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Un editorial
de Nicu N. Tomoniu
membru al LSR

Cruciadă la nivel de mase:

FANTOMA LUI MIRCEA CEL
MARE BÂNTUIE JURNALELE!
www.tomoniu.ro
Gata! Am rămas singulari prin faptul de a fi reali, sinceri, nepartizani, fără fantome. Noi şi
nişte reviste de prin judeţe făcute tot de nişte entuziaşti ca noi. Adică pe banii proprii, ai celor o
mână de autori solidari şi solitari. Unii ne numesc “reviste de nişă” precum şi noi numim presa
centrală “presă vândută marilor găşti politico-mafiote”. Cam lung titlul dar şi diversiunea e
mare: posturi TV, reviste, cotidiene reale sau online, conturi sponsorizate pe toate paginile lor
de socializare: Facebook, Twitter, Badoo, LinkedIn, FanBox, Google+, Bebo, Bloggy, Buzzzi,
Cirip, Chiq, Trilulilu, Netlog, Delicous, Jolly, Kipup, MySpace, Memonic, Memori, Ozone, Yuuby.
Ce înseamnă conturi sponsorizate pe aceste site-uri? Le vezi în dreapta ecranului cu titluri
şoc: Băse s-a mutat cu Udrea la bloc!, de exemplu. Dai “clic” sau “like” şi te-ai trezit automat fan
Cirip, Chiq, Yuuby sau altul din 1000 de “situri cu prieteni”. Pentru că nu e nevoie să te înscrii
singur dacă tot ai făcut imprudenţa să asculţi de toate chemările de a deveni “preteni pe feisbuc”.
Ti-ai pus acolo, iubita, tata, mama, soacra, căţelu’, purcelu’ şi pisoiu’, ce nevoie mai e să te
înscrii, ai devenit automat fan cu “felicitări că eşti d’al nostru, ia uită câţi prieteni ai deja!”...
Şi devenind tu fan al hoţilor la nivel de masă te gândeşti, “Ia să fac eu o surpriză şi ...
editurii online!” Dragilor, nu mai trimiteţi degeaba, că tot ce vine de la “socializări” trece automat
la spam! Apoi ca prietenă, cum o să filtrezi, cum să-ţi dai întâlnire şi apoi să te căsătoreşti cu o
editură virtuală? Că asta suntem: n-avem nici sâni cu silicon, nici fund mare, nici buze senzuale!
Ăsta-i însă aspectul cel mai derizoriu. Intrând pe asemenea site-uri deja ai devenit un om
manipulat. Un dobitoc care vei juca după cum cântă trusturile de presă mafiote sau afiliate
politic. Te vei jura că n-ai treabă cu Băse, spre exemplu, şi te vei trezi citat ca fan al lui cu o
duzină de “like” pe care le-ai dat din iubire faţă de “cel mai”! Vei vedea acolo la sposorizări
trimiteri la fantomele dacilor sau fantoma lui Mircea cel Mare, alias Mircea cel Bătrân. Cum
(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 (www.semanatorul.ro) şi Editura online
Semănătorul. Noile site-uri sunt sprijiite acum material de autorii care îşi publică lucrările lor, de
asociaţii şi fundaţii care activează în Tismana precum şi de sponsorizări şi donaţii de la firme şi
persoane private.
Conceptual si artistic - tehnic, actualul proiect “Revista Sămănătorul” este lansat de catre
prof. Nicu N. Tomoniu, el înlocuind vechiul Buletin informativ “Semănătorul” care apărea din
anul 2009 pe o iniţiativă şi o cheltuială proprie. Înlocuirea acestuia cu actuala revistă s-a făcut
deoarece buletinul lunar nu putea fructifica activitatea autorilor de la Editura online Semănătorul
şi nici nu le putea promova concret activitatea lor literară. Pe de altă parte, în Buletinul Analize şi
Fapte al ARP referirile la noile apariţii de volume publicate erau inexistente. De altfel nici Revista
Sămănătorul n-a fost amintită de ARP niciodată ci acceptată şi tolerată tacit, ea apărând exact la
împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii online “Semănătorul”. Revista “Sămănătorul” va
apare de acum încolo la adresele:

