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Un editorial
de Nicu N. Tomoniu
membru al LSR

O ştire senzaţională!

ULTIMUL PETIC DIN MANTIA
LUI MIRCEA CEL BĂTRÂN,
DESCOPERIT LA TISMANA
www.tomoniu.ro
Totul s-a întâmplat banal, la o întâlnire cu “stâlpul” culturii şi patrimoniului gorjean,
preşedintele Ion Cepoi, alflat - cum altfel - la Festivalul Cântecului, Dansului şi Portului Gorjenesc
de la Tismana şi care se interesa cum stau cu scrierea monografiei Tismana. “- E mare d-le
Cepoi şi are sute de imagini, se poate aşa?”, “Dacă-i vorba de Tismana, merită efortul!” I-am
promis că peste o lună-două îi trimit volumul I, după ce îl voi mai completa cu câţiva eroi ai
războiului de Independenţă a României şi Primul Război Mondial. Şi m-am pus pe treabă...
Crişan Ioan Rădulescu este un geolog împătimit ca şi mine de patrimoniul Tismanei. Încă
din vremea lui Ceauşescu, explorând prin anii ‘70 peşterile Tismanei, îmi şoptea: “Când o muri
Ceaşcă, căutăm în pod lada lui bunicu’...”. Şi a venit 1989, Ceauşescu fu împuşcat ca un câine la
drumul mare - printr-un simulacru de proces - şi noi tot nu mai căutarăm în pod: “- Tot comuniştii
conduc Nicule! Cei care-s acum la putere l-au băgat la puşcărie pe “chiaburul” de bunicu’ pentru
că nu şi-a arat pământul”. Şi trecură iar mai bine de două decenii... “Măi Crişane, uite că începură
să ne conducă ţara şi nepoţii comuniştilor din 1989, hai să scoatem lada aia! O fi plouat-o...”
Şi iată cum o comoară apare întotdeauna în mod neaşteptat! Pictorul Ghiţă BarbuBărbulescu ţinea în pod o diplomă unicat acordată lui şi semnată personal de Regina Elisabeta
(poetă la “Sămănătorul 1902-1910 sub pseudonimul Carmen Sylva). Ghiţă Barbu-Bărbulescu,
bunicul lui Crişan Rădulescu, fusese un erou naţional, cu nimic mai prejos ca alţi eroi ai neamului,
deţinând numeroase diplome şi medalii militare, unele destul de rare, fiind considerate de către
colecţionari printre distincţiile bine cotate din vremurile celor două mari conflagraţii mondiale.
Dar piesa “bombă” a comorii de patrimoniu, aflată în colecţia personală a lui Crişan Rădulescu,
o constituie un petic din mantia de suveran a lui Mircea cel Bătrân (1386-1418), zis şi Mircea cel
Mare, o relicvă scăpată ca prin minune de preoţii Mânăstirii Cozia, după ce mantia trecu prin
(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.edituraonline.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
Format PDF cu linkCuri
http://www.samanatorul.ro/reviste-2012/arhiva.htm
Arhiva FLASH cu linkuri
http://www.scribd.com/semanatorul
Format document simplu scribd
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foc şi sabie păgână în vremea ocupaţiei turceşti, apoi alt foc şi altă sabie, de astă dată creştină,
în vremea austriecilor. Minune dumnezeească! Mantia voievodală a lui Mircea-Vodă nu arse la
Nicopole când Mircea luptă alături de cruciaţi, nu arse complet nici la Cozia, ci la porunca lui
Dumnezeu, călugării o salvară dintre bunurile marelui voievod care fuseseră incendiate. Un
petic din mantia lui Mircea-Vodă1) , reprezintă pentru România o dovadă irefutabilă că voievodul
era juridic un suveran al unei ţări independente de îndată ce purta o mantie interzisă a se purta
la vremea aceea de alţii decât de suverani şi înalţi prelaţi.2)
Barbu D. Ghiţă, (stânga) cunoscut ca pictor sub numele Ghiţă Barbu
Bărbulescu, este fiul Dincă Gh. Barbu, (dreapta) un
plugar vânjos din comuna Gemeni, plasa Câmpu,
judeţul Mehedinţi cel care prin vitejia în luptă de la
Smârdan l-a făcut pe Osman-paşa, rănit la picior, să
se predea generalului Mihail Cerchez (?-1922).
A primit ordinul şi medalia “1877”, după
proclamarea independenţei Carol I înfiinţând acest
ordin prin lege la 10 mai 1877, fiind echivalentul celui
mai vechi ordin naţional "Steaua României" creat în
1864 de Cuza Vodă dar având deviza "In fide salus"
(În credinţă e salvarea). La 10 mai 1906, sub nr. 1103,
primeşte Medalia jubiliară „Carol I” ca “soldat veteran
din Comuna Gemeni”.
Demn urmaş al acestui ostaş-plugar ce luptase
în Războiul de Independenţă a României, iată că cu nr. 1380/7 nov. 1913 şi
“soldatul Barbu Ghiţă, contingentul 1905” primeşte la rândul lui medalia
„Avântul Ţării”. Apoi, avansat în grad, sergentul Ghiţă Barbu Bărbulescu
se umplu de glorie pe câmpul de luptă şi primi în dar din partea generalul
armatei franceze Henri Mathias Berthelot (1861-1931) în Primul Război
Mondial, binoclul acestuia. În cadrul Regimentului Gorj, Nr. 18, primi din
ordinul M.S.R. Ferdinand I “Crucea Comemorativă a războiului 1916-1918”
cu baretele Carpaţi, Jiu, Mărăşti şi Mărăşeşti. Până la demobilizarea din 16
iunie 1918, împreună cu contingentul său 1905, pieptul pictorului se umpluse
de medalii. Se născuse la 8 apr. 1883 (m.1967), la Dârvari lângă Pleniţa,
urmase cursurile Şcolii de pictură la Craiova, l-a avut ca profesor inainte de
anul 1900 pe Costin Petrescu, profesor care l-a avut elev şi pe Iosif Keber
(1897-1989) din Târgu Jiu şi pe care Bărbulescu l-a cunoscut. Era probabil
mai ataşat de C. Petrescu pentru că are în lada lui de la Tismana două
fotografii de-ale profesorului, cu o notă: “Sora mea Dinuţa”. Devenind pictor
autorizat, pictează biserica din Tismana în anul 1902, prin anii 1930 bisericile
Pocruia, Ungureni şi icoanele bisericii din Vânăta aşa cum era obiceiul în
acel sat, unde biserica fiind din lemn, s-au vrut icoane donate de săteni.
Are pictate peste 50 de biserici în judeţele Mehedinţi, Dolj, Gorj şi
Vâlcea, multe din picturile sale fiind măcelărite în timpul comunismului sub
pretextul “restaurărilor” de un angajat, semnat I. Bărăscu, al Mitropoliei
Olteniei. Acesta a spoit în 1981 şi biserica Ungureni pictată în 1932.
Despre biografia pictorului vom mai vorbi. A fost băgat la
închisoare în anul 1953, pentru că “fiind chiabur, nu-şi lucrase
pământul” dar odată cu venirea lui Ceuşescu la putere, prin decretul
717/28.07.1967, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, ia conferit medalia “Virtutea ostăşească” clasa III-a, semnând Ministrul
Forţelor Armate, Gl. col. Ioan Ioniţă. Slabă recompensă! Ea păleste
ca importanţă faţă de medalia de onoare “Vatra luminoasă REGINA
ELISABETA” însoţită de “Diploma de onoare” semnată personal de
Majestatea Sa Regina Elisabeta, la 13 oct. 1908, cu nr. 2488, comoară
din lada ascunsă în podul casei pictorului Bărbulescu.
1) La Cozia nu se mai păstra nimic din mantie după războaie. Din peticul deţinut de Crişan
Rădulescu, acesta a donat Mânăstirii Cozia o mostră pentru datarea cu carbon. De amintit că
expertiza C14 nu se poate face decât prin ardere...
2) Că Mircea-Vodă era poziţionat în bătălia de la Nicopole (25 sept. 1396) în flancul stâng
al cruciaţilor, situaţia nu diferă prea mult de poziţia noastră de azi în UE, unde suntem ”mâna doua”.
Dar ca un blestem, Coana Europa deveni şi ea, la rându-i, flancul stâng al Unchiului Sam. Mai e
necesar a mai aminti că Mircea îi bătu pe turci la Rovine, fără niciun ajutor străin?
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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»

ABUZUL SI CRIZA DE AUTORITATE
Deşi cronologic, analiza acestui
binom politic ar fi trebuit să continue cu debutul
perioadei Emil Constantinescu, evenimentele
ultimelor luni, care au bulversat societatea
românească, mă obligă să amân evocarea unui
ieri al rătăcirilor, în favoarea unui azi al sforăriilor
învrăjbitoare. Un azi în care balansul dintre abuz
şi criză şi-a pierdut relativa simetrie a pendulului
pentru a se bălăcări în haosul giruetei care cârâie
precum bate vântul nemerniciilor.
Momentul de ruptură al regimului Băsescu
s-a produs în decembrie 2011, atunci când românii
au fost din nou scoşi în stradă de esclada abuzurilor
săvârşite de guvernele marionetă, păpuşerite de
preşedintele « jucător », în realitate sforar. Abuzul
şi aroganţa celui de la Cotroceni faţă de doctorul
Arafat n-a fost cauza, ci prilejul, ultima picătură
dintr-un pahar ce se umpluse deja. Inlocuirea
guvernului Boc, cu unul condus de şeful serviciilor
secrete a reprezentat în esenţă nu un răspuns
înţelept la solicitările societăţii româneşti, ci unul
arogant şi abuziv, ba chiar un act de băşcălie tipic
băsescian. Nu l-aţi mai vrut pe Boc ?!.. Iaca, vă
dau unul care să vă sature…Si acesta ne-a săturat
foarte repede. Fiindcă abuzul de autoritate duce
aproape totdeuna la criza de autoritate. Răzvan
Ungureanu, - un fel de întruchipare a autorităţii
(fost şef de serviciu secret, băiat deştept, bine
şcolit, cu un discurs plin de « rafinamente ») – a
nuntit abuzul cu criza, terminându-şi lamentabil
aventura guvernamentală.
Dezamăgitor este că priv area
preşedintelui de instrumentul său guvernamental
nu s-a făcut cu mâinile curate. Lipsa de autoritate
a opoziţiei, care ar fi putut accede la guvernare
direct, prin demisia guvernului Boc sau Ungureanu,
dacă cei ieşiţi în stradă s-ar fi simţit reprezentaţi
de USL, a fost amortizată, sau mai bine zis tratată
cu pomada compromisului şi a jocurilor de culise.
Adică aceeaşi unsoare cu care şi-au tratat anemia
şi impotenţa politică înv ingătorii dubioşi ai
alegerilor din 2009. Vehemenţii critici ai
traseismului şi fariseismului politic, au devenit
deodată toleranţii şi ipocriţii beneficiari ai acestora.
Florin Frunzăverde şi-a asumat astfel rolul de
personaj emblematic şi port-drapel al

transhumanţei politice (că tot are el un nume care
logodeşte floarea, -cam veştedă – cu frunza, - mai
curând ruginie decât verde) şi, prin intermediul lui şi
a celor care l-au însoţit întru paşterea altor imaşuri,
opoziţia a juns la putere.
Dacă această manev ră ar putea fi, nu
justificată, dar măcar explicată, prin raţiunile ei
politice, comportamentul ulterior al celor ajunşi la
putere nu mai poate avea nici măcar privilegiul
explicabilului. Fiindcă tranzacţia cu UNPR, manevrele
legislative pentru schimbarea preşedinţilor celor două
camere, a avocatului poporului şi a unora din
atribuţiile Curţii Constituţionale, toate culminate cu
decizia privind referendumul de suspendare a
preşedintelui, au fost nu doar expresia abuzului de
autoritate, ci şi proba lipsei de înţelepciune şi
maturitate politică. Fiecare din aceste acţiuni, mai
puţin tranzacţia descalificantă cu formaţiunea de
transfugi fripturişti, este justificată şi se impunea a
face parte din programul acţiunilor viitoare ale
guvernului şi ale parlamentului. Dar ale parlamentului
şi ale guvernului rezultate din alegerile parlamentare.
Cele care ar fi acordat legitimitate autentică instituţiilor
constituite şi care, fără nici o îndoială, ar fi încununat
cu succes toate aceste acţiuni. Iar după succesul la
lagerile locale, - dacă activitatea guvernului ar fi avut
în centru problemele României şi nu gâlcevile politice
– succesul din decembrie ar fi fost deplin. Ceea ce, după cele întâmplate în ultima vreme – nu mai este
atât de sigur.
Apoi, organizarea şi
desf ăşurarea
referendumului, precum şi cele care au urmat, au
evidenţiat cu şi mai mare pregnanţă maladiile
autorităţii, între abuz şi criză.
Prima constatare care se poate face este că,
precipitând lucrurile şi exagerând importanţa victoriei
din alegerile locale, USL a tratat cu superficialitate
pregătirea cu rigoare şi responsabilitate a
referendumului. Aici se poate constata din nou rolul
autorităţii şi imperativele ei. Cu un prim ministru
vulnerabilizat de plagiatul tezei de doctorat şi de
manevrele instituţionale de a-l nega, cu un preşedinte
interimar care se remarcă doar prin talentul oratoric,
fără a putea să se mândrească cu performanţele lui
studenţeşti şi parlamentare, cu un şef de guvern
care-şi dezvăluie în mod repetat incompetenţa
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de a-şi alege miniştri, deci cu lideri lipsiţi de autoritate
personală, autoritatea instituţională ori devine
abuzivă, ori rămâne ineficientă. Si USL s-a ilustrat
în ambele sensuri.
Ceea ce este mai grav este faptul că asemenea
tare, - împreună cu propaganda adesea mincinoasă
şi anti- românească, promovată de europarlamentarii
pedelişti, de Traian Băsescu însuşi şi nu în mică
măsură de partizanii lor din străinătate, uneori aflati
pe poziţii importante în instituţiile europene – au
maculat imaginea României, i-a afectat intersele şi,
mai ales, au permis unor reprezentanţi ai Uniunii
europene să se comporte faţa de România, faţa de
Parlamentul şi guvernul ei ca nişte guvernatori în
v echile colonii. Dacă în această problemă
preşedintele interimar a exprimat o poziţie demnă şi
responsabilă faţă de poporul român, primul ministru,
- cu lestul plagiatului pe umeri şi cu dorinţa de a
rămâne cu orice preţ în scaunul de şef al guvernului
– s-a comportat ca un supus al Curţii Otomane ,
aceptând amestecul partizan şi neprincipial în
problemele interne ale unui stat suveran. Evident
că acceptând condiţia pragului, Victor Ponta s-a
comportat nu numai slugarnic, ci mai ales arogant.
Estimând cu multă generozitate, aproape cu fudulie,
deşi fără temei, calităţile proprii, susţinerea populară
şi slăbiciunile PDL, ale lui Băsescu însuşi, el
împreună cu întregul USL au ratat demiterea
preşedintelui şi au afectat grav spiritul cetăţenesc şi
onoarea celor 7,5 milioane de români care au votat,
cu deplin temei, înlăturarea din fotoliul prezidenţial
a celui care l-a dezonorat şi compromis. Inclusiv în
cadrul referendumului, unde s-a comportat aşa cum
a făcut-o în toată activitatea lui politică : a declarat
rituos, solemn şi plin de încredere că el se supune
voinţei populare, ba a şi ameninţat deschis că rupe
relaţiile cu PDL, dacă acesta cheamă populaţia la
boicotarea referendumului dar la câteva zile a
schimbat macazul cu 360° (că tot a fost el şi ministru
la CFR) ; a cerut respectarea instituţiilor statului,
dar primul care le-a violat a fost el însuşi, plângea
cu lacrimi de crocodil soarta României ca şi cum nu
el şi guvernele lui ar fi fost principalii vinovaţi de
starea ţării ; a purtat o campanie electorală suburbană care a « beneficiat », din păcate, de o replică
în acelaşi registru de mahala. Evident, Traian
Băsescu şi PDL au influenţat imoral şi în esenţă ilegal
participarea le referendum şi invalidarea lui, aşa cum
au făcut-o şi cei câţiva reprezentanţi ai Uniunii
Europene. Dar la ce se aştepta USL ? La onoare, la
bună credinţă, la respect al legilor şi moralei ? !...
Nu se cunoştea subordonarea partizană de către
preşedinte a unora dintre instituţiile importante ale
ţării ?!...De ce demascarea profilului uman şi politic
lamentabil al unora dintre membrii Curţii
Constituţionale a fost făcută abia după decizia
acesteia privind invalidarea referendumului şi nu
atunci când ei au fost numiţi într-o instituţie crucială,
prin autoritatea cu care era investită ?! Intr-un

