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Prin evenimentele politice recente faptul este confirmat: România, prin conducătorii ei
politici s-a împărţit în două-trei găşti de îmbogăţiţi în timp ce în marea masă a poporului sărăcit,
fiecare individ îşi caută propria salvare prin genocidul instalat de vreo câţiva ani.

La data când scriu acest editorial, sâmbătă, 28 iulie 2012, nu cunosc rezultatul
referendumului privind demiterea lui Băsescu, preşedintele căruia  îi  aparţine sintagma “şcoala
românească scoate tâmpiţi”, după ce clamase timp de opt ani, “reformarea statului român”, a
şcolii, a sistemului de sănătate şi a altor sectoare vitale ale ţării, ce au fost puse pe butuci.

 Faptul că acesta a declarat public - împotriva constituţiei care apără cetăţeanul - că statul
român nu este dator să aibă grija “tuturor” (ceea ce este halucinant şi unic în lume!) nu cred că
a aţâţat atâta lume încât să se treacă pragul electoral parşiv acceptat. Ne-am aştepta la o replică
pe măsură de la cei batjocoriţi de Băsescu: ţigani şi ţigănci împuţite, găozari, tonomate, mămici
şi bebeluşi, pensionari, bugetari puturoşi, profesori din şcolile de azi care produc tâmpiţi sau
poliţişti care au îndrăznit să strige contra lui. Oare, vor da aceştia această replică?

Ar fi un pas înainte demiterea unui preşedinte pentru care poporul, nu reprezintă nimic
mai mult decât o vorbă bună de spus în campaniile electorale.

Dar dacă preşedintele Băsescu nu va fi demis?
Indiferent ce se va întâmpla, este evident că am ajuns la o lehamite tot aşteptând măsuri

de redresare a crizei economice de la politicieni. Este fără însemnătate care vor fi aceia care vor
conduce în viitor România cuprinsă de cancer şi datoare decenii de acum înainte.  Dar este
evident că nu putem supravieţui într-o Europă antisocială. Sau cel puţin aceasta este impresia
intrată în spontanul maselor, din Spania până în Grecia, din România până în Franţa.

Şi atunci ce-i de făcut? Pentru că doar noi, România profundă, vom avea de suferit!

Contra urii, paranoiei şi demagogiei politice

alimentate de presa vândută, să ne îndreptăm

 SPRE LUCRURI NORMALE

Un editorial
de Nicu N. Tomoniu
membru al LSR

www.tomoniu.ro

Sămănătorul - Anul II. Nr. 7 - iulie 2012 - EDITORIAL

(continuare în pag. 3)

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 (www.editura-
online.ro). Noile site-uri sunt sprijiite acum material de autorii care îşi publică lucrările lor, de
asociaţii şi fundaţii care activează în Tismana precum şi de sponsorizări şi donaţii de la firme şi
persoane private.

Conceptual si artistic - tehnic, actualul proiect “Revista Sămănătorul” este lansat de catre
prof. Nicu N. Tomoniu, el înlocuind vechiul Buletin informativ “Semănătorul” care apărea din
anul 2009 pe o iniţiativă şi o cheltuială proprie. Înlocuirea acestuia cu actuala revistă s-a făcut
deoarece buletinul lunar nu putea fructifica activitatea autorilor de la Editura online Semănătorul
şi nici nu le putea promova concret activitatea lor literară. Pe de altă parte, în Buletinul Analize şi
Fapte al ARP referirile la noile apariţii de volume publicate erau inexistente.  De altfel nici Revista
Sămănătorul n-a fost amintită de ARP niciodată ci acceptată şi tolerată tacit, ea apărând exact la
împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii online “Semănătorul”. Revista “Sămănătorul” va
apare de acum încolo la adresele:

http://www.samanatorul/revista/index.htm
http://www.samanatorul.ro/reviste-2012/arhiva.htm
http://www.scribd.com/semanatorul

Format PDF cu linkCuri
Arhiva FLASH cu linkuri

Format document simplu scribd
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Revista “Sămănătorul” îşi propune ca pe lângă menirea sa de promovare a creaţiei literare

inedite, şi mai ales de debut literar, să includă în paginile sale momente şi exemple de mare
impact educativ, din şcoala românească. Dacă în ultimii ani sistemul educativ a degenerat din
cauza unui guvern iresponsabil, să punem umărul la redresarea lui dacă noul guvern asta promite.

Pentru că promisiunea lui nu face doi bani fără o acţiune hotărâtă a poporului. Orice ţăran
ştie că nu-şi poate asigura viitorul copiilor săi fără învăţătură iar ideea generată la nivel de mass-
media, prin care poţi să reuşeşti în viaţă prin şmecherii, hoţii şi gudurare pe lângă cei cocoţaţi
politic în domeniile vieţii economice trebuie să dispară.

Această atitudine nu este uşor de îndepărtat şi nu va dispare decât dacă va deveni un
fenomen de masă. Îmi fac datoria de a semnala faptul că în şcolile unde a fost implantată o
sămânţă sănătoasă de instruire şi o atitudine adecvată faţă de învăţătură, lucrurile decurg normal
şi aceste şcoli, departe de a “scoate tâmpiţi”, sunt un pilon important în strategia de care vorbesc.

 În anul 2002, am amenajat, la şcoala Pocruia-Tismana, primul laborator de informatică din
zona Tismana şi am realizat primul site al unei şcoli dintr-un sat al regiunii muntoase a judeţului
Gorj. Cu timpul, acest laborator s-a modernizat cu toate că eu am ieşit la pensie. Sămânţa a prins
aşadar roade şi astăzi, prin grija fostei directoare Florentina Grindeanu, (profesoară de lb. română!)
cincisprezece calculatoare, legate într-o reţea locală şi cu acces Internet, fac ca instruirea din
acel sat să nu fie cu nimic mai prejos ca una din marile centre urbane!

Tocmai de aceea, considerăm că o revistă de cultură de astăzi nu poate rămâne departe de
cuceririle tehnice ale sistemul global de informatizare şi în consecinţă, prezentăm pentru prima
dată de la apariţia revistei “Sămănătorul”,  câteva pagini cu fragmente dintr-un volum vizând
programarea în Turbo Pascal şi legături spre site-uri cu tematică de specialitate: limbajul HTML,
lecţii pentru Visual Basic, realizarea unui site.

Dar nu numai atât. La  cerinţa mea, ing. Antonio Tomoniu, preşedintele asociaţiei “Dorna
Tismana” ne pune la dispoziţie alte pagini, prin care se prezintă, atât elevilor cât şi profesorilor,
un instrument extrem de util pentru învăţarea diverselor discipline de învăţământ: pachetul
UnivTest Generator Pro, în stare să creeze în doar câteva minute, teste folositoare atât elevului
cât şi profesorului dornic de a pune la dispoziţia elevilor săi o metodă modernă de învăţare.

 Consider că prin folosirea acestor tehnici, vom putea să integrăm România la sistemul
mondial de învăţământ, care tinde să devină prin individualizare şi instruire complementară un
sistem ultra-performant, adaptat provocărilor crizei economice mondiale şi schimbărilor climatice
cărora trebuim să le facem faţă din ce în ce mai intens.

 Trebuie în egală măsură să demonstrăm conducătorilor vremelnici, de la noi din ţară şi
din lumea largă, că soarta lumii nu constă în demersurile lor propagandistice ci în instruirea şi
vitalitatea popoarelor lor. Pentru ca niciodată pe glob, vreun dictator paranoic să nu eticheteze
şcoala tării lor ca o instituţie a statului care “scoate tâmpiţi”!

Laboratorul de

informatică al şcolii

Pocruia în anul 2002
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RUBRICĂ PERMANENTĂ PENTRU UN
DIALOG

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

« Bătălia referendumului », cum le place unora să numească evenimentul
din 29 iulie, - care ar trebui să fie în realitate un act normal de exercitare a
suveranităţii poporului – a fost transformată într-o adevărată dezlănţuire paranoică.
Toate simptomele acestei boli se manifestă în toate punctele cardinale ale geografiei
politice.

De la parada ideilor fixe şi exploziile orgoliilor nestăpânite, până la mania
persecuţiei şi rătăcirea completă a raţiunii, a bunului simţ, a ruşinii, clasa politică,
massmedia şi comentatorii de serviciu oferă publicului românesc şi internaţional
un circ ridicol în care artiştii şi simpaticele animale dresate au fost înlocuite, în cea
mai mare măsură, de cabotini şi de « animale politice », nu doar neîmblânzite dar
gata să se sfâşie unele pe altele. Si nu oricum, ci « în numele poporului », adică în
numele acelei entităţi umane prin care ajung la putere, la posturi gras plătite şi la
mijloacele care le permit să întocmească, să risipească şi să jefuiască bugete. In
numele poporului de care uită imediat ce au pus mâna pe butoane şi pe care o
tratează ca pe o turmă numai bună de muls, de tuns şi la nevoie de pus la frigare.

Că Traian Băsescu trebuie demis pentru tot răul şi urâtul cu care a maculat
instituţia prezidenţială şi mai ales cu care a batjocorit un popor întreg, este, - din
punctul meu de vedere – nu doar o datorie, ci un imperativ. Numai că acest act de
vidanjare politică nu trebuie făcut cu vidanja. Adică nu preiei mizeriile celui pe
care vrei să-l scoţi din arena politică tocmai pentru că e mizerabil. Or, ce constatăm ?
Limbajul birjăresc al suspendatului, seninătatea cu care debitează minciuni, semi-
adevăruri ori adevăruri trunchiate, neruşinarea cu care neagă evidenţele au devenit
armele, instrumentele pe care le-au pus la bătaie şi adversarii lui. Insultele lui
Băsescu se duelează cu cele proferate, patetic sau imperturbabil, de preşedintele
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interimar sau de primul ministru, « lovitura de stat » a primului este aberaţia
complementară a negării de către ceilalţi al oricărui scurt circuit în instrumentarea
actului de suspendare, preşedintele suspendat n-a tăiat salariile românilor aşa după
cum Victor Ponta n-a plagiat, moştenirea medievală de a merge cu jalba-n proţap
pe la curţile străine n-au actualizat-o doar pedeliştii, iată se pregatesc şi adversarii
lor s-o facă pentru a pârî la Uniunea Europeană decizia lui Băsescu de a boicota
referendumul. (Ca şi cum cancelariile occidentale n-ar avea suficiente şi performante
mijloace de informare sau domnul Barosso n-ar avea altceva mai bun de făcut
decât să ia primul avion spre Bucureşti pentru a-l urechia pe « jucătorul » giruetă !!)

Ceea ce este şi mai întristător e faptul că s-au molipsit de aceste maladii
politicianiste până şi oamenii de cultură. Nu cei făcuţi pe puncte, cu diplôme
cumpărate şi doctorate plagiate, ci oameni de cultură autentici pe care i-am fi dorit
într-un alt orizont de aşteptare. Unde să afle oamenii modele de cumpătare, de
rigoare şi relativism, de judecată cumpănită şi drept la existenţă a opiniilor care
sunt diferite de ale tale ?

Zilele trecute am rămas cu un gust amar când la un post de televiziune
cineva, - istoric, scriitor, jurnalist, cum l-a prezentat moderatorul – declara, cu un
soi de încrâncenare aparent senină, că cine nu vine duminică la vot sau  cine nu
votează suspendarea lui Băsescu, este ori semidoct ori înapoiat mintal. Adică cine
nu-i împărtăşeşte opiniile şi opţiunile e bun de trimis într-un ospiciu. Iar un savant,
de exemplu, un scriitor (ca dumnealui), un filosof, un profesor sunt nişte mediocrităţi
intelectuale, dacă nu nici măcar atât. Dezolantă atitudine, cu atât mai mult cu cât
intolerantul grizonat părea a fi destul de tânăr pentru a nu fi fost modelat de
maşinăriile totalitare. Ce viitor are democraţia noastră cu asemenea mentalităţi, cu
asemenea oameni şi cu o asemenea ofertă politică !!??

 Referendumul va trece dar, indiferent de rezultatul lui, marile probleme ale
României vor rămâne ca un blestem, atâta timp cât clasa politică, societatea civilă
şi cărturarii acestei ţări nu vor deveni adevăraţi semănători de speranţe.

                                                                  Alexandru MELIAN
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SILVIU-AURELIAN JIMBOREAN
 - (n. 1991, Topliţa-Harghita) - Eseist, teolog, debut
la “SEMANATORUL - Editura online”
Românii din Transilvania în perioada

horthystă ( 1940-1945)

Ocupaţia horthystă în nord-
vestul Transilvaniei

În decursul  istoriei
multiseculare, Transilvania fiind un pur
pământ strămoşesc, a fost pusă în situaţia
de a înfrunta ”tendinţele cotropitoare ale
imperiilor vecine care râvneau la bogăţiile
acestor pământuri  şi urmăreau să
îngenuncheze”.

La data de 01.Decembrie
1918 după ce a avut loc realizarea unităţii
de stat a poporului român şi după ce
aceasta a fost cunoscută pe întregul plan
internaţional (Trianon 1919), Transilvania
a cunoscut o dezvoltare deosebită pe mai
multe planuri cum ar fi: economic, politic,
social şi cultural. Toate acetse înfăptuiri
frumoase ale poporului român din
Transilvania, nu au fost văzute absolut
deloc cu ochi  buni de reacţiunea
maghiară, aceasta făcând eforturi mari şi
disperate pentru revenirea situaţiei din
primul război mondial.

