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CUM S-A NĂSCUT “SEMĂNĂTORUL”
Seria a II-a

De la stabilirea unei corespondenţe permanente cu
Artur Silvestri în primele luni ale anului 2007 şi până la
cooptarea mea ca redactor remunerat la publicaţiile lui au
trecut însă vreo 10 luni. Eu ţinteam două lucruri: crearea unui
site literar Semănătorul folosind ideile programatice ale vechii
reviste “Sămănătorul” (1902-1910) apoi, crearea altui site
“Semănătorul editura-online”, ca sursă de articole şi volume
de autor, din care eu diri jam ce se poate publica la
“Semănătorul” şi ce se trimite spre publicaţiile ARP.

Pentru aceasta, a trebuit să-l conving pe Artur Silvestri
prin lucru concret şi anume, că eram capabil să gestionez un
site creaţie proprie. Pe de altă parte, să accepte ideea de a
renunţa la  transferarea domeniului www.semanatorul.ro, pe
care-l cumpărase deja, pe platforma wordpress încorsetată
de nişte şabloane predefinite şi totuşi uşor de gestionat pentru
angajaţii pe care-i folosea deja.

Acest lucru se va întâmpla treptat. Am construit deja
un site model Semănătorul pe platforma gratuiă Xhost, am
realizat antetul şi am scris pe prima pagină documentul
programatic “Apelul noului Semănător”. Celelalte pagini erau
trimiteri directe spre publicaţiile ARP - Asociaţia Română
pentru Patrimoniu: organizarea pe tematica revistelor lui Artur
Silvestri, organizarea alfabetică şi revistele asociate cu ARP.

Crearea sitului model “Semănătorul” l-a impresionat
pe Artur Silvestri şi în sinea lui, mă vedea deja angajat director
site-ul “Semănătorul”. După cum îi voi spune mai târziu când
mi-a făcut propunerea, gândeam că e o pălărie prea mare
pentru mine, mai ales că lucrul în redacţia ţărăniştilor din
Germania mă înfuriase la culme. Plecarea mea intempestivă
de la “Euro-Obsevator”, făcea imposibilă plata mea în redacţia
lui Artur Silvestri. Răi cum erau, puteau oricând interpreta că
am plecat pentru bani.

Mă despărţisem de o redacţie din străinătate unde
ura şi diversiunea era noua modă posdecembristă de a te
cocoţa în locul altora. Ura, era diseminată prin noile mass-
media: site-uri, grupuri de discuţii pe virtual, chat-uri directe
şi multe alte invenţii pentru zăpăcit mintea românilor obişnuiţi
până aci cu cinstea, corectitudinea,  vertical itatea.
Evenimentele de mai târziu au demonstrat că acele diversiuni
erau abia faza încipientă a tot ceea ce avea să se întâmple în
zilele noastre când trusturile de presă bine plătite fac opinia
publică, pun şi desfac miniştri.

Atunci am înţeles şi regula lor de aur, o metodă cheie
de atac folosită astăzi din plin de Băsescu: spune despre cel
care te deranjează că face rău, tocmai ceea ce tu însuţi faci

O luptă virtuală:

Crearea site-lui
“SEMĂNĂTORUL”

www.tomoniu.ro
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rău. Dacă eşti hoţ, spune despre celălalt că fură. Dacă eşti
plătit pentru presa pe care o faci, spune despre celălalt că ia
bani ca să scrie articole la comandă.

Dacă la publicaţia românească din Germania,
incomodam pe cineva cu opiniile mele, fie eram taxat ca fiind
“plătit”, fie că fusesem un comunist. Ori, situaţia stătea invers,
adică după metoda amintită. Cu gândul la reîntoarcerea în
ţară, grupurile de transfugi comunişti de pe vremea lui
Ceauşescu, acum ţărănişti în Germania, plăteau bani grei
pentru ca jurnaliştii de acolo să le facă prozeliţi în ţară. Iar pe
“Agora” PNL-ului, doi fii vitregi ai unui general de securitate nu
mă scoteau din “comunist”, auzind că fusesem coleg de liceu
cu un preşedinte de consiliu judeţean.

De aceea, pe lângă articolul despre care am scris în
episodul trecut, le-am mai scris încă un “adio” cu sare şi piper.

Era prima dată când, impresionat, Artur Silvestri mi-a
scris un e-mail de solidaritate:

“Dimanche, 20 Mai 2007 19h16
Dragă Domnule Tomoniu,
Ceea ce întreprindeţi este şi important şi salutar; in

aceste zile nedefinite, trebuie să facem, oricare dintre noi atât
cât putem, mai mult, mai puţin, dar nu trebuie să stăm cu mâinile
în sân. Şi, în acelaşi timp, să putem arăta şi altora ("puterea
exemplului") că "se poate" şi că "oricât de puţin efort de la
fiecare, se adună şi are efect".

Ideea de a vă retrage din mediile de "pierzători de vară"
(am citit in trecere episoadele uimitoare prin violenţă, primind
la ARP, zilnic, "linkuri" şi rezumate) mi s-a parut  că v-a venit
de la Dumnezeu  şi cred că nu se putea o soluţie mai bună.
"Noi" avem treabă şi avem de lucru, nu e timp destul ca să ni-
l risipim în  convorbiri fară rost şi încă şi cu cine nu poate
înţelege nimic, atins fiind de satanismul ce danţuieşte în vâlvătai
peste Romania.

Ceea ce aţi trimis va apărea cât de curând într-una din

Scriitor membru

al LSR -Gorj
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Una din paginile primului site “Semănătorul” găzduit
pe platforma XHost, în anul 2007
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reviste; voi citi ca să vedem unde este cea mai potrivită aşezare,
probabil NEAMUL ROMANESC, care este citită intens în fiecare
zi. Nu ezitati să trimiteţi sau să indicati spre preluare orice text,
idee sau anunţ socotiţi de folos;chiar dacă nu sunt în Romania,
sunt funcţionarii ARP cu care comunic de câteva ori pe zi.
Deocamdată însă sunt la Bucureşti.

Cu drag,
Silvestri”
Imediat a doua zi, luni la 13h49, Artur Silvestri ţine să-

mi dea “o veste bună” fiind zi de sărbătoare. Dacă era
sărbătoare, el ţinea neapărat să înceapă e-mailul precizând
acest lucru. Era o cutumă de efect moral-creştin care mă tulbura
şi mă impresiona. Am păstrat regula şi astăzi, la subsolul site-
urilor mele găsind întotdeauna calendarul ortodox al zilei.

21 Mai 2007, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
 Domnia Voastră,
 Dacă socotiţi util -şi credeţi că merită- puteţi îndruma

încoace -şi de acum înainte- orice fel de creaţii pentru revistele
ARP. Ele au fost, încă de la început, destinate celor care scriu
fără să îşi dorească neapărat glorie deşartă dar stăruiesc în a-
i face şi pe alţii să afle cum se aşează în lume, indiferent de
ceea ce pun în talgere zarafii templelor de azi. căci ,până la
urmă, cât "cantareşte” lucrarea fiecăruia numai Dumnezeu ştie.

 Acum aş mai adăuga câteva cuvinte cu un înţeles
practic. Suntem în etapă înaintată cu încă trei reviste on-
line,care, pe la începutul lui iunie, vor încheia ciclul de 20 de
publicaţii pe care l-am preconizat la începutul acestui an. Cele
ce există (15 titluri azi)  se vor completa peste câteva zile cu
alte două (CĂRŢI NOI şi UNIVERSUL CĂRŢILOR) şi, foarte
curând, cu "pachetul internaţional", ce va cuprinde

 -L'ETOILE DU DANUBE - revistă de literatură şi cultură
română - în limbă franceză

 -KOGAION REVIEW - revistă de literatură şi cultură
română - în limbă engleză

 -UNIVERSUL LITERAR - revistă de literatură
universală (conţinând traduceri din creaţia unor autori străini,
sau comentarii despre operă acestora, făcând astfel posibil un
dialog cultural mai lămurit şi o cunoaştere a "foii de temperatură"
fidele a "lucrării" venite după Roza Vânturilor).

 Pentru cele două publicaţii "de afirmare românească"
puteţi trimite atât creaţii proprii cât şi traduceri din operă altor
autori; pentru UNIVERSUL LITERAR - versiune românească
din literatură scriitorilor străini ce socotiţi util a fi cunoscuţi
cititorului şi mai ales mediului cultural de la noi (şi, evident,
comentarii privind aceste creaţii).

 Ideea de a le inventa porneşte dintr-o necesitate. Noi
ne afirmăm timid şi cu prea puţină stăruinţă producţia proprie şi
de-aceea nu pătrundem decât individual şi sporadic acolo unde
şi alţii ar putea să aibă curiozitate intelectuală şi bună-voire în a
ne citi; însă, deopotrivă, ignorăm ceea ce însemnează "literatură"

şi "idei literare" ce se sustrag canonului global  şi, acolo unde
apar, afirmă "filosofia Locului" şi unicitatea lui. Nu am îndoială
că şi în această materie nu greşim şi vom cunoaşte efect.

 Cu calde, bune doriri
 Dr.Artur Silvestri
Era o primă lecţie în tainele concepţiei sale prin care

“Ideea de a le inventa (revistele ARP) porneşte dintr-o
necesitate”. Dar cel mai mult mă impresiona ce-mi spusese
la început: Ele au fost, încă de la început, destinate celor
care scriu fără să îşi dorească neapărat glorie deşartă dar
stăruiesc în a-i face şi pe alţii să afle cum se aşează în lume,
indiferent de ceea ce pun în talgere zarafii templelor de azi.
căci ,până la urmă, cât "cantareşte” lucrarea fiecăruia numai
Dumnezeu ştie”. Pentru că imediat mi-am dat seama că mai
am multe de învăţat. Bietul Artur! Cât de frumos îmi spuse
acest lucru fără ca să mă jignească nici cât negru sub unghie!
Dimpotrivă, cuvintele lui mă entuzismaseră şi-mi dădeam
seama că înainte de a deveni redactor la “Semănătorul” trebuia
să-i “fur” din experienţa de redactor pe care, ca un învăţător
adevărat, nu se da în lături să mi-o împărtăşească.

I-am scris chiar în noaptea aceea.
Mardi, 22 Mai 2007 1h54
 Stimate Domnule Silvestri, proiectul dvs. este

remarcabil şi o să încerc prin toate umilele mele mijloace să-
l sprijin. Pentru că un om de mare cultură ca dvs., nu poate fi
lăsat fără sprijin în a acoperi un proiect de asemenea
anvergură!

 Unele link-uri ale siturilor ARP, pe care nu le aveam,
le-am preluat de la doamna Georgeta, şi am reactualizat pagina
www.tismana.eu/categorii/ong.htm

 O să va mai trimit şi nişte articole legate de cercetările
mele privind viaţa Sf. Nicodim de la Tismana dacă vă
interesează. Ele ţin mai mult de istoria evului mediu decât de
religie.  Sunt informaţii lansate în premieră anul trecut pe situl
mănăstirii Tismana www.manastireatismana.ro precum şi la
manifestările BOR de la Tismana,   prilejuite de 600 de ani de
la trecerea lui Nicodim la cele veşnice. E vorba de locul naşterii
lui Nicodim, satele dăruite lui în Serbia apoi donate mănăstirii
Tismana, precum şi începuturile neatârnării bisericii noastre
ortodoxe sub Mircea cel Bătrân. Lucruri absolut inedite, unele
rod a 10 de ani de cercetări.

 Chiar dacă ele pot fi citite pe situl mănăstirii, lansate
într-o publicaţie, fie ea şi on-line, e cu totul altceva.

 Îmi va face plăcere să colaborez cu dvs. şi să
popularizez reţeaua ARP, sperând cum bine spuneţi, că D-
zeu ne va cântări fiecăruia lucrarea.

  Cu multă stimă,
 NNTomoniu        (Istoria “Semănătorului” va continua!)

Prezentarea publicaţiilor ARP
pe site-ul “Semănătorul”

Prezentarea
publicaţiilor ARP

în ordine
alfabetică pe

site-ul
“Semănătorul”
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ALEXANDRU MELIAN -
(n. 1939, Luizi-Calugara, Bacau). Critic

literar, eminescolog, dizident
anticeausist.

Există în culturile omeneşti evenimente care iradiază
istoria definitiv, instituindu-se nu doar în punct de referinţă
pe axa timpului ci şi în eterna sursă de energie spirituală.
Acesta este şi cazul ediţiei princeps a poeziilor lui M.
Eminescu. Decembrie 1883 devine o răscruce nefacultativă
pentru toate drumurile literare ale trecutului şi ale viitorului,
aşa cum se transformă într-un fel de lac albastru de
agheazmă, care închină nemuririi pe toţi acei ce se
împărtăşesc din tăriile lui.

Multe vor fi f iind înţelesurile acestei ediţii şi
nenumăraţi cei ispitiţi să le pătrundă. Între acestea, trei tâlcuri
fundamentale par să domine conştiinţa posterităţii. Cel dintâi
este axiologic şi constructiv. Volumul apărut la sfârşit de
biograf ie tragică şi de veac f rământat a înlesnit
contemporanilor şi propune mereu posterităţii revelaţia unui
monument fără pereche, tăinuit în dezmenbrarea lui
originară. El dezvăluia şi încă dezvăluie imaginea unui
creator ale cărui făptuiri poetice pulverizau toate orizonturile
de până atunci. Sub puterea lui magică abia prin volum
evidentă în toată plenitudinea "limba română cum scria Titu
Maiorescu pare a primi o nouă viaţă». Dar nu numai limba
română. Simţirea şi gândul, lumea din lăuntru şi cea din
afara fiinţei capătă alte dimensiuni şi deschideri nebănuite
spre abisuri ori înălţimi. Iubirea, înflorind pe aceeaşi tulpină
bucuria şi suferinţa, voluptatea şi durerea, natura spaţiu sacru
al dragostei, realitate simbolică şi catalizator al amintirii ,
destinul social şi cosmic al geniului, antinomizat între
demiurgia spiritului şi nimicnicia statutului existenţial,
suferinţa caducităţii şi a deşertăciunii, izvorâtă din conştiinţa
tragismului care patronează condiţia umană, fascinaţia
somnului şi a visului, deschizând compensativ calea spre
tărâmul Idealului, spre lumea Frumosului şi a Binelui, a
imaculării şi atotputerniciei, neliniştea cunoaşterii, cu purcesul
în setea de certi tudine şi în nevoia de temeinicie,
propensiunea negaţiei, iscată de spectacolul imperfecţiunii
şi aspiraţia spre desăvârşire, toate acestea (şi nu doar ele),
puse sub blazonul unei inconfundabile suveranităţi, dezvăluie
ceva din cuprinderea tâlcului axiologic şi constructiv amintit
mai înainte.

Cel de-al doilea înţeles major al volumului îl putem
descoperi în raportul dintre poeziile ce au văzut lumina
tiparului şi luminile de taină ale manuscriselor în care "De

plânge Demiurgos, doar el aude plânsu-şi». Cantitativ, în filele
de manuscris au rămas de peste trei ori mai multe poezii decât
cele care au fost publicate. Şi aceasta nu atât pentru că poetul
"a fost totdeauna prea impersonal şi prea nepăsător cu soarta
lucărilor sale» (T. Maiorescu), ci mai ales fiindcă ceea ce
încredinţa tiparului purta girul unui adevărat sacerdoţiu.
Mărturisirea dintr-o scrisoare către Iacob Negruzzi, "eu din parte-
mi am cîntărit orice cuvînt», are valoarea unui credou validat
mereu de actul scrisului. Iată, de pildă, între 1870 şi 1874
Eminescu publica 9 poezii dar păstrează în laboratoarele
desăvârşirii peste 70, aşa cum în doi ani, 1875 şi 1876 sunt
tipărite 7 creaţii, dar rămân ăn manuscrise aproape 50. Şi dacă
ne gândim că între cele pe care artistul le socotea în stadiu
metamorfic se aflau poeme precum Andrei Mureşanu (păstrat
în trei variante), Odin şi Poetul, Demonism, Memento mori,
Icoană şi privaz, Codru şi salon, Răsai asupra mea, O -
nţelepciune, ai aripi de ceară!, Ce suflet trist, Dintre sute de
catarge, Gemenii, Apari şi dai lumină, fără a mai aminti aici
poeziile introduse de T. Maiorescu, pentru prima dată în ediţia
din 1883 înţelegem cât de severă îi era conştiinţa artistică.

Din perspectiva raportului menţionat, însă, tâlcul ediţiei
princeps se adânceşte şi se amplifică, atunci când universul
creaţiei şi personalitatea lui Eminescu sunt supuse exegezei
prin asumarea dialectică a întregului. Fără a putea, în acest
spaţiu restrâns să dezvoltăm ideea, remarcăm doar că volumul
ni se dezvăluie, nu ca un fapt de ruptură, ci ca unul de
metamorfoză. El înmănunchează esenţele distilate ale unei
recolte de gând şi simţire, aflată într-un perpetuu şi neîncetat
proces de fermentare întru frumuseţe.

Cel de-al treilea orizont de înţelesuri se desprinde din
împrejurarea că alcătuitorul ei a fost nu poetul, ci Titu Maiorescu.
Gestul marelui critic rămâne exemplar, situându-se printre
realizările sale de prim rang. Este nepreţuit atât sub raportul
intenţiei umane, cât şi sub raportul motivaţiei culturale. Meritul
său nu se reduce însă doar la strângerea în volum a poeziilor.
Alcătuitorul ediţiei săvârşeşte şi două operaţii foarte însemnate:
îmbogăţeşte sumarul cu poezii manuscrise şi organizează
materialul poetic într-un anume fel.

Primul act este de o importanţă excepţională şi el
validează încă o dată gustul sigur şi rafinat al celui care a
probat mai totdeauna intuiţie a valorilor şi
sensibilitate în faţa frumosului. Să ne gândim

Alexandru Melian
doctor în filologie

Scriitor

medaliat de

Asociaţia

Semănătorul

Tismana

Articole despre Eminescu din volumul
POLEMICI IMPLICITE - CAP. I

TÂLCURILE UNEI EDIŢII
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ce-ar fi reprezentat ediţia fără Ce te legeni, Odă, La mijloc
de codru des, Iubind în taină, Trecut-au anii, S-a stins viaţa
falnicei Veneţii, Se bate miezul nopţii, Cu mine zilele-ţi adaugi,
Din valurile vremei, Glossa. De-or trece anii, Te duci, Peste
vârfuri, Somnoroase păsărele, Mai am un singur dor (cu cele
trei variante), Criticilor mei? Valoarea acestei iniţiative
remarcabile şi realizarea ei capătă într-adevăr însemnătatea
unui model. Din păcate, nu aceeaşi apreciere se poate face
în legătură cu cealaltă operaţie, chiar dacă şi ea confirmă
identitatea personalităţii maioresciene (e adevărat pe alte
coordonate). În acest sens, este de reţinut formularea
nuanţată cu delicată şi subînţeleasă deschidere critică, pe
care inegalabilul editor Perpessicius o propunea în 1939: "
Clasică prin consacrarea unei jumătăţi de veac, orânduirea
poeziilor în ediţia Maiorescu este o operă cu totul personală
a criticului şi ea se cuvine înregistrată ca atare».