organism de mare autoritate au fost promovaţe
persoane nu doar cu autoritate personală
îndoielnică, ci compromise moral şi politic. Numai
că ei nu s-au numit singuri şi nici Traian Băsescu
nu i-a scos din buzunar aşezându-i pe scaunele
autorităţii. Unde a fost Parlamentul, unde partidele
politice şi societatea civilă, unde presa, atât de
harnică şi performantă în demascarea post
referendum ?!...
Să ne mirăm de neruşinarea lui Traian Băsescu
care calcă în picioare voinţa unei majorităţi cu
peste 2 milioane mai mare decât cea dubioasă
prin care s-a proclamat din nou preşedinte în 2009
? Să ne mirăm că această siluire a democraţiei
este salutată ca o victorie de reprezentanţi ai
Uniunii Europene şi ai Statelor Unite, cei care se
pretind apărătorii democratismului (dar numai
până le sunt atinse interesele) ? Să ne mirăm că
Dan Diaconescu îşi bate joc de autorităţile ţării şi
de bieţii salariaţi ai Oltchimului, deveniţi obiect
de negustorie politică şi circ mediatic ?
Intr-o societate în care autoritatea
personală e dispreţuită iar cea instituţională
abuzată, în care partidele nu sunt capabile să-şi
promoveze lideri autentici, cu autoritate personală
şi voinţă de a sluji ţara şi nu a se sluji de ea, întro societate în care obiectivele oamenilor politici
nu sunt rezolvarea problemelor ţării, ci vânarea
de fotolii aducătoare de putere şi beneficii, şansele
redresării României, în armonie cu valorile ei
materiale şi umane, nu pot fi decât compromise.
Iar când vezi profilul şi componenţa formaţiilor
politice recent apărute, - pretinzându-se expresie
a tinereţii şi a noului în politică – nu-ţi poţi întemeia
speranţa decât în spiritul « pesimistului »
Eminescu : « Alte mâni, mai pure, alte inimi,
lămurite în flacăra durerii şi abnegaţiunii, vor
ridica semnul tainei cei mărturisite înaintea
unui popor ce-şi aşteaptă mântuirea, nu mâini
de negustor de vorbe şi de principii, nu mâni
de speculanţi de sentimente ».
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FLORA MĂRGĂRIT STĂNESCU(n.1948) poet, prozator.

In creierul munţilor
Vol. al II-lea

Contradicţii

- Bravo fata mea, aşa te vreu ...revoltată, nu deprimată,
alţii să-ţi plângă...păcatele tinereţii,
tu nu ai de ce să plângi.
Răutate mică ce eşti....pot să pornesc maşina? Te-ai
mai liniştit? O cuprinsese în braţe cu multă dragoste şi duioşie,
regreta că o făcuse să sufere aşa de mult, dar conştient că era un
rău necesar. Fiecare dintre oameni trebuie să ştie care-i sunt
rădăcinile, fie ele bune sau rele.(fragment)
Autor: Flora Mărgărit Stănescu

Traian s-a oferit să o conducă la gară.
Îşi dădea bine seama că relaţia lor, nu
depăşise niciodată limitele unei f rumoase
camaraderii. Iulia ar fi putut alege o localitate,
undeva în împrejurimile capitalei, dar a preferat
un sat de munte. Simţea nevoia de aer curat şi de
o viaţă nouă. Ideea de a face naveta ani în şir, nu
o tenta deloc. Traian cu o maşină albă, nouă, foarte
elegantă, a ajutat-o cu valizele, apoi a urcat la
volan, într-o tăcere acuzatoare.
- Oare chiar vroia să o facă să se considere
o dezertoare, o tradătoare de grup? Sau nu găsea
nimic de spus? Sau era prea preocupat de
gândurile lui, se tot întreba Iulia în sinea ei. Cum
ar fi putut ea înţelege o astfel de tăcere? De multe
ori când discutau, observase o anume muzicalitate
a vocii lui, o privire mai mult cercetătoare decât
admirativă. Avea un farmec anume, cu un zâmbet
fin în colţul gurii lui, frumos conturate.
Realizase ea foarte bine, că se întâmpla
ceva cu Traian, dar această muţenie a lui, o
dezarma complet.
Nu reuşea să-l înţeleagă. În alte împrejurări
ar fi vorbit minute în şir, dar de data aceasta, nu
găsea nimic de spus.
Era foarte contrariată. Ca să rupă tăcerea îl
întrebase despre spitalul, unde urma să-şi facă
stagiatura. Răspunsul fusese neaşteptat şi fără ca
măcar să o privească.
- Eşti prea inteligentă să faci conversaţie de
complezenţă, spusese el cu o doză de amărăciune
în glas.
-Bunul simţ a încercat ea, te obligă uneori
să faci conversaţie, chiar cu şoferul de pe taxi, dar
dacă nu vrei...
- De ce nu şi cu pietrele de pe stadă, pentru

că treci peste ele...
- Eşti nedrept...de ce-mi vorbeşti astfel? cu
ce te-am supărat eu? poate într-o zi... vei fi mai
clar...
- Nu pe tine sunt eu supărat ci pe mine...nu
vrei să pleci mâine seară? Am avea timp să stăm
de vorbă.
- Nu se poate, am mult de lucru...curând
începe noul an şcolar... nu mă pot prezenta oricum.
Era aşa de trist, profilul lui grecesc cu trăsături fine,
iar fruntea luminată de cele mai multe ori, atunci se
întunecase.
O luptă se dădea în mintea şi-n inima lui. La
un stop îi prinde mâna şi o strânge cu putere, privindo insistent drept în f aţă. Cum semaforul se
schimbase, a pornit maşina fără nici o tragere de
inimă. Între ei nu se mai rostise nici un cuvânt.
La casa de bilete venise cu un bilet la clasa a
I a şi a scos-o din rândul mare, ce se formase la
ghişeul de clasa a II a. Ajutând-o să urce în tren, se
aşezase pe banchetă în faţa ei, îi cuprinsese mâinile
într-ale sale, dar fără nici un cuvânt. Iulia se gândea
cu teamă că tocmai la despărţire, ar putea auzi de
la el, o mărturisire despre ce simţea pentru ea. Era
confuză, se temea... sau dorea să audă, ce ar avea
el de spus, nici ea nu ştia bine.
De ce oare un viitor chirurg, un om cu atâta
sânge rece, în faţa unui om deschis, cu viaţa căruia
practic lucra, nu reuşea să-şi mărturisească
sentimentele, se întreba Iulia. Această tăcere
îndărătnică, ţinuse la distanţă două inimi care în altă
conjunctură, ar fi putut fi fericite.
- Oare ce taină închidea în el Traian? De ce
lăsa impresia că se loveşte de un zid, nevăzut de
către ceilalţi. Oare faptul că era o fată crescută la
orfelinat, îl împiedica să se apropie mai mult de ea?
Prin mintea Iuliei treceau cu repeziciune multe
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întrebări, la care nu av ea să
primească niciodată răspuns.
- De ce prefera Traian să
poarte pov ara unui astf el de
sentiment, în loc să se elibereze
printr-o mărturisire sinceră? Se
frământa degeaba. Spera oare că se
v a v indeca la scurt timp după
plecarea ei? Familia lui f oarte
onorabilă, ar fi obiectat ca ei doi să
fie prieteni mai apropiaţi?
Poate că da, poate că nu,
singurul lucru cert era că nu se purta
ca de obicei, privirea lui era tristă,
inima lui era grea.
În aceste condiţii, Iulia nu
putea face nici un fel de presupuneri.
El trebuia să se explice, desigur dacă
dorea acest lucru.
- De ce te-ai grăbit să pleci aşa departe?
spusese el într-un târziu. Sunt aproape trei ani,
de când te admir în tăcere, de ce pleci? de ce
fugi? O ştiu toţi prietenii noştri. Numai tu…nimic…
- Nu este drept ce-mi faci tu acum, de ce
o ştiu toţi şi eu nu? …nici un moment nu mi-ai
lăsat impresia că puteam fi altceva decât prieteni.
Plec acolo unde cred că-mi este locul. Tu ştiai
asta de mult timp. În acelaşi timp trenul se pusese
încet în mişcare, iar Traian şi-a luat grăbit rămas
bun şi a sărit din mers. Iulia s-a repezit la fereastră,
să se convingă că a ajuns cu bine pe peron. El
era în picioare, o privea cu mâna stângă ridicată,
în semn de salut, iar dreapta o aşezase pe inimă.
Iulia înţelese că în inima lui ocupa un loc important,
loc pe care nu reuşise să-l întrevadă, când se
întâlneau frecvent.
Pleca în noapte spre zorii unei vieţi noi.
Viaţa pe care şi-o clădise cu propriile ei puteri.
Pentru moment nu era nimic de făcut. După cum
spusese chiar el, timpul va decide ce se va
întâmpla mai departe.
- De ce trebuia să rezolve timpul, când ei
erau doi adulţi, cu concepţii sănătoase despre
viaţă? gândea ea, poziţia ei socială, modestă nu
s-ar putea schimba de la o zi la alta, nici mai târziu.
Nici timpul nici altcineva, nu va putea să schimbe
faptul că era crescută într-un orfelinat. Era ca o
pecete definitivă pe fruntea ei.
Se mai gândise la acest lucru de câteva
ori în ultimii ani de studii. Originea ei ambiguă,
putea fi o serioasă piedică în calea fericirii ei, dacă
cineva ar sta să o judece după acest aspect şi nu
după ceea ce este ea capabilă să facă.
- Cum s-ar fi putut prezenta Traian, la

părinţii lui cu o fată crescută la orfelinat, când ei erau
o familie de medici, din tată-n fiu? Pentru ei ar fi
însemnat probabil o străină oarecare, cu o spoială de
cultură, agonisită la seral. Atât şi nimic mai mult. Nici
nu ar fi fost prea departe de adevăr, dar părinţii lui
Traian, nu ştiau nimic despre ce simţea fiul lor pentru
ea. La o aniversare, o văzuseră în treacăt, cu întreg
grupul, fără să se amestece printre ei. Au lăsat tineretul
să se distreze. Cu siguranţă că nu o considerau o
intelectuală potrivită pentru el.
Asemenea gânduri o absorbiseră pe Iulia, în
timp ce trenul alerga în noapte, într-o mare de
întuneric. Din loc în loc întunericul era sfâşiat de câteo salbă de lumini. În mintea Iuliei nimic nu era clar.
Regreta sincer suferinţa lui Traian, dar ea..rămăsese
foarte nedumerită. În cei trei ani de când se
cunoscuseră, nu-i dăduse niciodată ocazia să o
creadă, frivolă sau cochetă, dar nici materialistă nu
era. Dimpotrivă, era prea idealistă. Se considera o
persoană cinstită şi destul de prudentă în a-şi irosi
sentimentele.

Citiţi şi vol. I:

http://www.samanatorul.ro/editura/Fl-M-Stanescu-In_creierul_muntilor-vol-I.pdf
Citiţi întregul volum II pe site-ul

http://www.samanatorul.ro/editura-online/

http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Flora_Margarit-Stanescu-In_creierul_muntilor-vol2.pdf
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ELENA ARMENESCU - (n. 1948,
Tătărăştii de Sus - Teleorman) poet,
membru USR. Cititi biografia pe site-ul
personal www.elenaarmenescu.ro .