În cele din urmă, revizionişti i
maghiari au fost încurajaţi potrivit acestei
direcţii de Italia fascistă şi Germania
hitleristă. În acest sens, Reichul a sprijinit
în total itate pretenţii le aneixioniste
împotriva României, astfel că în anul 1940,
la începutul lunii august, guvernul român
a fost nevoit să înceapă tratative cu
guvernul horthyst al Ungariei, în urma
“cererilor imperative ale puterilor Axei”,

mai înainte la Budapesta iar apoi la Turnu-
Severin.1

În cadrul acestor tratative româno-
ungare de la Turnu-Severin, trimişii lui
Horthy Miklos, în frunte cu Andras Hory, au
revendicat printr-un memoriu, acesta fiind
citat în ziua de 16 August 1940 următoarele:
“cedarea unor importante teritorii româneşti,
circa 69.000 km pătraţi şi o populaţie de
3.900.000 de locuitori, din care peste
2.200.000 erau români şi numai 1.200.000
erau unguri.” Cu certitudine aceste pretenţii
a delegaţiei maghiare au fost respinse,
guvernul român propunând “efectuarea
schimbului de populaţie între românii din
Ungaria şi ungurii din România.”2

Refuzul guvernului român de a
îndeplini şi a satisface cererile horthyiste au
produs multă tulburare în capitala Ungariei.
După cele întâmplate, în cele din urmă şeful
guvernului şi şeful statului român din acea
vreme au insistat ca delegaţia română să
reia legătura cu András Hory, ca să-i aducă
la cunoştinţă o altă soluţie, fiind o nouă
poziţie ce echivala “cu acceptarea punctului
de vedere al guvernului horthyst care
nesocotea interesele naţionale ale
României, constituind un act de capitulare
a cercurilor guvernamentale româneşti în
faţa prezidiului statelor fasciste agresorii.

Aducându-li-se la cunoştinţă această
opoziţie a guvernului nostru,masele
populare de pe întreg cuprinsul ţării: români,
maghiari, germani, secui, au organizat
numeroase adunări, au protestat împotriva
hotărârilor de la Turnu-Severin,

DEBUT

Autorul este student la Facultatea de Teologie
Ortodoxă, secţia Pastorală, Universitatea Babes

Bolyai,  Cluj-Napoca.
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Citiţi eseul pe site-ul  http://www.samanatorul.ro/editura-online/
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Silviu-Aurelian_Jimborean-Romanii_din_Transilvania_1940-1945.pdf

demonstrând că nu vor sub nici o formă să
intre în jugul horthyst, nici prin cedări teritoriale
dar nici prin strămutări, fiind un popor doritor
de libertate, dreptate şi independenţă.3

Totodată, încă de la început Hitler a fost
hotărât să „sprijine pretenţiile horthyţtilor
considerând că România făcea parte dintre
ţările duşmane Axei”, aceaşi poziţie având-o
şi Mussolini. Astfel că din data de 27 August
1940, noua frontieră ungaro-română a fost
fixată de Adolf  Hitler şi consilierii săi, care
spunea că România trebuia să cedeze
Ungariei horthyste o suprafaţă de 40.000 Km
pătraţi, prin aceasta, Germania hitleristă,
putea să-şi plaseze ”importante poziţi i
strategice” în Carpaţi şi în acealşi timp, să
beneficieze de petrolul din Valea Prahovei,
în eventualitatea unui război lung în răsăritul
Europei

1 Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru, Biserica Ortodoxă
Română între 1885-2000, Bucureşti, 2006, pp. 641-642.
2 Despre tratativele duse de români cu maghiarii în contextul
dictatului de la Viena, atât înainte, cât şi în timpul dictatului,
a se vedea memoriile unui participant direct la acţiune: Valer
Pop, Bătălia pentru Ardeal, Editura Colloseum, Bucureşti,
1991.
3 Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru, op. cit., pp. 642-643.

1 Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru, Biserica Ortodoxă
Română între 1885-2000, Bucureşti, 2006, pp. 641-642.

2 Despre tratativele duse de români cu maghiarii în contextul
dictatului de la Viena, atât înainte, cât şi în timpul dictatului,
a se vedea memoriile unui participant direct la acţiune: Valer
Pop, Bătălia pentru Ardeal, Editura Colloseum, Bucureşti,
1991.

3 Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru, op. cit., pp. 642-643.i

Catedrala Ortodoxã din Cluj-
Napoca

http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/06/ardealul-pamant-romanesc-o-carte-veche.html

CITIŢI ŞI

ARTICOLUL
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CATALIN VARGA - (n. 04.07.1987, Dej, jud. Cluj)

eseist, poet, teolog
Fragmente epistolare din corespondenta

Sfântului Grigorie Teologul

Cuvânt înainte
Viaţa bisericească, oglindită în

schimburile epistolare ale veacului de aur al literaturii
patristice, trădează pulsul unor frământări de maximă
stringenţă apărute în sânul comunităţi-lor. Dintre cei
mai prolifici plasticieni ai evenimentelor (Sf. Vasile
cel Mare, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie de Nyssa
sau Sf. Ambrozie al Milanului) unul singur ne
captează atenţia într-un mod cu totul genuin.

Sfântul Grigorie de Nazianz
(cunoscut şi sub denumirea de Grigorie Teologul) este
punctul de referinţă al lucrării date. Efervescenţa
dialecticii sale plusată de-o doză de subiec-tivism
timid, fac din scrisorile sale, savoarea unei textualităţi
originale. Periplul epistolar propus, nu îşi revendică
pretenţia de traductolog, el rămâne fidel textelor
traduse în ediţia Christian Classics Ethereal Library,
seria II, volumul VII (Nicene and Post-Nicene
Fathers), avându-l ca autor pe Philip Schaff.
Originalitatea lucrării de faţă constă însă în selectarea
celor mai reprezentative 12 scrisori, trecându-le prin
3 filtre noetice: rezumarea conţinutului, identificarea
problemelor concrete şi creionarea conceptelor cheie
întocmai cum transpar din text.

Îmi păstrez nădejdea că această
experienţă epistolară gregoriană, va conduce cititorul
către dorinţa explorării întregii partituri, întocmai
cum degajă ea din documentele originale.

Autorul

Sfântul Grigorie sau Vulturul
rănit

Născut din părinţii Nonna şi Grigorie, în
jurul anului 330 în localitatea Nazianz, marele nostru
Teolog, avea să-şi formeze educaţia religioasă de la
mama sa, care-l îndemnă neîncetat să citească psalmii
lui David. Tatăl său a fost un simpatizant al sectei
Hypsistarienilor, însă avea să se convertească la
creştinism în urma deselor rugăciuni ale soţiei sale
Nonna, iar datorită calităţilor lui superioare, avea să
devină în cele din urmă episcop al Nazianzului.

Copilul Grigorie, crescut astfel în

moravurile bune ale părinţilor săi, îşi cunoştea re-
crudescenţa interiorizărilor hristice încă din perioada cea
mai fragedă a copilăriei sale. Ajuns la adolescenţă, pleacă
în Cesarea, în jurul anilor 347-348 pentru a-şi exercita
funcţiile intelectuale, studiind cu profesorii cei mai de
seamă, iar apoi la Palestina, cu scopul de a-şi însuşi arta
oratorică. În cele din urmă pleacă să studieze la Atena,
însă aici cunoaşte averse din partea studenţilor endemici,
motivele fiind nenumărate: hotărârea lui grabnică de-a
părăsi Alexandria, întarzierea sosirii lui, condiţiile
călătoriei; deşi se ştia de obiceiul atenienilor de a-şi primi
în urale noii recruţi ce debarcau în vestita citadela a
inţelepciunii. Aici, avea să se clădească prietenia cu Sfântul
Vasile cel Mare, care adâncindu-se tot mai mult pe parcursul
vieţii lor, a devenit o paradigmă a  istoriei creştinismului,
prin sinceritatea şi dăruirea ei totală. Plecând însă de aici
pe ascuns, revine în oraşul său natal, unde va exercita
funcţia de profesor în Capadocia, iar mai târziu, va deveni
preot, uns de către chiar tatăl său, în ciuda opozanţei
acestuia. Trecând peste aceste experienţe adânci, tatăl său
decide să-l hirotonească episcop în locul său, însă Grigorie
înspăimântat în faţa unei astfel de sarcini, a fugit în deşertul
Pontului, însă de unde s-a întors pentru a-şi ajuta tatăl
încovoiat sub neputinţele vârstei.

În vremea când Biserica din
Constantinopole a fost ameninţată de kakodoxiile ere-
ziarhului Arie, Sfântul Grigorie răspunde insistenţelor
puţinilor ortodoxi rămaşi, şi deschide o bisericuţă marginaşă
din casa rudeniilor sale, în care va rosti cuvântările sale
teologice, prin care va reuşi să menţină duhul Bisericii
nepătat de ereziile locale.

Mai târziu, cu vrerea lui Dumnezeu, este
proclamat preşedinte al Sinodului Ecumenic de la
Constantinopole, deoarece Sinodul rămăseseră fără
întâistătător, iar gândurile tuturor Episcopilor prezenţi erau
către Grigorie. El nu era încă deplin sănătos, iar ezitările
lui faţă de-o astfel de răspundere erau aceleaşi, însă fără
prea multe discuţii este instalat preşedinte al Si-nodului.
Aici se va stabili pozitia Duhului Sfânt faţă de Tatăl şi faţă
de Fiul, definitivată prin inserarea termenului homotimiei,
acţiune derulată din istoria celor doua momente cheie ale
e-venimentului dat (Sinodul de la Alexandria din 362 sub
preşedinţia Sf. Atanasie, iar cel de-al doilea este opera Sf.
Grigorie). Aici însă avea să se înregistreze un eveniment
dezolant, cu implicaţii tragice pentru caracterul sensibil al
teologului nostru. Motivaţiile lui Grigorie  aveau o
personalitate puternică, acesta dorea unitatea Bisericii,
nicidecum amestecul apuseni-lor  în Răsărit,  sau
consolidarea tronului său de arhiepiscop al capitalei,
precum gândeau epis-copii prezenţi. Aceştia, nereuşind



Pagina 9

Sămănătorul - Anul II. Nr.  7 - iulie 2012 - STUDII

Citiţi întregul volum pe site-ul  http://www.samanatorul.ro/editura-online/
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Catalin_Varga-Fragmente_epistolare.pdf

să-şi susţină propriile lor păreri se revoltă. „Mulţi dintre
episcopi s-au ridicat în picioare, dând din mâini,
arătându-şi dezaprobarea faţă de Grigorie, incitându-i
şi pe aţtii să protesteze şi să strige împotriva
preşedintelui”. Vociferările lor îl îndurerară adânc pe
sfântul nostru părinte, care în cele din urmă cedase.

Până către anul 384 a fost nevoit să
rămână la Arianz, unde a aşteptat cu sete să se
înzdrăvenească, ca mai apoi să-şi poată împlini visul mult
dorit, retragerea în pustie îmbrăţi-sând asceza şi mareaţa
renunţare. Grigorie avea la inimă multe locuri din părţile
Arianzului, potrivite pentru viaţa monahicească, însă a
ales Karvali, la apus de Arianz, locul acesta tre-zindu-i
amintiri duioase din vremea când copil era. După numai
trei zile de muncă osteni-toare, schitul său era gata a-l
primi de gazdă, o chilioară joasă şi alungită, cu o uşa
mică şi o lucarnă. Acoperişul i-a ostenit ceva mai mult,
căci în afară de cele câteva lemne au fost nevoiţi să
folosească şi mult lut.

Una dintre cele mai importante
contribuţii teologice ale Sfântului Grigorie, este fără
îndoială textul grecesc al Liturghiei sale, păstrat în doua
manuscrise: codicele Paris Gr. 325, din secolul al XIV-
lea, păstrat la Biblioteca Naţională din Paris; şi codicele
Kacmarcik, alături de o traducere arabă şi coptă. Geniul
Sfântului Grigorie este atent criptat de către I. Coman
întru unul din cele mai frumoase studii de factură patristică
ale sale, unde este pus în lumina unei zone superioare de-
o înaltă talie spirituală. Acesta replică următoarele:
„Geniul adevărat este o putere uriaşă care intuieşte o
realitate eternă şi-o înfăptuieşte. El apare rar şi la
momente cruciale din istoria omenirii. Opera sa este un
bun al întregii lumi, şi serveşte de bază pentru lucrul
generaţiilor viitoare”. Genială este şi activitatea sa poetică,
bunaoară poemul său On the Soul cristalizează referatul
facerii, cu precadere asupra evenimentului din ziua a 6-a,
cât şi mântuirea omului prin Hristos. Aici, teologia sa se
fixeaza asupra omului în general, definindu-l ca unică
persoană irepetabilă ascuns în propriile sale graniţe
ontologice la răscrucea dintre trup şi suflet. Întocmai
celorlalţi Părinţi greci, care-au teologhisit despre structura
umană, ca fiind un microcosmos, antropologia gregoriană
punctează şi ea istoria, focusându-se sincronic în baza
datelor proaspăt enunţate.

Însă cea mai antrenantă activitate
euharistică, este de departe corespondenţa sa cu varii
interlocutori, celebri sau mai puţin. Sufletul său sensibil,
cât şi dragostea sa faţă de turma păstorită vor putea fi
uşor decriptate din topica epistolară dată. Să urmărim
câteva crâmpeie ale celui mai sensibil corpus epistolar al
istoriei bisericeşti.

Lui Nectarius, episcopul
Constantinopolului, îi scrie o scrisoare cu caracter
dogmatic, pentru apărarea Bisericii de ereziile hristologice
ale lui Apolinarie, Arie sau Eudoxie. Îi nu-meşte pe aceştia
străini faţă de dreapta credinţă, iar prin inserarea unui

concept cheie, defi-
neşte învăţătura
acestora, ca fiind o
d e n a t u r a r e
hristologică prin
înjosirea firei
umane a lui
Hristos. Îndeamnă
cu patos înaltele
feţe bisericeşti să se
trezească din
s o m n u l
indiferenţei luând
grabnic atitudine.
Tonul devine cu
atât mai categoric
cu cât se face
referire strictă la destinatar.