Într-adevăr, orânduirea este atât de personală încât
dacă încercăm să descoperim raţiunile arhitectonice ale cărţii,
rămânem descumpăniţi. Cu excepţia ramei sale, a privazului,
cum ar fi spus poetul (Singurătate şi Criticilor mei, deschizând,
respectiv, închizând volumul, propun o perspectivă simbolică)
organizarea textelor pare a nu avea în vedere nici un criteriu,
deşi măcar cel cronologic ar fi trebuit respectat fie şi pentru
că, publicând împreună unele din poeziile sale, Eminescu a

investit în această grupare o anumită
semnificaţie. Că este aşa ne-o dovedeşte

una din cele trei "rugăminţi cât se poate de stăruitoare» pe
care el le adresa în 1879 lui Iacob Negruzzi, în legătură cu
publicarea a patru poeme: "Să se tipărească tuspatru deodată».

Amintind în acest context, şi operaţia chirurgicală
asupra Luceafărului, va trebui să admitem că, sub raportul
discutat, Maiorescu nu doar că n-a aflat soluţia optimă, dar nu
s-a străduit nici măcar să respecte voinţa poetului, exprimată
de acesta ferm şi fără echivoc.

Desigur, valoarea inestimabilă a actului maiorescian
lasă în plan secund asemenea umbre, cu toate că nici ele nu
rămân fără de înţelesuri pilduitoare. Pe de altă parte, deşi
orizonturile celor trei tâlcuri dau adevărata dimensiune a
evenimentului editorial din 1883, tâlcul fundamental şi
subsumant al ediţiei princeps rămâne, până la urmă, ca o
hieroglifă, poetul însuşi.

Prefaţa lui Titu Maiorescu
la ediţia princeps care va

apare în anul 1884
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EMINESCU PROFETIZEAZĂ
RĂSCOALELE

 
Din totdeauna mari i  creatori pătrunzând prin

cunoaştere şi intuiţie adâncimile existenţei, de obicei
impenetrabile spiritelor comune ispitesc dincolo de bezne
evanescenţele viitorului şi, de cele mai multe ori istoria le
confirmă previziunile.

Aceasta se întâmplă şi cu Eminescu. El îşi prevesteşte
propriul destin, anticipă viitoare cuceriri ale inteligenţei umane,
prevede mişcări ale istoriei şi profetizează evenimente. Aici
se şi află probabil una din explicaţiile statutului său de
contemporan în eternitate. În acelaşi timp, opera publicistică
dimensiune complementară în toate sensurile geniului poetic
este produsul incidenţei dintre anumite circumstanţe social-
istorice şi o profundă conştiinţă misionară de factură titaniană.
Una din cele mai triste şi mai sacre datorii a constituit-o pentru
Eminescu apărarea "claelor pozitive» şi în primul rând a
ţărănimii, acea colectivitate umană în care el vedea adevăratul
popor românesc.

La 18 februarie 1882, într-un răspuns polemic,
Eminescu formulează această definitorie profesiune de
credinţă şi una din cele mai sintetice imagini a condiţiei tragice
a ţăranului român. Declarând că problema ţărănească "e poate
singura cestiune în care am scris cu toată patima de care e
capabilă inima noastră, cu toată durerea şi cu toată mila pe
care ne-o inspiră tocmai ţăranul, acest unic şi adevărat popor
omânesc», poetul îi imortaliza identitatea în asemenea rânduri:
"El, căruia nu-i dăm nimic în schimb, păstrează prin limbă şi
datini unitatea noastră naţională el este păstrătorul caracterului
nostru în lumea aceasta franţuzită şi nemţită, el e singurul
care de zece veacuri n-a desperat de soarta noastră în Orient.
Aşa chilos şi greoi cum este, e o putere de rezistenţă în el pe
care nimeni n-o poate sfărâma, nimeni îndupleca».

Cunoscându-i atât de intim inima de altfel, el însuşi
era şi se considera "neam deţăran» şi fiind perfect informat
asupra realităţii sociale a timpului său, Eminescu a întrevăzut
capătul răbdării ţărăneşti şi a nădăjduit emanciparea lui de
sărăcie, de umilinţă, de oprimare. Totuşi, uneori negurile
deznădejdii şi al dezgustului par a-l fi învăluit cu totul: "Silă ne
e uneori de a mai lua pana în mână spre a apăra interesele
românimii (...) Clasa cea mai numeroasă şi autohtonă acestui
pământ, ţăranul, geme sub exploatarea unei administraţiuni
neomenoase, sub birurile şi uzura cu care susţine o generaţie
intelectuală stearpă şi moraliceşte deăzută».

După ce ţintuise la stâlpul infamiei iresponsabilitatea
criminală a stăpânirii faţă de truditorii pământului, deveniţi
dorobanţi în războiul de la 1877 ("Nu sînt în toate limbile
omeneşti la un loc epitete îndestul de tari pentru a înfiera
uşurinţa şi nelegiuirea cu care stîrpiturile ce stăpânesc această
ţară tratează cea din urmă, unica clasă pozitivă a României,
pe acel ţăran care muncind dă o valoare pământului, plătind
dări, hrăneşte pe aceşti mizerabili, vărsîndu-şi sîngele
onorează această ţară»), Eminescu denunţă progresiva
înrăutăţire a vieţii ţărăneşti, sub apăsarea nemiloasă a
instituţiilor burgheze de împrumut, mânuite în cea mai mare
măsură de "tot ceea ce este mai ignorant, mai putregăit şi mai
corupt». În primăvara anului 1882, până şi oficiosul partidului
recunoştea starea dezastruoasă în care ajunsese ţăranul. O
recunoştea mărturisindu-şi, în acelaşi timp, greşelile. Eminescu
aminteşte însă cu acest prilej, un adevăr necruţător şi de eternă

actualitate: "Greşalele în politică sînt (...)
crime; căci în urma lor sufăr milioane de

oameni nevinovaţi, se-mpiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi
se-ntunecă pentru zecimi de ani înainte viitorul ei».

Constatând că niciodată prestigiul justiţiei n-a fost mai
compromis, niciodată administraţiunea n-a fost mai slabă şi mai
coruptă, instrucţiunea publică mai părăsită, prevaricaţiunile mai
dese, jafurile, tîlhăriile şi omorurile mai numeroase, ţăranul mai
sărăcit şi mai mizerabil, nivelul moralităţii publice, în fine, ai
scăzut», gazetarul angajat în dezbaterile publice pe marginea
noii legi a tocmelilor agricole, făcea apel la înţelepciune şi
răspundere pentru "a preveni pericolele iminente care ameninţă
starea socială, economică şi politică a acestei ţări, încredinţată
unei exploatări din ce în ce mai lipste de pudoare».

El avertizase, de altfel, încă din toamna anului anterior,
asupra consecinţelor rezultate întotdeauna din imposibilitatea
înlăturării răului pe cale legală "Dacă pentru omul ce voieşte
îndreptarea stărilor de lucruri din patria sa pe cale legală, liniştită,
nu mai mai rămîne mijloc de-a o mai face, nu va pune oare
binele, fie chiar rău înţeles, al ţării, mai presus de legi, de
instituţii, de tot?» Şi evenimentele îi vor confirma. La începutul
lunii mai 1882, câteva mii de ţărani care voiau să ajungă în faţa
Camerei pentru a-şi susţine direct petiţiile de împărţire a moşiilor
statului, sunt opriţi la barierele Bucureştilor de către jandarmerie.
Ziarul guvernamental «Românul» «denunţă naţiunii»
evenimentele, socotindu-le manifestări neromâneşti. Reacţia
lui Eminescu, de un sarcasm înveninat («Oare nici ţăranul nu
mai naţiune?»; "Ba e foarte românesc ce fac ţăranii»), se
transformă spre final într-o abia voalată ameninţare: "Ei mări,
tagmă patriotică, nu cunoaşteţi pe român, nu l-aţi cunoscut
nicicînd şi, prieteneşte vorbind, să vă ferească sfîntul ca să-l
cunoaşteţi vreodată. Rar şi-arată arama, dar când şi-o arată
atunci s-a sfârşit cu d-alde voi. Românului dacă-i dai un pumn,
îţi zice: «Rugu-te mai dă-mi unul, să fie doi, s-avem pentru ce
ne socoti», dar după aceea las pe el. Din paradă în paradă din
circulară în circulară, din Carada-n Carada, teamă ni-i că veţi
trezi lupu din el şi că-şi va întoarce cojocul pe dos şi-atunci
ţine-te pînză s nu te rupi!»

Analizele, avertismentele şi condamnările lui Eminescu
sunt minimalizate şi respinse, demagogia aruncând peste tot
voalul minciunii, iar despotismul puterii încercând să paralizeze
reacţiile. La 23 mai 1882 gazetarul scria: "Nemulţumirile sînt
generale, indignaţia oamenilor este ajunsă la culme şi toate
caută să ibucnească».

Convins că "nici un neam nu e condamnat de a suporta
în veci un regim vitreg, corupt şi mincinos, chiar dacă acel regim
se exercitează de către fiii lui proprii», Eminescu grădinăreşte
floarea speranţei, anticipând viitorul sub semnul răzvrătirii: "Dar
să nu disperăm. Planta creşte la noi. Ar trebui numai nişte mîni
vîrtoase, mocăneşti care să ştie s-o întrebuinţeze. Apară ele în
Moldova, apară peste Olt, ca-n vremea lui Tudor, naţia le-ar
primi aşezîndu-le flori şi covore pe drumuri».

El a profetizat nu numai izbucnirea răscoalelor, ci şi
cruzimea cu care vor fi înăbuşite. «Să se răscoale ţăranii cîndva
în România pentru a scutura jugul ciocoilor îi spunea poetul lui
Zamfir Arbore şi atunci vei vedea, dacă vom trăi pe acele
vremuri, cît de sanguinari şi nemiloşi vor fi aceşti democraţi
faţă de poporu răsculat».

Răscoalele din 1888 şi apoi cele din 1907 au confirmat
previziunile celui care, cu două luni înaintea prăbuşirii în
întuneric, lăsa ca pe un emblematic testament această invocaţie
înveşmântată în odăjdii cernite: «părinţi ai patriei, aveţi îndurare
de patria voastră! Nu lăsaţi demagogia compusă din venetici şi
din cavaleri de industrie să strivească cea din urmă rămăşiţă
de libertate şi de neatîrnare a acstui popor...»



Sămănătorul - Anul IV.  Nr. 6(7) - iunie 2014 - REPORTAJ

Pagina 7

Ca de altfel în toate şcolile din ţară, zi de sărbătoare şi
la Şcoala Gimnazială din comuna Ciuperceni - Gorj, la care, şi
de această dată am fost invitat, lucru ce a coincis şi cu voinţa/
putinţa mea.

Deşi dimineaţa zilei de 20 iunie era răcoroasă şi norii ne
ameninţau cu ploaie cum de altfel fusese în mai multe zile la
rând, după 25 de kilometri rulaţi în maşina condusă de inimosul
Ionică Boştină, patronul SRL OPTICA IONICĂ,  în mai puţin
de 45 de minute am ajuns la poarta şcolii în care şi eu cu
aproape 70 de ani în urmă terminasem cele patru clase primare.
Parcă şi Dumnezeu a vrut să fie alături de copiii comunei şi a
îndreptat vremea, spulberând norii ameninţători.  Când am
ajuns la destinaţie, cerul devenise luminos şi curtea şcolii
forfotea de copii şi părinţi care ne preveneau salutul  „bună
ziua”, semn de respect şi preţuire pentru nişte oaspeţi de
seamă. Noi eram   străini şi acolo s-a perpetuat  frumosul
obicei  ca musafirii să fie primiţi de gazde cu salutul şi zâmbetul
pe buze.

Deşi majoritatea profesorilor erau ocupaţi, având fiecare
câte o sarcină de rezolvat, prezenţa noastră nu le-a creat
disconfort, ba dimpotrivă. Imediat, printr-un elev a fost anunţat
Directorul şcolii, doamna profesor  Florentina Stoenoiu, care,
deşi era preocupată până peste cap de grija pentru buna
desfăşurare a evenimentului, ne-a condus în cancelaria şcolii
unde eram aşteptaţi cu sucuri, apă minerală, fursecuri şi cafea,
fiecare să fie servit  după dorinţă. Încheierea anului şcolar era
şi pentru domnia sa, un „examen” fiind primul an de directorat,
după o altă doamnă, profesorul Mihaela Crăciunescu,
experimentată în astfel de ceremonii. Înainte noastră sosiseră
reporterii de la televiziunea Tele-3 Târgu-Jiu care, în locul cel
mai potrivit din sala unde avea loc festivitatea încheierii   anului
şcolar,  îşi instalau microfoanele şi camera video pentru
filmarea evenimentului.

Copiii,  îmbrăcaţi în haine de sărbătoare; băieţii cu
pantaloni negri, cămăşi albe şi cravate, fetele în taioaraşe şi
fustiţe negre, alţii în costumaşe naţionale, erau împărţiţi pe
grupuri: unii se pregăteau pentru rolul în spectacolul ce preceda
festivitatea premierii, îmbrăcând ţinute adecvate rolului, alţii îi
ajutau pe aceştia, iar cei fără atribuţii se mai hârjoneau înaintea
despărţirii, din care, cei de clasa a VIII-a care părăseau definitiv
şcoala, erau pe undeva cuprinşi de tristeţe şi aveau lacrimi în
ochi.

Mi-am adus aminte de anii în care am frecventat primii
patru ani ai acestei şcoli. Am început şi am terminat odată cu
Cel de al Doilea Război Mondial. Atunci îmbrăcămintea noastră
de toate zilele corespundea anotimpului: pe timp de vara eram

desculţi, în cămăşuţe şi izmene  încinşi cu
brăciri, iar iarna în haine groase de dimie, pe

cap purtam căciulă din blană de miel şi în picioare opincuţe
din piele de porc  sau din anvelope de cauciuc. Făcea excepţie
de la această ţinută Mugurel Medar, colegul nostru fiu de preot
şi abonat în cei patru ani la premiul întâi, deşi eleva Olimpia
Cruceru – şi ea colegă dar orfană de tată - îl depăşea prin
cunoştinţele însuşite la toate materiile şi l-ar fi meritat. Ca şi
acum când se iau doctorate şi licenţe prin fraudă şi atunci se
acţiona cu pile. Să nu se înţeleagă că mă refer la ziua de azi,
când premiul Întâi la clasele V-VIII, a fost acordat pe merit
doar elevilor cu notele cele mai mari, care de data aceasta au
fost numai fete!

 Într-o zi, tot din vremea şcolarităţii mele, fiindcă mulţi
elevi eram netunşi zero pe cap, a venit în clasă sanitarul
comunei cu o maşină de tuns şi la toţi copiii - mai puţin lui
Mugurel, că de, el avea freză cu cărare!.. - ne-a ciumpăvit
părul din frunte până în creştet, lăsând o singură mirişte  pe
capul nostru, şi n-am înţeles de ce nu ne-a tuns de tot. Când
ne-am văzut aşa cebăluiţi, uitându-ne unii la alţii, că eram
vreo 15-16 băieţi în clasă,  reacţia a fost după temperamentul
fiecăruia; râzând sau plângând. Argumentul faptei: în capul
netuns se fac păduchi! …Dar la fete nu era acelaşi lucru?
gândeam eu.

 De ce l-o fi lăsat învăţătorul nostru de atunci, blajinul
Dumitru Popescu, pe acest sanitar comunal, Diaconescu, de
care aveam o spaimă imprimată de la vaccinările infantile să
facă aşa ceva care ne mutila figura? Pentru mine a rămas
ceva de neînţeles!

Şcoala din Ciuperceni a dat Ţării mulţi oameni de
nădejde şi de cultură. Fiindcă pământul arabil era slab

Izlazul gornovcenilor

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

SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2013/
2014, LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIN

COMUNA CIUPERCENI

Motto:
„Veşnicia s-a născut la sat!”

Lucian BlagaRomancierul Ion. C. Gociu

Scriitor membru

al LSR -Gorj
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Citiţi articolul  Anul şcolar 2013/2014 la Ciuperceni online:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/06/ion-gociu-sfarsitul-anului-scolar-2013.html

roditor, tinerii de sex masculin plecau din comună. Rămâneau
doar preotul, notarul, dascălii, negustorii şi meseriaşii
consacraţi: olari, tâmplari, zidari, croitori. Restul, se duceau
în lumea albă şi doar unii se mai reîntorceau la vârsta
pensionarii. Anual veneau să facă împreună sărbătorile de
iarnă şi să mai pună de vreun copil. Tinerii bărbaţi, funcţie
de capacitatea intelectuală, învăţau şi munceau prin oraşele
prospere ale timpului de atunci: Bucureşti, Craiova, Călăraşi,
Giurgiu, Brăila, Galaţi, Turnu-Severin şi altele.

Din comuna noastră, la terminarea a patru/şapte clase,
copiii silitori mergeau la şcolile de arte şi meserii, liceele
teoretice sau comerciale,  şcolile normale de învăţători,
seminarii, liceele/şcolile de ofiţeri, iar la terminarea lor, unii
şi la diferite facultăţi, ajungând personalităţi de renume. Cei
mai puţin dotaţi intelectual se angajau ca ucenici sau băieţi
de prăvălie şi prin răbdare şi sârguinţă deveneau cetăţeni
respectabili: negustori, brutari/plăcintari şi tot felul de
meseriaşi prin oraşele ţării. În vremea aceea comuna
Ciuperceni era doar pepiniera de copii, care, până la
terminarea şcolii primare, erau rămaşi în sat în grija mamelor
şi a bunicilor, învăţând de mici să fie respectuoşi, gospodari
cinstiţ i, deprinzând reguli le muncilor agricole şi ale
păstoritului.

Evenimentul zilei de azi 20 iunie 2014, a fost o reuşită
pentru tânăra şi distinsa doamnă profesor Florentina Stoenoiu,
aflată la încheierea primului ei an de directorat. Nepoată a
învăţătorului Ilie Toaxen, care până la ocuparea Ardealului
de Nord în anul 1940 când a fost forţat să părăsească şcoala
românească,  ca de altfel mulţi alţii din judeţul Gorj, ani de-a
rândul   a educat   copiii românilor transilvăneni. Dintre toţi
copiii şi nepoţii lui, doar nepoata, doamna Florentina
căsătorită Stoenoiu, a ales îndeletnicirea de cadru didactic,
fiind un merituos şi apreciat profesor de limba română şi
franceză.

Festivitatea a început cu cei mai mici copii, de la
grădiniţă şi clasa pregătitoare. O parte dintre ei, îndrumaţi
de doamna educatoare Papuc Elena au încântat asistenţa
cu străduinţa şi talentul lor  neaşteptat   la nişte copii de ţară,
interpretând povestea „Vara florilor” unde fiecare copil
reprezenta o floare, respectându-şi rolul fiind recompensaţi
cu aplauze.

Doamna profesor/învăţător Loredana Diaconescu a

condus copiii care au încântat publicul - ce umpluse sala până
la refuz - cu „Amintirile”, top de melodii, iar doamna educatoare
Gugu Aurelia a dirijat  grupul de copii care au interpretat
scheciul „Cenuşăreasa” şi pe cei care au prezentat ţinuta
portului popular din zona locului.