SONETE
Ilustratii de
Victoriţa Duţu

Ariadna
De n-am să te ating sau văd vreodată
De vei pieri pe veci din calea-mi luminată
Te chem, te strig, te simt în somn, în gând
Şi pe feericul tărâm al astrelor te plimb.
Trec norii, dintre mesteceni iar răsare luna
Suspinul tău de dragoste le ascult într-una
Mă poartă-n zbor stelar prin zare- adâncă
Şi mă răpeste din galaxii de beznă încă
Mă curăţă de întuneric cu lumină preacurată
Descătuşare-n vis, izbândă adevărată
Pe ţărm m-aduce strigăt dulce de iubire
Redându-mă oceanului de dor în izbăvire.
Toţi pământenii ştiu azi ce vrut-a Dumnezeu
Din labirint, te scoate firul dragostei, Tezeu!
.
Eu, poate-atunci voi învăţa
Prin anii ce-au trecut
A fost o seară când te îndurerai să simţi
Că nu e vis, că eu exist, că tu exişti!

Cristale-n rugă
Îmbătrânit de-a muritorilor povară
Îţi sădeam întinerirea în cânturi de vioară
Cu gândul purităţii ades te atingeam
Apoi flacără devastatoare deveneam
De dragul tău, al împlinitei căutări
De dragul meu, ce-n patime şi desfătări
Ades mă risipeam, stârnind înfiorări
Cum dau cristalele în rugă-n înserări.
Rugatu-m-am şi eu, să mă înalţ în armonii
Te-am căutat şi te-am găsit în insomnii
Ştii! serile când m-atingeai cu flori opale
Diamantele minţii luminau catedrale!

Adunam ademeniri
Cândva credeam că voi atinge cerul
Adunam ademeniri să atrag misterul
Deodată m-am pomenit că traversez
Tunelul alb de adevărat, nu cum visez
Ghirlande line din lumină mă înconjor
Şi ajung fără să ştiu în ţara verbelor
Întâiul loc îl ocupa aşa cum se cuvine
Cel mai cunoscut de toţi “a iubi, iubire”
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Aşezat din întâmplare, ori cu rostuire
Lângă profundul ,, a rosti, rostire”
Restul prieteni ai mei nu vi-l mai spun
Îl veţi afla de mă -nsoţiţi pe magic drum.
Corăbiile nerostitelor cuvinte ne-au adus
Ofrandă gândului, zvon de lumină sedus!

Dor de început
Albastrul acesta azuriu, tulburător
Cheamă stăruitor spre un magnific zbor
Nebănuită poartă se deschide acum
Sub sceptrul minunatului gând bun
Lumina desferecată a cuvântului
Alunecă lin pe zidurile înţelesului
Tristeţile cad pradă unui flaut doar
Ochi imenşi visează-n zare un altar
Aripi de îngeri m-ating şi preschimb
Cântecul în săgeată fermecată, nimb
Chemător, mă face să-i urmez cu bucurie
Urcuşul traversat de curcubee, de tărie.

Drum neştiut
Nomazi ai iubirii, de n-am fi devenit
Despre noi înşine n-am fi ştiut nimic
Trandafiriul cerului, freamătul sălbatec
Logodna soarelui cu polenul lunatec
Temeliile munţilor, neverosimile tipare
Treptele, paşii cometelor, ai stelei polare
Aromele încifrate în patima ierburilor
Murmurul nedesluşit al izvorului cerbilor
Ce urmază să ne scalde azi, totdeauna
În extazul azurului, când trăire Una
Adieri, la tâmple ne torc poveştile, sensul
Ştiu unde le poartă împărăteşte mersul.
Toate cunosc regala , adevărata cale
Noi ştim drumul de-i cădere sau urcare?

Mi-e dor de călătorie, de mistic înfrupt
Ca seminţei galopul spre viitorul fruct!

Cântec frânt
M-ai coborât în iarnă, mi-ai jefuit lumina
Şi m-ai furat de o răsărită poartă
Cântecul meu frânt rătăceşte, rătăceşte
Dar nu va muri, neatins călătoreşte
Spre miraculoasa mea stea răbdătoare
Care m-ademeneşte-n cercuri rotitoare.
Fascinante, nevăzute păsări din abis
Mă locuiesc, mă fulgeră ideile ca-n vis
Mă ivesc zidindu-mă din ele ca-n magie
Din tâmplă-mi izvorăşte căutarea vie
În irizări diamantine zăresc deşertăciune
Simt cum mă străbate val de rugăciune!
Mă–nalţ în aşteptare ca pădurea-n adieri
În ochiul începutului râvnitei primăveri!

http://www.samanatorul.ro/editura-online/
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Elena_Armenescu-Sonete.pdf

Citiţi întregul volum pe site-ul
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AL. FLORIN ŢENE - (n. 1942). Poet, critic
literar, promotor cultural

CĂLCÂIUL VULNERABIL
AL MĂRII
Poeme
Staţiunea Jupiter şi Nisipurile de aur
(Bulgaria ) Vara lui 2012
Călcâiul vulnerabil al mării. II
Când marea geme aruncând valuri
Spre ţărm
Scoicile evadează pe stânci,
Doar una rămâne în marea agitată
Ferindu-I călcâiul din spumă de maluri.

Mileniu îşi scrie istoria pe oglinda
mării
O însingurată cuprindere de valuri
Îngenunchind în faţa aceluiaşi uscat,
Mileniul adăstat desculţ pe maluri
Îşi scrie istoria pe-un val de vânt curbat.

Nu ştiu prin ce cuvinte şi porunci
Pontul Euxin se teme de munte:
Poate de înălţimea şi veşnicia lui.
Iar muntele e înfricoşat de adîncimea mării
Cu hăul nimănui,
Ca viscolul în urma unei troici
Vuietul ei se retrage
în cochilia albă a unei scoici.

Urmele veacurilor

Şi stânci de cuvinte în spuma căruntă
Sunt scrise pe apă de la sud la nord
Istorii cu crime într-o existenţă cruntă
De-a însângerat şi ultimul fiord…
Abia acum nevăzute albastre mâini
Scriu adevărul pe pagini de apă
O enciclopedie la care latră nişte câini
Din care mileniul se mai adapă.

Croncăne veacurile prin ziduri coşcovite,
Străzile s-au aruncat în mare
Să-şi spele călcâiele încărcate de glod
Crăpate de atâta mers prin uitare.

Plouă pe mare
Marea s-a înecat de-atâtea ploi,
Adâncul ei a sufocat cărarea,
Plouă cerul peste el şi peste noi
Şi arde-n valuri scântei de peşti ca sarea.

Pescăruşii aduc în cioc un spic de soare
Şi marea urcă până sub aripile lor.
Eu îmi caut aleasa rătăcind prin oraş
când iubirea pe catarg se face dor.

Dimineaţa a plouat cu bărci de canotaj
Albind orizontul de Terra Nova,
E ziua ameţită de-un miraj,
Noi ne salvăm iubindu-ne în prova.

Femeia în alb a trecut nevăzută
Şi marea o urmăreşte în fiecare clipă,
Mă doare amintirea ce-mi suflă în velă
Navigând pe cer c-o singură aripă.

Dar marea nu ştia că mai plouă,
Simţea doar valul puţin mai dulce
Iar lumea apei ne-mpărţea în două
Şi n-au un colac de care să se-apuce…

Croncăne veacurile în burgul uitat
Pe marginea mării odihnită sub chilă,
Gândul se face crin pe pulpe de femei
În corabia legănată de veacuri şi umilă
În faţa orizontului albastru de cuvinte…

Vibraţia de lumină a luni
Alunecând ca un fulg luceafărul pe mare
Văd cum vibrează lumină luna
Trasând pe luciul apei o cărare
Să nu se rătăcească cumva furtuna.

Catargul se leagănă aducându-şi aminte
c-a fost arbore tăiat fără milă.

Cum îmi încinge speranţa fruntea
Învinuindu-mă c-am trădat câmpia,
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Eu cu-n petec de lumină mai frec puntea
În timp ce-mi încolţeşte la tâmplă Poezia.

Însă eu tot căutând printre rânduri
poemele din caiet îşi iau zborul
cârduri, cârduri…

Privind prin ochelarii imaginaţiei

Ne încredere

Se plictisesc pe vaporul încărcat de vise
Nu mai gândea, îşi bronza sânii la strălucirea din
valuri,
Priveam cu coada imaginaţiei când ochii
îşi ţineau pleoapele închise
de ruşinea nisipului gol de pe maluri.

Străzile mi-au luat picioarele la spate,
clădirile alunecă pe lângă mine,
de la fiecare fereastră îmi face cu mâna
o femeie frumoasă ce-mi spune că vine.

Nu le cred cum nu cred frunzele înverzite mai devreme
sau puştoaica ce-atrage marinarul ieşit din bar,
eu sunt mai sigur pe femeia din stradă
Măduva spinării mă furnica de atâta sare
s-au mai degrabă de meduzele cu ochelari de soare ce nu m-aşteaptă niciodată în zadar…
ce mă încolăciseră sufocând respiraţia poemului
scris pe plaja goală într-o dimineaţă
Pădurea din cer
alungând cu frigul ei gospodinele la piaţă.
Stăteam culcat cu faţa în sus
la liziera pădurii,
până la apus,
privind cerul cum se-mpădureşte
şi iarba crescându-mi până la nas
până la buzele gurii…

Iubitele mele se bronzează de-atunci
la aragazul ce coace plăcinta cu nuci
pentru întoarcerea mea venind de departe.
Eu am rămas de mult înveşnicit în carte.

Litografie

În jurul meu n-a mai rămas
decât cioturi de gând şi fraze uscate
de orice idée fără de pripas.
În cer pădurea virgină îşi primea oamenii
însetaţi de păcate
care n-au citit niciodată o carte.

Mă fascinau litografiile cu oceanul în furtună,
cenuşii imagini ce scăpărau sub frunte lumini,
copil fiind trimiteam scrisori la lună
sperând c-o să crească o casă pentru mama
din crengi aşezate de mine şi rădăcini.
Larousse între pagini puse la ierbar
Stânjeni de păsări îşi luau zborul
iar ciorile de pe case îmi aruncau ca dar
pene cu care scriam în amiază dorul
la lumina unei feştile de iască.
Din cenuşa anilor se-ntrupează un guguştuc
ce şi-a luat pe aripi trecutul unui nuc
o altă ogradă cu amintiri să-şi găsească…
Caietul cu poezii
Într-o noapte am uitat caietul cu poezii
pe-un colţ de val de culoarea spumei,
m-am aruncat în mare în costumul de scafandru
al lui Adam,
până în orele târzii
până în pânzele albe
când înfloreşte leandru…

Până când am terminat “Martin Eden “
vacanţa trecuse-n amintire
iar micul Eden
de lângă mine cu nuc şi iubire
se mutase în cer.
Doar firele de iarbă încă mai pier
câte puţin, câte puţin,
pe când iubita mă urmează la fiecare pas
fotografiind pentru cei ce ţin
să vadă tot ce-a mai rămas.

şi când l-am găsit a dispărut poezia,
poate a luato vremea înapoi
sau în amiază ciocârlia
punând-o pe viers s-o asculte lanul
când bat în toba zilei nenumărate ploi.

Citiţi mai departe “CĂLCÂIUL VULNERABIL AL MĂRII” aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Al_Flortin_Tene-Calcaiul_vulnerabil_al_marii.pdf
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GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

SĂ DESCOPERIM
BLOGUL POETULUI
http://ro.netlog.com/habemus_vox

Despre mine
"Homo sum, humani nihil a me alienum puto".
În latină: "Om sunt, nimic din ceea ce e omenesc nu mi-e străin"
Vers din comedia lui Terentius Publius Afer/Africanul/,
"Heautontimorumenos" (Cel ce se pedepseste singur). Terentiu a
trăit în perioada 190-159 î.e.n.
A fost maxima preferată a lui Karl Marx.
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Vedeţi blogul de poezie

habemus_vox:

http://ro.netlog.com/habemus_vox

Citiţi o scrisoare: http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/09/george-ene-scrisoare.html
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Liviu-Florian Jianu
(n. 1961, Craiova) poet, prozator, publicist.

Din poeziile lunii
septembrie

CORIGENTUL

Odată, n-am avut nici eu
Ce sa-i mai duc. Îmi era greu.
„Ai fost plecat?” mi-a spus, pierdut.
„De ce?” „Păi... nu ai mai trecut...”

Am un vecin, cu-un an mai mare.
N-are serviciu, nici mâncare.
N-are un sfanţ. Numai facturi
Si pentru costul propriei guri.

Ce chin mi s-a părut de-atunci,
Să ai corvoadă, lângă prunci,
Un om, ce zilnic, te aşteaptă,
Sa-l faci sa spere, încă-o treaptă...

Trăia din pensia mamei, care
Nu ii mai da, din cer, mâncare.
Si nici el, palma, n-o întinde
Sa ia, din tomberon, merinde.

Câţi candidaţi la cerul gol,
Nu au pe lume niciun sol,
Speranţa zilei de căpuşă,
Să le-o agaţe-n cui, la uşă?

Ar trebui sa-şi vândă casa,
Ca sa-si achite, măcar, masa.
Dar prea îndrăgostit de ea,
De mic copil - nu o va da.

Si vine clipa unor plăţi,
Când n-am nici eu, ca-n alte dăţi
Sa fac pe Dumnezeu, sau muma,
Sa ţin in casă – o legumă...

Ii duc cate-o firimitura
Din ce îmi cade, rar, din gura.
Dar bani de apa, n-am nici eu
Să-i dau. Si ploua rar, şi greu.

El, o legumă, un plăpând,
Mă va-ntreba curios, sperând,
„Ai fost plecat?” – şi eu, pierdut:
„De ce?” - „Pai... nu ai mai trecut”...

E prea nabab? Sau prea sărac?
Că are casa într-un veac?
Si-n rest, nu are-un firfiric,
Numai o viaţă de nimic?