Preotului Cledonius, în scrisoarea
cu numărul 101, îi încredinţează gândurile sale re-
zervate vizavi de noile inovaţii din Biserică, care au
scopul de-a eroda piatra de temelie a credinţei.
Urmările devin astfel multiple, o adevărată
încrengătură diabolică născătoare de confuzii şi inerţii
pătimaşe. Intervenţia Sfântului Grigorie este de
această dată iminentă. Acesta stabileşte dogma unităţii
şi identitatea celor 2 firi în Hristos, care din veşnicie
nu a fost om, ci Dumnezeu, si singurul Fiu al lui
Dumnezeu din veşnicii. Stabileşte apoi, taina pururei
feciorii a Maicii Domnului, îi plasează sub incidenţa
absurdului pe toţi acei care vor eluda natura umană a
Mântuitorului, şi către final, după multe alte decriptări
teologale, sta-bileşte dogma Sfintei Treimi, prin care
Îl recunoaşte pe Dumnezeu în cele 3 firi ale Sale:
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

În scrisoarea cu numărul 63,
adresată episcopilor strânşi într-un sinod local pentru
a alege un nou episcop, autorul face apel integrităţii
celor prezenţi prin înfierarea comporta-mentelor
lamentabile de care dau dovadă, însă cărora le oferă
gir în măsura în care-l vor alege pe scaunul episcopal,
pe bunul lui prieten Sfântul Vasile cel Mare.

Scrisorile lui Grigorie Teologul, nu
sunt doar de natura morală sau doctrinară, sau elogială
cum sunt cele din corespondenţa sa cu Sf. Vasile cel
Mare; ci şi rodul unor nenuma-rate mijlociri către
înalţii prelaţi ai vremii, pentru fiii săi duhovniceşti,
ajunşi în grele strâmtorări.

Sfârşitul existenţei sale pământeşti,
ni-l prezintă pe Sfântul Grigorie de Nazianz re-tras
în singurătate, exercitându-şi calităţile isihaste, spre
împlinirea măreţului său vis. De aici, vulturul rănit
îşi deschide lin aripile-mbătrânite zburând ca dintr-
un vis uitat spre cucerirea paradisului la data de 25
ianuarie anul 389.
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Liviu-Florian Jianu

(n. 1961, Craiova) poet, prozator, publicist.

CALCULUL ARIEI UNUI
POLIGON CONVEX

APLICAŢII ÎN PROGRAMAREA
ORIENTATĂ  PE OBIECT ÎN TURBO

VISION - Limbajul PASCAL

“ARPCON”
Programul calculează aria unui poligon convex.
Poate fi utilizat şi la calcularea ariei unui poligon neconvex, prin compunerea/

descompunerea poligonului în poligoane convexe, şi însumarea algebrică  (cu semn)
a ariilor rezultate.

Este dezvoltat în Turbo Vision, extensie OOP a limbajului Pascal.

Programul oferă suplimentar un calendar şi un calculator de birou. Interfaţa
este gestionată pe tastatură şi/sau mouse Ariile poligoanelor pot fi gestionate în fişiere,
pe disc.  Aplicaţii: expertize tehnice, măsurători meşteşugăreşti, măsurători de teren,
sau de material.

Autor : Liviu-Florian Jianu, inginer Automatizări şi Calculatoare, DAEWOO
S.A. Craiova.                                               8-14 noiembrie 2002
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Figura 1. Metoda
împartirii poligonului
convex in triunghiuri ;

li = laturile
poligonului;

Ui = unghiurile
poligonului

Primul unghi este cel
dintre prima latura si
cea de-a doua latura,

etc...

PREZENTARE ALGORITM

Fie n numărul de laturi ale poligonului convex din figura 1.

0. Se iniţializează aria totală a poligonului;

S = 0;

1. Din th. cosinusului aplicată în triunghiul ABC:

lat = sqrt( sqr(L0) + sqr(L1) – 2 * L0 * L1 * sin(U0));

2. Din th. sinusului aplicată în triunghiul ABC:

Lat / sin ( U0) = L0 / sin( Umic) ;

= > sin(Umic ) =  [L0 * sin(U0)] / lat

3. Exprimând tangenta  lui Umic în funcţie de sinus, deoarece limbajul Pascal
nu conţine funcţia arcsin, rezultă:

Umic =  (arctan( sin(Umic) * (1 / sqrt( 1 - sqr(sin(Umic)))) ));

4. Se calculează Urest:
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Urest = U1 – Umic ;
5. Se calculează aria triunghiului care va fi decupat din poligon şi dat deoparte

( aria tr. ABC ):
S = (L0 * L1 * sin(U0)) / 2;

6. După 5 paşi, aria S calculată la pasul 5 se reţine, latura L0 devine lat, calculată
la pasul 1, latura L1 devine L2, unghiul U0 devine Urest, calculat la pasul 4,
şi, pentru poligonul AC...A, convex, cu n-1 laturi ( L0 si L1 se elimină, şi se
inserează noua latură lat ca latură L0 ), problema triangulaţiei se reia ( se
reiau paşii 1-5 ). De fiecare dată, aria calculată la pasul 5 se cumulează la
aria totală S a poligonului, iniţial 0.

7...

8 În final, din poligonul dat rămân 4 laturi. Patrulaterul conex se împarte în
două tringhuri, a căror arie se calculează cu formulele:

S1 = (L0 * L1 * sin ( L0,L1)) / 2;
S2 = ( L2 * L3 * sin ( L2,L3)) / 2;

Aceste ultime două arii se adaugă la aria totală a poligonului, şi se obţine aria
poligonului convex cu n laturi.

S = S + S1 + S2;

Citiţi mai departe volumul
 APLICAŢII ÎN PROGRAMAREA ORIENTATĂ  PE OBIECT  aici

http://sites.google.com/site/cartipublicate/studii/liviu-florian-jianu

Citiţi şi secvenţe utile pentru elevi şi studenţi
 ÎN LIMBAJUL PASCAL

  aici
http://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/studii/liviu-florian-jianu

Sa se scrie un program PASCAL care afiseaza anul, luna si data
curente.
LIMBAJUL PASCAL- calculul valorii unei functii exponentiale intr-un
punct.
Limbajul PASCAL - afisarea deplasarea unui cursor in ecran si
trasarea unor linii - CURSOR1-PAS.
Limbajul PASCAL - O joaca cu un cursor in ecran - CURSOR2-PAS.
LIMBAJUL PASCAL - Program eliminare blancuri dintr-un sir dat.
Limbajul PASCAL - Problema fotografiei - CURSOR3-PAS.
Limbajul PASCAL - Problema fotografiei - CURSOR5.PAS.
Program gestiune biblioteca.
Grafica PASCAL - Trasarea graficului unei functii.
PASCAL - Calculul valorii intr-un punct x0 a derivatei de ordinul k a
unui polinom de grad n.     Volum:  Programe PASCAL  comentate
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Ploaia de aur
 
Sfântul Ilie
A primit darul
Să oprească ploaia,
Pentru ca oamenii nu erau credincioşi.
Şi  oamenii au  murit ca muştele.
 
In revoluţia franceza
Danton trimitea oamenii la ghilotina
Pentru ca nu voiau sa fie buni.
 
In cele din urmă
Sfântul Ilie
Întâlnind o văduvă cu un  copil
Care i-au dăruit ultima lor turtă de făină,
a eliberat zăgazurile ploii
Pentru ca si-a dat seama
Că mai sunt oameni buni.
 
Danton
A fost trimis la rândul lui
La ghilotină,
Pentru că nu voia sa fie bun.
 
Există o pildă
In cărţile binelui,
Cu un stăpân al viei
Care
tocmeşte la cules,
pe cate un talant,
la diverse ore,
oamenii.
 
Când ziua se încheie,
Toţi primesc
Cate un talant,
Ceea ce pare nedrept
Celor ce au început mai devreme
Culesul.
 
Poate
talantul primit
e viata.
 
Şi via
E binele.

 
Unii descoperă mai devreme
Alţii mai târziu.
Alţii
niciodată
 
Ploaia de aur…
   
20 iulie 2012
Jianu liviu-Florian
inginer programator, poet,
eseist, pamfletar

Editura RAFET şi Asociaţia "Renaşterea
Râmniceană" a organizat un CONCURS
DE VOLUME în cadrul FESTIVALULUI

INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE
LITERARĂ "TITEL CONSTANTINESCU",

ediţia a V-a, Râmnicu Sărat, Buzău

Colaboratorul nostru
Liviu Florian Jianu s-a

înscris la sectiunea
poezie

cu volumul «ORGANE
DE LUMINI» şi a primit

FELICITĂRI !
FIIND NOMINALIZAT
PENTRU PREMIUL

SPECIAL AL EDITURII
RAFET.

PREMIUL CONSTĂ ÎN PUBLICAREA ÎN
ANTOLOGIA FESTIVALULUI ŞI O

DIPLOMĂ CARE SĂ ATESTE ACEST
PREMIU.

Premierea şi gala laureaţilor va avea loc
la 18 AUGUST 2012, în cadrul "Zilelor

Râmnicului".

Râmnicu Sărat

Confirmãri

Citiţi volumul de poezie
 ORGANE DE LUMINI:

http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Liviu_Florian_Jianu-Organe_de_lumini.pdf
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APROBAT

Vestea s-a răspândit ca fulgerul.
Dumnezeu şi-a deschis un Birou de relaţii
cu Publicul. Într-o ţară nici prea mare. Nici
prea mică. Într-un oraş nici prea mare. Nici
prea mic. Într-un cartier nici prea bogaţ nici
prea sărac. Într-o clădire nici prea luxoasă,
nici prea sărăcăcioasă. În acest birou,
numit "Cere, şi ţi se va da", Dumnezeu
primea cereri de la populaţie, le analiza, şi
le acorda rezoluţia: aprobat, sau
neaprobat.

Interiorul era modest. O cameră. Un
scaun. Pe o masă, un calculator, la care
solicitantul redacta  cererea.   Şi o
imprimantă,  la care era tipărită rezoluţia
lui Dumnezeu.

Din primele zile, biroul  "Cere şi ţi
se va da" a fost luat cu asalt. Cozile se
întindeau pe zeci de kilometri în jurul lui.
Şi un lucru curios a ieşit la iveală tot din

De la Dumnezeu le am!
Imagine după
www.diseară.ro

primele zile. Pe toate cererile înaintate de
solicitanţi, Dumnezeu punea o singură
rezoluţie: APROBAT. Nu exista nicio cerere
să fi fost refuzată. Ceea ce spunea totul
despre bunătatea lui Dumnezeu.

Totuşi, tot din primele zile au apărut
şi necazurile. Un cetăţean solicitase un
teren ultracentral. Dumnezeu a aprobat
cererea.  Acelaşi spaţiu avea, însă, deja,
un alt proprietar. Acesta a stat la coadă şi
o solicitat şi el terenul care îi aparţinea.
Dumnezeu a aprobat. şi cazuri din acestea
erau cu miile. Un cetăţean a solicitat scutire
de toate taxele de stat. Dumnezeu a
aprobat. Statul a solicitat şi el, prin avocaţi
voluntari, obligativitatea impozitelor pentru
toţi cetăţenii. Dumnezeu a aprobat. Alţi
cetăţeni au solicitat bunurile altora.
Dumnezeu a aprobat. Cei afectaţi de
această hotărâre, au solicitat bunurile
înapoi, ba chiar bunuri aparţinând altor
concetăţeni, ca daune morale.   Dumnezeu
a aprobat. O femeie îndrăgostită de o alta
a cerut oficializarea relaţiei lor, prin
căsătorie. Dumnezeu a aprobat.
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Biserica a reacţionat prompt, şi a cerut
anularea căsătoriei. Dumnezeu a aprobat.
S-a cerut legalizarea tuturor păcatelor.
Dumnezeu a aprobat. Bisericile l-au
ameninţat pe Dumnezeu cu caterisirea, şi
au cerut abolirea păcatelor. Dumnezeu a
aprobat.

Statele şi-au zis că este momentul
să ceară. şi au cerut: dominaţie economică,
supremaţie mondială, acces unilateral la
resurse. Dumnezeu  a aprobat. Văzând
uşurinţa cu care le-au fost îndeplinite
cereri le, opoziţia din f iecare stat a
supralicitat. A cerut supremaţie economică
universală, putere universală, puterea
tuturor universurilor paralele. Dumnezeu a
aprobat. Puterea nu s-a lăsat nici ea mai
prejoş şi pentru a-şi asigura voturile, a cerut
puteri şi  supremaţi i Dumnezeieşti .
Dumnezeu  a aprobat.  Nu a durat mult însă,
şi statele, ca şi cetăţenii,  au realizat că au
în mână o simplă hârtie.  Pe care era
redactată simplu şi citeţ cererea, şi sub care
era scris un singur cuvânt: APROBAT. şi
semnătura lui Dumnezeu. Atât. Niciun atu.
Nicio garanţie.

Indignarea guvernelor şi statelor a
fost mare. şi  mai mare, indignarea
opozi ţi i lor. Şi  mai mare, indignarea
cetăţenilor. Cu pietre, cu ciomege, cu
praştii, cu sticle, cu revolvere,  şi pusti, cu
flote de portavioane şi armade aeriene, cu
divizii de arsenale nucleare,  biroul "Cere
şi ţi se va da" a fost înconjuraţ şi Dumnezeu
somat să iasă afară, în faţa mulţimilor şi
armatelor reunite şi dezlănţuite. Ca să dea
socoteală de bătaia de joc la adresa
supremei creaţii divine: omul.

La prima somaţie, din birou a ieşit
un bătrânel care de-abia se ţinea pe
picioare. Cu o bască cenuşie pe cap.
Aplecat de şale. Cu tenul pigmentat. Cu
mâinile uşor tremurânde. Cu ochii mici, pe
care îi ţinea cu oarecare dificultate deschişi,
ca un pui de găină, sub soare.