 Cei doisprezece - fete şi băieţi - denumiţi şi „Mugurii
Speranţei” păreau nişte păpuşi vii având tăria şi învingând
emoţiile, au spus tot ce trebuia despre costumaţia îmbrăcată,
numind-o tradiţional. Aceştia, cu o lună în urmă, mai precis pe
10 mai 2014, au avut parte şi de o invitaţie la TV-H, Bucureşti,
ce a văzut şi a rămas plăcut surprinsă/impresionată după ce
îi descoperise pe Facebook. Acolo, în prezenţa doamnei
director Florentina Stoenoiu şi sub atenta îndrumare a doamnei
educatoare Aurelia Gugu, au  prezentat  în direct  programul
artistic: „Haideţi la Show”. Invitaţia la televiziune a fost făcută
după ce în şcoală a fost desfăşurată „Ziua muzicii şi portului
popular”, activitate la care au participat 98 la sută din cei 270
de elevi ai şcolii. Cu acest prilej s-au remarcat elevii Cupă
Robert şi Rap Beatrice, venită ca invitată de la Şcoala
Gimnazială din  Godineşti

Doamnele profesoare Roxana-Alina Bordînc şi Elena-
Aritina Olaru, s-au străduit şi împreună cu elevii ce au terminat
clasa a VIII-a, perechi de fete şi băieţi, îmbrăcaţi într-o ţinută
aleasă potrivită pentru momentul mult aşteptat,  au executat
dansul absolvirii, „Braşoveanca”. Păcat  că, spre sfârşitul
acestui spectacol s-a întrerupt curentul electric, perturbând
frumosul program!

Festivitatea s-a încheiat prin acordarea premiilor la elevii
cu cele mai bune rezultate la învăţătură. Activitatea a fost
condusă de doamna  director, ajutată de diriginţii fiecărei clase.
Până la clasa a IV s-au acordat diplome, o revistă şi tradiţionala
coroniţă pusă pe capul elevului de doamna director.

Merită enumeraţi nominal elevii premianţi ai claselor V
– VIII:

 -  clasa a V-a, Călescu Ioana şi Dobrescu Gabriela;
 -  clasa a VI-a, Pavel Maria;
 - clasa a VII-a, Călescu Vasilica;
 - clasa a VIII-a Tobă Rodica.
Pentru meritul de a fi recunoscută munca şi valoarea

intelectuală a acestor premianţi (a se observa că-s numai fete)
din partea mea le-am dăruit, ca de altfel şi distinşilor profesori,
câte un volum al cărţii lansate în acest an „La vârsta senectuţii”,
vârsta ce le-o doresc să o atingă şi aceşti sărbătoriţi ai zilei de
astăzi.

 Premianta clasei a VIII, Tobă Rodica, a mai primit de la
două persoane cu suflet mare din care una a fost Ionică Boştină
şi o importantă suma de bani, cam doua salarii nete de
învăţător, dacă nu, chiar mai mult. M-a impresionat momentul
acordării dar mai mult al beneficiarei care, bucuroasă, cu ochii
înlăcrimaţi, a afirmat: „Acum am cu ce-mi pune dinţii!”  Intr-
adevăr, copila, în devenire domnişoară, în urma unui stupid
accident   a rămas fără cei doi dinţi incisivi ai maxilarului, iar
părinţii ei, prezenţi la festivitate, profund emoţionaţi, păreau
de o condiţie modestă.

 Ion C. Gociu,   24 iunie 2014  ( Sânzienele)
Invitat special la închiderea anului

şcolar 2013/2014. Vezi comentariul foto-jos



Sămănătorul - Anul IV.  Nr. 6(7) - iunie 2014 - FOTO-AMINTIRI

Pagina 9

„Mugurii Speranţei” din Ciuperceni, ce au dus faima şcolii la emisiunea
„Haideţi la Show” desfăşurată  în ziua de 10 mai 2014 la TV-H, Bucureşti.

Erau vremuri când şi la Tismana, erau chemaţi bătrânii satului la festivităţile
şcolare. Mai înainte ca Tismana să devină oraş acest obicei s-a pierdut
ca multe altele: horele de duminică, horele ungurenilor, hora Mahalalei
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http://www.samanatorul.ro/editura/2014/Titina-Nica_Tene-Neastamparul_toamnei.pdf

Larma copiilor care se grăbeau spre şcoală se
auzea ca un vuiet declanşat înaintea unei furtuni de vară.
Treceau peste liniile căii ferate tot într-o fugă, atenţi în
stânga şi în dreapta ca nu cumva vreun tren, sau o
locomotivă de manevră să îi accidenteze. Străbătând fumul
gros lăsat de cărbuni, veneau tocmai din „Dosul Gării”,
cartier de case sărăcăcioase, însă bine îngrijite de
proprietarii ajunşi aici de prin satele din jur. Se stabiliseră
cu părinţii în oraş, iar acum mergeau la Şcoala Normală,
grăbiţi să nu întârzie, deşi ştiau că domnul învăţător Dumitru
Tătăroiu nu i-ar fi certat niciodată, pentru că iubea copiii.

Om erudit, dascăl cu mult har, fusese şi el copil
sărac, plecat din plaiurile Arcanilor care erau renumiţi dimieri
şi cărora le dedicase un volum de versuri: „Cântece pentru
dimierii mei”, în anul 1945.

În fruntea grupului de gălăgioşi, Marinică – cel mai
năzdrăvan – alerga împingând cu umărul colegul pe lângă
care trecea. Ba îi mai punea şi câte o piedică, după care
râsul declanşat se auzea până departe. Bucuria copiilor
se limita doar la drumul spre şcoală, în rest toţi se confruntau
cu lipsuri şi sărăcie. În clasa lor, mai mult de un sfert dintre
copii proveneau de la Căminul de Orfani, dat în grija

Primăriei locale.
Copilăria – izvor de fericire nevinovată –

determina neatenţia, superficialitatea, îndreptate spre
bunul învăţător, care se străduia să le construiască
personalitatea, uneori caracterul, pentru a deveni
urmaşi demni ai „generaţiei viitoare”.

 –  Nu contează ce mănânci, sau cu ce eşti
îmbrăcat, importantă este învăţătura. Mă uit la voi şi
cred că mâine-poimâine veţi ajunge oameni mari de
la care societatea va câştiga. Abia atunci şi eu,
dascălul vostru, mă voi bucura că nu mi-a albit părul
degeaba.

 –  Don’ văţător, cred că cel puţin jumătate
din părul dumneavoastră alb, eu vi l-am scos!

 – Nu-i nimic Marinică, nu-ţi face probleme,
am avut alţii şi mai nărozi. Tu cel puţin ştii carte.

Grig. Marian Dobreanu la aniversarea dlui Ion
Gociu

Aşezat pe o bancă din centrul oraşului,
colonelul (r) şi cunoscutul epigramist Grig. Marian
Dobreanu – acum pensionar – îşi aminteşte acele
vremuri, zâmbind unui gând:

 –  Cum au mai trecut anii…

Florian Văideianu
jurist

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

Domnul învăţător Scriitor medaliat

LSR -Gorj

Grig. Marian Dobreanu

Grig. Marian Dobreanu la
aniversarea dlui Ion C. Gociu
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 Marţi, 24 iunie 2014, a avut loc
la Centrul socio-cultural „Jean
Louis Calderon” evenimentul
cultural Colocviile de Marţi -

ROSTIREA EMINESCU

Din trimiterile primite
de la George Anca

GEORGE ANCA  (n. 1944, Vâlcea)

Poet, eseist, specializat în
indianistică Scriitor medaliat

de Asociaţia

Semănătorul

Tismana

Mihai Eminescu, aidoma oricărui om de pe lumea aceasta, a trăit într-o
perioadă de timp determinată şi a exprimat, în general, ideile epocii sale. Unele
dintre aceste idei au valoare perenă, trec peste locuri, oameni şi ani, iar altele sunt
strict ancorate în prezentul trăit de marele creator. Nu există scriitor, artist sau
chiar om de ştiinţă care să fi exprimat numai adevăruri, numai sentinţe, numai
afirmaţii general valabile şi acceptate. Oamenii de geniu însă – între care se
plasează fără nicio îndoială şi Eminescu – au privilegiul de a fi lăsat opere durabile,
aşezate sub semnul eternităţii, modele de receptat şi de neimitat, surprinzătoare,
unice.

Elogiatorii lui Eminescu au fost şi sunt foarte numeroşi, iar elogiile au
îmbrăcat de-a lungul timpului forme variate, de la analize detaliate, realiste şi
pertinente până la discursuri ditirambice si encomiastice şi la formule sacrosancte,
exprimate într-un limbaj de lemn, în expresii stereotipe, lipsite de conţinut. Acelaşi
lucru se poate spune şi despre detractori, unii existenţi încă din timpul vieţii poetului,
oameni de diferite calibre, de la Alexandru Macedonski până la Anghel Demetriescu
şi Alexandru Grama, de la Lucian Boia până la Horia Roman Patapievici. Eminescu
a fost ponegrit, la modul josnic adesea, deopotrivă de critici şi de adulatori, voit
sau întâmplător, atunci când aceştia au vorbit şi vorbesc despre opera sa fără a o
cunoaşte, fără a-i pătrunde sensurile, fără a avea habar despre modul cum se
face analiza unei creaţii şi, mai ales, fără a plasa viaţa şi opera lui Eminescu în
contextul timpului şi spaţiului. De exemplu, a vorbi despre Eminescu numai în
contextul gustului estetic şi al exigenţelor criticii şi teoriei literare de la începutul
secolului al XXI-lea este ca şi cum l-ai judeca pe Arhimede după grila cunoscătorilor
de IT, după modele cibernetice sau după teoria expansiunii universului!

 În acest sens, revenim asupra judecăţilor relativ recente, legate de
naţionalism, xenofobie, rasism şi antisemitism, puse în raport cu gândirea
eminesciană, cu poezia sa şi, mai ales, cu publicistica sa. Naţionalismul a fost
definit în secolul al XX-lea drept o ideologie care susţine o naţiune prin câteva
elemente de identificare comună valabile pentru un grup de oameni. Ulterior, spre
vremurile noastre, termenul a dobândit contaţii negative. Xenofobia a însemnat
iniţial frica faţă străini şi de necunoscut şi, abia din secolul al XX-lea, s-a definit
prioritar ca ură faţă de străini, faţă de popoare şi naţiuni străine. Rasismul este
considerat de unii o formă a xenofobiei, când de fapt acesta înseamnă cu totul
altceva: convingerea că oamenii sunt inegali în funcţie de etnia căreia îi aparţin şi
de culoarea pielii. Şi rasismul a fost teoretizat cu-adevărat tot în secolul trecut.
Antisemitismul este o atitudine ostilă faţă de evrei ca atare, numai pentru faptul că
sunt evrei. Noţiunea (Antisemitismus) a apărut abia în 1879, fiind folosită de
jurnalistul german Wilhelm Marr (1819-1904) într-o broşură propagandistică
îndreptată contra evreilor. Dacă preluăm conţinutul acestor noţiuni, aşa cum este
el definit ştiinţific în secolul al XX-lea şi îl aplicăm operei eminesciene, găsim
destule mărturii în favoarea prezenţei unor idei naţionaliste, xenofobe, rasiste şi

antisemite în anumite texte scrise de marele creator romantic
aflat în atenţie. Din păcate, cadrul şi timpul nu-mi permit acum să

 Acad. Ioan-Aurel Pop: EMINESCU ŞI
STRĂINII - o reconsiderare

Ioan-Aurel Pop
(n.1955, Sântioana -
Cluj) este un istoric
român, academician,
profesor universitar,
din 2012 rector al

Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj.
Din 1989 este doctor în istorie, cu
teza "Adunările cneziale din
Transilvania în secolele XIV - XVI".
În anul 2010 a fost ales membru
titular al Academiei Române.
Domeniul specialzarii: Istorie
medievală, instituţii medievale,
paleografie latină
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trec în revistă toate aceste exemple şi nici nu pare să fie
necesar. Vom exemplifica numai cu poezia „Doina” (1883),
luată adesea drept reper pentru ilustrarea xenofobiei lui
Eminescu. „Exegeţii” grăbiţi pornesc, de regulă, de la
versurile „Cine-au îndrăgit străinii/ Mânca-i-ar inima cânii” şi
decretează gravitatea acestei afirmaţii, scoase din context,
pentru psihologia poporului român. Dacă cel care exprimă
esenţa spiritului românesc este xenofob, atunci şi poporul
român trebuie sa fie aşa! Dar, istorici fiind, nu putem să nu
ne referim la contextul general al poeziei şi al epocii în care
aceasta a fost scrisă. Oare Eminescu îi urăşte pe toţi străinii,
fără excepţie şi îi preamăreşte pe toţi românii, în chip
nediferenţiat? Cei dintâi „străini” invocaţi de Mihai Eminescu
sunt ruşii: „Din Hotin şi pân’ la mare/ Vin muscalii de-a călare,/
De la mare la Hotin/ Mereu calea ne-o aţin”. Următorii „străini”
sunt nenumiţi, dar sunt aceia situaţi „Din Boian la Vatra
Dornii”, adică în Bucovina. Nu este greu de ghicit că poetul
se referea la austrieci (nemţi) şi la cei colonizaţi de aceştia
printre românii din Ţara de Sus. Alţi străini sunt cei aflaţi
„Din Sătmar pân’ în Săcele”, adică din colţul nord-vestic în
cel sud-estic al Transilvaniei. Aici este vorba desigur despre
stăpânii unguri şi, poate, şi de populaţiile aşezate şi colonizate
printre români în regiune (secuii, saşii, şvabii etc.). „De la
Turnu-n Dorohoi/ Curg duşmanii în puhoi” sunt versuri
următoare cu o conotaţie geografică şi par să se refere la
România întreagă, visată de generaţia noastră romantică,
dar inexistentă încă la 1883, fiindcă diagonala respectivă
porneşte din sud-vest şi ajunge în nord-est, trecând peste
Transilvania. Alte referiri geografice nu mai există în această
poezie, cu excepţia numelui Moldovei, invocat simbolic,
alături de numele celui mai important principe român din
Evul Mediu, Ştefan cel Mare, nume de domn şi nume de
ţară românească, menite, împreună – în viziunea poetului –
să reconstituie unitatea naţională. Ca urmare, trebuie să
observăm că Eminescu îi urăşte, în primul rând pe „străinii”
care ocupaseră partea de răsărit a Ţării Moldovei la 1812,
apoi pe „străinii” care ocupaseră, în 1775, Bucovina, vatra
Ţării Moldovei, locul de unde pornise ţara, unde erau situate
vechile capitale Baia, Siret şi Suceava şi unde se aflau
gropniţele domneşti cele mai slăvite şi, în primul rând, Putna
lui Ştefan cel Mare; în fine, scriitorul îi „urăşte” şi pe acei
străini care, de multe secole, ocupaseră vechea Dacie
Superioară, unde fuseseră aşezate capitala lui Decebal şi
apoi a împăraţilor romani, unde se plămădise sinteza
românească şi unde „ducele Gelou, un anumit român”,
domnise pe la anul 900 peste români şi slavi. În fine,
Eminescu îi numeşte „duşmani” şi pe „străinii” de la sud şi
est de Carpaţi, de la intrarea Dunării în ţară şi până pe Valea
Prutului.

Fireşte, ca să înţelegem toate aceste „uri”, trebuie
să vedem cum era ţara noastră atunci, ce teritorii cuprindea
ea. Prin anii '80 ai secolului al XIX-lea, România avea cam
137 000 de km pătraţi şi cuprindea Oltenia, Muntenia,
Moldova dintre Munţii Carpaţi şi Prut (dar numai de la sud
de Suceava începând) şi Dobrogea (părţile centrale şi de
nord ale acestei provincii). Basarabia era, din 1812, ocupată
de „muscali”, Bucovina se afla, din 1775, sub stăpânire
austriacă (din 1867 austro-ungară), iar Transilvania, Banatul,
Crişana şi Maramureşul fuseseră cucerite încă din secolele
XI-XIII de către Regatul Ungariei (fiind, din 1688 sub

autoritatea Vienei, iar din 1867 sub regim

austro-ungar). Aceste din urmă provincii aveau să se unească
cu Regatul României abia la 1918-1920, când ţara avea să
aibă aproape 300 000 de km pătraţi. Dar nici Regatul României
nu era, pe la 1880, o realitate puternică şi sigură. Independenţa
ţării fusese proclamată abia în 1877 şi cucerită cu arma, pe
câmpiile Bulgariei, în războiul din 1877-1878. Marile puteri se
codiseră mult să recunoască această independenţă, impunând
ţării fel de fel de condiţii, unele nedrepte. Cu alte cuvinte,
dependenţa de Imperiul Otoman era încă o amintire vie, ca şi
prezenţa turcilor la nord de Dunăre, ca putere suzerană, căreia
i se plătea tribut. Vii erau şi protestele Greciei, din clipa în care
statul român autonom, sub Cuza, decretase secularizarea
averilor mănăstireşti. Vie era şi existenţa raialelor de la Turnu,
Giurgiu şi Brăila, reunite cu Ţara Românească abia în 1829,
locuri cosmopolite, formate din importante grupuri alogene,
adăpostite unele de urgia otomană şi libere să-şi pregătească
în România mişcarea de emancipare naţională. România de la
1880 era firavă şi nesigură nu numai în ochii lui Eminescu, ci ai
contemporanilor în general. De vină pentru toate acestea erau,
natural, „străinii”, dar nu oricare şi nu toţi, ci numai otomanii
(care supuseseră Moldova şi Ţara Românească şi le sleiseră
de sevă), ruşii (care răpiseră Basarabia), austriecii („nemţii”,
ocupanţii Bucovinei), ungurii (stăpânii Transilvaniei) etc. şi nici
ei în totalitatea lor! Eminescu nu acuză nicăieri popoarele ca
fiind demne de ură, ci doar pe conducătorii hrăpăreţi, care
luaseră ceea ce era al românului. Este semnificativ în acest
sens numele de „muscali” sau „moscali”, adică moscoviţi, dat
ocupanţilor Basarabiei. Termenul peiorativ era cel de „muscali”,
fiindcă la Moscova se aflaseră prin tradiţie ţarul, conducerea,
factorii de decizie (noua capitală, oraşul lui Petru I, nu intrase
în conştiinţa publică), adică aceia care trimiseseră armate ca
să frângă Ţara Moldovei (de fapt, intenţia era ca s-o ocupe
toată!).

Astfel, Eminescu îi evoca în „Doina” pe „străinii” care
au trebuit să părăsească ţările româneşti ocupate şi să se retragă
în 1918, făcând loc României. Evocând, la 1883, o ţară
românească situată „de la Nistru pân’ la Tisa”, Eminescu era
un vizionar realist şi nu utopic, fiindcă România anului 1918
urma să se întindă exact de la Nistru şi până la Tisa! Viaţa
avea să dovedească, după aproape o jumătate de secol, că
„străinii” condamnaţi şi cri ticaţi de Eminescu fuseseră
condamnaţi şi de istorie, de lume, de societate. La 1918, se
împlinea de fapt ceea ce prevăzuse Eminescu, iar salvarea
fusese tocmai Moldova, care conservase, în clipele cele mai
grele (1916-1918), nucleul de stat românesc.