7 septembrie 2012
Jianu Liviu-Florian

at?
c
e
pl ns
t
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o
u
Ai f am aj u!
Că rşesc
e
C
Un fost coleg, cu-un an mai mare.
Timid, şi slab, fără puteri,
Bătrân, dar tot copil, ca ieri,
Sperând şi el, că va primi
O veste buna, într-o zi,

Ce n-are bani nici de mâncare.
O specie de leguma vie.
Un corigent la veşnicie.
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PROCURORUL DE NECAZURI
Sunt procurorul de necazuri.
Si anchetez atâtea cazuri.
Legume vii. Săraci stimabili.
Bătrâni faliţi. Si nerentabili.
Caz dupa caz, mi se adună,
De la Pământ, pană la Lună,
Si doleanţe, şi speranţe,
Înaintate în instanţe.
Judecătorii dau din umeri:
“Aceşti rataţi, nici să îi numeri,
Nu poţi ! Si-atunci , să fii dator
Să te pronunţi, în cazul lor?”
Grefierii bat pe tastatura,
Ce-nvinuiţii n-au în gură.
Si poliţiştii fac cordoane,
In jurul burţilor lor, goale.

Mă iartă, Doamne, ca nu ştiu nimic.
Ratez doar tot ce fac, şi tot ce zic.
Si doar mă minunez de-a mea ruşine,
De-a nu crea, şi cuvânta – cu Tine...
Ştiu. Poate ca minunea Ti-e săracă.
Pe lângă aur, este piatra seacă.
Poate că duce dorul dupa pâine.
Si poate nu durează, pana mâine...
Ajută-mă, sărac de miezul Tău,
Sa ocolesc, olog cum sunt, ce-i rău...
Si fără har de-a face singur bine,
Să mă ajuţi să–l plămădesc, cu Tine...
12 septembrie 2012
Jianu Liviu-Florian

Sunt procuror. Si-ar trebui
Sa-acuz cadavrele lor vii.
Că n-au muncit. Că sunt o mână.
Că ard şi viaţa de pomană.
Că n-au nici bunele maniere
De-a nu mai respira, şi cere.
Că lumea n-are viitor
Din cauza lor! E-ngrozitor!
Sunt procurorul lor de caz.
De nu-i acuz, dau de necaz.
Sau , şi mai rău, rămân – ce gafa ! Si fără post, şi fără leafă.
Si-atunci, sunt tot: şi procuror,
Vardist, grefier, judecător,
Si dau verdict: “Mai duce-v-aţi,
Ai dracu’ voi de vinovaţi!”
10 septembrie 2012
Jianu Liviu-Florian

Citiţi alte poezii pe un NOU

BLOG Semănătorul:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/
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CATALIN VARGA - (n. 04.07.1987, Dej, jud. Cluj)
eseist, poet, teolog

Fiul risipitor – o paradigmă a
suferinţei. Abordare
transdisciplinară
Abstract
My study propose to examine the prodigal son decision of abandon his childhood,
pursuiting him, with an theological, psychological, filosofical and literaly approche. I focused
the subject near the most difficult decision of his life: becoming into himself (Luke 15 verse 17);
to extract basic doctrines regarding our worship. Knowing that this parable involved our mankind
history, it will be very emotional to deepen the arcane truth, even with the risck of wounded
marvelments
iniţială de factorul contemporan - a cărui optică
eterogenă suscită diverse întrebări. Acest
Prolegomene
deziderat voi încerca să îl ating în paginile
Acest articol îşi propune să următoare.
urmărească printr-o optică teologică,
filozofică, psiho-logică şi literală periplul fiului
risipitor, dar şi a mediului cu care acesta intră
în contact direct sau indirect.Un procedeu
didactic la îndemână empatizat şi în genere
cultivat în zona orien-tului mijlociu,este
parabola. Raportat la o mulţime de ascultători
formată de regulă din ucenici sau indiferenţi,
duşmani sau înţelepţi, egolatri sau euforici;
Mântuitorul alege povesti-rile alegorice
pentru a-şi transmite mesajul cerinţelor
cosmopolite. Pilde care prin anvergura
subiectului ascuns dar şi prin profunzimea
implicaţiilor lor axiale, continuă într-un chip
misterios, să ne atingă marginile neexplorate
ale fiinţei noastre. Pentru aceasta Richard
Trench, le defineşte ca fiind o scoică a cărei
mărgăritar trebuie cules cu mare atenţie încât
nimic să nu rămână perforat sau lăsat la o
parte.
Am ales pericopa lucanică (15, 1132) - Evanghelia în Evanghelie fiindcă această
pagină noutestamentară ilustrează la modul
cel mai pregnant sensul suferinţei şi-al
vindecării totodată, sau precum afirmă Pr.
Mihoc: traseul întoarcerii omului căzut, până
la restaurarea sa deplină în comuniunea cu
Dumnezeu. Lucrarea de faţă prezintă o
incursiune pe urmele risipitorului analizând
în detaliu plasticitatea dramei, luând drept
pretext interpretarea Sfinţilor Părinţi dar şi a
celor mai pertinente comentarii. Nu mai
rămâne decât să ne punem întrebarea: poate
fi recomandată drept model experienţa fiului
risipitor? Dacă da, se impune o exegeză care
să satisfacă secolele ce despart audienţa

Exil şi suferinţă
Exegeza noastră se va debarasa de
factorul obiectual încercând să se apropie de
interpretarea realizată de Hristos în Duhul Sfânt,
în ascultare de ea, fiindcă un interpret nu este
chemat doar să se comporte corect vizavi de
textul sacru, ci chiar să-l regândească corect
prin înnoirea minţii (Romani 12, 2).Cercetând
spaţiul în care trebuie să se regăsească o
ermineutică biblică ortodoxă Nikolakopoulos
aminteşte: Interpretarea ca încercare de a
pătrunde în profunzimea sensului textului pentru
a-l înţelege pe deplin, este o funcţie, o datorie şi
un dar în Biserică. Punctul de la care vom pleca
în structurarea exegezei noastre este realitatea
metaistorică , pentru că exegeza infuzează
omului istoria mântuirii sale. Iar această istorie
soteriologică trebuie delimitată sub spectrul
credinţei, ca privind dincolo de ea, intrând în
transcendent, să înţelegem taina învierii fiului
risipitor. Această intervenţie este mai de dorit
acolo unde curentul modernist prin emanaţiile
sale de natură nihilistă, golesc această istorie a
mântuirii de etosul ei, negând dinamica
incontestabilă a Tradiţiei , şi ca-litatea teandrică
a mesajului (lucrare deopotrivă a intenţiei umane
şi a inspiraţiei dumneze-ieşti).
Parabola propusă, prezintă icoana
unui Dumnezeu risipindu-şi iubirea (fil?a) părintească pentru a masca trăsăturile întunecate
ale fiilor Săi ,care prin opulenţa factorilor
determinativi, nu fac cinste deloc Tatălui lor.
Cadrul istoric al relatării din capitolul 15
înfăţi-şează un Luca preocupat de răspunsul
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pe care Hristos îl pregăteşte cârtitorilor prezenţi
(15, 1-3). Potrivit Evanghelistului, omogenitatea
celor 3 parabole revendică scopul discursului
hristic, anume pentru a lămuri „acţiunile
scandaloase” de-a sta la masă cu „păcătoşii
notorii”. În concepţia lui Jeremias , păcătoşii
aflaţi în proximitatea Mântuitorului (katekl???)
decantează o imagerie a imoralităţii, sau a unei
vocaţii neonorabile. Paradoxal, ceea ce nu
înţeleg reprezentanţii poporului, ceea ce
reprezintă o dificultate de ordin raţional pentru
ei, avea să devină motivul principial al
Întrupării:Că pe cel pierdut a venit Fiul Omului
să-l caute şi să-l mântuiască(Luca 19, 10). Aceste
dese ospătări împreună cu cei păcătoşi, avea
să-i scandalizeze pe farisei „cârtind cu voce
tare” , prezentându-se drept lezaţi la nivel
cultural şi teologic, concluzionează Wax.
Elocinţa mesajului hristic străluminează
încă din prima idee profund teologică a expoziţiunii pildei: Un om avea doi fii. (E?pen de,
a;nqrwpo,j tij ei=cen du,o ui`ou,j). Sfântul
Grigorie Palama atribuie un înţeles alegoric
acestui termen „om” identificându-L cu Hristos,
Care S-a făcut pe Sine om adevărat pentru
mântuirea noastră. Creat după Chipul lui
Dumnezeu (Facerea 1, 27) omul este atras spre
adâncul Dumnezeirii (Facerea 1, 2; Psalmi 49, 9;
ICorinteni 2, 10: ...fiindcă Duhul pe toate le
cercetează, chiar şi adâncurile lui Dumnezeu)
iar prin suferinţă, adâncurile lui Dumnezeu
pătrund în cele ale omului, luminându-i-le şi
ajutându-l să şi le conştientizeze. Creat după
Chipul lui Dumnezeu, omul devine potenţat
nemărginitei dumnezeiri a desăvârşirii (Matei 5,
48) ; intrinsec fiind deja în chipul lui Dumnezeu,
iar teologic, prin adâncirea rădăcinilor sale în
esenţa fiinţei divine. Asemănarea cu Creatorul
(omoiwsiz) urmând să se realizeze prin
străduinţa exercitării chipului divin . De vreme
ce (eikon)desemnează un aspect static sau
terminal, (omoiwsiz) este o realitate dinamică,
o realitate progresivă a chipului. Expresia
secundă: du,o ui`ou,j are rădăcini adânci, ea
reverberând din timpurile străvechi când
delimitarea neamului omenesc (fiii lui
Dumnezeu, fiii oamenilor) se raporta acut la
măsura racordării acestui categorial realităţilor
extatice (Deuteronom 30, 15-19). Aşadar, o parte
dintre oameni au rămas lângă Elohim lăsând
toate în seama judecăţii Părintelui, iar toată
cealaltă parte rămasă dintre oameni a ales
reversul cu desăvârşire.
Dă-mi
partea
de
avere
(ouvsi,aj)solicită tânărul revoltat, o cerere sub
formă legală care întăreşte premisa că acest moft

pur instinctual, demonstrează o lipsă de
afecţiune fiască. Deşi era înconjurat de toate
bunătăţile vieţii în casa părintească, în inima
risipitorului a încolţit sămânţa hedonismului,
clocotind în el dorul de viaţă destrăbălată şi
de aventuri ; torent ce-l va împinge spre
nesăbuita decizie (Facerea 3, 6) de-a rupe
comuniunea cu tatăl şi cu fratele său. Este
dificil să pui în faţă bucuria libertăţii
hristice(Ioan 19, 30; Matei 28, 9) dorul de
Dumnezeu, dorul de veşnicie; cu falsa bucurie
a libertinajului: pentru că acei care sfârşesc
în această vâltoare a întunericului veacului
acestuia (Luca 15, 13) strâng doar durere peste
durere, şi sunt traşi în adânc (Matei 4, 9).
Libertinajul doar aceasta face: nu te aduce la
Dumnezeu, ci te scoate din casa părintească
şi te aşeazăpe aripa templului, îndemnândute să sari, să sari adânc, în moarte! (Matei 4,
6).
Sfântul Velimirovici, îl taxează pe tânărul
cutezant uzând un ton acidulat dar plin de
înţelesuri, arătând că singura avere a omului
este numai praful care face parte din fiinţa lui.
(La urma urmelor, atât ai; numai praful e al
tău. Restul e al Meu. Ai cerut ce este al tău, ţiam dat. Dar ca să poţi trăi mai departe, ca să
rămâi măcar umbră a ceea ce ai fost odinioară,
îţi dau ceva pe deasupra: îţi dau o scânteie
din comoara Mea). Aş îndrăzni să corelez aici
câteva excursuri patristice: îţi dau haine de
piele (nekrotes) sau mortalitatea biologică! O
natură nouă a omului de după cădere, el nu
mai există graţie torentului vieţii, ci datorită
amânării morţii; viaţa sa transformându-se în
supravieţuire (Facerea 3, 21). Aşadar, în lumina
acestei exegeze, cererea tânărului teribilist
cade sub incidenţa hazardului (Ioan 16, 15).

Atenţie! Pentru citirea
fonturilor greceşti din
acest studiu descărcaţi
fontul bwgrkl.ttf – apoi
plasaţi-l în calculatorul
dvs. în directorul
windows/fonts/
Descărcaţi acest font
de aici:
http://www.samanatorul.ro/fonts/bwgrkl.ttf

Citiţi mai departe “Fiul risipitor – o paradigmă a suferinţei.” aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Catalin_Varga-Fiul_risipitor-O_paradigma_a_suferintei.pdf
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IONUT HENS - (n. 1989, Cluj-Napoca)
- Eseist, teolog

Biserica Ortodoxă din România în
timpul domniei lui Alexandru Ioan
Cuza (1859-1866)

I. 1.Viaţa şi activitatea înainte de domnie
a lui Alexandru Ioan Cuza
Alexandru Ioan Cuza se trăgea dintr-o veche
familie moldoveană,din părţile Fălciului,ţinutul de
dealuri acoperite de păduri,vii şi fâneţe,care se
întindea în secolele XVI-XVIII,de o parte şi de alta a
Prutului.A fost primul membru al familiei.[1]
Cu privire la data moştenirii domnitorului,
majoritatea cercetărilor se opresc asupra datei de
20 martie 1820,iar în privinţa locului este o
discuţie,unii spun că este vorba de Bârlad.
Alexandru Ioan Cuza a av ut un
frate,Dumitru,mort tânăr într-un accident de călărie
şi o soră,Sultana,numele mamei,căruia i-a arătat o
deosebită afecţiune.
Alexandru Ioan Cuza a început a studia la
pensionul francez al lui Victor Cuenin (Cunin),la Iaşi
unde a avut colegi pe câţiva din v iitorii săi
colaboratori:Mihalache Kogălniceanu,Vasile
Alecsandri,Eugen Alcaz.E trimis la Paris,unde îşi ia
bacalaureatul,în litere.Îl atrage medicina,dar
spectacolul sălii de discuţie îl făcu să renunţe şi să
se înscrie la drept.[2]
N-a terminat însă facultatea,devenind însă
membru al Societăţii economiştilor din Paris.
Reîntorcându-se în ţară intră împreună cu
câţiva tineri în armată cu cadrul de cadet (15
septembrie 1837),iar în 1840 şi-a dat
demisia,motivele nefiind ştiute.
La 30 aprilie 1844,Alexandru Ioan Cuza se
căsătoreşte cu Elena Rosseti,fiica postelnicului
Iordache şi a Ecaterinei născută Sturdza.
A făcut parte din comitetul executiv al „Casei
de bani” ce urmărea să strângă fonduri pentru
revoluţie atât în Bucovina cât şi în Moldova.Din
cauza holerii ce izbucnise în Bucovina,Alexandru
Ioan Cuza pleacă la Viena,de aici la Paris,apoi la
Constantinopol.

