sămănătorul.

EDITURA «SEMANATORUL»
Comitetul director al Asociaţiei «Semănătorul Tismana» întrunit
în data de 26 dec. 2012, a aprobat propunerile directorului revistei
Sămănătorul privind redactorii permanenţi.
După 7 ianuarie, ing. Antonio Tomoniu s-a deplasat la Biblioteca
Naţională a României pentru obţinerea ISBN pentru Editura
«Semănătorul» şi l-a obţinut, pe baza Planului Editorial al Asociaţiei
«Sămănătorul». Am obţinut şi ISSN pentru revistă, vedeţi coperta
Primele 4 ISBN din 10, sunt rezervate monografiei Tismana şi
autorilor de monografii ale satelor aparţinătoare. Trei ISBN sunt
rezervate scriitorilor gorjeni şi alte trei membrilor Asociaţiei
Semănătorul Tismana din întreaga ţară. După care, vom mai cere...
Vă rugăm să vă înscrieţi în planul nostru editorial viitor. Putem
tipări şi retipări orice carte. Retipărirea necesită însă o nouă copertă
şi ceva adăugiri pentru a primi un alt ISBN de la noi.
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ÎN ANUL 2013, NU SE MAI ADMIT DONAŢII DE CARTE ÎN CONTUL
COTIZAŢIEI PENTRU A FI PUBLICAŢI ON-LINE ÎN SITE-URILE
«Sămănătorul» dar se pot dona cărţi Asociaţiei «Semănătorul
Tismana pentru a fi promovate prin revista noastră! Dacă suma
costurilor cărţilor trimise depăşeşte 50 le lei vă putem pune un banner
text în căutarea Google cu trimitere la blogul sau site-ul unde se
găseşte cartea. Bannerul va face parte din reclamele AddWords pe
care le vedeţi mereu în partea dreaptă pe Facebook în căsuţa în care
scrie «Sponsorizat». Acele reclame noi le plătim.
Dacă suma preţurilor cărţilor depăşeşte 100 de lei
trimiţătorul primeşte gratuit prin poştă

DISCUL ANUAL NUMĂRUL 2 - DVD-AST-2
AL ASOCIAŢIEI “SEMĂNĂTORUL TISMANA”
Vedeţi cuprinsul la pagina 16

DVD-ul se trimite şi oricărui cititor care sposorizează cu 25 lei Asociaţia "Semănătorul
Tismana" prin mandat postal-Asociatia Semanatorul Tismana, presedinte Nicolae Tomoniu Str. Tismana,
nr. 153, Cod postal 217495 Tismana, Jud. Gorj sau prin transfer bancar Asociaţia Semanatorul Tismana,
Cod fiscal C.I.F. 29532170 Cont Iban RO45RNCB0149125641110001 BCR filiala Gorj, Cod SWIFT RNCBROBUXXX
Cititorii pot descărca ARHIVA COMPLETA ONLINE a "Revistei Sămănătorul" :
http://www.samanatorul.ro/revista/index.htm
E-mail-uri f olosite de Asociaţia "Semănătorul Tismana": posta@samanatorul.ro şi
redactie@samanatorul.ro atenţie, posta si redactie fără diacritice

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