Se ştie că Eminescu a exprimat idealurile generaţiei
sale, sintetizate în curentul romantic. Să vedem ce idei au
exprimat alţi poeţi (autori) romantici din regiune. Taras Şevcenko
– poetul naţional ucrainean – scria, pe la 1838, în poemul
„Kateryna”: „Nu vă iubiţi cu muscali,/ Fete sprâncenate,/ Că
muscalu-i străin vouă/ Joc de voi îşi bate!”. Alexandr Sergheevici
Puşkin, exilat în Basarabia, dar beneficiar al unui regim de
bejenie princiar, scria cu dispreţ, pe la 1821, că moldovenii
erau „ţigani nomazi” şi că Basarabia era sfântă numai pentru
că era aureolată de „slava rusească”. Tot el, poetul, se vedea
pe sine între moldovencele cochete ca un zeu printre imbecile,
iar printre moldovenii trişti ca un leu între maimuţe sau ca un
armăsar arab într-o turmă smerită de măgari. La aceste
jignitoare gânduri (exprimate poetic) faţă de români, Vasile
Alecsandri, le-a alăturat pe ale sale, la fel de tăioase (tot în
formă poetică). Petőfi Sándor – poetul simbol pentru
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spiritualitatea maghiară – scria într-o poezie de slavă închinată
lui Lehel (conducător ungur legendar, pomenit în raidurile de
jaf împotriva Vestului, spânzurat le Regensburg în 955):
„Neamţule […], trăsnetul să nu te omoare,/ Maghiarului să-i
încredinţeze această treabă”. În poezia „Poporul maghiar”,
publicată în iunie 1848, acelaşi poet declară că doar maghiarul
trebuie să fie stăpân în ţară (adică în Ungaria Sfintei Coroane,
compusă şi din Croaţia, Slovacia, Transilvania, Voivodina etc.,
adică şi din croaţi, slovaci, români, sârbi, germani, ruteni etc.),
zice că zilele „neamţului”, comparat cu lipitoarea setoasă de
sânge, sunt numărate, ca şi ale altor popoare: „Oare să
poruncească în ţară neamţul, slovacul?/ Aici, unde atâţia
maghiari şi-au dat sufletul?/ Sângele maghiar a cucerit cu
glorie această glie/ Şi milenii la rând au apărat-o maghiarii./
Doar maghiarul are aici drepturi de stăpân,/ Iar cel ce vrea să
ni se urce în cap,/ Capul lui va simţi paşii noştri,/ Şi-i vom
împlânta pintenii în adâncul inimii…”. În poezia „Viaţă sau
moarte”, din acelaşi an, poetul naţional îi ameninţă pe „croaţi,
germani, sârbi şi români” cu sabia care „sclipeşte în mâna
maghiarului”, îi face pe aceştia „corbi scârboşi”, cu „inimi
blestemate”, „hoardă” din care ungurii aveau să scurgă „ultimul
strop de sânge” sau „cloacă de păduchi”, menită a fi devorată,
fireşte, tot de vajnicii unguri. În altă poezie, numită „În ziua de
Anul Nou” (este vorba despre 1 ianuarie 1849), Petőfi îi
numeşte pe străini şi mai ales pe germani „hoardă de tâlhari”,
„câini sângeroşi”, dintre care nu avea să rămână în viaţă decât
unul singur, doar ca să spună tremurând  „Vai de cel ce nu-l
cinsteşte pe maghiar!”; invocarea finală a diavolului din
această poezie ajunge să fie apocaliptică: „Acum Dumnezeu
nu ne ajunge, căci el nu este destul de aspru; Ţie mă rog,
iadule, în dimineaţa de Anul Nou: sădeşte în inimile noastre
întreaga ta mânie, să nu cunoaştem îndurare până mai mişcă
vreunul dintre nemernicii ăştia pe acest pământ”. De altfel,
ideea că maghiarul trebuie să fie „fără îndurare” faţă de
popoarele conlocuitoare (şi faţă de străini în general) a
traversat deceniile şi chiar secolele, devenind un laitmotiv al
conştiinţei publice elitare ungare, până la finele primei jumătăţi
a secolului al XX-lea. Mai toţi contemporanii creatori de valori
intelectuale ai lui Petőfi gândeau şi exprimau aceleaşi idei.
Széchenyi István (1791-1860), scriitor şi om politic, unul dintre
cei mai importanţi reformişti maghiari (a dat numele şi
Bibliotecii Naţionale din Budapesta), spunea (la 5 octombrie
1844) în dieta ţării de la Bratislava: „Urăsc din străfundurile
sufletului meu orice evoluţie care nu este maghiară”. Spre
deosebire de „străinii” veştejiţi de Eminescu – minorităţi
dominante asupra majorităţii supuse – cei urâţi de Petőfi, în
ciuda blestemelor sale, au ajuns până la urmă (în general),
prin voinţa popoarelor şi recunoaşterea marilor puteri, stăpâni
acolo unde, prin forţă, dominase Coroana Sfântului Ştefan.
Cu alte cuvinte, „ura” lui Petőfi nu a fost validată de istorie,
Ungaria revenind la frontierele sale etnice. Nici „urile” lui
Şevcenko şi Puşkin nu au avut, în linii mari, o soartă mai
bună. Eminescu însuşi nu s-a impus în conştiinţa publică prin
combaterea „străinilor”, dar mulţi dintre „străinii” hrăpăreţi
evocaţi de el s-au dovedit, într-adevăr, demni de condamnat,
din perspectiva nevoii făuririi statului naţional român, aşa cum
a fost el recunoscut de istorie. Altminteri, în focul argumentaţiei
poetice şi, mai ales, publicistice şi în acelaşi spirit romantic,
şi Eminescu pus accente grave pe numele unor contemporani
de altă etnie şi credinţă.

Cu toate acestea, eu nu ştiu să existe
în peisajul public din Ucraina, Rusia şi Ungaria

vreo critică serioasă la adresa acestor titani ai romantismului,
care – aşa cum era firesc, moral şi drept atunci – îi proslăveau
pe ucraineni, pe ruşi şi, respectiv, pe unguri, în detrimentul
străinilor, dăruiţi cu epitete teribile şi sortiţi pieirii. Nu am auzit
niciodată ca vreun analist politic sau eseist să fi spus sau scris
că Ungaria nu va putea intra în NATO sau în Europa cu un
simbol naţional ca Petőfi Sándor, denigratorul de popoare
străine. Pe când în România ni se atrăgea atenţia în chip foarte
serios, încă din anii ’90 ai secolului trecut, de către intelectuali
subţiri – ajunşi apoi, unii dintre ei, înalţi demnitari de stat – că
Eminescu este complet revolut, învechit, desuet, că era bun
de pus între paranteze (în „debara”) şi că, în niciun caz,
România nu putea visa la NATO şi la UE pe buze cu
„autohtonistul”, „antioccidentalul” şi „xenofobul” Eminescu! Iar
ideea că Eminescu nu mai este citit este falsă şi menită să
distragă atenţia de la chestiuni culturale reale. Câţi englezi
mai citesc azi integral piesele sau chiar sonetele lui
Shakespeare, câţi spanioli pot citi şi comenta de la cap la coadă
„Don Quijote”, câţi tineri unguri mai ştiu poeziile lui Petőfi? Şi,
totuşi, manualele îi cuprind, îi comentează, iar oamenii – chiar
şi cei simpli – se mândresc în continuare cu ei. Ei continuă să
fie – în universalismul lor – şi simboluri ale spiritualităţii
naţionale engleze, spaniole sau ungare. Nu au fost decretaţi
ca atare de parlamente, nici de academii şi nici măcar de
confraţii lor, ci au intrat în chip firesc în conştiinţa publică,
dincolo de voinţa cuiva.

La fel este – de ce ar fi la noi altfel? – Şi cu Eminescu!
El a fost omul vremii sale, cu mărimile şi cu micimile sale, cu
ideile general valabile şi cu lamentabile, pentru noi, obsesii
locale şi trecătoare. Poetul şi publicistul a scris uneori cu
asprime despre anumiţi străini, i-a veştejit cu epitete grele,
pentru venalitate, politicianism, rapacitate, dar, câteodată, şi
numai pentru „vina” de a fi fost străini. Ca şi alţi contemporani
din elita intelectuală, Eminescu voia să-i vadă pe români
stăpâni, în fine, în România şi să vadă România întreagă,
condusă şi organizată de români. Mai toate sunt de înţeles,
după atâtea secole de supunere şi umilinţă, venite din partea
unor vecini lacomi. Cum şi de ce să-i cerem lui Eminescu să fi
fost vizionar, când Puşkin, Şevcenko sau Petőfi nu au fost?
Cum putea Eminescu să prevadă, de exemplu, Holocaustul,
să ştie că va urma, după Al Doilea Război Mondial, Declaraţia
universală a drepturilor omului (adoptată de ONU) sau să ştie
că, mai recent, UE avea să reglementeze chestiunea
minorităţilor? Este ca şi cum l-am condamna pe Isac Newton
că nu a ştiut teoria relativităţii!

Oare nu ar fi mai corect să-l restituim pe Eminescu
timpului său, ca să vedem mai bine cât a fost el de atemporal?
Ştiţi bine domniile voastre că nici vremii sale nu s-a potrivit
prea bine şi că s-ar fi vrut contemporan cu Alexandru cel Bun,
trăitor în „umbra sfântă” a Basarabilor şi Muşatinilor”, aşa cum
îi stă bine oricărui romantic, glorificator al Evului Mediu.
Eminescu a iubit sincer poporul şi ţara aceasta, cărora le-a
închinat pagini nemuritoare, dar nu a urât cu-adevărat popoare
şi nu a ridicat arma contra străinilor. A urât şi veştejit – uneori
cu vorbe grele – oameni, dar cine nu face asta, într-o formă
sau alta? În schimb, câtă lumină a revărsat asupra omenirii!
Vă îndemn să vrem să vedem această lumină, în centrul căreia
stătea poporul său şi România. A scris, cu patimă, la 17 ani şi
a publicat în „Familia” (în 1867), poezia „Ce-ţi doresc eu ţie,
dulce Românie”, pe când România abia exista, cuprinzând
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cu puţin peste o treime din România împlinită la 1918.
Dar încă de atunci, el vedea aievea România întreagă,
exact în sensul în care Kogălniceanu numea patrie
toată acea întindere de pământ pe care se vorbea
româneşte. Citam altădată o scrisoare a poetului către
Iosif Vulcan, în care Oradea este plasată, cu decenii
înainte de Unire, în România. Cu alte cuvinte,
Eminescu a fost şi un patriot vizionar, cum erau toţi
marii oameni atunci!

Critica lui Eminescu este firească şi aceasta
poate fi făcută şi se face din varii unghiuri, de la erori
de prozodie până la cronologii şchioape şi de la
naraţiuni filosofice greoaie până la decizii de viaţă
discutabile. Dar critica nu are nimic a face cu denigrarea
şi cu demolarea poetului. Azi, la 125 de ani de la
moartea poetului, nu putem decât să constatăm cât
de intensă continuă să-i fie nemurirea, cât de vie
rămâne „tăria parfumurilor sale” şi câtă dreptate
avusese Călinescu când l-a numit pe „băietul” care
cutreiera demult pădurile eternităţii „cel mai mare poet
pe care l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate, pământul
românesc”. Eminescu, dincolo de ura exprimată contra
inamicilor ţării sale, a construit România în şi prin
poezie, iar această construcţie s-a dovedit la fel de
reală ca ţara în hotarele sale din 1918. Eminescu este
demiurgul sufletului şi trupului nostru naţional, iar prin
aceasta el ne-a proiectat în universalitate, în rând cu
popoarele lumii.

Acad. Ioan-Aurel Pop

 Comunicare prezentată la Sesiunea solemnă
a Academiei Române dedicată comemorării lui Mihai
Eminescu

 "125 de ani după Mihai Eminescu"
 16 iunie 2014!

DOINA
Dela Nistru pân’ la Tisa
Tot Românul plânsu-mi-s’a
Că nu mai poate străbate
De-atâta străinătate.
Din Hotin şi pân’ la Mare
Vin Muscalii de-a călare,
Dela Mare la Hotin
Mereu calea ne-o aţin;
Din Boian la Vatra-Dornii
Au umplut omida cornii
Şi străinul te tot paşte
De nu te mai poţi cunoaşte;
Sus la munte, jos pe vale,
Şi-au făcut duşmanii cale,
Din Sătmar pîn’ în Săcele
Numai vaduri ca acele.
Vai de biet Român săracul,
Îndărăt tot dă ca racul,
Nici îi merge, nici se
‘ndeamnă,
Nici îi este toamna toamnă,
Nici e vară vara lui
Şi-i străin în ţara lui
Dela Turnu ‘n Dorohoi
Curg duşmanii în puhoiu
Şi s’aşează pe la noi;
Şi cum vin cu drum de fier,
Toate cântecele pier,
Sboară păsările toate
De neagra străinătate;

Numai umbra spinului
La uşa creştinului,
Îşi desbracă ţara sânul,
Codrul — frate cu Românul —
De săcure se tot pleacă
Şi izvoarele îi seacă —
Sărac în ţară săracă

Cine-au îndrăgit străinii
Mânca-i-ar inima rânii,
Mânca-i-ar casa pustia
Şi neamul nemernicia !

Ştefane, Măria Ta,
Tu la Putna nu mai sta,
Las’ Arhimandritului
Toată grija schitului,
Lasă grija Sfinţilor
In sama părinţilor,
Clopotele să le tragă
Ziua ‘ntreagă, noaptea ‘ntreagă,
Doar s’a ‘ndura Dumnezeu
Ca să-ţi mântui neamul tău !
Tu te ‘nalţă din mormânt
Să te-aud din corn sunând
Şi Moldova adunând.
De-i suna din corn odată
Ai s’aduni Moldova toată,
De-i suna de două ori
Iţi vin codri ‘n ajutor,
De-i suna a treia oară
Toţi duşmanii or să piară,
Din hotară în hotară —
Îndrăgi-i-ar ciorile
Şi spânzurătorile !

Copiaţi şi păstraţi !

Simplă coincidenţă?

Eminescu ciuntit la Biblioteca

Metropolitană Bucureşti !

Citind cu atenţie şi îngrijorare
comunicarea acad. Ioan-Aurel Pop am fost
curios  să aflu dacă mai este astăzi republicată
poezia Doina şi dacă  volumele originale din
sec. al XIX-lea ale lui Mihai Eminescu se
păstrează intacte la biblioteca virtuală
www.dacoromanica.ro, un site pentru care
aveam - şi încă am - toată buna apreciere.

Păstram o piesă rară în biblioteca mea:
Poesii de Mihail Eminescu, Ed. Librăriei
Socecu & Comp - Bucureşti, 1884.  Numai
bună pentru confruntare!  Stupoare! La
Biblioteca Metropolitană poezia “Doina”
fusese ciuntită!  Paginile 175-178 erau lipsă!

În locul copertei originale era

afişată pagina titlu interioară iar la prefaţa editorului scrisă
în Bucureşti, decembrie 1883, lipsea tocmai numele celui
care se îngrijise să adune colecţia: Titu Maiorescu! Era
prima colecţie Eminescu adunată din “Convorbiri literare”!

Incompetenţă sau
«accident» (voit)?
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Pentru cititorii "Sămănătorul"

- Paginile lipsă la B.M.Bucureşti -
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DISCUL DE LA PHAISTOS
VALOAREA FONETICĂ A SILABELOR

Prof. univ. dr. Ion Mocioi, fost senator
de Gorj, specialist în scrierile vechi,

scriitor, brâncuşolog.

Un studiu de premieră mondială al

dr. Ion Mocioi privind descifrarea

discului de la Phaitos - Creta
SERIA a III-a

Scriitor

medaliat de

Asociaţia

Semănătorul

Tismana
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ÎNCHEIERE SERIA a III-
a din studiul «Ion Mocioi

- DISCUL DE LA
PHAISTOS», Editura

«SPICON», 2001,
Colecţia «Ştiinţa în

mileniul III», ISBN 973-
9022-87-1

- va continua -

SILABARUL
DISCULUI DE LA
PHAISTOS/ LE
SYLABAIRE DU

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

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

- Am avut în şcoală un profesor extraordinar, tovarăşul
Mircea Gheorghe, care ne-a învăţat economia politică
generală, precum şi politica economică a statului, dar şi cum
să ţinem la zi Agenda pe probleme interne şi internaţionale.
Concret, acest om deosebit ne cerea să conspectăm zilnic
ziarele, să nu ne scape nici unul din evenimentele interne şi
internaţionale mai importante, pe care să le înţelegem prin
prisma politicii partidului şi a statului nostru. În ultimul an,
acest mare profesor ne-a fost diriginte. Ne-a obligat clasa,
chiar de la prima oră pe care a avut-o cu noi, să ne îngrijim
să avem întreaga colecţie a ziarului Scânteia, pe care s-o
ţinem la zi. Jumătate din costul abonamentului ni l-a plătit
dânsul. Eu am primit sarcina să mă îngrijesc de colecţie. La
terminarea şcolii n-am avut cui s-o predau, aşa că am luat-o
acasă. M-am obişnuit s-o am şi s-o ţin la zi. Cât eram la
şcoală cumpăram ziarul cu rândul. Acum, de când colecţia e
la mine, cumpăr eu ziarul, îl citesc şi-l conspectez… pe fel
de fel de probleme. Am câteva caiete mari, pe  care le păstrez
cu grijă, organizate pe fel de fel de teme extrase din ziar.
Treaba asta-mi face mare plăcere, iar când ceva îmi place o
fac cu mult sârg şi reţin totul cu uşurinţă. Şi reproduc
aproximativ în aceeaşi măsură cam tot ce citesc.

Se făcuse linişte.
- Ce note ai avut în şcoală? rupse tăcerea

preşedintele.
- La noi, în şcoala noastră, în cei patru ani, s-a folosit

sistemul sovietic de notare, alcătuit din patru calificative, şi-
anume: foarte bine, bine, suficient şi insuficient, adică notele
de 5, 4, 3 şi 2… Eu am avut numai aprecieri de foarte bine în
toţi anii, la toate materiile, răspunse Radu, rar, şoptit.

- Interesant… Şi n-ai fost repartizat în învăţământul
superior? întrebă preşedintele. Că, după cum am auzit,
vârfurile, cei mai  buni elevi sunt trimişi direct la facultăţi,
fără să mai dea examene de admitere.

- Şi eu am primit o asemenea repartiţie. Am fost
repartizat la ISEP, dar n-am vrut să merg acolo.

- De ce? sări şefa Cadrelor.
- Pentru că am dat examene la IATC.
- Ce-i aia? se încruntă şefa Cadrelor.
- IATC e prescurtarea în uz de la Institutul de Artă

Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, răspunse Radu.
- Oho, te pomeneşti că eşti şi artist? De când

aşteptăm noi un artist?! rosti, ridicându-se, preşedintele Nania.
Îşi puse din nou ochelarii, se aplecă atent peste masă şi-i

strânse mâinile lui Radu. Ai picat foarte bine
la noi, tovarăşe Radu! Eu îţi zic bine-ai venit în

mijlocul nostru!
S-a ridicat şi el, zâmbind intimidat.
- Vă mulţumesc pentru urare, şopti. Radu îi vedea bine

ochii verzi-cenuşii, inteligenţi. Simţea că va putea conta pe
acest om.

2

UN ABUR PUFOS tremura uşor deasupra curţii
înguste, plină cu tot felul de acareturi vechi şi umede. Cerul –
atâta cât îl vedea din curte – era limpede şi albastru, de un
albastru pur, luminos.

Ieşise, cărându-şi geamantanul.
Îl urma pe preşedintele Nania, care promisese

tovarăşei Şoană că se va ocupa personal de el, că va merge
să-l prezinte şefului contabil, să-l aşeze la un birou, „să se
aclimatizeze”. Chiar aşa i-a spus şi lui Radu, pe când îşi punea
şapca şi se îndrepta spre uşă: “E bine să te aclimatizezi,
tovarăşe Radu… Să-ţi cunoşti viitorii colegi, ei să te cunoască
pe dumneata, să vezi ce se munceşte la noi şi cum se
munceşte. Adică să devii de-al nostru. Dumneata ai nevoie de
noi, aşa cum şi noi avem nevoie de dumneata… Ai înţeles?
La care Radu a răspuns “Da”, în clipa în care se pregătea să
iasă, urmându-l pe preşedinte, cu o mână pe clanţa uşii, abia
mai apucând să spună “Sărut mâinile!” tovarăşei Şoană, care
s-a grăbit să-i răspundă “La revedere, tovarăşe! Şi spor la
treabă!”, tocmai când el ieşea pe uşă.