2.Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca
domn (1859)
Datorită alegerii lui Alexandru Ioan Cuza
ca domn în Moldova pe data de 5 ianuarie 1859 şi
în Ţara Românească pe data de 24 ianuarie 1859
s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române,având
loc multe schimbări importante în viaţa noului stat
modern.
Alături de lupta diplomatică dusă mai întâi pentru
recunoaşterea dublei alegeri,apoi pentru Unirea
deplină,a stat permaneta preocupare de a apăra şi
întări autonomia ţării,deşi Convenţia de la Paris
recunoscuse formal această autonomie.[3]
Chiar din prima zi a domniei sale, Cuza a
arăta că înţelegea sa fie exact informat asupra
situaţiei din adminstatia statului. Rareori în trecutul
nostru, unei domnii noi i se puseseră probleme atât
de numeroase si însemnate ca acelea ce se puneau
la începutul domniei lui Cuza. În afară de problema
recunoaşterii dublei alegeri, era aceea a unificarii
administrative a reorganizării şi completării
aparatului de stat, în conformitate cu prevederile
Convenţiei de la Paris, a unei noi legi electorale,
apoi problema mănăstirilor închinate, spre a opri
scurgerea unei bune părţi din venitul naţional peste
popoare, problema agrară, de o deosebita
însemnătate şi gravitate, rămasă nerezolvată la
1848.
La acestea s-a adăugat problema
financiară, a nevoi de fonduri, care se pune din
capul locului, cu o mare activitate, fiind dublată,
chiar de la începutul anului 1859, de o grea criză
economică, urmare a crizei generale din economia
europeană. [4]
Rezolvarea tuturor acestor probleme
implica guverne stabile care să aibă răgazul
necesar de lucru. Din nefericire, dupa ce trecu
entuziasmul dublei alegeri, al unirii realizate
deocamdată in această formă, prin persoana
domnului, reîncepură vechile ambitii personale,
vechile resentimente şi uri.
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În mod special a reînceput opoziţia de interese,
între reprezentaţii grupului redus la număr, dar foarte
influent care dispunea prin moşiile sale şi prin legea
electorală cenzitară de puterea politică si economică şi
reprezentanţii noului curent, prgresist, care urmărea
realizarea reformelor corespunzătoare, cerute o seamă
dintre ele incă de la 1848.
Între 24 ianuarie 1859 şi 24 ianuarie 1832, în trei
ani de zile, sau perindat 20 de guverne, dintre care 9 în
moldova, iar in Ţara Românească 11.
La trei aprile 1859, Consiliul de Miniştri al Moldovei
constată ca nu s-au plătit lefurile corpului profesoral pe
primele 3 luni ale anului. Situaţia grea financiară va fi o
caracteristică a întregi domnii a lui Cuza, de la început
pana la sfârşit.
S-au luat măsuri de unificare a armatei şi
administraţiei. S-a înfiiţat Universitatea din Iaşi şi primi ei
rectori.

3. Lovitura de stat. Legea electorală. Legea
rurală[5]
A avut loc conform unui plan dinainte stabilit,plan
pe care Baligot de Beyne îl comunică,agenţiei din
Constantinopol la 10 mai 1864.
Îndată după dizolvarea camerei,Cuza adresează
poporului român o proclamaţie,în care arată că dorinţa lui
„de a duce România pe calea popăşirii”,s-a izbit de
„neîmpăcata opoziţie” ce a întâlnit în Adunare.
Această oligarhie a dat vot de blam guvernului
fiindcă prezentase proiectul legii rurale „lege de dreptate”
şi n-a voit să discute legea electorală.
Domnul şi guvernul său,supun deci aprobării
poporului,printr-un plebiscit ce va avea loc între 10/22 şi
14/26 mai,Statutul,care dezvoltă dispoziţiile Convenţiei de
la Paris şi noua lege electorală.[6]
În acelaşi timp,Cuza dădea şi o proclamaţie către
armată,arătându-i necesitatea loviturii de stat şi cerândui să asigure „liniştea publică” pentru ca plebiscitul să se
poată exprima cu toată libertatea.
Statutul nu dezvolta în realitate,Convenţia de la
Paris,ci o modifică în sens autoritar,sporind drepturile puterii
executive şi scăzând pe acelea ale puterii legislative.El
prev edea că „domnul are singur iniţiativ a
alegerilor”,elaborarea lor fiind încredinţată Consiliul de Stat.
Tot domnul numeşte „în fiecare an” ,pe preşedintele
Camerei (Adunării Executive)”.Se înfiinţează „Corp
ponderator” (Senatul) şi a căror membri sunt unii de dreptmitropoliţii, „episcopii eparhiilor”,primul preşedinte al Curţii
de Casaţii şi „cel mai vechiu dintre generalii armatei în
activ itate”,iar ceilalţi în număr de 64,constituind
majoritatea,numiţi de către domn,jumătate dintre
personalităţile ce se destinseseră „prin meritul şi experienţa
lor”,iar cealaltă jumătate dintre „membrii comisiilor

generale” judeţene.
Atât regulamentul Camerei , cât şi acela
al Senatului se alcătiesc de către guvern.
Numai Senatul are dreptul de a prmi
petiţii.
Dispoziţiile Statului însemnau o diminuare
considerabilă a însemnătătii Camerei,
subtuate raportului: în primul rând, prin
faptul că atribuţia ei esenţială aceea
legislativă, trecea acuma în mare parte
Domnului şi Senatului, apoi nu mai avea
dreptul nici de a-şi face regulamentul de
f uncţionare, nici de a-şi alege
preşedintele, în sfârşit nu mai putea primi
petiţii.
Dacă însemnătatea Camerei scadea,
creştea în schimb considerabil numărul
alegătorilor si putinţa de a fi ales.
[1] Constantin C. Giurescu,Viaţa şi opera
lui Cuza Vodă,Editura II,Bucureşti,1970,p.
60
[2] Ibidem ,p.65
[3] Constantin C. Giurescu,Viaţa şi opera
lui Cuza Vodă,Editura II,Bucureşti,1970,
p. 115
[4] Ibidem ,p 87
[5] Ibidem,p. 252
[6] Apud „ Monitorul” nr.99 din 4/16 mai
1864,p.456
[7] Constantin C. Giurescu,Viaţa şi opera
lui Cuza Vodă,Editura II,Bucureşti,1970,p.
254

Citiţiarticolul mai departe pe site-ul http://samanatorul.blogspot.ro
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/09/normal-0-21-false-false-false-style.html

Pagina 19

Sămănătorul - Anul II. Nr. 9 - sept. 2012 - STUDII
Iuliu-Marius Morariu (n. 1991, Salva-BistriţaNăsăud)

Catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului,
paradigme educaţionale în pastoraţia
contemporană
Abstract
The education students receive in our schools has often, more
or less clearly, an atheistic character -- and the religious instruction
given by the priests is often insufficient. So, bringing to public attention
such didactic works as The Baptismal Catechesis of Saint Cyril of
Jerusalem appears as a necessity. They are models for a Christian’s
education, which today no longer includes pre-baptismal preparation, with the consequence
that knowledge of such works is even more needed. The well-founded biblical argumentation of
the Saint and the moral advice in keeping with his virtuous life make his Catechesis a paradigm
for contemporary pastoral education (or “catechesis”).

2. Preliminarii
2.1. Precizări terminologice
Înainte de a mă angaja în demersul pe care mi l-am
propus, consider că e necesar să realizez o
explicitare sumară a celor trei termeni în jurul căruia
este construit titlul acestei lucrări, respectiv:
cateheză, paradigmă şi pastoraţie, şi acest lucru
nu pentru ele ar fi noţiuni necunoscute cititorului, ci
pentru că multă lume are o viziune generală asupra
sensului lor, însă, pentru a putea realiza o analiză
complexă a ceea ce mi-am propus este necesară o
explicitare precisă a lor.
Astfel, cateheza este def inită de Dicţionarul
Explicativ al Limbii Române ca fiind, citez: ,,o lecţie
de catehsim”, care, la rândul lui cuprinde o
,,expunere a principiilor religiei creştine sub formă
de întrebări şi răspunsuri” , aceasta având loc de
obicei prin viu grai. Vorbind despre acţiunea de a
catehiza, părintele Ioan Mircea spune că ea are
sensul de ,,a ţine, a reţine, a păstra, a instrui, a învăţa
pe alţii adevărurile de temei despre Hristos,
mântuire, Tainele Biserică etc., adevăruri pe care
cei ce le ascultă le primesc şi le ţin cu tărie”, ea
fiind ,,predarea sistematică a învăţăturii Bisericii pe
teme precise”. Aceasta nu era limitată la o categorie
de persoane pregătite în mod special în acest scop,
ci toate treptele clerului erau obligate să ia parte la
această muncă.
Cel de-al doilea termen întâlnit, cel de paradigmă,
reprezintă, în cazul de faţă un ,,exemplu, model,
pildă sau învăţătură, în timp ce pastoraţia este ,,
arta care ne învaţă în ce chip se îndrumă sufletele
credincioşilor către Dumnezeu”, conform spuselor
părintelui Nicodim Belea.

2.2. Viaţa Sfântului Chiril al Ierusalimului
Pentru a putea putea vorbi despre Catehezele
Sfântului Chiril, este necesar să cunoaştem cel puţin

pe scurt viaţa şi câteva repere privitoare la opera
lui şi la contextul în care şi-a desfăşurat activitatea,
acestea fiindu-ne deosebit de utile în cunoaşterea
motivelor care au influenţat anumite idei ale sale.
Astfel, ,,singurul ierarh al sfintei cetăţi din veacul
al patrulea, care a dobândit reputaţia de adevărat
scriitor bisericesc” , s-a născut în Ierusalim în
perioada 313-315, într-o familie de creştini pioşi.
El a avut parte de o educaţie bogată, profană şi
religioasă, fiind preocupat de studiul Sfintei
Scripturi, şi a adoptat calea monahală, fiind
hirotonit, se pare, diacon de episcopul Macarie al
Ierusalimului, în jurul anilor 333-335, iar preot în
jurul anilor 343-345, de către episcopul Maxim al
doilea. În anul 348, el ajunge episcop al
Ierusalimului, urmându-i în scaun celui ce-l va
hirotoni.
La scurt timp după alegerea sa, s-a născut un
conflict între el şi episcopul Acaciu al Cezareei, la
baza căruia se regăsesc două motive: unul
jurisdicţional şi unul doctrinar, respectiv
,,interpretarea canonului al şaptelea al sinodului
întâi ecumenic, care dădea episcopului
Ierusalimului o întâietate de onoare faţă de
mitropolitul său, respectiv Acaciu” şi deosebirea
de credinţă dintre cei doi, întrucât mitropolitul era
arian, iar Chiril nu.
În urma convocării de către cel dintâi a unui sinod,
în anii 357 sau 358, Chiril este condamnat şi exilat,
fiindu-i adusă, între alte capete de acuzare şi acuza
că ,, a vândut vasele sfinte şi alte obiecte bisericeşti
pentru a veni în ajutor săracilor în timpul foametei”.
În urma condamnării, s-a refugiat în Antiohia, şi,
mai apoi în Tars, la episcopul Silvan, unde, sub
protecţia lui, s-a dedicat activităţii omiletice. Vor
urma apoi o serie de repuneri şi condamnări
(Seleucia, este repus, Constantinopol 360, este
menţinut exilul pentru ca în 361, la urcarea pe tron
a lui Iulian Apostatul să se reîntoarcă şi să rămână
până în 367, când este din nou exilat de
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împăratul Valens, exil ce va dura 11 ani). După
reîntoarcerea din 378, el va păstori netulburat până
în 386, la moartea sa. Astfel, în lucrarea lui Teodoret
al Cirului, se atestă verticalitatea sa doctrinară în
Epistola sinodală din partea sinodului de la
Constantinopol către episcopii din Apus, din 381:
,,Facem apoi cunoscut că preavenerabilul
şi preaiubitul de Dumnezeu Ciril este episcop al
mamei tuturor Bisericilor, cea din Ierusalim. El a
fost mai înainte hirotonit canonic de către cei din
provincia aceasta şi a luptat împotriva acestora în
diferite ocazii.”
A trecut la Domnul în ziua de 18 martie, anul 386,
zi în care Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pentru
viaţa sa dedicată lui Hristos, pentru curajul său de
mărturisitor şi pentru suferinţele îndurate pe
nedrept.

2.3. Opera sa
,,Departe de a fi comparat cu marii scriitori creştini,
Chiril rămâne totuşi unul dintre cei mai de seamă
cateheţi ai Bisericii, opera sa, mai restrânsă ca
dimensiuni, fiind pe măsura capacităţii sale”.
Principala operă a sa o constituie cele 24 de
Cateheze, (de fapt Procateheza şi 23 de Cateheze
propriu-zise) care, după cum remarcă părintele Nicu
Dumitraşcu, ,,dau măsura talentului său de
predicator”.
Acestea, au f ost adresate
catehumenilor, în primul său exil,
cu
binecuvântarea episcopului Silvan, ele făcând
parte din instrucţia lor pentru primirea tainei
Sfântului Botez.
De asemenea, ne-au mai rămas de la el şi o
scrisoare către împăratul Constanţiu, în care-i
relatează acestuia apariţia, la 7 mai 351 pe cer a
unei cruci luminoase ce a putut fi observată timp
de mai multe ceasuri de către locuitorii
Ierusalimului, o Omilie la slăbănogul de la
Scăldătoarea Vitezda, un fragment dintr-o Omilie
la Nunta din Cana , un fragment la cuvintele ,,Eu
merg la Tatăl meu”, şi altul la cuv intele
,,Proslăveşte-Mă pe Mine” .
Datorită importanţei lor, ele au fost traduse şi în
româneşte, şi acest lucru, încă de la sfârşitul
secolului al XVIII-lea. Cea mai veche traducere
cunoscută este cea a lui Samuil Clain din 1788,
căreia i-a urmat cea a lui Isaac Dascălul de la
mănăstirea Neamţ, de la începutul secolului XIX,
şi alta a monahului Teofan, tot de aici, iar apoi
multe altele.
Observ ăm aşadar, bogăţia, f rumuseţea şi
importanţa operei Sfântului Chiril al Ierusalimului,
care constituie o parte importantă a tezaurului
ortodoxiei şi a întregii creştinătăţi.