"În numele omenirii, explicaţi-vă!",
au urlat megafoanele.

"Dragii mei", a rostit cu dificultate
bătrânul, "nu am avut, şi nu am inima, să

vă refuz nimic. Un cetăţean, pe nume Pavel,
pe care mi se spune că l-am cunoscuţ a
spus: “Toate îmi sunt îngăduite, dar nu
toate îmi sunt de folos”. Am aprobat
omucideri. Vă întreb: V-am pus eu vreun
pistol la tâmplă ca să ucideţi? Nu. Aţi avut,
şi aveţi toată l ibertatea. Am aprobat
minciuni, furturi, toate păcatele. Am trimis
eu diviziile de care sunt acum înconjurat,
ca să le comiteţi? Nu. Aţi avut, şi aveţi toată
libertatea. Am aprobat suferinţa. Aţi fost
solidari cu ea, sau nici nu v-a păsat?  Se
mai spune undeva, unde nu îmi aduc
aminte, cândva: “Cele ce vreţi să vi le facă
vouă oamenii, acelea să le faceţi şi voi,
lor”. Am aprobat totul, ca să mi se aprobe
tot?…Nu. Doar ca să fiţi multumiţi…. Dar
voi, când cereţi, ştiţi ce aţi cerut? În dauna
cui? V-aţi pus vreodată în locul meu? Dacă
iubiţi din tot sufletul, şi din tot cugetul, pe
cineva, i-aţi refuza ceva? Eu nu pot să refuz
niciun om. Pentru că o singură viaţă de
suferit, e destul.

         Şi bătrânelul a intrat, încet,
încet, în birou.

         Blocada s-a retras, oarecum
dezarmată.

         A mai existat şi o continuare. A
doua zi, au venit pe Pământ toate puterile
cereşti. Au stat la coadă zile întregi la biroul
lui  Dumnezeu. Apoi, f iecare înger,
seraphim, heruvim, arhanghel,  a colindat
întreaga lume, şi a lăsat la uşa fiecărui om,
câte un mănunchi gros de cereri,  aprobate
de Dumnezeu, în alb.

11 iulie 2011
Jianu Liviu-Florian
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Soft util pentru

pofesori sau elevi

OFERTĂ EDUCATIONALĂ PENTRU SOFT EDUCATIV
http://prieteniitai2012.blogspot.ro/

Citiţi prezentarea manualului de utilizare la paginile  36, 37, 38, 39

Pentru manualul de utilizare UnivTest Generator Pro, scrie aici:
antonio.tomoniu@prietenii-tai.ro
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Divizia Educationalã Prietenii Tãi
OFERTA EDUCATIONALA COMPLEMENTARĂ ÎNVĂŢĂMÂNTULUI FORMAL

http://prieteniitai2012.blogspot.ro/
http://www.varoxmagazin.ro/index.php

Magazin excepţional

pentru copiii sau

elevii dvs. !

NOU!  Magazin  online pentru soft educativ:
http://www.varoxmagazin.ro/index.php
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George Anca (n. Vâlcea)

Blogul lui Anca
     Poetul şi indianistul nostru George Anca şi-a deschis un blog  cu

postări care de care mai frumoase! Citiţi-l aici:
http://georgeanca.blogspot.ro/

Îl găsiţi şi pe paginile noastre de la BIBLIOTECA SEMĂNĂTORUL
http://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/proza/george-anca
http://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/poezie/george-anca

Poeme inedite * volumul 16

hai Tagore

hai Tagore taică iar în România
între Ungaria şi lăudata Rusie
spune ţară ocupată cu tine şi pa
lasă-ne să ne termine şi pe noi

Viorica din Topliţa n-a auzit de mine
în casa lui Pătraşcu pe Bastilia
fata Floricăi pe Puşi îl ştia
Iolanda tot ar tipări muma-i

Mercica Alabama malteză
the last poet of Romania
cât să se lase asasinat
de bună voie a termina lustra

mai trist uciseră câinii pisica
miting de unu cerşetor în cruce
suta sutană satană stană astm
grabă de la sine trenul fără şine

iar teamă pentru viaţa căpitanului
cum veniţi amândoi cu pruncul
tratament avio împotriva ţânţarilor
taică-meu clonat nu iartă aparatele

câţi din toţi ne gândim la mata indiferent
de inducţii diatribale lojgate
câţi îmi sunteţi tată surya
tu cu măturoiul eu cu fluturele

taică-meu tot o aşteaptă pe moscovită

biciclistul rus pe propaganda lui taică-meu
pornesc ăştia fabrica de miliarde
s’ocupă forza pe su’ elicopter apter

de le-aş fi scris cu intuiţia lor
n-ai unde se reîntărâtă filajul
a nu mai ieşi din lista rândului
câţi se orânduiesc cu capu-n zid

mai zicând cine trage sfori trage gloanţe
own writing zile următoare şi tradu
discul câinelui după biciclist mă ţine
ducere paranoic-medicală cală

te-oi fi dus în Reunion la erupţie
schimbate arme nici mausoleu
mărunţiş prelins căptuşelii de rubaşcă
vestea vieţii amniotic vestită

2012
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Citiţi “POEME INEDITE” VOL. 16, aici:
http://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/poezie/george-anca

nu rugăciune

nu rugăciune nu citanie atunci ce
acum vrei trei cărţi şi niciun comunism
te-ai sculat să-ţi aprinzi ţigara
şi nu mi-ai făcut cu mâna de la geam

soarele în spiţele bicicletei
învăţătorului Spiridon din Corbi
de-a proprietăţile şi adulterele
ai cui sunt câmpii unde-s povestitorii

trebuia să te împing spre Bărboi
a-ţi completa desenul masei
contrând extenice fractcontrarii
la salvatorul conştienţilor sănătate

ai face poze necopiatelor iconiţe
ce camere m-or fi vizionând Kal
oare coborâse Isabella să mă conducă
al cui suflet mi-eşti mi-este Ilinca

ai ţigara aprinsă vorbeşti de proşti
şi-abia e 7 în căbănuţă a compune
imaterialitate matematică nexam
era de plecat spre abdomene uscate

veneaţi noaptea de la dans şi nu
vă ataca nimeni abdomenul
închinându-te la lacătul şcolii
constantele de pe sub distrugere

gen grup aşa nici nu mai scapi
rămâi de mişcarea parantetică
asta-şi bălăngăne picioarele sus blugii
mă propteşti nu numai subliminal

limbajul nelipsirii mai o trampă
răsturnaţi eufemistica totalitaristă
teroare en passant pe fericire din
salvare coercitivă sub tălpi locvace

ţi-ai pus în cap timişorencele
cu mulsul vacii Tiwari se extazia
la muzica laptelui în Heliade
Elena Iliada Ramayana Rethimno

uscatul ori picioarele de pânză
păinjenilor muzica sferelor
cuţite de ceramică tocilărie fină
şi-o să ne mai sunaţi pupături

câinii delfinii ploii aport raţelor
puite epopei interioare
dacă aveţi cinci mii de-o pâine
să vă ajute dumnezeu îngheţate furnici

ne creionează maimuţa reîncarnările
ce să întorci strâmtoarea pe partea-mi
ale noastre fetele duminicii tată
chiar te învârteşti bălosule omenire
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.

1. Introducere
Viaţa primilor creştini a fost în mod

incontestabil una plină de har şi de
bucuriile aduse de el, însă, ea nu a fost
lipsită nici de amarul şi supărarea
pricinuite de persecuţii şi de eretici.  Putem
afirma deci, cu certitudine, că avem de-a
face cu un început tumultuos şi cu o
realitate complexă.

Având în vedere acest lucru, putem
spune, alături de părintele Rămureanu,
că, pentru înţelegerea împrejurărilor
pol it ice în cadrul cărora a apărut
creştinismul este necesară cunoaşterea
şi înţelegerea stării lumii antice din acea
perioadă.  Spaţiul afierosit acestei lucrări
nu ne permite însă o sinteză atât de
amplă, astfel că mă voi limita doar la
prezentarea elementelor generale, care
însă au avut un rol definitoriu şi o
importanţă aparte în formarea viitorilor
membrii ai vieţii creştine.

Paginile următoare vor prezenta
astfel, principalele acuzaţii care au
generat valurile de persecuţii pogorâte pe
nedrept asupra oamenilor, dar, care au
avut şi o parte pozitivă, întărindu-le
credinţa, precum şi principalele erezii care
au bântuit Biserica primară. De fapt,
aceştia sunt cei doi factori importanţi care
tulburau în acele timpuri nou-apăruta
instituţie divino-umană.

În realizarea prezentării, am avut
în vedere principalele izvoare care au
supravieţuit până astăzi , respectiv
lucrările Sfântului Iustin Martirul şi ale lui

Iuliu-Marius Morariu (n. 1991, Salva-Bistriţa-
Năsăud)

Viaţa Creştină în Biserica primară: credinţă,
persecuţie şi erezie

- analiză asupra scrierilor lui Iustin Martirul şi
Filosoful şi Tertulian  -

Tertulian, cărora le-am adăugat apoi păreri
critice şi rezultate ale unor cercetări mai
recente.

Nădăjduiesc că ele vor fi de folos
cititorului, ajutându-l să-şi formeze o părere
cu privire la elementele principale care
caracterizau viaţa  creştină a primelor
veacuri. De asemenea, nădăjduiesc, că
acuzele nederepte în faţa cărora creştinii
erau puşi şi curajul lor de a nu se lepăda
de Hristos, vor constitui pentru el elemente
cu rol moralizator.

2. Păstorul lui Herma - un tratat despre

pocăinţă aparţinând Bisericii primare

Încă din cele mai vechi timpuri,
oamenii au fost preocupaţi de problema
sufletului, motiv pentru care această
componentă a fost studiată îndelung, în

Iustin Martirul
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special de filosofia greacă. Creştinismul, care
cunoştea deja sufletul, s-a preocupat  de înţelegerea
suferinţelor şi a dezideratelor acestuia şi de modul
cum poate fi el vindecat de cele dintâi.

Aşa se face că, Mântuitorul vorbeşte despre
valoarea şi despre  salvarea lui (de exemplu Matei 6,
25; 10, 39 sau 16, 25-26), cuvintele Lui fiind ulterior
preluate de către Sfinţii Apostoli şi mai apoi de către
toată teologia bisericească.

O lucrare deosebit de importantă,  aparţinând,
se pare, perioadei imediat următoare celei apostolice,
nu mai puţin celebră decât ,,Epistola către Corinteni”
a lui Clement Romanul,  ,,deşi nu s-a bucurat de
aceeaşi preţuire în decursul istoriei”,  care tratează
despre suflet şi despre modul cum poate fi el curăţit
prin pocăinţă, fiind, prin însăşi conţinutul ei o predică de pocăinţă,  este cea intitulată
,,Păstorul lui Herma”.

Acest text, dacă ar fi să-i dăm crezare  lui Remus Rus, aparţine seriei
apocalipselor apocrife, întrucât conţine revelaţii pe care autorul ,,le-a avut în timpul
şederii sale la Roma, prin intermediul a două făpturi cereşti”,  respectiv femeia  şi
păstorul. Cea dintâi reprezintă Biserica  ,,cea zidită înaintea tuturor”,  în timp ce păstorul
este ,,îngerul pocăinţei” , care-l instruieşte pe Herma.

 Protagonistul acţiunii este el însuşi un păcătos, astfel că, pe parcursul lucrării,
toate învăţămintele cu privire la „terapia prin pocăinţă” îi sunt adresate fie lui, fie
familiei sale. Prima menţiune despre aceasta vine din partea Bisericii şi este adresată
copiilor lui:

 Nu înceta, dar, a-şi sfătui copii tăi. ştiu  că dacă se vor pocăi  din inimile lor, vor fi
înscrişi în cărţile vieţii împreună cu Sfinţii.

 Îndemnurile la pocăinţă apar apoi în mod repetat, fiind accentuată importanţa
ei pentru tămăduirea sufletului şi iertarea păcatelor. Deosebit de interesantă în acest
sens este  discuţia pe care Herma o are cu îngerul lângă zid, unde acesta îi spune că,
Domnul, văzând  pocăinţa sinceră şi statornică a unora,  a poruncit  să fie iertate
păcatele lor de mai înainte.

Conform spuselor lui Herma, există două feluri de pocăinţă: cea dintâi înainte
de Botez, al cărei obiectiv  este Botezul însuşi, iar cea de-a doua, permisă după
Botez.  În acest sens are loc următoarea discuţie între el şi înger:

,,-Am auzit, Domnule, de la unii dascăli că nu este altă pocăinţă decât aceea când
ne-am pogorât în apă şi am primit iertarea păcatelor de mai înainte.

El mi-a spus:
- Bine ai auzit, că aşa este. Ar trebui ca cel care a primit iertarea păcatelor să nu mai

păcătuiască, ci să trăiască în curăţie. Dar pentru că vrei să le cunoşti pe toate cu de-amănuntul,
îţi voi arăta şi asta, ca să nu dau prilej să păcătuiască cei care au să creadă sau cei care cred
acum în Domnul. Că cei care cred acum sau cei care au să creadă nu mai pot face pocăinţă
pentru faptele lor; ei au primit iertare pentru păcatele de mai înainte. Dar pentru cei chemaţi
înainte de aceste zile, Domnul a pus pocăinţă, că Domnul, fiind cunoscător de inimi şi
cunoscând mai dinainte toate, a cunoscut slăbiciunea oamenilor şi  viclenia diavolului, că va
face rău robilor lui Dumnezeu şi se va purta cu vicleşug cu ei. Domnul, fiind mult milostiv, S-
a îndurat de făptura sa şi a pus pocăinţa pocăinţa nu îi este de  nici un folos; cu greu va
dobândi viaţa”.