“O făcui şi p-asta! Plaudite amici!” şi-a zis Radu, după
cum obişnuia el să spună ori de câte ori trecea prin câte-o
dificultate. Vorbele le ştia de la tatăl său, care le ştia de la tatăl
tatălui lui, pădurarul-pandur din Mehedinţi, unul dintre căpitanii
apropiaţi ai lui Tudor Vladimirescu şi mai apoi prieten al lui
Nicu Bălcescu. Vorbele astea erau ale Bălcescului, cum o
spunea Radu colegilor, cu admiraţie şi respect pentru marele
cărturar şi revoluţionar de la pa’ş’opt.

Revenind în stradă Radu a fost cuprins de o senzaţie
ciudată. Avea impresia că se află într-un târg medieval de la
începuturile civilizaţiei urbane, după cum văzuse într-o pictură.
Pretutindeni erau prezente căruţe de toate felurile. (“Parcă-i la
bâlci. Când şi de unde s-or fi strâns aici atâtea căruţe? Mai
devreme, nu erau” se gândi el). În jurul lor roiau ţărani cu pălării
trase pe ceafă şi cu bice în mâini. Vociferau şi gesticulau
pătimaş, îngrijându-se de caii lor, priponiţi de pomi şi de garduri,
cu grămezi de fân puse pe jos, ori cu traiste legate sub boturi,
să rumege continuu. Câteva căruţe erau urcate pe trotuarul
din faţa magazinului “Articole de Fierărie”. Le-a ocolit cu

- fragment, pag. 19-24 -
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- Continuare în nr. viitor -

atenţie mai întâi preşedintele, apoi şi el, mutându-şi
geamantanul dintr-o mână în cealaltă… Dincolo de această
aglomeraţie murmurândă se vedea strada până departe – o
forfotă dezlănţuită şi pestriţă, ondulându-se ca un val tulbure
sub soarele orbitor, ce strălucea destul de sus, chiar în capul
străzii, poleind pavajul încă umed, pe care lunecau, iuţi şi
ameninţătoare, birjele. (“Doamne, de unde atâta lume?” se
minună el). În stradă, chiar în faţa birtului ”La Potcoava
Albastră” un tânăr cu un coif ţuguiat, dintr-un ziar, vântura o
scândură peste cărbunii grătarului încins, pe când mititeii,
aşezaţi cu grijă, sfârâiau pe jăratecul iute, înmiresmând zona.
Unii muşterii şedeau la coadă, alţii făceau naveta ducând
mititei fierbinţi femeilor şi copiilor care-i aşteptau cu
nerăbdare, ca pe ghimpi, aşezaţi pe vine, pe lângă zidurile
caselor din preajmă.

Ar fi vrut să-l întrebe pe preşedinte ceva, dar a
renunţat.

După câţiva paşi s-au oprit în dreptul unor porţi înalte,
din tablă vopsită maro. Preşedintele Nania bătu cu pumnul
într-una. I se deschise. Intrară. După ei poarta s-a închis la
loc. Portarul, un om în vârstă, tocmai îşi ascuţea creionul cu
un briceag lat, de forma unui peşte.

De data aceasta, curtea interioară era foarte curată
şi îngrijită, incomparabil mai largă şi, mai ales, destul de
lungă. Mai târziu avea să afle Radu că aici erau trei depozite
centrale en gross: în fund, foarte mult în spate, primul – cel
de textile şi încălţăminte, iar în laterale – două uşă-n uşă: în
stânga cel de-al doilea mare depozit – pentru produse chimice,
articole de menaj şi sticlărie, iar vizavi cel de-al treilea mare
depozit – depozitul de produse din tutun, articole de librărie,
drogherie şi coloniale. Acesta se găsea aproximativ vizavi şi
de prima clădire de pe partea stângă – care era o casă
arătoasă, văruită în alb – numită marele Birou al Contabilităţii
Generale, cu intrarea prin faţă, precum şi Biroul Contabilitate
Analitică, cu intrarea pe după colţul din stânga al clădirii.
(“Carevasăzică, pe-aici o să-mi fac veacul!” reflectă el).

La Contabilitatea Generală a OCL-ului se pătrundea
printr-o mică verandă. Prima uşă, cea dinspre afară, dar şi
cea care dădea direct în biroul cel mare al contabilităţii, aveau
perdeluţe până la jumătatea geamurilor. În zilele următoare
Radu avea să-şi dea seama că prin aceste perdeluţe putea
fi observată, dintr-o singură privire, toată lumea prezentă în
birou: “cine e şi cine nu e la locul lui”. Numai că treaba asta
era cu totul altă poveste, pe care Radu n-a înţeles-o atunci.

Preşedintele a intrat primul. După el, trăgându-şi
geamantanul, de parcă-şi trăgea sufletul, venea Radu. Dar,
surpriză: biroul era plin de femei foarte tinere. Toţi ochii
acestora s-au îndreptat spre el. Creioanele au coborât pe
mese. S-a făcut o linişte deplină.

- Bună ziua! Tovarăşul şef-contabil Buruiană e-n-
năuntru? a întrebat preşedintele arătând uşa din dreapta sa.

- Da, este!… a răspuns cineva.
Radu şi-a pus geamantanul jos, în dreapta, lângă

perete, după care, ridicându-se, a surprins că e ţinta tuturor
privirilor curioase ale acestor femei, aşezate la birourile lor,
pe trei rânduri.

- Avem noroc, a zis preşedintele. Să mergem, dar
fără valiză… i-a şoptit el lui Radu

Preşedintele a bătut la uşă, a deschis-o mormăind
ceva, şi a intrat, lăsând-o, totuşi, întredeschisă. Simţindu-se

sfredelit de zeci de ochi, Radu s-a răsucit într-un mod cu totul
nefiresc, ca-n clipa următoare să se strecoare după el. În noul
birou, mult mai mic, se aflau patru persoane: două femei şi doi
bărbaţi care şedeau de vorbă.

- Bună ziua, tuturor! a spus preşedintele.
- Bună să ne fie! a răspuns un bătrânel cu ochii blânzi,

părul alb şi mustăcioara albă, rară, îmbrăcat într-o cămaşă albă,
peste care purta o vestă de lână albă-crem, încheiată cu nasturi
mari de sidef, uşor diferiţi, ca mărime. S-a ridicat, şi-a aranjat
ochelarii şi i-a strâns mâna preşedintelui.

- Tovarăşe şef contabil – i s-a adresat preşedintele –
ne-a venit azi un proaspăt absolvent al Şcolii Medii Tehnice de
Comerţ din Bucureşti, tovarăşul…

- Radu Gheorghe, a completat acesta, înclinându-se.
- Care dintre şcoli? Că sunt două… s-a interesat şeful

contabil.
- De la Nicolae Kretzulescu, a precizat Radu.
- Da, da… a rostit şeful contabil, pierdut pe gânduri.

Acolo am învăţat şi eu, acum 40 de ani. Astă-vară am avut
întâlnirea de 40 de ani de la absolvire. Hei, cum mai trec anii,
frate dragă! …Mă bucur sincer că, iată, cunosc un absolvent al
şcolii în care am învăţat şi eu, i-a întins şeful contabil mâna lui
Radu, prezentânduse: Buruiană.

Tuşind uşor, să-şi dreagă glasul, şi-apoi umflându-şi
pieptul, preşedintele a socotit că e momentul să spună pentru
ce venise:

- Să-i găseşti dumneata un loc, să-i spui ce are de făcut,
după care vom mai vorbi noi, te rog.

Şeful contabil a lăsat ochii în jos, făcând o pauză:
- Să văd ce pot face… Dar nu-i o problemă. Apoi,

ridicându-şi privirea către Nania: Săptămâna asta lipseşte
doamna Stănescu. Pentru început va sta în locul dumneaei.
Săptămâna viitoare vom hotărî ce fel de lucrări îi vom încredinţa
şi unde-l vom stabiliza. Până atunci sperăm să se obişnuiască
la noi, să se simtă ca acasă.

“Ca acasă? Oho! Nicăieri, niciodată, nu poate fi ca
acasă!” simţi Radu că-l inundă o durere surdă.

- Păi, cam asta-ar fi totul… încheie preşedintele.
- Da, desigur, asta-i tot! aprobă şeful contabil mişcându-

şi de câteva ori capul său alb în întregime. Rezolvăm totul pe
loc, chiar acum, imediat. Sanda, cheam-o, te rog, pe Cristiana.

Sanda, una din femeile care se aflau în birou, o doamnă
finuţă, subţirică, tunsă scurt, se ridică de la locul ei, deschise
uşa şi rosti şoptit, îndeajuns să fie auzită în biroul cel mare:

- Cristiana, la şefu’!
De dincolo se auzi trăgându-se un scaun şi-apoi paşi

călcând apăsat. În uşă apăru o fată plinuţă, îmbujorată.
- Iată-mă! zise fata zâmbind convenţional, în poziţie de

drepţi.
Şeful contabil, care n-o privea, îşi trecu mâna dreaptă

prin păr.
- Cristiana, cum merge lucrarea ta? Dar, să ştii că nu

pentru asta te-am chemat… se grăbi el să precizeze. Vreau să
te rog să-i arăţi tovarăşului Radu Gheorghe, de azi-nainte colegul
nostru, care e biroul doamnei Stănescu. Să-i oferi biroul şi
scaunul ’mneaei, apoi să-i explici în ce constă lucrarea noastră,
de care răspundem cu toţii. Pentru început, azi, e bine să se
familiarizeze cu problema, că probabil e obosit, după drum…

- Nu sunt obosit, interveni prompt Radu, zâmbind.



Sămănătorul - Anul IV.  Nr. 6(7) - iunie 2014 -  POEZIE

Pagina 22

LUCIA SILVIA PODEANU - (n. 1942, Focşani)
poet, folclorist (din Novaci-Gorj).

Horoscop

Există o legătură
firească
între o stea şi
firea omenească.
Dacă omul s-a
întrupat
Din sămânţă de
stea albastră
Calea lui va fi
luminoasă.
Dacă sămânţa-i
dintr-o stea
pe moarte,
Omul va pune suflet
şi visare în toate.
Dacă steaua-i
roşu aprins
Va fi conducător
de neînvins.
Va subjuga
ţări şi popoare.
Fără să-i pese
de oameni.
Ci doar de
cununile ca din
laur
Turnate însă
din aur
De un meşter mare.

Am înţeles că
marii-nţelepţi
Se nasc chiar
din sămânţa
Marelui Drept
De aceea sunt
cumpăniţi
şi
atotştiutori.
Puţin înţeleşi
vizionari şi
mari gânditori.

Poezii din grădina de
sub cer

Din volumul, “Grădina de sub cer”

Paralelă

Între un vişin
şi-un gutui
Smerite stau
şi pururi verzi
trei-tui.
Sunt aplecate
până la
pământ
De greul albului
purtând,
Dar tac
şi rabdă
albă nea
Doar se îndoaie,
nu se frâng!
Din prima zbatere
de vânt
putere strâng.
îşi scutură
norul cel alb
Ridică vârfurile
spre înalt.
Aşa şi-n vremuri
grele
Cât ne plecăm
mai mult
sub ele,

Cu-atât răsare
soarele voios
Ce ne culege de
pe jos
Şi ne ridică
iar în stele..

Scriitor membru

al LSR -Gorj

Strai de cânt

Fără strai de sunet
gândul umbla
în vibraţii pe unde
Pătrundea oriunde,
Comunica putere,
mireasmă şi dulceaţă
de miere.
Şi piatra
şi lemnul
şi apa
Aveau acelaşi gând
ca peştele,
ca fiara,
ca omul.
Convieţuiau
cu cerul,
cu pământul,
cu aerul,
cu tot trecutul,
cu prezentul,
cu viitorul.

Într-o clipă
din eternitate.
Când izbucni
foc peste ape,
Talazuri fără
margini
Se prăvăleau
peste pajişti.
Omul, îngrozit,
scoase un
Răcnet
cumplit.
Ceilalţi îl auziră

Sportul nu are vârstã !
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Zei protectori

Pe munţi înalţi
Din apa mării ridicaţi
Sălaş îşi au
Mai sus de norii ocrotitori
Toţi zeii neamului
de muritori.

Şi ne păzesc din seară
până-n zori
Din zori în zori.

De-i unul arătos ca ei,
De e bogat
De are casă mai cu rost.
Ori de-î iubit.
Ori credincioasă
iubita de î-a fost.
Mânia lor
s-a fost stârnit.
Găsesc ei un izvor
deplin
Să-i facă zilele un chin.
Şi bietul om
e tot lovit,
Şi nici în moarte
nu-i iertat,
Pe lungi cărări e tot purtat.
Să nu-şi găsească un ostoi
Ca ceilalţi de rând ca noi.

Sunt zeii buni? Sunt zeii răi?
Sau pur şi simplu sunt geloşi
pe oamenii iubiţi,
pe oamenii bogaţi.
pe oamenii frumoşi?

Citiţi volumul Grădina de sub cer online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2014/Lucia-Silvia_Podeanu-Gradina_de_sub_cer.pdf

şi speriaţi fugiră
Din calea
magmei,
care cuprindea
şi fierbea marea.

Pentru gândul
fricii se născu
"AU"
Pentru fructul
oferit Iubitei
"DAU"
Pentru plânsul de
prunc nou-născut
"OA"
Şi pentru da în
gotă "JA"

Gândul capătă
note de cânt
Şi omul se socoti
stăpân pe
puterea eliberării
de gând prin cuvânt.

În acelaşi timp
însă pierdu
darul
De a fi una
cu curgătorul
DIVIN.

Ceaţa aşterne văluri

Ceaţa cuprinde alb
culoarea
Şi-o înghite
încet, încet.
Atunci începe
destrămarea
Credinţei mele
în ce-i drept,
Cum aburul,
venit  din ceruri,
Aşterne  văluri
de minciuni
Tot binele se
pierde-n  vremuri
Şi oameni buni
Sunt mai puţini.

Ceaţa cuprinde
alb culoarea...

Vindecători

Vindecători de suflet
sau de trup
Poartă cu sine
fărâmă din
Marele Bine
Şi dau fiecăruia
cât se cuvine
Puţin.
Destul,
Mai Mult.
Unui suflet
Sfarâmat,
Mult mai greu
de vindecat
Decât  oftatul
tânărului domn,
Cântând în gura
mare serenade
sub balcon,
l-ar trebui o cupă
mare plină de speranţă
lumină şi iertare
Iar unui trup
încopciat de-un rac
Miracolul neaflatului
leac.

în lumea asta
biet vindecător
Cum poate aduce
bine tuturor?
- Descătuşând din
Sufletul tratat
- Voinţa -
de a nu mai fi bolnav!
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Prin grădina mea
De mână
Cu timpul
Prin grădina mea,
Merge lumina…

Vine o stea.
Vorbeşte –
Po-i să o asculţi
Printre copacii  seculari…
Cai mulţi
Aleargă…
Sunt caii stelari
Printre flori sclipind de rouă,
Se plimbă
Pe alei…
În plină zi,
Pe lună nouă…

Albul, doar el  rămâne
nemişcat
În grădina mea,
Cum tocmai aţi aflat…

Poeziile lunii
iunie

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

judetul Satu Mare.

După brăţara sa

Toţi călugării
Din mănăstire
Se dau în vânt
După o singură
Femeie…
Ce trece
Pe cărare…
În roua
Nopţii…

Slobozi a vorbi

Datoria noastră
Ar fi tăcerea.

Nicio zi
Fără chipul lor…

Chiar
Telecomanda
Din casa noastră

Le aparţine.

Cămaşa
Ei ne-o rânduiesc:
Din urzeală,
Ruptă.

Doar pe plantaţiile lor
Putem plânge.

Atâta doar:
Suntem slobozi
A vorbi
Despre plecarea
De aici…

Tineri zei

Tineri
Zei
Coboară…
Pun
Piciorul
De pe o stâncă
Pe alta…

Pe lângă
Femei
Trec numai…

Apoi,
Dimineaţa,
Luna
O ascunde
- Pe femeie -
După brăţara sa…
Când călugării
Se duc
Să se roage.
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Demult, izvoarele

Demult,
În satul meu
Izvoarele
Apăreau
După nevoile
Ţăranului.

Era
O casă
În poalele
Dealului,
Era alături
Un izvor.
La răscruce,
Încă unul.
La mijlocul fiecăreia dintre uliţi
–
Câte un izvor…

Alb

Demult,
Izvoarele
Erau rude
Între ele.

Şi acum,
Izvoare
Şi credinţă
Sunt
În satul meu…

Fiecare

Fiecare
Cere
Întâi
O coroană.

Eu
Voi cere
Sabia!...

Şi nu le voi
Tăia
Capetele…

Citiţi celelalte Poezii ale lunii mai online, aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2014/06/vasile-mic-poeziile-lunii-iunie.html

De
Vin
Nu se ating…
Dar siguri suntem:
Şi ei
Iubesc,
Se odihnesc
Puţin,
După care
Merg
Mai departe..

 În pustie

Dreptatea
Lui
David
S-a făcut
Rupându-i-se
Regatul…
De ziua
Împăcării.

După care
Ţapul,
Cu păcatele lumii,
Slobozit
A fost
În pustie.

A explica

A explica
Lumea
Prin cărămizile
Ei,
Înseamnă
A merge
Cu întrebările
Spre
Adevărul
Nenăscut
Încă…

Poezii şi grafică:
Vasile Mic

Doar o să le topesc
Ciocanul,
Secera…
Apoi

Numai…
Ţara
Nu le va
Aparţine!

Sub un cer
patriarhal

Se tânguia
Un flaut
Intr-o noapte
Nebună…
Flori ,
Multe,
Valsau
Legate
În cunună…

Sigur
Visam
Că-s şi eu
Pe aproape,
Că am
Chiar
Multă lumină
Pe pleoape.

Dar şi harfe
Cântau…
O fântână
Ivită din deal…
Venea… venea
Cu luna
De mână…
Chiar
Sub un cer
Patriarhal.
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   Reflectarea imaginii lui
Avram Iancu în scrisul

istoric şi în folclor

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

Introducere

Datorită rolului jucat în desfăşurarea evenimentelor
din anul 1848 în Transilvania, Avram Iancu s-a bucurat,
încă de atunci de interesul istoriografiei şi a literaturii, care
s-au oprit de-a lungul timpului asupra lui, analizând viaţa şi
activitatea sa, şi folosindu-se de ele atât într-o serie de
cercetări de specialitate, cât şi în realizarea unor opere ce
vizează domeniul literaturii populare al celei culte, al artei
pictografice sau al altor domenii conexe acestora.

Astfel, operele dedicate lui, fie ele monografii, studii,
poezii, romane sau tablouri, sunt destul de numeroase,
perioada apariţiei lor fiind una amplă, ce debutează cu anii
următori evenimentului şi se continuă până astăzi (ce-i drept,
nu cu aceeaşi consecvenţă).

Felul în care sunt surprinse trăsăturile personajului
în cadrul conţinutului lor, diferă şi el în funcţie de perioadă,
şi de autor, existând atât opere cu un caracter de-a drepul
encomiastic ce proslăvesc faptele lui şi fac din el un adevărat
erou, cât şi opere care înceracă să păstreze un ton neutru
şi să realizeze o prezentare obiectivă a lui, sau opere care-
l denigrează. Ele aparţin, desigur, cu precădere istoriografiei
române, însă anumite materiale, valoroase prin conţinut
pot fi regăsite şi în cea maghiară, şi în alte scrieri ale unor
specialişti din străinătate (ex. Keith Hitchins1 ).