3. Catehezele Sfântului Chiril al
Ierusalimului, paradigme educaţionale în
pastoraţia contemporană
Lucrarea de referinţă a Sfântului Chiril, prin care este
recunoscut, şi din care reies calităţile sale de
predicator, o reprezintă cu siguranţă, Catehezele.
Acestea, după cum am precizat mai sus, sunt în
număr de 24.
Cea cu care debutează, Procateheza, prezintă
elementele premergătoare unei înţelegeri corecte a
textelor ce vor urma şi realizează o pregătire
necesară celor ce se pregătesc pentru taina
Botezului. Primele 18 Cateheze au fost ţinute în
Postul Paştelui, aici fiind înfăţişată, ,,cu claritate şi
concizie şi cu dovediri biblice învăţătura Bisericii
despre Dumnezeu, despre Mântuitorul Hristos,
despre naşterea Lui din Fecioară, despre pătimirea
Crucii, despre îngroparea şi Învierea Lui, despre
înălţarea Sa la ceruri, despre a doua venire a
Domnului, despre învierea celor adormiţi…” , cu alte
cuvinte, întreaga învăţătură necesară lor în vederea
primirii Tainei, în plan apropiat şi a vieţii veşnice,
mai apoi.
Astfel, cea dintâi tratează despre exorcisme, cea dea doua despre păcat şi pocăinţă, a treia despre botez
şi efectele lui, următoarea prezintă o serie de
învăţături creştine (de exemplu despre Dumnezeu,
Hristos Sfântul Duh, pururea fecioria Maicii Domnului,
cruce etc.), a cincea vorbeşte despre credinţă şi rolul
ei pentru mântuire, iar următoarele se ocupă cu
tâlcuirea simbolului de credinţă al Bisericii din
Ierusalim, după cum remarcă părintele Dumitraşcu.
Acestea sunt ideile care predomină, în ele regăsinduse însă şi alte idei, precum: iertarea, evlavia la
slujbele bisericeşti, nemurirea sufletului sau
necesitatea unei duble curăţiri ,,una netrupească
pentru suflet, iar alta trupească pentru trup”.

CITIŢI MAI DEPARTE STUDIUL (cu note de subsol) AICI:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Iuliu-Marius_Morariu-Catehezele_Sfantului_Chiril.pdf
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Iuliu-Marius Morariu - Recenzie
fraţilor, plânsul şi lacrimile
Ieromonahul Grigorios - "Taina pentru păcate, smeritaPocăinţei"
cugetare,milostenia şi
Ieromonahul Grigorios, Taina Pocăinţei, trad. ierom
Prodromu Nagy, Editura Epifania, Alba-Iulia, 2012,
163 p.
Recenzie realizată de Iuliu-Marius Morariu, student
anul II, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din ClujNapoca
Căderea în păcat a protopărinţilor noştri a adus în
viaţa noastră, ca o necesitate indispensabilă
pocăinţa. Ea a constituit dintotdeauna antidotul
tămăduitor împotriva tuturor căderilor şi a stării
umane de păcătoşenie. Consfinţind valoarea sa,
Mântuitorul a instituit şi un sacrament care o are în
centru, care, la rândul său, precede însăşi
Euharistia, suprema avuţie eclesiastică.
Datorită importanţei sale, precum, în mod cert şi
datorită necesităţii ei ca element cathartic al
sufletului, de-a lungul istoriei creştine, i s-au
afierosit în mod generos pagini şi tratate atât în
opere patristice, cât şi în lucrări ale teologilor mai
noi. Astfel, de la Herma la Sfinţii Ciprian şi Ioan
Gură de Aur, şi până la părintele Ilarion Felea, cărţi
întregi surprind aspecte importante ale Tainei
tămăduitoare şi dătătoare de iertare.
În acest context, observând o apariţie recentă
dedicată din nou pocăinţei, apare firesc întrebarea,
ce s-ar mai putea aduce nou în acest subiectş
Provocarea, care e cu atât mai mare cu cât tema
pare, cel puţin la prima vedere, arhicunoscută, e
asumată cu responsabiblitate de ieromonahul
Grigorios, un mare părinte şi patrolog contemporan,
după cum aflăm din prefaţa lucrării afierosite
subiectului de faţă(p. 5), care a dat până acum
tiparului nu mai puţin de 21 de volume.
Lucrarea lui aduce un suflu nou în prezentarea
sacramentului penitenţial, precum şi o perspectivă
amplă şi complexă, ilustrată printr-o multitudine de
istorioare care prezintă ipostaze concrete ale
anumitor situaţii posibile.
Ca un teolog respectat ce este, părintele porneşte
în analiza sa de la descrierea referatului biblic al
căderii şi a urmărilor sale, mergând astfel în
profunzime şi arătând că păcatul reprezintă una
dintre ,,consecinţele sfâşietoare”(p. 11), ale căderii,
că el este ,,boala sufletească a omului”(p. 13), fapt
pentru care, alături de Botez, Dumnezeu ne-a dat
spre tămăduire ,,leacul pocăinţei” (p. 19). El
prezintă atât felurile şi treptele păcatului, cât şi
urmările sale (pp. 14-16), ca forme simptomatice
ce necesită apodicitic tămăduire.
Urmează apoi prezentarea leacului, care, odată
primit, se izbeşte de multe piedici din partea
v răjmaşului( p. 23), în f aţa cărora, însă,
credinciosul nu trebuie să deznădăjduiască. Autorul
prezintă şase căi ale pocăinţei, respectiv: osândirea
de sine şi mărturisirea păcatelor, iertarea şi iubirea

rugăciunea fierbinte (pp.
24-25). Apoi el vorbeşte
despre Cel care primeşte
lacrimile penitentului,
despre bunătatea Lui şi
despre
v remea
de
pocăinţă care este viaţa
aceasta, oferind şi câteva
pilde de căinţă sinceră şi
bineplăcută lui Dumnezeu:
Împăratul David, apostolul
Petru, femeia păcătoasă
din Evanghelie, tâlharul
pocăit, Zaheu, cuvioasa
Maria Egipteanca, Sfântul Moise Etipoianul etc (pp.
29-34).
În continuarea lucrării sale, părintele vorbeşte apoi
despre săvârşirea Tainei, prezentând deopotrivă atât
actanţii văzuţi ai ei, cum sunt preotul şi pentitentul,
cât şi pe cei nevăzuţi, mijlocitorii dobânditori ai iertării,
Maica Domnului şi Sfinţii. În ceea ce o priveşte pe
aceasta, părintele îţi îndeamnă cititorii:
,,De fiecare dată când recurgem la Taina Sfintei
Spovedanii, să o rugăm pe Preasfânta Născătoare
de Dumnezeu să fie sufletului nostru celui orb
călăuzitoare în pocăinţă” (p. 39).
Este prezentată apoi instituirea Tainei, pregătirea
pentru primirea ei, săvârşirea, precum şi urmările sale
directe şi imediate, dar şi cele pe termen lung (roadele
ei). Şi aici avem de-a face cu o serie de exemple
concrete. De asemenea, textul abundă (ce-i drept, nu
doar aici), în citate patristice, cu predilecţie ale
Sfântului Ioan Gură de Aur, care argumentează
afirmaţiile autorului.
În partea finală, lucrarea are şi o însoţire liturgică,
constând din ,,Canonul către Preasfânta Născătoare
de Dumnezeu la mărturisirea păcătosului”(pp. 113-119)
şi câteva rugăciuni de pocăinţă (pp. 120-127), precum
şi un frumos cuvânt îndemnător la pocăinţă al Sfântului
Nicodim Aghioritul (pp. 128-137). Acestea constituie
un element foarte important pentru cititorul care, incitat
spre pocăinţă în urma lecturii operei, se va pregăti
pentru înfăptuirea ei, ajutându-se în acest sens de
rugăciunile de aici şi de cuvântul Sfântului.
Lucrarea se dovedeşte a fi una realizată cu
multă vocaţie şi mult profesionalism şi prin prisma
bogatului aparat critic care o însoţeşte. Un efort
deosebit al traducătorului îl constituie pe lângă munca
excelentă a redării integrale a textului şi adaptarea
aparatului critic (acolo unde s-a putut), la traducerile
româneşti citate de părintele Grigorios în subsidiar.
Având în vedere frumuseţea şi profunzimea
acestei lucrări atât de necesare lumii în care trăim,
invităm cititorul să-şi adape sufletul din bogăţia
învăţăturilor duhovniceşti cuprinse aici şi să-l cureţe
apoi prin baia lacrimilor tămăduitoare ale pocăinţei.
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VIRGIL CIUCĂ, poet, eseist,
publicist (n.1937, Gherceşti, Dolj)

Chemarea la judecată
Dedic “Chemarea la judecată” românilor care au ţinut
sus stindardul demnităţii naţionale şi al luptei pentru
REINTREGIREA NEAMULUI înfruntând politicienii şi preşedinţii care au
pactizat si complotat pentru a transforma România într-o colonie a Vestului.
Voi, ce ne-aţi vândut la Piaţă,
Voi, ce ne-aţi trădat şi ţara,
Nu v-ar apuca în viaţă
Nici cucul, nici primăvara!

Chemare la judecatã

Voi, ce-aţi vândut România
La bănci şi la licurici,
Voi ne-aţi năpădit ca râia Trădători şi venetici!

Voi, ce ne-aţi vândut la Piaţă,
Vreţi să ne vindeţi şi ţara.
Nu v-ar apuca în viaţă
Nici cucul, nici primăvara!

Voi, ce ne-aţi vândut pământul,
Ne-alungaţi peste hotare,
Să nu mai rostiţi cuvântul
De ROMÂN, că mult ne doare!

Voi, ce ne-aţi vândut în piaţă,
Vreţi acum să vindeţi munţii,
Nu v-ar mai găsi în viaţă
Nici copiii, nici părinţii!

Aţi schimbat legile ţării,
Chiar şi Constituţia
Căci în ziua deşteptării
Vreţi să ne-ngropaţi cu ea.

Voi, ce ne-aţi pângărit glia
Şi-aţi uitat c-avem şi cruci,
Lovi-v-ar apoplexia,
Criminali şi eunuci!

Sfârtecat-aţi harta ţării,
Ordin de globalizare,
Nu v-ar apuca în viaţă
Paştele şi Postul Mare!

Voi, ce-aţi dezbinat poporul
Şi v-aţi rotunjit averea,
Împreună cu soborul
Ne-aţi vândut şi căpisterea.

Voi ne-nmormântaţi cu nunta
Dup-o lege vinovată,
Aşa v-a cerut Oculta,
Eu vă chem la judecată.

Voi, ce ne-aţi scufundat flota,
Vreţi să-necaţi România,
Voi ne-aţi pregătit Golgota
Şi ne-aţi întinat mândria.

Voi, ce ne-aţi vândut la Piaţă,
Voi, ce ne-aţi trădat chiar ţara,
Nu v-ar apuca în viaţă
Nici cucul, nici primăvara!

Aţi vândut averea ţării,
Ne-aţi distrus aşezământul,
Cum e ziua disperării,
De v-ar înghiţi mormântul!

New York
12 aprilie 2011
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Emigrant la tine-acasă!
Poetului Liviu Jianu
Să ajungi emigrant în propria ta ţară!
Să trăieşti de ani zeci într-o lume bizară
Să te laşi stăpânit de lumea tăcută
Să-ţi placă să bei lichior de cucută!
S-aştepţi ca pâinea să-ţi cadă din cer
Să te-nchini tâmp la un zeu efemer
Să uiţi să frămânţi aluatul de pâine,
Dar cerşeşti în biserici şi azima de mâine!
Când rugineşte în şanţ plugul străbun
Şi-accepţi ca un miel să fii carne de tun
Când popa-n altar c-un psalm te poceşte
Zadarnică-i ruga rostită prosteşte!
Ai arma, ai spade, ai crucea sfinţită,
Loveşte cu ele în marea ispită!

Din priviri ne-a mângâiat,
De păcate ne-a iertat.
A plecat un om, senin,
Părea preotul divin
Predicând spre înserat,
Dar zâmbea îndurerat.
A plecat din efemer,
În periplul lui stingher,
Năzuind spre înălţimi
S-a-nsoţit cu heruvimi.
*
A plecat un om la cer,
Cei născuţi în auster
L-au condus spre Rubicon,
El are loc lângă Tron.
A plecat un prieten bun
Să-l înfrunte pe Neptun,
Cei care l-au cunoscut
Ştiau că privea spre Prut.
Nimănui nu a greşit,
Nu s-a lăsat umilit,
A sperat că ce-a sădit
Va creşte neofilit.

8 iunie 2012
New York

A plecat un om tăcut

A murit un om tăcând.
Îndrăgostit de pământ,
Într-o lume bulversată,
Multora le-a fost ca tată.

A murit tăcând un om,
Un sătean, un simplu gnom,
Ce-asculta cum glia geme
Împroşcată cu blesteme.

A murit încă un sfânt,
Uneori cânta oftând.
El muncea pân’ la-nserat
Să termine de arat.

A plecat un om tăcut
Spre-un tărâm necunoscut,
Visător s-ajungă-n Rai,
Îl ştiam pe Nea Mihai!

New York
19 ianuarie 2011.