 CITIŢI MAI DEPARTE STUDIUL (cu note de subsol)  AICI:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Iuliu-Marius_Morariu-Viata_Bisericii_Primare.pdf

Tertulian
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Parohia Malovăţ,  Loc. Malovăţ-Jud. Mehedinţi, România,  Tel.0724.99.80.86
E-mail: stanciulescubarda@gmail.com

Oferta de carte-20
 A.   Cărţi recent apărute:
                 

1.   Gheorghe Duncea, Tudor Vladimirescu, aşa cum l-am cunoscut, Bârda, Editura Cuget
Românesc, 2012, format A5, hârtie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 150 pag., 6 lei;

2.  Sf. Irineu al Lyonului, Cuvânt împotriva ereziilor (Trad. Prof. Elena Nistor), Bârda,
Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 150 pag., 8 lei;

3.  Prof. Dr. Constantin Negreanu, Istoria proverbului românesc, Bârda, Editura Cuget
Românesc, 2012, format A5, hartie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 160  pag., 8 lei.

4.  Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Sfintele Taine şi proverbele româneşti, Bârda, Editura Cuget
 Românesc, 2012, format A5, hartie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 82 pag., 6 lei.

5.  Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Biserica
Ortodoxă Română”(1874-2004), vol. I, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, format A5, hartie şi
tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 570 pag., 40 lei.

6.  Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Urme, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hartie
şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată,  312 pag., 20 lei.

7.  Profeţii privind România, vol. I, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, 42 pag., 3 lei.
8.  Colinde din Transilvania, vol. IV, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 237 pag.,

format A5, hârtie şi tipar offset, copoertă policromă, plastifiată, 16 lei;
9.  Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei

,,Ortodoxia”(1949-2008), Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 609 pag., format A5, hârtie şi tipar
offset, copertă policromă, plastifiată, 40 lei;

10.   Vieţile Sfinţilor, vol. II, Malovăţ, Editura Parohiei Malovăţ, 2011, 560 pag. , format A5,
hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 30  lei;

11.  Anton Pann, De la lume adunate şi iarăşi la lume date…, ediţia a II-a, Bârda, Editura
,,Cuget Românesc”, 2011, 184 pag., format A5, hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 12 lei;

12.     Al. Stănciulescu-Bârda, Nicolae Iorga. Concepţia istorică(Prefaţă de Acad. Ştefan
Pascu), ediţia a II-a, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 370 pag., format A5, hârtie offset,
copertă policromă, plastifiată, 26 lei;

13.    Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei
,,Studii Teologice”(1929-2008), Bârda, Editura ,,Cuget Românesc, 2010, 808 pag., tipar şi hârtie
offset, copertă policromă, plastifiată, 50 lei. 

B. Cărţi în curs de apariţie:
14.  Nunta din Transilvania;
15.  Amintiri despre N. Iorga;
16.  Bibliografia Revistei ,,Mitropolia Olteniei”(1949-2009);
17.  Proverbe religioase româneşti;
18.  Religia şi proverbul românesc;
19.  Studii şi documente privind Istoria României, vol. III (Banatul);
20.  Scrisoare pastorală, vol. V;
21.  Chemări la Domnul, vol. IX;
22.  Călăuză biblică;
23.  Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”(1874-2004), vol. II

PAROHIA

MALOVĂŢ

CĂRŢI ŞI

ANTICARIAT
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Citiţi despre «Micul anticariat» al Editurii Cuget
Romanesc şi Oferta de carte - nr 20 din anul 2012 aici:

http://www.scribd.com/doc/100800267

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

"Scrisoare pastorală" - anul X - nr. 233, iulie - 2012, aici:
http://www.scribd.com/doc/100800267

Vom pune la această adresă colecţia din sem. II - 2012!

Prof. dr.
Adrian
Botez

PREOTUL RADU BOTIŞ, POEMELE SALE
ÎNGEREŞTI ŞI

ÎNDUHOVNICITELE LUI REVISTE
...Dumnezeu îşi alege, cu grijă, pe Marii Săi Misionari. Dumnezeu nu risipeşte, întru zădărnicie,
Harul Său Sfânt. Sunt, în lumea asta, oameni care gâfâie, fără să fi făcut nimic. Sunt, dimpotrivă,
în lumea asta, oameni cărora le sporesc puterile şi sunt din ce în ce mai senini şi mai fără stare,
întru lucrare, cu cât ştiu că-L slujesc, mai abitir şi mai din greu, pe Stăpânul Ceresc!

...Unul dintre aceşti oameni ai harului şi al lucrării misionare întru Ortodoxie, deci pentru Dumnezeul
Luminii Tradiţiei -  fără stavilă de oboseală, vreodată! - este preotul iconom stavrofor,
maramureşeanul RADU BOTIŞ - licenţiat al Universităţii Babeş Bolyai (din Cluj-Napoca),
Facultatea de Teologie Ortodoxă,cu masterat în ştiinţe istorico-practice, la aceeaşi facultate (2006).
Este un adevărat izvor de Lumină: Poet de mare rafinament şi cu smerenie angelică, eseist de
talent, gânditor, ctitor de reviste, colaborator la tot ce înseamnă Frumos şi Luptă Dumnezeiască,
pentru mai Bine, mai Frumos şi mai Drept…
Singur spune despre sine, cu modestie, dar şi cu conştiinţa truditorului fără osteneală, în Via
Domnului Dumnezeului nostru, Mântuitorul HRISTOS: “Fiecare am primit din partea lui
Dumnezeu un talant sau mai mulţi. Nu trebuie nimic ţinut la păstrare pentru că vine momentul
când vom fi întrebaţi de rostul nostru pe acest pământ. Bucuria va fi mare pentru cei



Pagina 24

Sămănătorul - An II. Nr. 7 - iulie 2012 - ESEISTICĂ

  Citiţi MAI DEPARTE “PREOTUL RADU BOTIŞ, POEMELE SALE ÎNGEREŞTI ŞI
ÎNDUHOVNICITELE LUI REVISTE”  aici:

http://samanatorul.blogspot.ro/2012/07/prof-dr-adrian-botez-preotul-radu-botis.html

chemaţi întru Bucuria Eternităţii” – şi Adevăr grăieşte, întrutotul!

Iată ce scria despre Poezia religioasă a Părintelui RADU BOTIŞ,
binecuvântând-o, cu nesfârşită admiraţie, Î.P.S.S. IRINEU POP
BISTRIŢEANUL, episcop-vicar al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei
şi Maramureşului: “Poeme de adâncă sensibilitate şi spiritualitate
etnică în care vibrează marile şi sfintele învăţături ale Bisericii noastre
apostolice (…)Aceste poezii ne antrenează, subtil, într-un exerciţiu
de meditaţie, purificându-ne simţurile printr-o adevărată chenoză
literară, odată cu poetul. Cucernicul părinte Radu Botiş ne oferă,
prin versurile sale, STROPI DE ROUĂ DIVINĂ, care regenerează
şi edifică întru mântuire” – cf. www.universulcartilor.wordpress.com

Cât bun-gust şi câtă dreptate avea Î.P.S.S. IRINEU BISTRIŢEANUL! Căci, iată ce Rugăciune
spre liniştirea nebuniilor şi rătăcirilor lumii şi spre răsărirea dragostei uitate, întru fericirea veşnică
a Luminii Crucificat-Mântuitorului, cu lacrimă de mărgăritar închină Preasmeritul Părinte RADU
BOTIŞ:
“Doamne în a dragostei rânduială /Sub pavăza crucii agale suind, /Lacrimii noastre caută
vremi de beteală /Prin astă lume, străluminând. //Doamne, chipul din sfânta icoană /Iradiază,
caută vremi de-mpăcare,/Preacum chemarea cea mai de seamă/Inimii noastre dragi, fiecare. /
Doamne, la umbra plăcută a liniştii Tale/Ca o închinare căutând împlinirea,/Iartă-ne încă
nefireasca umblare,/Pacea din Tine, în noi, fericirea”.   

LA DRUM - O
REVISTĂ CE

MERITĂ CITITĂ

http://www.ladrum.org/
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ETERNELE IUBIRI - SECVENŢE
SUFLETEŞTI ÎN EMPATIE

ELENA M. CÎMPAN, Jurnalul
nefericirii, la 44 de ani, în 2011,

Editura Napoca Star, Cluj-Napoca,
2012

“Am ajuns să  înţeleg că lumea
seamănă cu cei lângă care stai. Uneori,
vecinătatea este favorabilă, alteori nu.
Dacă vrei să fii tu, trebuie să fii singur”.

- Elena M. Cîmpan -

Cel care se încumetă să citească
acest gen de scriere, are un orizont de
aşteptare aidoma celor curioşi care
urmăresc la televizor, show-uri de
scandal. Se aşteaptă la ceva extraordinar.
La amănunte picante. Când colo,
e…numai viaţă. Viaţă, viaţă şi viaţă.
Adică trăire. Trăire şi simţire. Mărturisire
a acestora, fără menajamente. Da,
jurnalul e un document literar şi o frescă
de viaţă. Al cui? Al orişicui. Jurnalul
trăirii, „al meu” şi „al tău”, cititorule!”

Singurătatea cu tine. Singurătatea-
mpreună. Singurătatea fără tine.
Singurătatea absolută. Singurătatea de
moarte. De zi şi de noapte. Singurătatea

permanentă. Atâtea nuanţe ale
singurătăţii…Câţi oameni, atâtea
singurătăţi. Câte iubiri – atâtea singurătăţi.
Fiecare iubeşte pe altcineva. Acesta-i
paradoxul iubirii. Terezia atârnă mereu
într-o parte. Niciodată nu poate sta în
cumpănă.

Un dialog cu tine. Un fel de vorbire
fără de glas. Gând pornit, gând oprit. Poţi
opri gândul? Da şi nu. Mai bine, lasă-l
slobod precum caii în Bărăganul privirii.
Să alerge cât vor. Cu spume la bot. Cu
sudoarea în coamă. Fără şei şi fără zăbale.
Slobozi, slobozi precum păsările-n înalt.
Precum căprioara pe stâncă. Precum
peştii-n ocean.

O turmă de cuvinte, strunite sau nu,
pe câmpia paginii albe.

E o vorbă cu tine despre tine. Altfel,
nu te-ai destăinui nici măcar confesorului.

Un jurnal ca o nouă relaţie. Un
jurnal al absenţei. Al jindului de tandreţe.
Confesiuni, mărturii, şoapte, mici secrete,
nu neapărat ale autoarei. Ce poate fi mai
intim decât sufletul? Şi totuşi, de multe
ori, ni-l dăm pe faţă. Adică în vileag. Adică
ni-l predăm în braţele cuiva, care nu are
nevoie de el. Care nu ştie cum să scape
de el. Se descotoroseşte uşor. Îl aruncă.
Îl calcă-n picioare. Îl respinge.

Iar tu, n-ai decât să ţi-l aduni de

Vol. XI din seria "Întâlniri spirituale": (cronici,
eseuri, portrete, exegeze, interviuri, evenimente,
tablete spirituale)

CEZARINA ADAMESCU - (n. 1951)
Poetă, prozatoare, eseistă, dramaturg,

crtitic literar

 Întâlniri asteptate
Vol. XI - critică eseistică



   Citiţi întregul volum Cartea cu coperţi de sticlă  la
http://www.semanatorul.ro/editura/2011/Melania_Cuc-Cartea_cu_coperti_de_sticla.pdf
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pe jos, sau
dintr-o ladă
prăfuită, unde
a fost azvârlit.
Şi să-l pui la
loc.

Nu mai e
la fel ca
înainte. S-a
s c h i m b a t .
Degeaba îl
scuturi, îl

speli, îl perii cu grijă. Are ceva străin în el.
Ceva care poartă numele deziluziei, al
abandonului. Vei mai putea oare, să-l
încredinţezi în mâinile cuiva? Cu greu.

Un jurnal are mereu personaje
adevărate. Cu nume reale sau nu, faptele,
gândurile, cuvintele sunt îngrijite, ajustate.
O dedublare. Pentru că nu suporţi nici
măcar tu adevărul. Îl prefabrici, îl
reînnoieşti, îi dai o faţă nouă, cât de cât
convenabilă. Doar aşa îl/te suporţi. Doar
aşa poţi trece mai departe. Doar aşa nu te
mai gândeşti la propria moarte.

Cuvintele au putere fantastică. Chiar
şi putere de decizie în locul tău. Chiar şi
putere de viaţă şi de moarte.

Nu e bine să te joci cu ele, pentru
ca la un moment dat, nici ele să nu se joace
cu tine.

E un joc tare periculos. Mai bine să
stai deoparte. Mai prudent. Pentru orice
eventualitate.

Jurnalul unui om romantic incurabil.
Puţin patetic. Dar cine nu e patetic în lumea
crudă din jur? Avem nevoie de patetism ca
de aer.

“Eclipsă_? Eu sunt mai însorită ca
nicicând. Nu simt lipsa niciunui soare.
Sunt astrală, precum astrul zilei.
Încălzesc. Sunt propriul meu soare. Nu

acesta e soarele meu. Soarele meu eşti
tu. Luna mea eşti tu. Iar eclipsele tale
sunt formale. N-ai cum să dispari. Nu
te voi lăsa niciodată. În locul tău, voi
lumina eu, când îţi va fi greu, voi avea
grijă de tine. Aş spune chiar că
fac economie să te am mai târziu. Te
pun deoparte, te adăpostesc, te protejez.
Am grijă ca nicicând să nu dispari. E
ca atunci când, din când în când, mai
închidem ochii pentru a-i lăsa şi pe ei
să se odihnească. Astfel, îi simţi mai
bine. Iar când se deschid, parcă-s noi.
Semănătorism, câmpenism,
tradiţionalism. Bucolic. Iubirea e în
toate. Sunt un romantic incurabil. Mi-e
dor de o lume romantică, pe măsura
dorului meu, de omul din ea. Mi-e dor
de tine”.