Imaginea lui este prezentată diferit în paginile
acestora, atât datorită raportării diferite la faptele lui, cât şi
datorită faptului că, specialiştii au de cele mai multe ori în
vedere aspecte diferite ale vieţii şi activităţii lui. Astfel, unele
cercetări se opresc asupra trăsăturilor sale fizice, altele
asupra celor morale, altele analizează atitudinie lui, altele
încearcă să îl încadreze în contextul politico-social sau
cultural al vremii, altele se opresc asupra receptării lui
postume, sau asupra relaţiior sale cu cei apropiaţi etc.

În acest context, reliefarea imaginii lui Avram Iancu
şi a felului în care a supravieţuit ea în conştiinţa celor care
au scris despre el, fie ei contemporani ai săi sau istorici de
mai târziu, fie ei poeţi sau romancieri, reprezintă un demers
important, al cărui scop este reliefarea unei imagini
complexe, transtemporale ce sintetizează principalele
elementele pe care se articulează discursul istoriografic sau
cel beletristic (până la un punct, este destul de greu de
făcut distincţie între ele, în special în perioada contemporană
evenimentului şi în cea imediat următoare), arată care sunt
asemănările dintre concepţii şi deosebirile majore şi care
sunt contribuţiile autorilor cei mai reprezentativi.

În realizarea lui vom avea în vedere diferite surse
istoriografice, mai vechi sau mai noi  (aparţinând unor autori

precum Teodor Murăşanu , Ioan Lupaş, care
a vorbit despre el în plenul Academiei

Române4 , Silviu Dragomir , Ştefan Pascu , Sever Dumitraşcu ,
Constantin P. Avram , Florian Dudaş, Ioan Ranca şi Valeriu Niţu,
Nicolae Bocşan  sau Gelu Neamţu , cele mai importante surse
literare (antologii de folclor precum cea a lui Simeon Florea Marian
sau altor autori ,  dar şi romane sau volume de poezii aparţinând
unor autori mai mult sau mai puţin cunoscuţi ). Ele vor fi analizate
şi comparate, în vederea reliefării principalelor idei care reies
din lectura lor, a fundamentelor lor comune sau a divergenţelor
existente între diferiţi autori. Vom încerca de asemenea să
identificăm coordonatele discursului dominant cu privire la Avram
Iancu, fără a neglija însă discursurile periferice, importante şi
ele.

Întrucât spaţiul afierosit acestei cercetări este unul destul
de limitat, nu avem pretenţia unei prezentări exhaustive. Sperăm
însă că cercetarea de faţă va oferi cititorului o viziune de
ansamblu asupra felului în care a supravieţuit imaginea lui Avram
Iancu în istoriografie şi literatură şi asupra trăsăturilor care
definesc această personalitate.

Imaginea lui Avram Iancu în folclorul popular

De-a lungul timpului Avram Iancu a fost evocat adesea în paginile
operelor literare . Între ele, ponderea cea mai mare o au poeziile,
iar între ele poeziile populare. Cele dintâi au fost antologizate
adesea în diferite volume  sau în anexele unor lucrări cu caracter
istoric (la unele dintre acestea ne vom referi şi în cadrul
subcapitolului următor, atunci când vom vorbi despre operele
istorice în paginile cărora sunt regăsite ele). Fără a avea pretenţia
exhaustivităţii, ne vom strădui aici să reliefăm principalele idei
regăsite în cadrul operelor literare cercetate şi să vedem care
sunt trăsăturile esenţiale ale portretului lui Avram Iancu ce reies
din lectura lor.
Îmcă dintru început trebuie precizat faptul că, în poeziile în care
se vorbeşte despre Iancu, este creionat adesea portretul lui prin
intermediul unor procedee artistice precum hiperbola, prin
folosirea unor figuri de stil (epitete, comparaţii, personificări etc.),
sau printr-o serii de situaţii antitetice.
Un exemplu al folosirii hiperbolei îl constituie, de exemplu, poezia
intitulată Plecarea la bătaie, regăsită în antologia lui Simeon
Florea Marian , unde sabia lui Iancu este personificată, iar
calităţile lui sunt exagerate în chip vădit, spre a reliefa într-o
manieră mai accentuată calităţile lui. De asemenea, şi în Doina
lui Iancu, culeasă de Ion Pop Reteganu, hiperbola se găseşte
între procedeele folosite în descrierea lui. Iată un exemplu în
acest sens, în care este reliefat curajul său:
Cât e dealul de-alungat,/ Nu-i ca Iancu de bărbat/ Că-şi face
tunuri de fag/ şi intră în Cluj cu drag .
În altă parte, vocea lui Iancu tună , iar în alte opere natura însăşi,
personificată, deplânge împreună cu eroul durerea neamului
românesc, poetul popular atribuindu-i în acest sens calităţi
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umane precum sentimentul sau limbajul. Un astfel de exemplu
îl reprezintă poezia intitulată Ce stai codre supărat. Redăm
mai jos conţinutul ei:
Ce stai codre supărat/ Necăit şi-ngândurat/ Că din nori amu
nu tună/ Nici nu te zbaţi în furtună./ Nici săcuri din tini nu taie/
şi nici arzi în bobotaie?/ Cum pot să mă veselesc/ Când de
jale mă topesc. Când sub cetinişul meu/ Zace-un dor mare şi
greu. Zac voinicii în mormânt/ Cu-obrăjoru-n pământ/ Iar în
loc de copârţău/ Îi înveli cu ramul meu….

Statutul de lider al lui Iancu se regăseşte şi el între
calităţile ce-i compun portretul şi sunt surprinse în cadrul
poeziilor populare. Astfel, în cea intitulată: De la Sohodol s-a
dus, culeasă de Romulus Felea, acest statut al său este arătat
de următoarele fraze:
Iancu din corn că suna/Tulnicele-l saluta/ şi din Deal, în
Bocăţel,/ Moţii s-adunau la el./ El le poruncea să margă/ Rânduri
de vrăjmaşi să spargă/ N Jos, pe drumurile Crâstii,/ Pe la
cotitura Vrâştii/ şi pe culmi, la Hitioanu,/ Unde o ajuns
duşmanu./ şi o fost bătaie mare/ Focuri vâlvătau în zare/
Tulnicele toate, multe,/ Răsunau chemări în munte/ Sus, din
Peleş şi Poiană,/ De la Stur de la Voroană,/ De pe plai, la
Curătură,/ Moţii-n pâlcuri cură, cură…

Popularitatea lui Iancu nu se încheie odată cu încetarea
răscoalei sau cu moartea lui, ea continuându-se şi perpetuându-
se şi după moartea lui, asemenea memoriei eroului, după cum
lasă să se înţeleagă autorul Colindei Iancului , şi alţi autori,
care vorbesc despre legea lui Iancu  şi despre  rugăciunile pe
care le face poporul pentru reuşita acţiunii revoluţionarului:
Sus pe vârful dealului/ În cetatea Iancului/ De trei zile. de trei
nopţi/ Cântă o sută de preoţi/ şi se roagă şi se-nchină/ Pentru
tabăra română.
Moartea lui Iancu reprezintă un moment de doliu pentru
întreaga Transilvanie, şi un prilej de reiterare a celui care a
fost el. Poezia Trag clopote în Ardeal ilustrează, între alte opere,
acest aspect:
Trag clopote în Ardeal./C-a murit un om viteaz:/ Avram Iancu
de la moţi…/ Îl plâng românii cu toţi./ şi l-a lui înmormântare/
Veniră cu mic cu mare/ De la Brad. de la Abrud,/ De la Câmpeni
şi Aiud,/ De la Vidra şi Ponor/ Îmbrăcaţi în tricolor/ Să-l petreacă
pe-ultim drum/ Pe Iancu, pui de român./Pui de român şi de
moţ,/ C-a fost iubit de noi toţi./ Clopotele trag a jale,/ El merge
pe-a morţii cale…/ Pe calea cea de vecie/ Se duce să nu mai
vie./ Treizeci şi şase de preoţi. Toţi români de pe la moţi/ Au
venit din depărtare/ De Iancu pe toţi îi doare./ Plânge lumea şi
suspină/Că el le-a dorit lumină./ A vrut să facă dreptate/ Moţilor
de pe la sate/ şi să-i scape de robie/ şi de cruda tiranie., Iancule
de frica ta/ Tremurau domnii-n Vidra/ şi-mpăratu tremura/ De
moţul de la Vidra./ Ai fost tare şi-n putere/ Nu ţi-a trebuit avere./
Avere ţi-a fost cinstea,/ Aşa te-a iubit lumea….

Acest poem oferă şi el informaţii cu privire la portretul
moral al lui Iancu, arătând că el a fost un om ce poseda o serie
de calităţi morale precum dârzenia şi curajul şi că el a pus
totul în slujba idealului său, preferând sărcia în locul bogăţiei,
şi slujind cu devotament cauza românească.

Într-u poem cult ce abundă însă în elemente specifice
liricii populare, Aurel Câmpeanu încearcă şi el să surprindă în

Pentru a urmări textele originale citiţi studiul accesând link-urile de mai jos: La Editura online:
http://www.samanatorul.ro/editura/2014/Iuliu-Marius_Morariu-Reflectarea_imaginii_lui_Avram_Iancu.pdf

Articolul online se publică cu note de subsol şi pe blog:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/06/iuliu-marius-morariu-imaginea-lui-avram.html

poezia dedicată lui Iancu, câteva informaţii privitoare la
portretul ei şi la autoritatea de care se bucura în rândul moţilor:
Străinu-i om de omenie,/ Cu inimă, pe cât se pare;/ La drumul
său, cu roibul frate/ El urcă dealul pe picioare./ Se-opreşte-n
faţa lor şi zice: / - Noroc şi fericire-n ţară!/ Acum îl recunosc. E
Iancu!.../ şi toţi cu drag îl înconjoară./ Iancule, Măria Ta,/ Dă
un semn şi te-om uma/ şi de nemeşi vom scăpa!/ Tu eşti
steaua munţilor,/ Împăratul moţilor/ şi spaima contrarilor!/ Măria
ta, Iancule,/ Cutreieri hotarele,/ Strălucind ca soarele!

Existenţa acestor opere literare în care se vorbeşte
despre Iancu şi care oferă informaţii cu privire la portretul său,
reliefând cu precădere trăsăturile sale morale, reprezintă o
dovadă a faptului că popularitatea lui Iancu în rândul ţărănimii
ardelene era un fapt concret. Evocarea făcută de cunoscuţi,
importantă şi ea, nu dovedeşte receptarea ideilor lui în rândul
întregii populaţii româneşti din Transilvania aşa cum o fac
aceste evocări. De asemenea, valoarea lor nu este doar una
etnografică, ci transcende graniţele acestui domeniu,
amprentându-se adesea şi asupra discursului istoric, pe care
îl completează sau îl susţine.

Informaţiile privitoare la imaginea lui Avram Iancu care
provin din aceste surse, multe dintre ele contemporane cu
primele evocări cu valoare istorică sau anterioare acestora
(cele provenind chiar din timpul revoluţiei, de exemplu), sunt
aşadar importante, ele reliefând felul în care s-a păstrat
memoria lui în rândurile ţărănimii ardelene. Faptul că aceste
evocări au la bază trăsături precum curajul, perseverenţa,
abnegaţia, ţinuta morală şi altele de acest fel, care se regăsesc
între elementele esenţiale ce compun şi scrisul istoric nu face
decât să dovedească faptul că la baza lor se găseşte adevărul
istoric, că în compunerea lor s-a pornit de la certitudinea

evenimenţială şi că,
majoritatea celor care
s-au preocupat cu
imortalizarea lui în
acest fel au fost
participanţi direcţi la
evenimente sau au
avut informaţii de la
cei care au participat
în mod direct la ele.

Fragmentul face parte
din volumul:
R e f l e c t a r e a
imaginii lui
Avram Iancu în
scrisul istoric si

în folclor , Editura Semănătorul online, format pdf, 277 Ko,
publicat: iulie/2014

Acest fragment se publică aici fără notele de subsol ca în
textele originale aflate online.
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Col (r) DUMITRU DĂNĂU - (n. 1937)
Câmpofeni-Arcani, Gorj - prozator.

MITOGRAME
L I R I C E  -  L Y R I S C H E

M Y T H O G R A M M ECREANGA DE AUR
.. .fiecare ascunde în el o
CREANGĂ DE AUR...
de unde -
dulcea povară a căutării
crisalidei…
înţelepciunea şarpelui -
ori viclenia lui -
ne-ar putea învăţa
încolăcirea în jurul
MEMORIEI,
ca o iederă strângând în braţe
trunchiul vânjos al
TIMPULUI…

DER GOLDENE ZWEIG

... jeder versteckt in sich
einen goldenen Zweig...

deshalb-
die süße Last der Erkundigung

über die Chrysalide ...
...die Klugheit der Schlange-

oder ihre Heimtücke -
dürfte uns leicht lehren

ihr Umschlingen um das
Gedächtnis

wie ein mit seiner Liebe
den starken Stamm der Zeit

umarmender Efeu ...

PEISAJ

stau în areopagul norilor
să număr ultimele silabe
ale furtunii...

...cât de repede
s-a consumat
flacăra mâniei;
cât de puţin
a rămas
din retorica tunetelor...

WIE WENIG DOCH BLEIBT’S

im Areopag der Wolken sitzend,
zähle ich die letzten Silben

des Gewitters auf ...

... wie schnell
hat sich die der Flammen Wut

erschöpft,
wie wenig doch es

von der Rhetorik des Getöses
bleibt...

LA VEDEREA TRANDAFIRILOR

în imperiul Soarelui –
hegemonia trandafirilor!
dovadă vie,
             tenace,
                 persuasivă
despre ardere
ca semn al nepotolitelor
iubiri ...

J. M. W.
Turner’s

Gemälde des
Golden Bough

Wikipedia.de



Sămănătorul - Anul IV.  Nr. 6(7) - iunie 2014 - MITOGRAME

Pagina 29

la vederea lor –
inima e-o portavoce
a
Privighetorilor...

BEIM ANBLICK DER ROSEN

...in dem Sonnenreichtum -
die Allmacht der Rosen !

lebenskräftiger,
andauernder,

überzeugender
Beweis

über ungestüme Verbrennung,
Zeichen der unbändigen Liebe ...

bei deren Anblick –
wird das Herz ein Sprachrohr

der
 Nachtigallen ...

ULTIMUL ADEVĂR

nu poţi iubi purtând în mână
o arbaletă cu minciuni,
cum nu clădeşti castele de ivoriu
pe mişcător nisip sau în genuni

pură ca zarea nordului sub gheaţă
dăruie-te toată, ca să fie viaţă.

DIE LETZTE WAHRHEIT

lieben darf man ewig nicht,
eine Armbrust voller Lügen haltend,
wie man kein Elfenbeinschloß dicht

auf fliegendem Sand aufbauen
kann…

...wie die Nordenferne unter Eis,
rein

opfer’ dich auf, um Leben zu sein...

DIALECTICĂ

totul e ramură, briză,
memorie
sub aceeaşi răcoare târzie
a stelelor...

... de nu aş fi izvor, flacără,
ecou
sub povara inimii
desţărmurite,
s-ar mai naşte un templu
al
TĂCERII…

DlALEKTIK

dalles ist Zweig, Brise,
Erinnerung

unter derselben späteren
Abendsternkühle

wäre ich nicht Flamme, Widerhall,
Quelle

unter der totschweigenden Last
der sich entgrenzenden Wehens

würde noch ein Tempel
des SCHWEIGENS

entstehen...
PUNERE ÎN GARDĂ

dacă zăriţi un curcubeu,
să ştiţi: el e sufletul meu!

dacă vă sărută o stea,
să ştiţi: e neliniştea mea!

zărind prea multe însă mă tem
să nu devin un .., totem!

FREI VON DÄMONEN

sieht man Regenbogen, Wellen?
o Gott: das sind meine viele Seelen!

küßt euch oft ein Morgenstern?
o Gott: das ist mein Traum im Kern!

doch, wenn es sich zu viel ereignet,
heißt 's:

von Dämonen bin bereignet!

Georg Wilhelm
Friedrich Hegel

Wikipedia.de

(27. August 1770 in
Stuttgart, Württemberg;
† 14. November 1831

in Berlin, Preußen) war
ein deutscher

Philosoph, der als
wichtigster Vertreter

des deutschen
Idealismus gilt.



Sămănătorul - Anul IV.  Nr. 6(7) - iunie 2014 - STUDII

Pagina 30

SILVIU-AURELIAN JIMBOREAN
 - (n. 1991, Topliţa-Harghita) - Eseist, teolog

“Câţi în Hristos v-aţi botezat, în
Hristos v-aţi şi îmbrăcat” şi  problema

veşmântului alb
Introducere

 Biserica este trupul lui Hristos şi plenitudinea de viaţă
a Duhului Sfînt (Efes. 1, 23), căreia Hristos însuşi, Capul
ei, i-a dat puterea şi mijloacele vizibile de împărtăşire a
mântuirii realizate de El pentru întregul neam omenesc,
prin Întruparea, Patimile, Jertfa pe Cruce şi Învierea Sa
din morţi. Mijloacele sau actele externe şi vizibile, prin
care în Biserică se împărtăşeşte harul dumnezeiesc
care îndreptează şi sfinţeşte pe oameni şi îi uneşte tot
mai strâns cu Hristos şi cu Biserica Sa, sunt Sfintele
Taine. Relaţia strânsă, fiinţială, dintre Sfintele Taine şi
Biserică este dată în Hristos Însuşi, Care a întemeiat şi
instituit prin Jertfa şi prin Învierea Sa Biserica şi Tainele ei,
în care lucrează Duhul Sfânt care face prezent pe Hristos
atât în Biserică, cât şi în Taine, precum şi în cuvântul
Scripturii.1

Cuvântul taină sau mister, în înţeles larg şi religios,
taine sau mistere sunt lucrurile şi actele sfinte care
reprezintă sau simbolizează idei şi sensuri nepătrunse în
esenţa lor de mintea noastră. În acest înţeles sunt taine :
crucea, sarea ce se dădea catehumenilor etc, precum şi
toate faptele Revelaţiei dumnezeieşti şi dogmele învăţăturii
creştine. Astfel se numesc taine : planul din veci al mîntuirii
omului, rânduiala sau iconomia întrupării lui Dumnezeu
Cuvîntul (Col. 1,26), persoana Mântuitorului Hristos şi
mântuirea sau răscumpărarea venită prin Hristos pentru
toţi oamenii (Efes. 1, 9; I Tim., 3, 16), învierea Mântuitorului
nostru lisus Hristos şi învierea din morţi a tuturor celor
adormiţi pentru judecata obştească, precum şi parusia,
adică cea de a doua venire a Domnului la sfârşitul lumii,
întrucât toate acestea întrec puterea noastră de înţelegere,
fiind cunoscute şi primite numai prin credinţă şi iluminare
dumnezeiască (Matei, 13, 11 ; Efes., 3, 9).