Nea Mihai ieri a plecat,
Eu nu-l uit, ar fi păcat,
Glia pe care-a muncit
L-a-nghiţit ca “nou venit”.
Cu gândul la Prometeu
Nea Mihai muncea din greu,
El scotea apă din piatră,
Mândru de copii şi vatră.
Ieri s-a dus şi Nea Mihai,
A plecat tăcut spre Rai.
A plecat îngândurat
C-avea încă de arat.
A plecat, vorbea tăcând,
Când stingheri priveam plângând

Citiţi volumul întreg aici:
https://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/poezie/virgil-ciuca
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Parohia Malovăţ, Loc. Malovăţ-Jud. Mehedinţi, România, Tel.0724.99.80.86
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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.
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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
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Citiţi despre «Micul anticariat» al Editurii Cuget Romanesc şi Oferta de
carte - nr 20 din anul 2012 aici:
HIA
O
http://www.scribd.com/doc/100800267
R
Ţ

NOU! Citiţi pe site-ul

PA OVĂ
L
MA

http://www.scribd.com/semanatorul

"Scrisoare pastorală" - anul X - nr. 237, sept. - 2012, aici:
http://www.scribd.com/doc/106653381

Punem la această adresă colecţia din sem. II - 2012!
Pr. Prof. Dr. Al. Stãnciulescu-Bârda
Măria Ta, Ţăran Român! (din «Scrisoare pastorală» - nr. 237)
Măria Ta, Ţăran Român! (VII). N-ai învăţat muzică în universităţi şi conservatoare. Ai auzit pe
mama ta suspinând, pe tatăl tău fredonând o doină la ceas de cumpănă, pe tânăr cântându-ţi dragostea
şi dorul, pe bătrân şoptindu-ţi durerea şi amintirile. Ai auzit vântul foşnind prin frunze, trăznetul cutremurând
pământul, stelele fremătându-ţi armoniile; ai auzit lupii urlând în codrii la miez de iarnă, câinii lătrând la
trecători, caii nechezând a primejdie, turmele urcând la păşune; ţi-ai pus urechea la pământ şi ai auzit
tropotul călăreţului de departe, ai auzit apele şuşotind molcome pe vreme bună, ori venind în puhoaie la
vreme de potoape. Din toate astea şi din multe altele, tu ai învăţat uşor-uşor să cânţi. N-ai aşteptat
aplaude, recompense, premii sau laudele cuiva. Ai cântat, pur şi simplu, fiindcă ai simţit nevoia. Când
te-ai jucat cu tovarăşii de pe uliţă, ai cântat frânturi de melodie, ca un descântec de demult; când au
început să-ţi sfârâie călcâiele după câte o codană, ai cântat de dragoste; când ţi-ai legănat copilul i-ai
cântat duios ca să adoarmă; când te-ai dus la muncă departe, ori la armată, ori la război, ai cântat de dor
şi de jale; când ţi-ai adus aminte de cei ce nu mai sunt, ai cântat de durere; când ai însoţit pe cei dragi pe
drumul cel fără de întoarcere, ţi-ai povestit suferinţa fără margini în glas de bocet!
Cântecul ţi-a fost mamă, ţi-a fost tată, ţi-a fost frate, iubită, copil, tovarăş de viaţă. Regina
cântecelor tale a fost Doina. Ea a cuprins în cupa ei tot ce a avut mai bun şi mai sfânt sufletul tău. Doina
a fost icoana pe-ndelete zămislită a sufletului românesc, făcătoarea de minuni şi alinătoarea de suferinţe.
Doina a şters lacrimile, a înfăşat rănile, a mângâiat iubirile, a ţesut amintirile, a călăuzit călătorul, a
făcut legătura între cei de aici şi cei de dincolo. Doina poate fi pusă alături de marile creaţii ale lumii
muzicale, fiindcă nu are egal. şi când te gândeşti cine, când şi unde a zămislit-o, îţi vine să crezi că
Dumnezeu a vărsat o picătură de frumuseţe cerească în sufletul autorului anonim, pentru ca el să poată
da la lumină o asemenea nestemată.
Se cântă astăzi mult muzică populară românească. Cântăreţii adevăraţi merg în biblioteci ţi arhive,
ascultă culegeri şi înregistrări de muzică de acum o sută sau două sute de ani şi scot apoi în lume
cântecele tale ca pe nişte relicve de muzeu. Ne minunăm de frumuseţea lor şi ne uităm în jur, dacă nu
cumva mai găsim şi azi creatori şi purtători adevăraţi de asemenea perle. Sunt alţii ca improvizează
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aşa-numitul ,,folclor actual, folclor nou”. Se simte de la o poştă falsul, kischul, stângăcia.
Te duci în tot felul de localuri şi vezi nepoţii şi strănepoţii tăi ,,cântând” sau ascultând tot felul de
scârţâieli, sforăieli, bubuituri, huruieli, schelălăieli, care te fac să crezi că te-ai rătăcit în iad! Muzica ta,
doinele tale sunt ,,depăşite”, ,,ţărăneşti”, nu sunt ,,mişto”! Îţi vine să-ţi iei lumea în cap şi să te tot duci!
Apropo, Măria Ta, tu chiar mai exişti cu adevărat?.

Folclor din Mehedinţi(IV).(din «Scrisoare pastorală» - nr. 237)
Din cele culese de la Niţă Boulescu (născut la 23 iun. 1896) din Bobaiţa-MH de către semnatarul
acestor rânduri la 28 aug. 1972, mai redăm două doine de cătănie:

Of, Doamne, dar negris munţii

La război când am plecat
,,La război când am plecat,

,,Of, Doamne, dar negri-s munţii,
Toamna, când placă recruţii.
Mamele-ţi petrec feciorii,
Nevestele soţiorii.
Dar pe mine n-are cine,
Mama-i moartă de trei zile,
Surorile-s măritate,
Departe, în alte sate.
În armată când plecai,
Pe toate mi le lăsai.
Din armată când venii,
Tată, mamă, nu găsii.
Găsi casa grajd de cai,
Iar părinţii putregai.
Am un pom în bătătură,
Să mi-l tai şi să-l fac şură.
tul
Pusei mâna pe secure Fos
Şi mă dusei la pădure.
sod
p
a
r
n
De casă mă apucai,
stia
Cu necaz, cu chin, cu vai. Cri
gu
Făcui casa până-n pod
Gea oiu
Şi duşmanii nu mai pot.
ăr
Căt ana
O făcui şi-o terminai
m
Şi pe urmă mă-nsurai.
Tis
Îmi luai fată ca o floare,
Harnică şi
muncitoare.
Făcui şi grajdul de
boi,
Fără teamă de
ciocoi.”

Am lăsat fraţi şi surori.
Şapte ani am tot luptat,
Numai-n tunuri şi mitrară,
Să gonesc neamţu din ţară.
Mii ţi mii de milioane,
Mii de morţi la Mărăşeşti
Şi tot pe-atâţi la Mărăşti.
Toată noaptea nu dormeam,
Numai-n focuri de obuz,
Şineam pasul la Oituz,
Să pun pieptul la hotară,
Să dau duşmanii afară.
Şapte ani am tot luptat
Şi din ţar-afar' i-am dat.
Şi când te gândeşti, măi, frate,
Mii şi mii de milioane,
Fără mâini, fără picioare,
Apoi, ce să vezi, măi, frate,
Numai capete-aruncate,
Numai femei văduvite,
Numai case sărăcite.”.
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RECOMANDĂRI DIN Blogurile SĂMĂNĂTORUL

http://samanatorul.blogspot.com/
Aniversări şi comemorări

http://samanatorul.blogspot.ro/2012/09/aniversari-si-comemorari.html
Liviu-Florian Jianu - JUDECATA DE HAPOI

http://samanatorul.blogspot.ro/2012/09/liviu-florian-jianu-judecata-de-hapoi.html
Scheletul unui dac înalt de zece metri, descoperit la Roşia Montană
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/09/scheletul-unui-dac-inalt-de-zece-metri.html
Biserica Ortodoxă din România în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/09/normal-0-21-false-false-false-style.html

Iuliu-Marius Morariu - Recenzie Ierom. Grigorios - "Taina Pocăinţei"
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/09/iuliu-marius-morariu-recenzie.html

A APĂRUT “DISTRUGEREA ŞI CUCERIREA ROMÂNIEI FĂRĂ
RĂZBOI” – VOL. AL 4-LEA - Citiţi sumarul
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/09/mircea-valcu-mehedinti-distrugerea-si.html

Mariana Zavati Gardner - POEZII IN LIMBA GERMANA
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/09/mariana-zavati-gardner-poezii-in-limba.html

Aurel Conţu - Fascinaţia Dogmei versus „Amprenta Divină”
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/09/aurel-contu-fascinatia-dogmei-versus.html

Comentarii politice "Sămănătorul"

http://cleptocratia.blogspot.ro/
Angela Merkel l-a susţinut pe Traian Băsescu, pentru a primi Oltchim
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/09/niki-florescu-piroliza-germana.html
Vasile Zărnescu - Confirmarea predicţiilor privind propaganda holocaustică
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/09/vasile-zarnescu-confirmarea.html
AURUL ROMÂNIEI APARŢINE POPORULUI ROMÂN, NU ESCROCILOR INTERNAŢIONALI!

http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/09/aurul-romaniei-apartine-poporului-roman.html

Suntem "prizonierii" companiilor străine
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/09/suntem-prizonierii-companiilor-straine.html

Crima numită „privatizarea“ Oltchim
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/09/crima-numita-privatizarea-oltchim.html

Ion Coja - Angela Merkel şi privatizarea OLTCHIM-ului
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/09/angela-merkel-si-privatizarea-oltchim.html

Barroso, somat să divulge textele de pe care a plagiat Raportul MCV
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/09/barroso-somat-sa-divulge-textele-de-pe.html

Statuie a lui Antonescu în curtea unui profesor
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/09/statuie-lui-antonescu-in-curtea-unui.html

NOUL BLOG de POEZII Semănătorul:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/
Liviu-Florian Jianu - Privind pe autostradă

http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2012/09/jianu-liviu-florian-privind-pe.html
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GEORGE ANCA (n. 1944, Vâlcea) Poet, eseist,
specializat în indianistică
http://georgeanca.blogspot.ro/
POEME INEDITE
m-am speriat
m-am speriat
viaţa nu mi s-a dus
mi-am făcut rost de pâine
un rost bun pentru
după moarte
pâinea mea
făcută rost
şi dacă o să mor
n-am murit
pe o cale ca asta
nu se mai mergea
nu şi nu se mai merge
şi m-am împotmolit
pe calea asta
dormeam sub tufe
cârcâiau de insecte
sub ele dormeam
eu lângă apă
adânc întristat m-am întors
la cuibul cum se numeşte
un copac uscat
în apropiere de un spital
pe acolo treceau lucrători
şi alt fel de drumeţi
între noi lucrurile
prea nu se complicau
şi groaza te mai apuca
nu m-am luat eu la harţă
în ziua de cumpănă generală
am primit doar o lovitură în cap
unde de îndată
s-au şi prăsit viermii
dar chinurile s-au împărţit
încă pe când nu existau
dacă aşa s-au împărţit ele
să vedem ce ne-ar plăcea

pe vremea aceea nu judecam
numai pe vremea aceea pierdut
de colo până colo luam la ochi
şi nu le judecam tinereţele
fiind de râs
nu se obosea nimeni
să râdă
nici să-mi recunoască
un gust de nămol
gustul meu de nămol
când mă consumam
trebuie altceva
şi bine ar fi fost
altceva şi nu
de la început
nimic cu mine
altceva în afară
eu să încuviinţez
după ce încuviinţările
nu au prins
am încuviinţat zic
pe cine n-avea nevoie
am încercat ruşinea
de cuviinţă
m-am pus la post
şi nemâncare
cât a durat foametea
mea
abia visam
că agonisesc pe curând
nu-mi pare rău
de ce-a urmat
sunt nenorocit
şi atâta tot
sunt foarte nenorocit
şi gata
şi nu ştiu de ce
mă trage cineva de mânecă
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vor mai veni
vor mai veni şi altădată
slăvite zilele de zloată
o să mai strâng şi-n ochi ceva
asemeni gliei de halva
prin alte coşuri să răsar
mă voi abţine iarăşi în zadar
mi se va umple coama de nămeţi
răspunşi la rădăcină de lopeţi
voi mai seca întunecate căni
de apa revărsată peste răni

voi suge lapte apoi sânge apoi zemi
pe-al căror nume-n veci te chemi
voi revedea strânsoarea rituală
pleznită în oglindă ca-ntr-o sală
mă va ghici uite-mă hoaşca
vorbindu-mi totdeauna başca
mi s-o ierta din nou prostia
că n-a tulit-o de acia
ce-i drept parcă urmau a
dărâma mâine şandramaua

îmi va tăia vreun scut pecetea
viu înţepată-n gât cu setea

Noile
ote
n
c
n
a
b
ale lui
cu
Isăres

îmi va mai fi viaţă ia
şi stai cât va mai fi aşa
mi s-o mai rupe vreo bucată
din partea cea mai deşelată
voi şti să zic şi-a doua oară
cum mă feresc de văduvioară
mi se vor şterge iar şi jar
şi ce n-apare la contoar
voi mai suna tot liniştit
călătoria nepornit
mă voi simţi cuprins în van
de oameni din acelaşi clan
va dezmierda această labă
cândva cu totul altă treabă
îmi va fi groază de nimic
tot jalea închizând în plic
mi se va face rău mărunt
de la-nceput pân' la cărunt
voi stărui să las ce n-am
şi când n-oi şti c-acum trăiam
mi se va spulbera vreo ceaţă
de pe a hoitului ciupită faţă
mă va cuvioşi mereu
prea bunul unul Dumnezeu