Jurnalul  cucereşte prin
sinceritate, cum altfel? Oricât ar fi de
estompate sentimentele, tot răbufnesc.
Pentru că ştii sigur că le încredinţezi
cuiva care nu te va trăda niciodată:
hârtiei.

Din această pricină, îţi permiţi să
fii sincer.

Jurnal scris, nu oricum, ci doar
când ai starea necesară. Din această
pricină, îţi permiţi să fii sincer.

Ana Blandiana spunea că jurnalul
unui poet nu e o chestiune de viaţă, ci
de absenţă a vieţii.

Cam aşa e: tot ce nu trăieşti, scrii.
Cei care trăiesc nu au timp de

jurnale. Abia au timp să trăiască.
Autorii de jurnale, pur şi simplu,

scriu.
În jurnal îţi permiţi să fii ironic,

autoironic, autopersiflant, să te iei în
balon şi să urci aşa, oricât de sus, până
balonul se dezumflă. După care,
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Citiţi mai departe “Întâlniri asteptate” aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Cezarina_Adamescu-Intalniri_asteptate.pdf

urmează căderea. E necesară din când în
când, ca să-ţi ridici privirile iar spre cer
şi să porneşti mai departe. Amărăciunea
gurii nu poate fi eliminată nici cu un butoi
de miere.

Câtă iubire, tot atâta disperare
printre rândurile jurnalului. Câtă patimă,
atâta tristeţe! Câtă seninătate şi bucurie,
atâta angoasă! Cum să le desparţi una de
cealaltă, fără să muşti din carnea
cuvântului şi fără ca acesta să sângereze?
Cine nu a muşcat până la sânge din sfârcul
cuvântului, nu va şti niciodată să-şi
sprijine aerul de singura stea disponibilă.

Cu toate precauţiile luate la
început, răzbat accente personale în toată
scrierea. Pe fragmente. Pe stări. Pe teme.
Nici nu se poate altfel.

“Jurnalul fericirii”, “Jurnalul
nefericirii” – câte feluri de scrieri
personale nu există?

Marcat ca specie literară şi utilizată
de aproape toţi scriitorii, Jurnalul este o
modalitate de a-ţi pune ordine în gânduri,
în simţuri şi în cuvinte. Scrierea lui poate
permite constatarea evoluţiei unui scriitor
în timp, atât ca valoare artistică dar şi,
cronologic vorbind, densitatea textelor şi
înaintarea pe drumul propriu, paralel cu
alţi autori.

 Autoarea strecoară în pagini,
printre amănunte strict personale,
informaţii cu caracter general despre
cultură, despre autori şi cărţi, despre
manifestări diverse ale culturii şi artei,
apoi, consideraţii personale legate de
acestea. E un fel de radiografiere a stării
de cultură pe un anumit segment temporal
şi spaţial, cu paliere multiple, cu oameni
şi fapte culturale în situaţia în care am

câştigat dreptul la libertatea cuvântului,
dar nu “libertatea de a spune orice,
oricum”. A menţine un echilibru între
această libertate şi limitele bunului simţ
şi ale deontologiei profesionale este un
pic mai dificil. În numele libertăţii
cuvântului, atât de clamate în ultimii
douăzeci de ani, s-a recurs la atacuri la
persoană destul de dure.

Aproape toate bucuriile sunt
umbrite de absenţă. De absenţa iubirii.
Atunci, cui folosesc, dacă nu ai cu cine
să le împarţi? E preţul succesului care
trebuie plătit. E crucea. E jertfa. E
mântuirea prin scris. Metanoia.  E
nemurirea. Cine înţelege lucrul acesta, îl
asumă fără greutate. Lucrurile nu pot fi
împărţite. Trebuie să te dedici TOTAL şi
definitiv. Jumătăţile de măsură nasc
jumătăţi de măsură. Un rotund va naşte
întotdeauna un rotund mai mic, şi altul şi
altul, în cercuri concentrice precum apa.

Întreaga scriere, chiar dacă nu ar fi
fost intitulată astfel, conferă un aer de
tristeţe, de apăsare, de înfrângere şi de
neputinţă.

ELENA M. CÎMPAN
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Prof. dr. Adrian Botez - PREOTUL RADU BOTIŞ
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/07/prof-dr-adrian-botez-preotul-radu-botis.html

Pr. Al. Stănciulescu-Bârda-Măria Ta, Ţăran Român
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/07/pr-al-stanciulescu-barda-maria-ta-taran.html

V. Zărnescu - Creier pane-instant din cerebel agramat
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/07/creier-pane-instant-din-cerebel-agramat.html

Victor Roncea - Române nu uita!
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/07/victor-roncea-romane-nu-uita.html

Pentru mine Basescu este demis
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/07/pentru-mine-basescu-este-demis.html

Descoperiti lumea justiţiei lui Băsescu
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/07/descoperiti-lumea-justitiei-lui-basescu.html

P.P.E. pierde prin debarcarea lui Băsescu
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/07/ppe-pierde-prin-debarcarea-lui-basescu.html

Oameni care conduc cultura românească
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/07/oameni-care-conduc-cultura-romaneasca.html

Ce propagandă face Radio Romania Actualităţi?
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/07/ce-propaganda-face-radio-romania.html

FILME PE CATEGORII:
https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/filme-documentare
https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/filmedocumentare
https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/filme-romanesti
https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/teatru-radiofonic

FLORENTIN SARANDACHE - BATRÂNA EUROPA:
https://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/reportaj

Un nou fotojurnal cu o prefaţă de George Anca

RECOMANDĂRI DIN Blogurile SĂMĂNĂTORUL
http://samanatorul.blogspot.com/

http://cleptocratia.blogspot.ro/



Pagina 29

Sămănătorul - Anul II. Nr. 7, iulie 2012 -  ESEU

GEORGE ANCA  (n. 1944, Vâlcea) Poet, eseist,
specializat în indianistică
http://georgeanca.blogspot.ro/

NICK

NICK
Lui Pushi aka Rabindranath

Fă altceva după ce stai de vorbă. Le scrii pe
urmă. Să ai curaj să mergi pe chestii-cheie. Vorbind,
gândeşti, unii flecăresc, mă enervează. Snobism, să mă
duc la vot, nici la scriitori, tabăra mea e dezorganizată,
ailaltă, organizată. Ai treabă cu popii, părintele Serghei
de Tolstoi. O budă de infractori, li(t)ota asta de scriitori
băgaţi în faţă. Singurul scriitor e Breban.

Să nu mai vii că îmi aprind ţigara. Îşi taie venele
dacă o întrebi de ce fumează. Ar trebui să-ţi arunc
cuţitele, nici măcar nu sunt ascuţite. Nu ai fost bun la
matematică pentru că nu s-a învăţat numerologie,
Pitagora? Fizica trebuie studiată, radiaţiuni, ce materie
nevie?

Îi convine cu vistavoiul la poartă. O petiţie. Se
rezolvă, tovarăşe inginer. Atunci mai direct, acum am
evoluat, nu te omor. Majoritatea fac demenţă alcoolică.
Să-i ţinem pumnii lui Bute. Chipăruşi în furaje.

Numai ei pe batistă, tot ţambalul. Vorba lungită,
storcătoare de demoni induşi. Grămadă de defecte, ca şi
Danton. A defectat, ucis de securitate. Frica de evrei, alt
holocaust. Feciorelnicia criminalilor uniţi. Ce-am
inventat mă inventeze, o katha. The Un-Dead. Drog bate.
Mucabele la costum, tichie Platei în fum. Ca o
compasiune şah, nu avansam, abia schimbam. Ne-om
deşifona umilinţa involutară. Coran intelect.

Să-mi dai pielea înapoi, ca la Dorohoi. Jacob e
Iago, Santiago de Compostella, Cristian Ionescu, întâlnit
la o bere. În Gran Canare, cu Dan Munteanu, numai de
Ciorănescu n-am vorbit noi. În America de Sud e altă
limbă decât în Spania. Mai învechită. Teatrul e foarte
viu, se simte traducerea, dacă e în spaniolă sau în sud-
americană. Se înţelege, da’ nu articulo de papel.

Duhori anti-duh. Transcriere de pe hârtie în
virtual, descoperire. Cel mai lung roman, în 40 volume,
„Tokugawa Levasu” de Sohachi Yamaoka. La Aiud,
Sandu Tudor. Cu ţiganca la râu, Puşi apud Lorca, mata
de pelo – nu coc-Balş. Noroi, prea dur, Techirghiol, nu
humă-tină, la marginea râului s-a-ntins pe spate putoarea
între apă şi uscat, nu clisă, poate prund, lunca din
Mirceşti. Eu mă formez mereu. Azi sunt mai format ca
ieri.

Cartea mansuetudinii scriind-o (de când?), în
companii corporate (carcerate voluntar, cu vizite la

internat, fiică-mea a mai rămânea în atelierul de icoane,
suferind ca de vreme), cât să nu mă  mai uit la box. Cu
Eliade, în proprietăţi, yet a nu-şi putea cumpăra un aparat
medical, ba o universitate să-i ofere, îl duce băiatul lui
Nestor şi-l ia de la rector, mai discuţie – memorii-
ideatică-simbol-bătrâneţe.

Lenuş, cu pizza şi tort pentru ziua ei, după o
săptămână. Fata, pe webcam, de ziua Szegedului, de-a
vampirii lui Stoker, Doyle (Steckton), Wilde (Gray), şi
dacă îngropăm cenuşa boxului – ce de amenzi, că va
umbla fără centură. Discipolii trepanaţi ai lui Lucifer.
Celor de pe rutele sinuciderilor le va fi rambursat preţul
integral al biletului.

Frumoşii sunt trufaşi. Schimbă avioanele în aer.
Şi tu, şi Pintilie, şi Tocilescu. Ionuţ îşi pusese într-o
carte Şacote să se joace, păi e al meu, s-a făcut că n-
aude. Furnici ancore. M-am scris. Te-ai apucat să traduci
Romance somnambulo. Verde, verde, che te chero verde.
Verde carne, verde pelo. Mama lui de verde. N-are rime,
ca în Coşbuc, în marja unei poezii senzitive. Ăsta a
tradus stele mari de promoroacă.

Băi nenică, păi tu ştii că toţi malahiştii ăştia se
trag din Ulysses. Tu eşti anti-Joyce total. Luna mea
gitana. Nu le poate vede - groaznic. Pe la semafoare
cerşind. Yellow stone. Wyoming. Cuarţul, mai exact
decât zirconiul.

Din nou cu Brâncuşi d’ai purgatoriului
transcris. Discret până la discreditare, timidul lui Cezar.
Ultima oară, nici la lume să mă uit. Azi iar cărţi şi
intelectuali supravieţuind. N-ai cancer. Ai întâlnit o
hacienda. Atmosferă ca-n Spania. Costoso. Noi tot crucea
nimerim nebaptişti aferim.

De pierd caietele, bine că nu se înţelege ce scrie.
Mai e şi duminică. Să nu dea de Aristide Kamanita al
tău şi al lui Zberea. Hamond ar putea regiza Furnicile.
Ramona de la analize vrea o carte. Tu nu dormi, eu
visez rânduri. Ăi bătrâni în lanţ indemnizat, ăi tineri de
şi-or fi dând seama.

Eram trei, doi – eu cu taică-meu. Oi fi având şi
eu un fiu. Eram adversari ireductibili, ori ne apăram de
represiune, umblând împreună. Creierul împingea
scalpul. Înainte de vot, tura, abdomene, după, corectura
furnicilor. Amnezia  halucinatorie Anand-Nandini ar fi
cheia generativă.

Kant nu contestă ideea de dumnezeu, nu e o
categorie constituită, e un postulat necesar, unii l-au
acuzat de ateism. Marx a spus că evreii conduc lumea
prin creştinism. N-am auzit asta, poate că religia e opiu.
Blaga şi Roşca au făcut teologie ca să scape de armată.
Metafizica e a lui Hegel, nu te miri că Stuart-Mill îl



Pagina 30

Sămănătorul - Anul II. Nr. 7, iulie 2012 -  ESEU

Citiţi “NICK” şi pe pagina de aici:
https://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/proza/george-anca

face schizofrenic, englezii sunt psihologişti, n-au niciun
metafizician mare. Kant a îngropat metafizica naturală.
Stăniloae zice că omenia e contrariul individualismului.
Spiritualitatea ortodoxă, acceptată de poporul român.

Reţeaua din reţea, dublu structurată, politică
şi teroristă. Autoatentate. Vrem neoameni. Pe o pânză
de trădare. Cred că te pot detesta. You’ll never beat the
Irish. Rusul schimbă sezonul. Rosătură de la proteza
inghinală, cu ce să mă dau, cu gălbenele, bine, cu aloe.
Fix ca’n ’45. Exces de incopetenţă. Unknown.
Silogismul troc. Pantologie. Dodifici toate speciile.
Primul motto, din Schlegel. Simona are Moscova în
spate.

Era cum m-aş fi dus la teatru, de înconjuram
lacul înghiţind tirade. Criticul pentalogic, tot cinci
mottouri, iar eu un viitor troc, contrastudiu. Sănătatea
de a nu repeta destinul celuilalt editor poate sub crimă.
Crabii neraci, cruste exterioare, de scârboşi. Un gol de-
n chaos. Hai şi cu paşoptu’. Oi mai fi fost şi n-oi fi
vost’. Să credem aceste aranjamente, dacă nu vrem să
cădem pe scări.