În înţeles restrâns, Tainele sunt numai acele lucrări
sau acte sfinte vizibile, întemeiate de Hristos şi săvârşite
de Biserică prin episcopul şi preoţii Săi, prin care se
comunică celor ce se împărtăşesc de ele harul
dumnezeiesc, nevăzut, mântuitor. În Taină nu este numai
osimbolizare a vreunui adevăr de credinţă, ci o împărtăşire
reală de har dumnezeiesc, iar prin aceasta Sfintele Taine
se deosebesc de toate celelalte simboluri sau acte sacre
întâlnite în religiile necreştine şi chiar în Vechiul Testament.
Acele acte şi lucrări sfinte întâlnite în Vechiul Testament
erau doar icoana celor ce aveau să vină prin Hristos în
Noul Testament. Deci, Tainele, ca acte sfinte vizibile prin
care ni se împărtăşeşte în mod real  harul dumnezeiesc

nevăzut, sunt legate de Hristos.2

Botezul este Taina în care prin întreita

cufundare in apă, în numele Sfintei Treimi, cel ce se botează se
curăţeşte de păcatul strămoşesc şi de toate păcatele făcute până
la botez, se naşte la viaţa cea nouă,spirituală, în Hristos şi devine
membru al Bisericii, Trupul tainic al Domnului. Săvîrşitorul acestei
Taine este preotul sau episcopul, numai în caz de urgenţă, din
temerea de moarte apropiată a celui ce are să primească botezul,
această Taină poate fi săvârşită de orice membru al Bisericii.
Botezul este întâia dintre Tainele Bisericii, fiind  „uşa” prin care
omul intră în Biserică, pentru a se uni mai deplin cu Hristos prin
celelalte Taine (mirungerea şi Euharistia).3

Necesitatea botezului este strâns legată de efectele sau
roadele acestuia. Odată cu spălarea păcatului strămoşesc şi a
tuturor păcatelor personale săvârşite până la botez, dacă cel ce
se botează este la o vârstă mai mare (Fapte 2, 38; Marcu, 16,
16), harul botezului imprimă în cel botezat chipul lui Hristos.
Botezul şterge însă şi vina şi pedeapsa pentru păcate, dar nu
nimiceşte şi urmările păcatului strămoşesc, cum sunt înclinarea
spre rău şi suferinţă.4

Sfânta Taină a Botezului în lumina citatului scripturistic : “
Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat”
(Gal. 3, 27)

Chipul lui Hristos imprimat în noi de harul botezului
înseamnă viaţa cea nouă dobândită prin botez şi înnoirea făpturii
noastre psiho-fizice, subliniată de sfântul apostol Pavel prin
cuvintele : “Căci, cîţi în Hristos v-aţi botezat în Hristos v-aţi
îmbrăcat” (Gal., 3, 27). „Botezul este baia naşterii celei de a
doua prin înnoirea Duhului Sfânt” (Tit, 3, 5). Cel renăscut prin
botez devine fiu după har al lui Dumnezeu, încorporându-se în
Hristos ca mădular al Trupului Său, Biserica.

Botezul fiind instituit pentru iertarea păcatului strămoşesc,
el nu se repetă. Căci, odată iertat, acest păcat nu mai revine în
om, aşa că nu mai este niciun motiv ca botezul să se mai repete.

Necesitatea botezului pentru mântuire o neagă ereticii care
neagă păcatul strămoşesc , în timpurile mai vechi ,  pelagienii,
iar în timpurile mai noi ,unitarienii şi alţii. Biserica noastră a învăţat
totdeauna că botezul este absolut necesar pentru mântuire. Ea
se bazează pe Sfânta Scriptură care prezintă păcatul strămoşesc
ca pe o realitate ce s-a transmis de la Adam la toţi oamenii
(Rom. 5, 14 ; I Cor. 15, 22). Necesitatea botezului este impusă
de existenţa şi universalitatea păcatului strămoşesc la toţi urmaşii
lui Adam. Din robia păcatului strămoşesc omul nu poate ieşi
decît prin Taina botezului, care îi dă posibilitatea să intre în
împărăţia cerurilor : “De nu se va naşte cineva din apă şi din
Duh, nu va putea intra în împărăţia lui Dumnezeu. Căci ce este
născut din trup, trup este, iar ceea ce este născut din Duh, duh
este” (Ioan 3, 5—6).5
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Scufundându-se în apă, omul, îşi pierde urma, înseamnând
că a ajuns să se lipsească de viaţa din aer. Iar a te lipsi de
viaţă, e tot una cu a muri. Când, peste câteva clipe, te-ai ridicat
la faţa apei, ajungând iar la lumină, înseamnă că te doreşti
fierbinte după altă viaţă, iar după ce ai dobândit-o trăieşti numai
din ea. Din această pricină şi cerem în slujba Botezului ajutorul
Făcătorului a toate, iar o naştere din nou e cu mult mai
însemnată decât cea dintâi. Acum şi chipul lui Dumnezeu se
întipăreste mai bine în sufletul celui botezat decât odinioară,
iar statura lui e făcută acuma si mai întocmai după modelul
dumnezeiesc, căci de-acuma chiar modelul ni se arată cu
trăsături mai lămurite.6

În ceea ce priveşte faptul că pruncii  nu pot să-şi
mărturisească credinşa creştină, Biserica are ca garant pe naşii
care-i primesc la botez, care mărturisesc pentru aceştia credinţa
creştină rostind Crezul si care îşi iau îndatorirea ca finii lor să
fie crescuti de ei în credinţa Bisericii.
Naşul are îndatorirea să se îngrijească de viaţa sufletească a
finului său, învăţându-l, la vremea cuvenită, adevărurile dreptei
noastre credinţe spre a face din el un bun credincios, mădular
sănătos al Sfintei Biserici. Dar şi finul este dator cu ascultare si
cu respect faţă de nas, în aceeasi măsură cum îi ascultă pe
părintii săi trupesti.
Există un Botez al muceniciei sau al sângelui (Matei 10, 32 ;
16, 25), cunoscut în cele dintâi veacuri crestine, înţelegând prin
el moartea martirică, în persecuţii, pentru Mântuitorul Iisus
Hristos. Sfinţii părinti îl socotesc asemenea Botezului din apă si
din Duh, uneori chiar mai de preţ decât acesta .

Mai cunoaştem şi Botezul dorinţei care constă în dorinţa
arzătoare a cuiva de a ajunge membru al Sfintei Biserici, ducând
o viaţă de pocăinţă şi în virtute. Dacă dintr-o pricină oarecare
fără voia lui nu ajunge să primească botezul prin apă si prin
Duh, el e socotit botezat cu Botezul dorinţei.

Taina Sfântului Botez nu se repeta, deoarece : “este un
Domn, o credintă, un botez” (Efes. 4, 5).

“Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, rosteste
cel ce primeste Sfânta Taină a Botezului” (Art. 10 din Simbolul
Credintei). Într-adevăr, după cum cineva nu se naşte trupeşte
decât o singură dată, tot asemenea naşterea sufletească nu
poate fi decât una singură.

Problema veşmântului alb

Imediat după întreita scufundare, noul botezat este
îmbrăcat într-un veşmânt alb pe care textele liturgice şi
explicaţiile patristice îl numesc veşmânt al luminii, haină
împărătească, veşmânt al nemuririi etc.

Preotul pune pe cel botezat haina de botez zicând: “Se
îmbracă robul lui Dumnezeu (N) în haina dreptăţii, în numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin”.

Apoi se cântă troparul: “Dă-mi mie haina luminoasă,
Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, mult Milostive
Hristoase, Dumnezeul nostru”.

Acesta este unul din cele mai vechi ritualuri ale botezului
şi în vechile explicaţii baptismale ocupă un loc foarte important.
Dar cu timpul, aceste explicaţii şi înţelegerea ritualului îmbrăcării,
au fost reduse la un simbolism pur exterior. Se spune doar că
veşmântul alb simbolizează puritatea spirituală şi virtutea spre
care orice creştin trebuie să tindă în cursul vieţii sale.

Astfel, ritualul veşmântului alb este nu numai îndemn
la necesitatea de a duce o viaţă curată şi virtuoasă, căci
daca era numai atât, aceasta nu ar fi adăugat nimic la botezul
propriu-zis: se înţelege de la sine că suntem botezaţi pentru
a duce o viaţă creştină care trebuie să fie neapărat cât mai
curată şi mai virtuoasă. Ceea ce descoperă şi comunică,
este noutatea totală a acestei purităţi şi a acestei virtuţi, a
acestei vieţi spirituale noi, pentru care neofitul a fost recreat
prin scufundarea baptismală şi care-i va fi oferită acum prin
darul peceţii Sfântului Duh.7

Nu mai trebuie probat că trăim astăzi într-o profundă
criza morală şi spirituală. Pe de o parte noi auzim tot felul de
plangeri cu privire la “criză morală” asupra naturii căreia şi
asupra măsurilor ce trebuie luate pentru a o depăşi, creştinii
înşişi par a fi foarte împărţiţi: unii apără codul moral vechi şi
bun şi cerând restabilirea lui, apar cei care denunţă ipocrizia
şi legalismul acestui cod şi preconizează o moralitate nouă
pe care o numesc etică conjuncturală, etica iubirii etc. Pe de
altă parte, constatăm astăzi o reînnoire semnificativă a
interesului pentru spiritualitate, acest termen acoperind o
incredibilă confuzie care dă naştere la o mare varietate de
reţete şi învăţături foarte dubioase. Vedem o lume care afirmă
spiritualitatea (celebrarea vieţii) şi o lume care o neagă,
înmulţirea unor şefi de mişcări spirituale şi a unor “guru” de
tot felul, meditaţia transcendentală,  glosolalii, misticismul
oriental.

În parohiile noastre care nu sunt încă infestate de
aceste tendinţe lumeşti, constatăm cu tristeţe reducerea
sigură a vieţii religioase la un număr de obligaţii exterioare
şi care au devenit tabu, respectarea cărora nu împiedică deloc
pe oamenii noştri  să trăiască în fapt o viaţă perfect
secularizată, conformă cu nişte criterii aproape total străine
Evangheliei.

Toate acestea, revelează o confuzie fenomenală, o
desăvârşită lipsă de criterii realmente spirituale şi, mai ales,
seriozitate .şi principalul pericol, principala insuficienţă a
tuturor acestor fenomene este că prea mulţi oameni astăzi
par a considera aceasta ca un fel de entitate în sine.

Pericolul unei astfel de pseudo-spiritualităţi a existat
totdeauna. El a fost deja denunţat de Sfântul Ioan
Evanghelistul, care implora pe crestini să nu dea crezare
oricărui duh, ci să cerce duhurile pentru a vedea daca sunt
de la Dumnezeu .8

Icoană executată de artistul plastic
prof. Florin Gheorghiu - Tg-Jiu
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Citiţi în întregime  acest studiu:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/06/silviu-aurelian-jimborean-problema.html

Regula fundamentală a teologiei
liturgice, regula aplicată rar în explicaţiile
artif icial simbolice ale cultului, este că
semnificaţia veritabilă a fiecărui act liturgic
este revelată de către context, adică prin
locul pe care-l ocupă în rânduiala slujbei, a
oficiului liturgic, cu alte cuvinte, fiecare act
de cult îşi primeşte semnificaţia şi de
asemenea, puterea de la cel care-l precede
şi de la cel care urmează. Astfel că, de o
parte, ritualul hainei luminoase completează
şi pecetluieşte botezul însuşi,
faptul îmbrăcări i hainei albe răspunde
gestului dezbrăcării hainelor vechi pe care-l
face catehumenul înainte de botez,
corespunde goliciunii lui înainte de a intra în
apa răscumpărării, iar pe de altă parte
aceasta inaugurează a doua parte a slujbei
iniţierii: Mirungerea, darul Sfântului Duh.
Această dublă funcţie a ritualului revelează
conţinutul veritabil al vieţii celei noi, conţinutul
înnoirii însăşi.

Dezbrăcând hainele purtate înainte
de botez, catehumenul leapădă omul cel
vechi şi viaţa lui anterioară.  Faptul, de a
reîmbrăca haina de lumină semnifică mai
întâi revenirea omului la integritatea şi la
nevinovăţia avută în Paradis, recuperarea
adevăratei naturi mascată de pacăt. 9

Fiind punctul f inal al botezului,
ritualul veşmântului alb inaugurează faza
urmatoare a slujbei iniţierii. Suntem îmbrăcaţi
în această cămaşă strălucitoare pentru a
putea fi unşi.

1 Pr. Prof. Dumitru Radu,  Stintele Taine din
punct de vedere al Tradiþiei apostolice, în  rev.
Biserica Ortodoxă Română, 1980, nr. 11—12,
pp. 1129—1140.
2 P r. P r o f. d r. Dumitru Radu, Îndrumări
misionare, Bucureşti, 1978, p. 506
3 Ibidem, p. 513
4 Pr. Prof. Dr. Dumitru Raddu, Stintele Taine
în viaţa Bisericii, în rev. Studii Teologice,
XXXIII (1981), nr.
3—4, p. 172—194.

5 Pr. Prof. Dumitru Radu, op. cit. , p. 517
6 Nicolae Cabasila, Despre viaþa în Hristos,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune
Ortodoxă, Bucureºti, 2009, p. 42
7 Alexander Schmemann, Din apă ºi din duh –
un studiu liturgic al Botezului, Editura Sophia,
Bucureºti, 2009, p. 78
8 Ibidem, p. 163
9 Ibidem, p. 210.

Creaţii de artă plastică ale prof.
Florin Gheorghiu-Tg.Jiu
Icoane pe lemn sculptat
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Membri de familie a diverselor
personalităţi politice şi economice din
Rusia care trăiesc, lucrează şi învaţă în
ţările occidentale:

    Deşi au criticat în permanenţă şi nestingherit ţările
europene, majoritatea liderilor ruşi au  proprietăţi scumpe şi
conturi bancare în statele din Occident sau în SUA.

  Aceşti critici ai UE şi  patrioţi ai Rusiei îşi ţin copiii şi
nepoţii în  Occident sau în America. Aşadar, părinţii îşi trimit
copiii să trăiască în Vest, îşi cumpără  proprietăţi, le trimit
bani şi chiar au dublă  cetăţenie. „Toate acestea se întâmplă
dintr-un motiv  simplu - ei dispreţuiesc Rusia, oamenii acestei
ţări şi au pus cruce ţării de mult timp”, scrie Aizen Tancio,
autorul cercetării de mai jos.

  Deşi lista copiilor şi nepoţilor liderilor din Rusia care
trăiesc în  Occident este destul de mare, autorul prezintă, pe
scurt, câteva dintre ele.

1. Familia preşedintelui Vladimir Putin

  Despre familia  preşedintelui se ştie foarte puţin,
ţinând cont de  stilul său de viaţă, ascuns de ochii lumii. A fost
căsătorit şi a divorţat.

  La începutul anilor ’90, Putin a revenit la
St.Petersburg, însă  pe fiicele sale le-a trimis în Germania,
unde au studiat la  prestigioasa şcoală germană „Peterschule”.
La  mijlocul anilor ’90, s-au întors în Rusia şi în 1996  s-au
mutat la Moscova. Dar nici aici fiicele nu au părăsit calea
germană. „şcoala nemţească a Moscovei” există  şi în prezent,
fiind îngrădită de un gard şi camere  video, iar peste tot sunt
inscripţiile „Achtung!” (n.red.: - Atenţie!).

  La începutul anilor 2000, ambele fiice ale lui Putin
au fost  înregistrate ca studente la Universitatea de Stat din
St.Petersburg, dar nimeni nu le-a văzut niciodată. Este
cunoscut faptul că cea mai tânără  fiică – Ecaterina - locuieşte
în Germania, la München.

  În 2013, a avut loc nunta Ecaterinei Putin şi a lui
Yong  Joon Vaughn (coreean) şi s-a petrecut
într-un hotel din  Maroc, fiind descrisă drept

o petrecere grandioasă. Cea mai mare fiică a lui Putin – Maria
–  trăieşte în Olanda, în oraşul Voorschoten, aproape de  Haga,
şi nu locuieşte singură, ci cu un olandez în  vârstă de 33 de
ani. Maria Putin trăieşte într-o casă de lux, având un penthouse
la ultimul etaj. Fiicele lui Putin merg, deseori, în Italia, la
invitaţia lui Silvio Berlusconi, cu care Putin este prieten  de
familie.

  2. Familia prim-ministrului rus, Dmitri Medvedev

  Medvedev este căsătorit cu o evreică, Svetlana
Linnik. Soţii Medvedev au un fiu - Ilya  Medvedev. În prezent,
el studiază în Rusia, dar a declarat într-un interviu  că îşi va
continua studiile la Universitatea  MIT din SUA (Boston –
Massachusetts).

 3. Familia ministrului de Externe, Serghei Lavrov

  Singura fiică a ministrului Afacerilor de Externe,
Ecaterina, trăieşte şi îşi face studiile în Statele Unite ale
Americii. În prezent, absolvă Universitatea Columbia din New
York şi intenţionează să se stabilească în Statele Unite.

  4. Familia vicepreşedintelui Dumei de Stat,
Serghei Jelezneak

Toate cele trei fiice ale vicepreşedintelui Dumei  de
Stat Serghei Jelezneak învaţă peste hotare. Ecaterina – la o
şcoală elveţiană de elită (studiile  anuale costînd  2,4 milioane
ruble, din clasa a VI-a până în a XII-a), Anastasia – la Londra,
la universitate (anual,  costul studiilor este estimat la multe mii
de ruble). Cea mai  mică fiică, Liza, în momentul actual,
locuieşte la Londra. Interesant e că „marinarul  patriot”
Jelezneak a declarat un venit de 3,5 milioane ruble. Cu toate
acestea, el achită anual 11 milioane pentru  studiile copiilor săi
în universităţile occidentale.

  5. Familia vicespeakerului Dumei de Stat,
Alexander Jukov

  Fiul său, Petru Jukov, a studiat la Londra şi chiar
a stat în închisoare acolo. Jukov Jr. a participat într-o

Marele pod peste Bosfor  care uneşte două continente

ALEX BERCA - (locuieşte în USA) - (n. 1937,
Bucureşti)  Jurnalist, redactor si analist în domeniul

economic la nivel global, dramaturg)

Ucraina - Un butoi cu pulbere (fragment: o
notă privind liderii ruşi)

-  Un punct de vedere geopolitic  -
Dr. Alex Berca - Annapolis, SUA

Sumar: Autorul face o largă incursiune prin diversele aspecte ale multiplelor şi dificileleor probleme politice
internaţionale referitoare la criza Ucrainei. După o prezentare a unora dintre aspectele istotice şi a politicii staliniste de
forţare a mişcării populaţiilor de diverse etnii din teritoriul URSS ajunge la analiza socio-economică şi geopolitică a
situaţiei actuale din Ucraina şi Crimeea şi la politica impusă de Administraţia Putin de refacere a Imperiului Rusesc chiar
şi în condiţiile şi sancţiunile impuse de ţările UE şi Statele Unite. Prin multiple informaţii se prezintă filmul recent al
confruntării şi efectele acţiunilor separatiştilor pro-ruşi şi a sprijinului acordat acestora de către Federaţia Rusă.
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încăierare, fiind beat, şi a fost condamnat la 14 luni de
închisoare.

  6. Familia vicespeakerului Dumei de stat, Serghei
Andenko

 Fiica acestuia trăieşte şi studiază în Germania.

  7. Familia deputatului rus, Veaceslav  Fetisov

 Fiica Anastasia a crescut şi  şi-a făcut studiile în SUA.
 Ea nu a mai  învăţat să scrie şi să citească în limba

rusă.

  8. Familia viceprim-ministrului, Dmitri Kozak

  Fiul cel mare al vicepremierului Dmitri Kozak - Alexei
- are cel  puţin şase ani de când locuieşte în străinătate şi are
afaceri în domeniul construcţiilor. Este coproprietar al mai
multor firme străine, printre care „Red”,  „McBride” etc.  Fratele
mai mic, Alexander, lucrează la „Credit Suisse”. În acest an
autorităţile germane şi Statele Unite au acuzat banca elveţiană
că-şi ajută clienţii să facă evaziuni  fiscale. Investigaţia este
în curs de desfăşurare.