Citiţi mai departe “POEME INEDITE - 18” aici:
https://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/poezie/george-anca
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Vedi VASILE PUPEZA, ‘JEANNETTE’ e poi OMPI.
Centrul pentru Activităţi Recreative şi Inovare Ocupaţională str. J. L. Calderon,
nr. 39, Amfitrion dr. George ANCA, Director Prof. Mihaela Popescu publică
pentru prima dată, in Romania, imaginea statuii ‘JEANNETTE’ de la GENEVA.
Ca un omagiu adus tuturor scriitorilor si artistilor. Statuia ‘JEANNETTE’ este
dedicata tuturor scriitorilor si artistilor. ‘JEANNETTE’ ne asteapta in parcul OMPIOrganizatii Mondiale a Proprietatii Intelectuale [34, Chemin des Colombettes, CH1211Geneva 20 ].
Romania este membru fondator al OMPI (1967). In 2012 OMPI are 45 de ani.
Publicarea pentru prima data, in Romania, a imaginii statuii ‘JEANNETTE’ de
la GENEVA o facem impresionati de activitatea Dlui dr.GEORGE ANCA, Dnei
prof.MIHAELA POPESCU, dlui VASILE PUPEZA si cu ocazia Evenimentului Cultural :
RECITAL GEORGE COŞBUC sustinut de actorul VASILE PUPEZA (S.U.A.), care a
avut loc vineri 7 septembrie 2012.
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VASILE PUPEZA: “Cu ani in urma am prezentat un recital Eminescu la Uniunea Scriitorilor din
Bucuresti in prezenta poetilor si scriitorilor vremii de atunci si de acuma. La final Nichita Stanescu
m’a intrebat: « De ce nu si Cosbuc?»
Acum la sugestia si in memoria lui incerc sa-l aduc pe Cosbuc printre noi cu atat mai mult cu cat de
locurile natale ale lui Cosbuc (tinut graniceresc) ma leaga o buna parte din viata. Tatal meu fiind
nascut in comuna Salva, la 8 Km de satul Hordou, satul lui Cosbuc, si la 6 Km de oraselul Nasaud,
toate vacantele eu mi le petreceam pe la stanele din Muntii Rodnei, pe dealurile si apele din zona, la
sezatori, la hore, la nunti si inmormantari, la sarbatorile de Craciun si Paste. Primele doua clase
primare le-am urmat in comuna Salva, iar apoi doua clase liceale la liceul din Nasaud, asa ca am
simtit demult pulsul inspiratiei lui Cosbuc. Fie ca intentia mea de acum sa fie bine venita.
In mod deosebit ii multumesc doamnei Maria Butaciu, prietena din copilarie, unica interpreta a
cantecului autentic ardelenesc din zona Bistrita Nasaud si nu numai. Ea s’a nascut cu acest cantec, la pastrat nealterat si l-a ridicat pe cele mai inalte culmi ale artei. Ii multumesc pentru incuviintarea
data de a folosi cateva din aceste cantece in recitalul meu.
Ii multumesc in acelasi timp doamnei directoare Mihaela Popescu si domnului Dr. George Anca,
amfitrionul meu si al altora, care imi da ocazia ca dupa Eminescu sa il aduc pe Cosbuc in acelasi
locas de cultura.
La discursul de primire in Academia Romana a lui Cosbuc, rostit in sedinta solemna la 30 Mai 1923,
sub presedintia Majestatii Sale Regelui, dl. Octavian Goga, in finalul discursului sau a spus:
Noi stam smeriti in fata geniului creator al neamului care si-a rascumparat cu jertfe actul de justitie
de care s’a impartasit, si acum cand staruie inaintea noastra umbra lui George Cosbuc ii inchinam si
ei cuvintele scrise pe mormantul marelui florentin, in biserca Santa Croce: Onorate l’altissimo poeta!”

Marţi, 25 septembrie 2012, a avut loc evenimentul cultural
Colocviile de Marţi –In memoriam Avram Iancu
Evenimentul a avut loc la Centrul pentru Activităţi Recreative şi Inovare
Ocupaţională
Str. J.L. Calderon nr.39

Citiţi mai departe aici:
http://sites.google.com/site/cartipublicate/critica-literara/cezarina-adamescu/Cezarina_AdamescuCarti_aniversare_ale_lui_N_Baciut.doc?attredirects=0

Citiţi blogul lui “GEORGE ANCA”:
http://georgeanca.blogspot.ro/
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ANUNŢURI SAMANATORUL
Revista «SAMANATORUL» anunţă autorii «Editurii online SEMĂNĂTORUL TISMANA» că scrierile lor apărute la editură vor fi
promovate în revistă, http://www.samanatorul.ro/revista/index.htm , la
bibliotecă, http://sites.google.com/site/edituraonline , pe bloguri sau pe
site-ul de articole Google, respectiv
http://samanatorul.blogspot.ro/ , http://cleptocratia.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/ şi dacă achită în
luna octombrie suma de 50 lei reprezentând cotizaţia până la sfârşitul
anului şi DVD-ul nr. 1 al Asociaţiei «Semănătorul Tismana»!

Lansarea ONLINE a publicaţiei culturalliterare zonale “Pentru Tineri prin Tineri”
Citiţi şi propuneţi eseuri şi poezii pentru această revistă:
http://tineritismana.blogspot.ro/
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Citiţi site-ul arhivă creat de ing. Antonio Tomoniu, în vremea
când era student la C.T. Craiova

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

Citiţi şi propuneţi poezii pe un NOU

BLOG Semănătorul:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/

Recomandări pentru YouTube:
Aterizarea pe marte: http://youtu.be/XRCIzZHpFtY
A apărut nr.3 (120), 2012

al revistei «LUMINĂTORUL» CHIŞINĂU:

http://www.scribd.com/doc/105285675
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Bancuri celebre din cultura locală

Un cuplu trece prin faţa unei cofetării:
- Mmmmm ce bine miroase, spune ea.
- Daca vrei mai trecem odată.
La maternitate, asistenta intră şi ii
spune proaspetei mămici:
- Tatăl copilului e pe coridor cu un
buchet de flori. Poate să intre?
- Ferească Dumnezeu! Soţul meu poate
veni din clipă în clipă.
I: Cum îţi faci soţia să plângă în timp ce
faci dragoste?
R: Ii dai telefon şi-i spui!

- Fetelor, va place pestele?
- Nu, că ne bate!
De când a apărut criza financiară în
România, femeile sunt obligate sa se
căsătorească din dragoste.
Nea Vasile îşi duce soacra la doctor si
îl roagă totodată:
- Va rog, trataţi-o ca pe propria
dumneavoastră soacră.
Când va fi totul bine în România?

... atunci când in România, un poliţist,
Femeile se împart în doua categorii:
poliglot, va ajuta un ţigan, ostenit de
Doamne si Doamne Fereste!
muncă, să se urce într-un tren, cu
suspensie magnetică, în care călătoresc
Burlac – bărbat care vine în fiecare
funcţionari bugetari bogaţi şi
dimineaţă la serviciu din direcţii diferite. antreprenori cinstiţi pentru a fi martori
la un proces intentat unor politicieni
Intr-un bar intra un tip foarte mulţumit: corupţi.
- De băut la toata lumea. Fac cinste! Mi
s-a născut un fiu!
- Ce greutate?
- 4 kg!
- Lungime?
- 53 cm!
- Cum se simte soţia?
- Ea încă nu ştie!
Trimise de Comandor (r) Traian Popescu - Tismana
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ATENŢIE!
FACEBOOK este o CAPCANĂ !
Din ce ştim în Statele Unite, prima dată, apoi in UK şi Germania au fost primele câteva cazuri de
răpire, violuri si trafic de organe în care s-a putut face asocierea dintre atacatori şi victime având ca
element comun «Facebook» (de comunicare-control-contac persoane) . In cazul traficului de organe
«comanda» s-a făcut dintr-o ţară străină ţării din care «donatorul sau victima» a fost «selectată» pe
baza datelor puse pe Facebook şi care corespundeau cererilor de piaţă (ale celor care plătesc oricât ca
să-şi prelungească durata de existenta pământească şi pe care nu-i interesează «sursa/donatorul»).
FACEBOOK este o CAPCANĂ !

Acest sistem nu a fost creat doar pentru PLĂCEREA DVS; numai cei naivi pot crede
asta ! O mică reamintire. Este totdeauna bine de ştiut ! În spatele FACEBOOK se află o
imensă afacere, pentru care materia primă o constituie chiar VIAŢA DVS ! Mesajul care
urmează este un avertisment referitor la FACEBOOK. Este bine să fiţi în cunoştinţă de cauză.
FACEBOOK este cea mai mare reţea de «socializare» din lume, având peste 300 de
milioane (in anul 2011, peste 700 de milioane) de utilizatori înregistraţi.
Peste tot se tinde ca FACEBOOK să fie utilizat conform legilor locale ale fiecărei ţări, or
în realitate FACEBOOK este o societate californiană care funcţionează după legislaţia
Californiei (diferită chiar şi de cea americană).
Aceasta înseamnă că tot ceea ce dvs. plasaţi pe FACEBOOK va fi arhivat în mod
LEGAL într-o bază de date enormă (fotografii, clipuri, conversaţii, discuţii, documente, texte
etc.) şi păstrat acolo chiar dacă dvs. le ştergeţi ! Şi, încă o dată, procedând astfel
FACEBOOK este în perfectă legalitate! De altfel, toţi utilizatorii FACEBOOK şi-au dat acordul
pentru ca datele lor personale să fie înregistrate, conservate şi utilizate în orice scop. Vă
surprinde? Şi dvs, înainte de a utiliza FACEBOOK vi se cere un click pe»accept condiţiile», şi
ca de obicei nu le citiţi cu atenţie...Este ştiut că FACEBOOK este un site gratuit.
Mă veţi întreba: de unde ia FACEBOOK banii pe care îi consumă pentru remunerarea
celor angajaţi sau a colaboratorilor, pentru plata brevetelor pe care le înregistrează etc.
Răspunsul este simplu: actualmente un număr foarte mare de firme cumpără dreptul de a
consulta arhivele FACEBOOK, de unde pot obţine date care îi interesează. Chiar şi
serviciile de apărare sau poliţia apelează la această arhivă în cursul anchetelor pe care
le întreprind. Fiţi atenţi !
Greşelile dvs. de tinereţe nu trebuie să devină imposibil de şters! Evitaţi orice fel de
poze compromiţătoare (cu alcool, ţigarete, droguri, fotografii tendenţioase, intime,
vulgare etc.), insulte (căci acestea pot servi ca probe în justiţie), informaţii / date personale
sau private, chiar în relaţiile cu prieteni apropiaţi... «Prietenii de azi pot deveni duşmanii
de mâine». Şi toate acestea sunt valabile şi pentru documente ale prietenilor:
mulţi adolescenţi pun pe FACEBOOK poze de-ale prietenilor în ideea că aceştia nu vor
fi deranjaţi, chiar dacă unii sunt minori şi ar avea nevoie de acordul părinţilor...Cereţi totdeauna
consimţământul persoanei a cărei poză o postaţi pe FACEBOOK. Nimeni nu
poate invoca necunoaşterea legii, nu puteţi spune în instanţă «nu am ştiut» !
În concluzie, folosiţi cum doriţi aceste informaţii. Cel puţin sunteţi prevenit(a) !
De altfel, se poate pune şi întrebarea de principiu în legătură cu FACEBOOK:
La ce foloseşte o asemenea exhibare a vieţii private?

---------------------------------------------------------------------------------ANUNŢ URGENT! RUGĂM membrii cotizanţi să ne trimită adresa lor
(inclusiv codul poştal) pentru a primi chitanţa, legitimaţia şi gratuit
DVD1- AST. MULŢUMIM cotizanţilor George Ene, Rădulescu Cătălin,
Modran Liviu Nicolae, Emil Bucureşteanu şi donatorului de carte Mircea
Vâlcu-Mehedinţi. SĂPTĂMÂNA VIITOARE vor primi plicul prin poştă. La
sugestia unor autori, pagina A4 pe care sunt 8 legitimaţii identice se trimite
anul viitor şi electronic, cu ştampila pe 2013, fiecare imprimând-o şi plastifiind-o personal.

Pagina
Pagina3533

Sămănătorul - Anul II. Nr. 9, sept. 2012 - DIN CORESPONDENŢE
Mai putem râde şi în vremurile de azi

Vârstele bărbaţilor în raport cu ale avioanelor

Pana in 20 de ani: Avion de Hartie.
Numai zboruri rapide, de scurta distanta si
foarte scurta durata.

De la 60 la 70: Deltaplan.
Necesita conditii externe exceptionale pentru
a-si lua zborul si o munca teribila pentru a
decola iar dupa aceea evita manevre bruste
De la 20 la 30: Avion de vanatoare.
pentru ca sa nu cada inainte de timp.
Intodeauna la post, 7 zile pe saptamana. Ataca Dupa aterizare, demonteaza si strange tot
orice obiectiv.
echipamentul.
Capabil sa execute diferite misiuni chiar cand
acestea sunt la intervale scurte de timp.
De la 70 la 80: Planor.
Zboara uneori, dar numai ajutat.
De la 30 la 40: Aeronava comerciala.
Repertoriul manevrelor este extrem de
Mentine orare regulate.
limitat.
Are destinatii destul de cunoscute si de rutina. Odata ajuns la sol are nevoie de ajutor pentru
Zborurile intodeauna ies la ora prevazuta, dar a ajunge la hangar.
mai necesita mutari si adaptari care irita
clientii.
Dupa 80: Aeromodel.
Este doar decorativ, de functional nici nu se
De la 40 la 50: Aeronava comerciala pentru
mai pune problema.
zboruri internationale.
Functioneaza la ore de lux.
Va uram zboruri cat mai placute... dac-avem
Are destinatii de inalt nivel cu rare abateri.
cu ce!
Clientela soseste cu mari sperante, la sfarsit
iese obosita, dar satisfacuta.
De la 50 la 60: Aeronava cargo.
Pregatiri intense si multa munca inainte de
decolare.
Odata in aer, manevreaza lent si ofera foarte
putin confort in timpul zborului.
Clientela este compusa in majoritate din valize
si tot felul de vechituri.
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Trimise de Comandor (r) Traian Popescu - Tismana, primite la rândul lui de la
prietenii din fosta şi puternica Armată Română (1,5 mil. la mobilizare urgentă )
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Citiţi şi propuneţi eseuri şi poezii pentru această revistă:

http://tineritismana.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 siteurile 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 sunt rugaţi să ne trimită adresa lor (inclusiv cod
poştal) pentru a primi gratuit legitimaţia şi un DVD cu următorul conţinut:
- TOATE revistele apărute din mai 2011 şi până în prezent
- 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
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