Ziua de San Federico. Puci la Sevilla. S-a
alăturat şi Granada. Fiecare îşi făcea mendrele, se
răzbuna pe diverse chestii. Beţia sângelui, treabă de
război civil, aşa şi Bosnia. Nici nu ştiau de partea cui
luptă. Inchiziţia, cea mai a dracu’.

Frica de dumnezeu şi de prostia din jur.
Evanghelia pe piept. Ai grijă ce scrii, lucrurile se vor
înăspri. Cine băieţi, cine fete, cine fericit? Ai pustiit-o.
Punjab. Ciorapul de la proteză în maşina de spălat. Am
auzit de V1, V2, mais quand? În Groapa Paraschiv  îl
bate pe Bosoncea. Nirvana alcoolică. Nu există scăpare.
Nu se susţine psihologic. Iar ai tras dungi? Unsu-tunsu.
Războiaş civil.  Din peana lui Corneille. Baruţu.

Cum se şi prăvăleau peste pâini, mai moi la
noi, after all, dar degeaba, deduceai din intonaţia
miorlăită, aluia, aluia, aici îi, ne trebuia, unde om fi
crezut că suntem, geaba meci. Vei fi auzit ploaia
muezină. Vişine, vii şi ne. Iacobini la coasă. Mene,
mierle, trene cer’le şperle. Nu s-a spălat pe mâna
dreaptă. Cât că erai din Homer, Praleo. Călugăra gitana.

Ce faceţi azi când vorbeşte Ostaka? De vorbit
cu vorbe a nu mai vorbi, interzis pe viaţă. Povestea
tatălui aşteptând biciclista, roată verticală d’alei încinse.
Deci, semănând tatălui meu, domnule, ai conversa
repetat cu femeia, pe aceeaşi politică, nefanatic, yet, ar
trebui să fii contabil, să joci table, să citeşti filosofie,
voce n-ai.

M-ar visa câinii. Victimul. Problema ta e ţinuta.
Să te autoinventezi. Mersul tău nu-mi place. Să mergi
ca A, nu ca B, ca un câine care-şi caută mâncarea pe
jos. Să faci atârnări. Scolioză. Când calci pe scenă,
fiecare deget de la picior are corespondent în trup. Să
ştii să şi stai bine. Important e degetul cel mare. Caută
mersul să fie de calitate. Viaţa e o scenă. Când eşti tânăr
e mai uşor. S-o iei încet. În viaţa socială, suntem actori.

Emil Constantinscu a luat lecţii de la Caramitru. Legătură
între şah şi dramaturgie, deschidere, apărare, final. Hăţişul
şi schema.

Tanti Fane, doctorilor, că să nu moară până nu
termină nepoata cartea de scris. Merg pe vârfuri să-mi sui
şira. Crezusem că te iei de cămaşă. Cin’ s-o mai vedea la
televizor, belea? N-are cine mai ieşi pe unde, apă, pulbere.
Relaţia cu calcanii. Ăştia demolează climatul.

De ce nu învăţaţi voi matematică? Ăsta este casus
belli. Atâta ai voie. Ştii să scrii? Moartea sufletului
dumnezeiesc. Trestii de vulcan umane. Zbârnă. Ia pastilele.
Mână necunoscută. Cai cu boi. După amprente. Torah. La
subiect. Alta preia controlul. Trişti din ăştia. Ca la Massada.
Născuţi din aceeaşi pisică, dintr-o contradicţie. Te-a trecut
pe extasy. Nu se poate întâmpla ce se întâmplă. Fură-ţi
libertatea. Tetrarhia lui Diocleţian. Aţi dat în bengă, cu o
clepsidră înainte. Rextier. De lipsă cărticea. Vara devreme.
Clipit blind. Bibanul a muşcat. Două leşinături. Aud toate
urletele. Overdoză. Să dispai. Vrei o banană? Mai stinge
sabia. Ţi-or da în creastă. Mă gâdil. Bujiile în menghină.
Mama de la est. Noi rămânem, voi plecaţi. Cineva să-i dea
o îngheţată pe băţ. Au băut toţi petrol. Te-a bătut soarele-n
cap, uitat pe scările templului. Ne e dor de absenţa ta.
Blitzcreig. Am pozat matul cu calul tău şi cu tine. The
battle for Damascus. Mi fido di Maria. Se termină
guvernele.  Unde eşti, Petre? Lume bubuită. Dictobrutăria.
Radiofratele. Urmează căsăpirea. Aduceţi cazmaua.
Plângeţi toţi în pumni. Auzi voci, vezi lumini puternice
când închizi ochii? Leprezentare. Şarlament.  Mama curţii
ce doreşte?  Crimă continuă. Cum e vremea la Tiraspol?
Absenţa politicii. Mâna Rusiei. Se uzează praful de puşcă.
Galerii în vacanţă, pe ger, pe cer. Haraşo. Ce trebuie să
facem, domnule? Oamenii obişnuiţi. O masă amorfă
profund viciată. Slujbe de cârcă. Criado. Admini. Să
controlăm. Război cultural. Conducerea la Moscova.
Bastionul din Uppsala. Mazilu de noapte. Şapca şi prosopul.
Înapoi. Cotrop. Sub talpa rusească încă 50 de ani. Valizele
şi valea. Încăieraţi-vă mai tovărăşeşte. Descărcaţi-vă dracii
printre cracii nudistelor tinere, hai cafteală, neamule. Sunt
trădător. Doar cu măştile pe faţă. Vara trădătorilor d’Elţân-
Makarkin-hipertrof-poa (personal operativ acoperit).
Confidenţial. Du-te mai la est. Fiecare cuvânt invers.
Suveranitatea plenului. Căutăm bătăile inimii. Xanax.
Popularizarea eroilor clasei muncitoare. Stat de drepţi.
Guriţă de aur. Burghezia abia se formează. Subconştient
colectiv stalinist indus. Îmi pare rău că eşti agitat. Nomen
artis. Nu mai sta ghiocel. Aranjăm cu Ivan să-ţi dea voie
să votezi. Nick-uri. Lucrativni. Iubeşte revoluţia. Stoljeniţân
mare scriitor, nu Chiriţă. Nu citesc scrisorile deschise de
trupele de cenzură. Ghilotina, alte capricii. Ben, curios dacă
patriarhul îi răspunde lui Coruţ, poate curuţii lui Doja-
Puşi-Andru. De ce nu aplicăm noi dialectica lu’ Socrates?
....alegerilii din 1946, 30 decembrie 1947, 11 iunie 1948,
loviluţia din ’89, mineriadele, duminica orbului, iar acum
loviluţia din luna lu’ iulie.  Rusia ne aşteaptă cu braţele
deschise.
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RODICA  ANCA - (n. Bucureşti)

prozator, artist plastic.
Peregrinarile Prinţului cel Trist

EPILOG

 Au trecut ani mulţi şi multe generaţii şi-au
trăit vieţile liniştite şi fericite pe Insula cea Minunată.

De la o vreme, însă, ceva a început să meargă
altfel de cum ar fi trebuit. Unora dintre ei nu le prea
mai plăcea să aibă grijă de ogoarele lor, altora nu le
mai păsa de prietenii lor, alţii au început să privească
cu invidie peste gardurile vecinilor, nu se mai ajutau
unii pe ceilalţi ba, chiar începură să se înşele unii pe
alţii şi să profite de naivitatea şi bunăcredinţa celorlalţi.
Oamenii de omenie nu şi-au dat seama de schimbări
de la început, când mişelnicii erau puţini şi prefăcuţi.
S-au dumirit doar mult mai târziu, când aceştia şi-au
dat arama pe fat,ă şi n-au mai avut nici un pic de jenă
şi când erau mulţi, prea mulţi şi prea răi pentru a le
face fat,ă.

De unde apăruseră oare, aceste apucături
neomenoase şi necinstite?

Nu toate pocitaniile de pe vremea Impăratului
cel Hain pieriseră de sabia Print,ului cel Trist. Câţiva
reuşiseră să fugă şi să se pituleze prin văgăuni şi coclauri
şi cu timpul şi-au schimbat înfăţişarea. După câteva
generaţii, vrăjile făcute de mama Impăratului şi-au
pierdut tăria şi încet-încet au început să arate ca toţi
oamenii la înfăţişare. Dar firea lor cea dinainte de a fi
pociţi, şi-au păstrat-o aşa cum au avut-o: leneşi, lacomi,
art,ăgoşi, nemiloşi, proşti, zgârciţi şi fără inimă.
Femeile şi copiii lor erau întrutotul pe măsura lor.

Incet-încet şi-au format o societate a lor şi şi-
au pus în cap să subjuge iar Insula şi să fie ei singurii
stăpânitori.

Prinţul cel Trist şi Domnit,a cea Bălaie
plecaseră de mult lângă strămoşii lor şi nimeni, nu mai
venise de atunci pe Insula cea Minunată. Dar urmaşa
lor, Donosteea, DOmnit,a cu părul ca NOaptea şi ochii
ca STElele, trăia tot în Castelul de Cleştar, împreună
cu Balaurul cel Credincios şi cu piticii cei sfătoşi,
Moşopal, Unchiul Auraş, Arginviu şi toată familia de
moşnegi din măruntaiele stîncii.

Moştenise de la tatăl ei dragostea şi dorul de
oameni, chemarea spre cunoaştere, spre descoperiri,
spre aventură.

Print,ul îi povestise toate întâmplările prin care
trecuse şi aşa a aflat ea despre Insula cea Minunată,
despre oamenii care o locuiau, despre Moşneagul cel
Alb şi despre nepotul acestuia, care călătorise împreună
cu Prinţul dealungul şi dealatul mării în căutarea altor

insule şi altor oameni.
Balaurul cel credincios păstrase toate

amintirile în memorie şi îi povestise despre bătălia pe
care a purtat-o Prinţul cu Impăratul cel Hain şi
Pocitaniile lui.

şi într-o bună zi se hotărî să se ducă şi ea pe
Insulă, să vadă ea, cu ochii ei frumuseţile de acolo şi
să-i cunoască pe locuitori.

Piticii noştri, când auziră, dânşii, ce şi-a pus
Domniţa Donosteea în cap, începuă să se roage de ea
să nu se ducă nicăieri, că primejdii înfricoşătoare o
pândesc peste tot, că ei or să îi poarte grija şi n-o să
aibă cum s-o ajute, că mai bine să nu plece. Dar ea nu
şi nu! Ea pleacă şi, dacă ei sunt îngrijoraţi, n-au decât
să meargă şi ei împreună cu ea!

Piticii stătură ei şi se sfătuiră ce şi cum să facă
şi până la urmă, văzând că n-o scot dintr-ale ei, hotărâră
ca Moşopal să plece împreună cu Donosteea.

În acest timp situaţia de pe Insula Minunată
se schimba de la o zi la alta.

Nu mai existau vrăjitorii cei preaputernici din
alte vremi, dar urmaşii lor se străduiau din răsputeri să

îi transforme din nou pe oameni în bolovani, ca nimeni
să nu le mai stea în calea lor cea plină de vicii. N-au
reuşit cu vrăjile lor, oamenii au rămas oameni, dar parcă
nu mai aveau minţi, parcă nu mai judecau, nu mai
gândeau. Ca să-i supună mai lesne voinţei lor păcătoase,
i-au momit cu promisiuni de bogăţii pe care le vor primi
fără să mai fie nevoiţi să muncească toată viaţa lor, că
vor primi în fiecare zi hrană gata preparată ca să nu se
mai obosească s-o prepare. Oamenii ajunseseră bolovani
cu toate că nu-şi schimbaseră înfăţişarea.

Noile Pocitanii umblau trufaşi printre ceilalţi
locuitori, împopoţonaţi în haine bogate, în caleşti aurite,
aruncând promisiuni în dreapta şi-n stânga, iar
locuitorii îi aclamau şi le cântau osanale, pe oriunde
şi-ar fi plimbat fastul şi bogăţiile. Trăiau în case mari,
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înalte ascunse după garduri de nepătruns nici măcar
cu privirea Nimeni nu putea zări ce se află dincolo
de ziduri, doar acoperişurile aurite ale palatelor.
Pe lângă acestea, Castelul Cenuşiu Al Împăratului
cel Hain părea o biată magherniţă. Dar lor, Noilor
Pocitanii, nu le era de-ajuns! Cu cât aveau mai mult,
cu atât voiau şi mai mult! Bieţii locuitori de pe
Insulă, habar n-aveau ce li se întâmplă, curgeau
zdrenţele de pe ei, munceau din zori până în noapte
sperând că în curând se vor împlini promisiunile
primite de la Noile Pocitanii.

Dar destui oameni nu s-au lăsat amăgiţi şi
unii dintre ei, cei mai înţelepţi şi mai puternici, au
reuşit să fugă în munţi, acolo unde odinioară, spune
povestea, trăiseră în vremuri de restrişte,
Moşneagul cel Alb şi Nepotul său.

Au rătăcit multe luni de zile în căutarea
Poienii Neştiute, au înfruntat drumuri obositoare,
s-au căţărat pe stânci abrupte, pe care nu creştea
nici măcar un copăcel, au coborât în prăpăstii
adânci, au sărit din piatră în piatră prin apa
şuvoaielor care curgeau la vale, tocmai din vârful
muntelui, au străbătut grotele din pântecul
muntelui, au îndurat foamea şi vitregiile furtunilor,
dar nu s-au dat bătuţi! Unii dintre ei şi-au pierdut
puterile şi speranţa şi au pierit pe cale, fie s-au
prăbuşit de pe stânci, fie au rămas în urmă storşi
de vlagă şi de speranţe. Dar cei mai mulţi,
tineri,viguroşi şi cu voinţă de a merge mai departe,
pe drumul lor, s-au înverşunat şi după mult timp,
ajunşi pe creasta muntelui, descoperiră la picioarele
lor Poiana cea Neştiută!