  9. Familia deputatului Dumei de Stat A.
Remezkova,  din cadrul

      fracţiunii  „Rusia Unită”

 Fiul cel mai mare, Stepan (Ştefan –n.red.), a absolvit
recent Colegiul Militar „Valley Forge” din Pennsylvania (un an
de studii costă  peste un milion de ruble). Fiul deputatului a
fost instruit în cadrul programului pentru ofiţerii  Armatei SUA
(!). Apoi, Stepan s-a înscris într-o  universitate privată din
Hempstead, New York. Cel de-al doilea fiu al deputatului,
Nicolae, studiază în Marea Britanie din 2008, la şcoala privată
„Malvern College”.

 Fiica mezină locuieşte în Viena, unde este gimnastă.
Maria Remezkova a  reprezentat echipa Austriei (! ) la
concursurile pentru copiii  din Ljubljana.

 10. Familia preşedintelui „Căilor Ferate  Ruse”,
Vladimir Iakunin

Copiii şi nepoţii „principalului patriot  rus”, Vladimir
Iakunin, locuiesc în afara ţării - în Anglia şi Elveţia. Fiul
preşedintelui „Căilor Ferate Ruse”a  studiat şi a trăit mulţi ani
în Londra, iar în prezent  lucrează în Rusia în calitate de
investitor al unei firme  britanice. Din anul 2009, Iakunin Jr.
este coproprietar şi  director al societăţii de investiţii din Marea
Britanie  „Venture Investments & Randament Management”,
care  se ocupă cu proiecte de dezvoltare în St. Petersburg.
Andrei Iakunin este, de asemenea, proprietarul Hotelului din
Moscova „Marriott Courtyard”. În prezent, el locuieşte  în
permanenţă la Londra, întrucât în 2007 a cumpărat o casă în
valoare de 4,5 milioane de lire sterline. Un alt fiu al lui Iakunin
- Victor - locuieşte  în Elveţia, unde deţine, de asemenea,
bunuri imobiliare. Nepoţii lui Iakunin au studiat la fel în  instituţii
de învăţământ de prestigiu din aceste  ţări.

 11. Familia deputatului din Duma de Stat, din
partea fracţiunii „Edinaya Rossiya” (n.red.
–  „Rusia Unită”), N. Valuev

În casa sa din Spania, locuieşte soţia, copiii  şi părinţii.
Periodic, aceştia trăiesc şi în  Germania.

 12. Familia lui Boris Gryzlov, membru al
Consiliului de Securitate

Fiica fostului speaker al Dumei de  Stat al Rusiei, unul
dintre fondatorii partidului „Rusia Unită”, actualul membru al
Consiliului de Securitate, Boris Gryzlov, Evghenia, locuieşte la
Tallinn. Recent, aceasta a obţinut cetăţenia Estoniei.

 13. Familia A. Voronţov, membru al Dumei de stat,
Partidul Comunist din Rusia

 Fiica comunistului Voronţov, Ana, locuieşte în Italia.
Ea s-a mutat aici din Germania. Acum studiază la  Universitatea
din Milano. Voronţov lansează atacuri vehemente împotriva
Occidentului, dar între timp  plăteşte sute de mii de euro pentru
studiile  fiicei.

   14. Familia lui Andrei Fursenko Fostul ministru
al Educaţiei,

Andrei Fursenko, a ascuns de public mult timp faptul
că şi copiii lui sunt,  de asemenea, şcoliţi în străinătate. Astăzi,
fiul  său, Alexandru, e stabilit în Statele Unite.

 Concluzii: „Aceasta este doar o listă scurtă, deşi, de
fapt, numărul copiilor şi nepoţilor care locuiesc în Occident este
de mii,  dacă nu de zeci de mii”, scrie Aizen Tancio. „Lista
conţine cei mai odioşi „patrioţi” şi „duşmani ai  Occidentului”,
care între timp îşi ţin familiile în „leagănul inamicului”. Copiii
lor învaţă, trăiesc  şi lucrează în Vest şi nu mai au nicio legătură
cu  Rusia, iar această cale a fost aleasă pentru ei de către
părinţii lor. Ei dispreţuiesc Rusia şi oamenii săi şi  văd viitorul
copiilor, dar şi al lor doar în Vest. Cu o  asemenea ipocrizie,
puterea din Rusia nu are niciun  viitor”, susţine în încheiere
autorul cercetării.

 Surse: Opentown.org,Aizen şi http://ioncoja.ro/textele-
altora/pravoslavnicul-putin-si-ai-lui-tovarasi/

1986 - Ecaterina Putin cu tatăl
Vladimir Putin
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Au trecut 10 ani de la încetarea din viaţă a celui
care a fost cel de al 40-lea preşedinte al Statelor Unite,
Ronald Reagan.
   În tot acest interval de timp au avut loc o mulţime de
evenimente social-politice şi economice ce au afectat o
mare parte a populaţiei din diverse ţări.
  Poate nu ar strica..., să revedem chiar şi prin prisma unei
sumare analize care a fost gândirea şi filozofia  politică a
fostului preşedinte Reagan şi dacă se pot desprinde unele
concluzii şi învăţăminte din această concepţie.
  Retrospectiva relaţiilor dintre Statele Unite şi fosta Uniune
Sovietică, ar putea fi un bun exemplu al acestei filozofii
trecute şi totuşi deosebit de actuală în relaţia cu Federaţia
Rusă, în special în perioada preşedintelui Vladimir Putin.
  La data când preşedintele Reagan îşi îndeplinea mandatul
prezidenţial, a fost deosebit de impresionat de unele dintre
dezvăluirile prezentate de către fostul general român Ion
Mihai Pacepa (fost director adjunct al Departamentului de
Informaţii Externe al Securităţii ceauşiste până în 1978),
în cartea ”Dezinformarea”.
  Cea mai importantă dezvăluire pe care a făcut-o fostul
general de Securitate I.M. Pacepa se referea la iniţiativa
lui Yuri Andropov (fostul Secretar general al PCUS) care
lansase în 1972 o campanie de instigare a lumii arabe
împotriva Americii, o operaţiune complexă care continuă
şi astăzi. În acest scop, au fost mobilizaţi aproximativ 4.000
de agenţi de informaţii din ţările fostului bloc sovietic (GRU-
Serviiul de spionaj militar sovietic şi spetsnaz –forţele
speciale).
   Citind cartea generalului Pacepa, preşedintele Reagan,
a discutat-o cu consilierii săi militari, politic şi economici,
ceea ce l-a determinat să-şi schimbe radical impresia şi
poziţia faţă de URSS şi de ţările  satelite din Europa
răsăriteană.
  Reagan, a înţeles foarte bine că într-un dialog cu omologul
său sovietic, Mihail Gorbaciov, nu se putea discuta de pe
poziţii de egalitate şi cu o încredere reciprocă în programele
de pace şi de respectare a drepturilor omului, aşa cum se
putea face cu oricare altă ţără democrată din lume.
  Dialogul cu Uniunea Sovietică nu se putea desfăşura
decât după o poziţie clară de superioritate, ceea ce impunea
realizarea unui sistem complex militar, economic şi social.
 O asemenea concepţie l-a determinat să consolideze într-
un mod deosebit puterea militară a Statelor Unite şi să
analizeze cu multă atenţie ceea ce era real şi ceea ce
dovedea potemkimismul bazat pe propaganda sovietică
şi pe un plan foarte larg al Uniunii Sovietice de dezinformare
la nivel internaţional.
  Poate nu ar strica..., revederea cu multă atenţie a
planurilor şi în special a bugetului militar pentru toate
ramurile armatei americane şi al ţărilor membre ale UE, în
comparaţie cu bugetul militar al Federaţiei Ruse şi al Chinei.
 Astfel fiin, poate nu ar strica..., să fie luată în consideraţie
opinia Fostul Prim-Ministru al Danemarcei, actualmente

Secretarul General al NATO, Anders Fogh
Rasmussen, (1953 - ), care dând un interviu

Poate nu ar strica... !
Un articol de dr. Alex Berca - Annapolis, SUA

ziarului The Wall Street Journal a spus:
”Văd Ucraina şi Crimeea într-un context mai larg,
care dovedeşte un obicei desfăşurat de Vladimir
Putin care doreşte să restaureze măreţia Rusiei,
sfera sa de influenţă în aria fostei Uniuni Sovietice”.

  Destabilizarea Europei de Est şi Caucazul de Sud sunt stălpii
strategiei Kremlinului. Este în interesul Rusiei de a vedea
conflicte prelungite din regiune, cum ar fi Ossetia de Sud,
Abkhazia în Georgia, Transnistria în Moldova şi în Crimeea.
Privind o hartă poţi vedea dece a fost atât de important pentru
Rusia din punct de vedere strategic alipirea Crimeei şi în prezent
atragerea cel puţin a unei părţi din Ucraină sub umbrela
Moscovei.
    În acest scop, Kremlinul are nevoie de sisteme de arme
moderne şi forţe militare bine pregătite pentru aşi realiza
viziunea. Pe asemenea căi şi-a asigurat acţiunea militară
împotriva Georgiei în 2008 şi în prezent invazia Crimeei,
folosindu-se de o mai bună pregătire militară, o mai bună
organizare şi mult mai rapidă armată în acţiune.
   Rusia de asemeni a investit masiv în capabilităţile militare
moderne. Nu trebuie să subestimam puterea militară a Rusiei.
În prezent sunt 40.000 de trupe masate la graniţa Ucrainei.
   Moscova a amplificat cu 79% cheltuielile militare faţă de o
decadă precedentă (conform informaţiilor date de Brookings
Institut) şi care reprezintă 4.5% din PNB. (date pentru 2012
prezentate într-un Raport a lui  World Bank).
   ?ările Europei Occidentale, din contra şi-au redus cheltuielile
militare cu mult înainte de declanşarea crizei economice şi
continuă să ţină aceste cheltuieli cât mai reduse chiar dacă
economia lor dă dovada în prezent a unei  stabilizări.
   O asemenea acţiune este cu atât mai importantă cu cât ani de
zile în timp ce Federaţia Rusă şi China au continuat să-şi extindă
bugetele militare şi dotările armatei, majoritatea ţărilor europene
şi din alte colţuri ale lumii şi-au redus aceste bugete.
  Unele date statistice prezentate de către Institutul Internaţional
de Cercetare pentru Pace (din Stockholm), confirmă cele
afirmate. Urmărind aceste date statistice pentru anii 2010 şi 2014,
se pot remarca asemenea schimbări din bugetele militare ale
unora dintre ţările amintite.
  În timp ce Rusia şi China şi-au mărit substanţial bugetele
militare şi dotările militare, cele mai multe dintre ţările UE şi
Statele Unite şi-au redus aceste bugete, ceea ce afectează într-
un mod remarcabil situaţia actuală a dotărilor de pe plan mondial,
şi în final securitatea mondială.
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Citiţi  volumul Ucraina - Un butoi cu pulbere online:
http://www.samanatorul.ro/editura/2014/Alex_Berca-Ucraina-Un_butoi_cu_pulbere.pdf

  Aceste date dovedesc că  Europa s-a dezarmat prea mult,
pentru o perioadă prea lungă. Nu se pot continua tăierile din
bugetul militar în timp ce Rusia îşi creşte acest buget al
apărării.
  Dacă se va continua această politică financiară în domeniul
militar se va crea o mare diferenţă între Statele Unite şi
Europa pe termen lung slăbind alianţa trans-Atlantică.
  Într-o egală măsură ţările occidentale merg într-un mod
unilateral în dezarmarea arsenalului nuclear în timp ce Rusia
îşi extinde acest arsenal. La 8 Aprilie 2014, Departamentul
apărării al SUA a anunţat că va dezafecta 56 de submarine
nucleare, va transforma 30 de bombe B-52 în bombe
convenţionale şi va lichida 50 de misăls din stocurile
naţionale, pe baza deciziei referitoare la planul de dezarmare
cu dată limită 2018 al planului New Start Treaty semnat de
comun acord cu Rusia şi în ciuda acţiunii ruseşti în Ucraina.
  Cred că reducerea forţelor nucleare ale Occidentului trebuie
făcută într-o manieră balansată bazată pe transparenţa reală
prezentată de Federaţia Rusă.
  În prezent puterea nucleară a NATO este total ne-balansată
în comparaţie cu cea a Rusiei şi nu cred că este climatul cel
mai favorabil de a merge mai departe când este vorba de
reducerea armamentului nuclear în paralel cu Rusia până ce
această ţară nu va oferi o imagine reală şi verificabilă de
oficialităţile internaţionale a dezafectării nucleare.
    După alte remarci, Rasmussen spunea:
     ”Kremlinul şi scuzele occidentului atribuite în schimbul
planului de expansiune NATO dela începutul anilor 2000 nu
s-au dovedit ca reale” (din partea Federaţiei Ruse-n.n.).
   Asigurarea obţ ineri i  unui succes real în polit ica
internaţională desfăşurată de Statele Unite şi de ţările
europene, în special în dialogurile cu preşedintele Putin, nu
se poate baza pe elemente de prietenie şi nici pe încredere
reciprocă.
   Istoria relaţiilor internaţionale cu fosta Uniune Sovietică şi
cu actuala Federaţie Rusă confirmă că asemenea relaţii
trebuie desfăşurate numai pe baza unei ferme poziţii ce au
la bază elementele nete ale superiorităţii militare, economice
şi sociale.
   Din acest punct de vedere poate nu ar strica..., o reanalizare
a politicii Statelor Unite privind  planul de recăştigare a
încrederii totale din partea partenetilor din UE şi din alte ţări
prietene.
   Strategia actuală a Statelor Unite şi a ţărilor membre ale
UE nu se poate desfăşura şi asigura faţă de politica externă
a Federaţiei Ruse, în special în conflictul creatdupă alipirea
forţată a Crimeei şi a intenţiei de dezmembrare a Ucrainei şi
transformarea ei într-o federaţie de state”independente
(!?!).”Pretinsele” acţiuni de sancţionare economică a Rusiei,
pe care nici SUA şi nici aliaţii din UE şi din alte ţări nu le pot
considera de efect, ne fiind  decât nişte paliative aproape de
zero, ca să nu spunem că sunt chiar ZERO!, în spatele cărora
suntnd ascunse diverse interese naţionale sau particulare.
  Poate nu ar strica..., stabilirea unei poziţii ferme a Statelor
Uniter şi a altor ţări privind manifestarea unor elemente ale
unor reale democraţii şi a unor condiţii normale şi optime a
raporturile dintre sexe care s-ar putea aplica şi în alte ţări din

lume, în special a unor din Orientul Mijlociu, din Asia şi
America Latină.
  Poate nu ar strica..., ca cei din Administraţia actuală de la
casa Albă şi cei din viitor, să înveţe ceva din experienţa şi
filozofia celui care a fost cel de al 40-lea preşedinte al Statelor
Unite, Ronald Reagan, şi să încerce să aplice cele învăţate
în relaţiile internaţionale.

                                                                            Dr. Alex Berca
                                                                                    SUA

Ministrul de Externe al Federaţiei
Ruse, Serghei Lavrov şi Secretarul

de Stat al SUA John Kerry

Preşedintele Ucrainei Viktor
Ianukovici şi Vladimir Putin
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Cristea – “Povestea Danei”, 4– Stoian Adrian Ştefan – “Fraţii diavolului”, 5– Alexandru Melian – “Semnele

apocalipsului”, 15 lei, 6– Nicolae N. Tomoniu – “Ultimii soldaţi ai neamului românesc”, 10 lei.

Cărţi “Editura Semănătorul” de vânzare la sediu,  la standurile ocazionale ale muzeului din
centru şi la salonul de coafură al doamnei Gabi Tâlvescu (Văcaru):

Sămănătorul - Anul IV.  Nr. 6(7) - iunie 2014 - ABONAMENTE
AVENTAJELE ABONĂRII LA REVISTA TIPĂRITĂ «Sămănătorul»

REVISTA APARE ONLINE ŞI ÎN FORMAT TIPĂRIT! Valoarea ei în sine există şi numai citind-o online, dar cea tipărită
are şi o valoare practică. Ea poate fi purtată în geantă, se poate face cadou, se poate folosi în cenacluri, nu depinde
de mijloacele electronice. În plus, e tipărită pe hârtie groasă, de calitate, va face o bună împresie în biblioteca dvs.!

UNA ESTE, CA AUTOR SAU CITITOR, SĂ FOLOSIŢI REVISTA ONLINE ŞI ALTA ESTE SĂ O AVEŢI TIPĂRITĂ ÎN
BIBLIOTECĂ ŞI SĂ O CITIŢI COMOD ÎN FOTOLIU !

LA FEL SE POATE SPUNE DESPRE CĂRŢILE ONLINE PE CARE VI LE PUTEM TIPĂRI. CONDIŢIILE DE TIPĂRIRE:
http://www.samanatorul.ro/portal/tiparire.htm

Costul unui abonament pe şase luni este de 120 lei, dar se pot comanda şi reviste separate, 15 lei revista + 5 lei
trimiterea acasă prin poştă = 20 lei

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

Conceptual si artistic - tehnic, proiectul “Revista Sămănătorul” a fost lansat de catre prof. Nicu N. Tomoniu, el
înlocuind vechiul Buletin informativ “Semănătorul” care apărea din anul 2009 pe o iniţiativă şi o cheltuială proprie. Înlocuirea
acestuia cu actuala revistă s-a făcut deoarece buletinul lunar nu putea promova activitatea autorilor de la Editura online
Semănătorul. Revista Sămănătorul a apărut la împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii online “Semănătorul”. Adrese:

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

http://www.scribd.com/semanatorul Format document simplu scribd Pagina 38
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Colectivul redactorilor permanenţi din diverse centre de sprijin ale revistei online
“SĂMĂNĂTORUL”

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

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

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

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

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

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

Domeniile de
critică literară ale
redactorilor sunt

orientative

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

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

Sursa: DEX '09 (2009).
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GHEORGHIU FLORIN
TARGU JIU
UNIVERSITATEA. DE ARTE
“GEORGE ENESCU”,  IASI - GRAFICA

Detaliu icoană executată de artistul plastic prof. Florin Gheorghiu - Tg-Jiu
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Aşa cum precizam în revista
“Sămănătorul”  nr. 2, tipărit,
febr. 2014, ni s-au păstrat
puţine portrete originale

“Eminescu”. Ediţia 1884, o
folosea pe cea de mai sus,

cu o semnătură a lui
Eminescu - din tipar - care
aducea cu cea originală.
Ediţiile următoare, care

ajunseseră în anul 1913 la a
XI-a ediţie, au adăugat

fiecare câte ceva specific.
Tocmai de aceea Constantin

Noica îl îndemna pe Al.
Melian să xeroxeze de la
Botoşani Manuscrisele

Eminescu. Cel mai folosit
portret al lui Eminescu a fost
însă cel executat de pictorul

A. Bordenache în 1941
(vedeţi coperta I) şi care a

apărut în anul 1944, în ediţia
bibliofilă  lui M. Toneghin, ca
ediţie festivă la 22 ani de la

înfiinţarea  Atelierelor de Artă
Grafică “Cartea românească”

Imagine
volumul
“Poesii”

ediţia
princeps

1884

Anunţ! In numărul următor al revistei vom
publica un eseu din volumul Alexandru

Melian - POLEMICI IMPLICITE cap. I
Şi anume,

CONSTANTIN NOICA ŞI EMINESCU
- în lumina unui episod epistolar -

Epistole C. Noica -

Alexandru Melian