Acolo l-au găsit numai pe Nepot,
Moşneagul părăsise lumea aceasta de multă vreme.
Rămas singur, Nepotul nu plecase din Poiana cea
Neştiută de nimeni.

Folosindu-se de învăţăturile Moşului
despre datini, despre sufletele şi năzuinţele
oamenilor, de sfaturile pe care Prinţul i le dăduse
dealungul călătoriei în care cunoscuse puterea
naturii, a gândului şi a cumpătării, Nepotul se
apropiase de păsările cerului şi de animalele pădurii,
care îl înconjurau cu dragoste, îi purtau de grijă şi
vegheau asupra lui. La rândul său Nepotul Moşului
le iubea pe toate, şi încet-încet a învăţat graiul
fiecărui animal, al fiecărei păsări şi astfel el ştia
tot ce se petrece pe Insulă. Păsările îi povestiseră
despre Noile Pocitanii care cuceriseră toată insula,
despre bogăţia în care se lăfăiau aceştia, despre
cât de mult se schimbasră oamenii, şi desprea ceata

care pornise în căutarea lui pe potecile ascunse ale
muntelui. Urşii, căprioarele, iepurii le urmăreau paşii
prin păduri având grijă să nu se rătăcească unii de
alţii, să-i atragă spre locurile cu fructe din păduri, cu
faguri de miere şi cu ciuperci spre a nu-şi perde de tot
puterile.

Aşa că atunci când apărură pe creasta
muntelui, oamenii erau aşteptaţi de Nepot şi primiţi cu
bucurie şi iubire. Noaptea, în jurul focului îi povestiră
ce se petrecuse jos în vale şi ţinură sfat despre ce puteau
ei să facă pentru a scăpa de tirania Noilor Pocitanii, şi
cum ar fi putut Nepotul să-i ajute.

În Castelul de Cleştar, Domniţa Donosteea
împreună cu Moşopal şi Balaurul cel Credincios, de
pregăteau de plecare. Unchiul Auraş ramase să se
îngrijească de treburile de zi cu zi împreună cu ceilalţi
pitici, până la înapoierea celor călători.

Cei doi călători socotiră că era necesar să ia
cu ei un cufăr mare cu tot felul de pietre preţioase şi
bulgări de aur, poate le vor fi de folos pe acolo pe unde
se duc.

Moşopal i-a dat Donosteei paloşul cel cu
flacără care-i aparţinuse tatălui ei, piatra dătătoare de
viaţă pe care o purtase Domniţa cea Bălaie, mama ei.
I-a mai dat o cutie vorbitoare pe care o meşteriseră
piticii, cu ajutorul căreia putea vorbi cu cei rămaşi la
Castelul de Cleştar în caz de nevoie.

După ce au cărat toate cele în capul balaurului,
îşi luară rămas bun de la pitici, care rămaseră cu ochii
înlăcrimaţi în grota de unde Balaurul se pregătea să.şi
ia zborul.
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Site-uri utile pentru elevi şi studenţi
Vă recomandăm să lecturaţi site-urile de mai

jos pentru că deşi includ lecţii de
informatică  veţi găsi anumite lucruri utile:

1.Tabel de taguri HTML de început şi de sfârşit
2. Tabel de comenzi HTML
3. Câteva secvenţe cu explicarea controalelor, utile pentru pagini
web
4. Tabel de caractere speciale
5. Tabel de culori
6. Câteva exemple pentru formatarea paginii, textelor şi imaginilor
7. Glosar de elemente utilizate în secvenţele HTML
8. Inserarea unor secvenţe „Script”

Paginile fac parte din site-ul arhivă creat de ing. Antonio
Tomoniu, în vremea când era student la C.T. Craiova

HTML pentru

gestionarea

blogului dvs! Limbajul HTML:
http://www.tismana.ro/ctcraiova/html/index.htm

REALIZAREA UNUI SITE:
http://www.tismana.ro/ctcraiova/site/index.htm

Visual Basic:
http://www.tismana.ro/ctcraiova/index.htm

Vedeţi şi limbajul Pascal de pe pagina ing. Liviu Florian Jianu:
http://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/studii/liviu-florian-jianu

ANUNŢ SAMANATORUL
Revista Internaţională STARPRESS - www.valcea-

turism.ro a desemnat câştigătorii Concursului Internaţional de
POEZIE Pentru Românii din Intreaga Lume , STARPRESS 2012
, editia a lll-a (care se desfasoară din doi în doi ani ) şi ai
Concursului Internaţional de PROZĂ Pentru Romanii din
Întreaga Lume , STARPRESS 2012 , ediţia l-a. Un număr record
de concurenţi s-au înscris la cele doua secţiuni , 8497
(optmiipatrusutenouazecisisapte ) ceea ce întăreşte încă o dată

zicala "românul s-a născut poet !"
FELICITĂRI !

Colaboratorul nostru Liviu-Florian Jianu a primit la acest concurs o «Menţiune
specială» pe care a dedicat-o astfel:

«Dedic acest premiu, cu recunoştinţă membrilor şi conducătorilor   Partidului
Comunist Român, şi  oamenilor  Securităţii Republicii Socialiste România,
mulţumită cărora am avut o copilărie, o adolescenţă, şi o tinereţe cum nu îmi pot
inchipui altfel, Raiul pe Pământ.»
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Comandor(r.) TRAIAN POPESCU - (n. 1953)
Bancuri din vremea lui Ceauşescu

Precizare: Domnul Traian Popescu a selectat din corespondenţa sa
pagini extrase din « Arhiva comică a Securităţii» o lucrare de Carmen
Chivu şi Mihai Albu, cercetători acreditaţi pe lângă CNSAS. Răsfoirea
dosarelor de la CNSAS poate provoca, uneori, şi hohote de râs. D-l

Popescu mai adaugă şi bancurile şi sloganurile pe care noi cei trăiţi în
comunism le spuneam seara la cârciuma din sat, şi uneori, a doua zi la

interogatoriul miliţiei.

Întrebat cu cine semănăm noi, comuniştii, un
ţigan răspunde:

"Cu Adam şi Eva, pentru că şi ei umblau
dezbrăcaţi.

Şi cu Cain şi Abel, pentru că şi ei, deşi fraţi,
s-au omorât între ei.

Şi cu cei trei crai de la Răsărit, care au mers
după stea şi au ajuns la iesle"

Un internat în Azilul de nebuni e întrebat:
-Dumneata de ce eşti internat?
-Am vrut să fug peste hotare.
-Pentru aşa ceva se stă la închisoare, nu la

balamuc.
-Da, dar eu am vrut să fug în Uniunea

Sovietică.

-Tovarăşe, de ce ai propus la şedinţa de partid
să fim ocupaţi de chinezi?

-Să vă spun sincer? Vă daţi seamacum e, ca
să ajungă la noi câteva miliarde de chinezi
mărşăluind peste Uniunea Sovietică.?

Un cetăţean a spus că şeful Partidului este
un mare idiot. Pentru aceasta a fost imediat
arestat şi condamnat la 25 de ani şi trei luni de
închisoare

Toată lumea se întreba de ce a fost condamnat
la 25 de ani şi trei luni. S-a aflat că a primit trei
luni pentru insulta adusă unui cetăţean al R.S.R.şi
25 de ani pentru divulgarea secretului de stat

Hruşciov şi Kennedy stau pe malul mării şi
fac plajă.

Hruşciov citea"Capitalul"lui Karl Marx, iar
Kennedy, Biblia.

La un moment dat Hruşciov începe să râdă.

Kennedy vrea să ştie de ce râde şi Hruşciov
îi arată ce scrie în carte:

“Socialismul este groparul capitalismului”.
După puţin timp începe să râdă Kennedy.
Întrebat de Hruşciov de ce râde,acesta îi arată

ce e scris în Biblie:
“Cine sapă groapa altuia cade el însuşi în ea”.

Nicolae Ceauşescu în vizită la Căminul
Studenţesc.

Studenţii, nemulţumiţi de cantină, cer să li
se măreascăîndemnizaţia.

Se aprobă creşterea de la 10 lei la 12 lei pe
zi.

Urmează vizita la o puşcărie, unde deţinuţii
sunt şi ei nemulţumiţi.

Se aprobă creşterea îndemnizaţiei de la 5 lei
la 50 de lei.

Ion Gheorghe Maurer e revoltat şi cere
explicaţii.

Atunci Ceauşescu îi zice:
-Taci mă, nu fi prost, că noi studenţi nu mai

ajungem."

- Bulă, ce face tatăl tău?
- E activist de partid.
- Şi mama?
- Nici ea nu munceşte.

Aceste anecdote şi multe, multe altele, au
fost atent culese şi îndosariate de harnicii slujbaşi
ai poliţiei politice.

Nu pentru hazul lor, ci pentru potenţialul
incriminator.

Cei care le "raportau" aveau întotdeauna grijă
să se "distanţeze" de asemenea atitudini
"neprincipiale"şi să îşi arate limpede
dezaprobarea.
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Tonul scorţos şi impersonal al notelor
informative nu face decât să sporească efectul
comic:

"Tot S. informează că acelaşi A. a povestit
despre inmânarea tovarăşei Elena Ceauşescu
a Premiului pentru cea mai bună agricultoare.
Pentru că a arat o ţară întreagă cu un singur
bou".

Nici măcar în perioada "deschiderii" din
anii '70, Securitatea nu a renunţat la obiceiul
de a consemna, conştiincios, infracţiunile prin
umor.

Turnătorii rămăseseră la fel de zeloşi.
Unul informa că un amic obişnuieşte să

spună:

"Pământul este al aceluia care îl munceşte-
dar recolta nu!"

Altul pâra o colegă de cancelarie, care ar
fi spus, în septembrie 1975:

"Va trebui să învăţăm să înotăm pe spate
fiindcă, dacă vin alte inundaţii, vom fi nevoiţi
să facem pluta, iar cu mâinile să aplaudăm
elicopterul prezidenţial".

Tot o profesoară face obiectul unui alt
denunţ:

"Permiteţi-mi să raportez, în legătură cu
glumele tendenţioase, profesoara M A. mai
scapă din când în când câte o astfel de glumă.

În ziua de 22.10.1976 i-a explicat
profesorului de muzică cum cântă un surdo-
mut melodia “M-am născut în România”:  “îşi
dă cu pumnii în cap".

Într-un alt document de arhivă citim:
"S. informează că A. i-a recitat lui N. (care

a râs) versurile:

Aş citi, dar n-am lumină
Aş pleca, dar n-am benzină
Aş mânca, dar n-am mâncare
Aş muri, n-am lumânare.

Reclame din
perioada ailaltă

Vreţi să cuceriţi femeia,
Folosiţi săpunul Cheia.

Moarte sigură cu cobra,
Dar mai sigură cu

Mobra.

Cu motoreta Carpaţi,
Staţi în cur şi reparaţi

Nu mai fumaţi ţigări Kent,
Că vă lasă impotent.

Vreţi să deveniţi bărbaţi,
Fumaţi doar ţigări Carpaţi.

Sifilisul de Constanţa,
Face tenul ca faianţa.

Până şi-mpăratul Nero,
Se spăla la cur cu Dero.

Pasta de dinţi Cristal,
Face dinţii ca de cal.

Aquafresh în trei culori,
Cariază de trei ori.

Dacă bei ţuică de prună,
Orice-babă-ţi pare bună.

Mâncaţi coji de mere verzi,
Şi-o s-ajungeţi somalezi.

Sutien de Cluj-Napoca,
Face ţâţa ca şi roca.
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Pentru manualul de utilizare UnivTest Generator Pro, scrie aici:
antonio.tomoniu@prietenii-tai.ro
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Mai multe despre UnivTest Generator Pro:
http://prieteniitai2012.blogspot.ro/
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APELĂM LA COLABORATORII NOŞTRI, SĂ NE FACĂ O DONAŢIE CÂT
DE MICĂ PENTRU A FI PUBLICAŢI ÎN SITE-URILE «Sămănătorul» sau

în alte publicaţii ale Asociaţiei «Semănătorul Tismana»!
Cerem sprijinul tuturor - cititori, autori, colaboratori -  pentru ca site-
urile şi apariţia revistei «Sămănătorul» să continue! Ele nu pot apare

fără sponsori! Fiţi solidari pentru a-i susţine prin cotizaţie pe studenţii
şi pensionarii singuri sau cu pensie mică, ca să-şi publice şi ei

scrierile gratuit la editura online pe bloguri sau site-urile Google !

DORIM IAR UNITATE, SOLIDARITATE, COEZIUNE, FRATERNITATE!
VREM O ROMÂNIE NORMALĂ, NAŢIONALĂ ŞI NU UNA A FIECĂRUIA!

Membrii cotizanţi de până acum vor primi gratuit legitimaţia şi
un DVD cu următorul conţinut:

- TOATE revistele apărute din mai 2011 şi până în prezent (15 rev.);
- Un documentar, un film artistic,  filme HD
- 200 de diaporame Power Point

DVD-ul se trimite şi celor care sposorizează cu 20  lei  Asociaţia "Semănătorul
Tismana" prin mandat postal-Asociatia Semanatorul Tismana,  presedinte Nicolae
Tomoniu Str. Tismana, nr. 153, Cod postal 217495 Tismana, Jud. Gorj sau prin transfer
bancar Asociaţia Semanatorul Tismana, Cod fiscal C.I.F. 29532170 Cont Iban
RO45RNCB0149125641110001  BCR filiala Gorj, Cod SWIFT - RNCBROBUXXX

Dacă n-aveti disponibili bani acum, descărcaţi ARHIVA COMPLETA ONLINE a
"Revistei Sămănătorul":

 http://www.tismana.ro/samanatorul/index.htm
E-mail-uri folosite de Asociaţia "Semănătorul Tismana": posta@samanatorul.ro

şi redactie@samanatorul.ro   atenţie,  posta si redactie fără diacritice

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