http://www.samanatorul/revista/index.htm
Format PDF cu linkuri
http://www.samanatorul.ro/reviste-2012/arhiva.htm
Arhiva FLASH cu linkuri
http://www.scribd.com/semanatorul
Format document simplu scribd
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funcţionează asemenea fantome vă voi spune aici. Dar nu înainte de a vă spune că eu însumi am
luat plasă trimiţând unor ziare centrale editorialul din numărul precedent. (care a luat formă
finală pe site-ul meu, la http://www.tomoniu.ro/opinii/cultura/edito-sept012.htm )
Nu e vorba de o reacţie nefavorabilă a unor prieteni care fac emisiuni culturale şi de
reportaj şi nu ei mi-au dat plasă. Pentru că nici ei săracii habar n-au că vor lua plasă şi articolele
lor vor deveni fantome ce bântuie jurnalele! Au venit la Tismana, s-au deplasat ca nişte
profesionişti şi-au notat cu conştiinciozitate informaţiile de la faţa locului, au făcut poze şi şi-au
pus la muncă tot talentul lor pentru a scoate un articol incitant, la meserie, un text de profesionist.
Ba unii au venit şi pe bani proprii, din dragoste de meserie, pentru că ziarelor lor li s-au retezat
subvenţiile venite de la portocalii prin căderea guvernului.
Aşa s-au transformat articolele excelente ale prietenilor în fantome ale lui Mircea cel Bătrân
sau fantome ale dacilor. Fenomenul fantomei lui Mircea cel Mare, constă în simpla alăturare dar
bine plasată a unui articol excelent, pe lângă un articol de atac mafiot la partidul politic care na dat bani ziarului sau site-ului în cauză. Scopul atacului poate fi comandat de sponsorul politic
al trustului de presă sau dacă acesta s-a lepădat de el, arătarea pisicii moarte altui mafiot politic
fără trust sau mafiot pe cont propriu “- O vezi? Te ucid dacă nu mă sponsorizezi!” (Reţetă DD)
Dar să luăm un exemplu practic:

Vai nouă! Şi acest site? Nu ne vine să credem! Clerul băgat în diversiuni politice? După
apelul acad. Dinu C. Giurescu ai zice că nu. Sfinţiile Lor ţin la integritatea ţării şi la bogăţiile ei.
Dar ia daţi un clic unde-i marcat cu roşu! Ghici ce citim?
“Ţineţi minte discursurile sforăitoare din opoziţie ale liderilor USL: vor mări imediat salariile tăiate de la
bugetari de către PDL, vor anula CAS-ul de la pensionari, vor guverna fără imixtiunile FMI şi Băncii Mondiale sau
vor proteja averea naţională? Nu a trecut decât câteva zile şi premierul desemnat, Victor Ponta, copilul ideologic a
lui Ion Ilici Iliescu şi discipolul lui Che Guevara, s-a întâlnit cu şeful FMI şi reprezentanţii marii finanţe la Bucureşti.
Victor Ponta a fost scos la raport de FMI ca să înţeleagă poporul român de fapt cine conduce în mod real România
astăzi: marea finanţă internaţională.
Am citit ştirea de pe gândul.info, care descrie subliminal mecanismul servil al clasei politice româneşti faţă
de FMI."
Cine nu ştia că gândul.info e infiltrat de “serviciili” lui Băsescu află de aici: diversiunile

acestui site e clar că sunt sugerate de “cineva”, sau din prostia redacţiei Apologeticum. Păcat!
Dar despre dacii noştri neînfricaţi? Nu ştiţi că au devenit fantomele lui “Naşu”, pupincuristul
de serviciu de la B1 TV, al lui Băsescu?
Dacă nu ştiaţi, lăsaţi-vă îmbiaţi pe un mail cu titlul “Serial TV: Harta comorilor din Romania”
care vă trimite la http://adevaruldespredaci.ro/harta-comorilor-din-romania-informatii-uimitoare-video/
cu îndemnul “TRIMITE MAI DEPARTE!” . Şi aţi “descoperit” pe “acoperitul” Radu Moraru, naşu’ lui
naşu’ cel mare din deal! Dacă mai doriţi şi alte fantome d’ale lui Mircea cel Mare luaţi-o pe la
România Liberă furat de la Băcanu, pe la Adevărul lui Patriciu care s-a revopsit pe interes sau pe
la “mişcări salvatoare” tip www.buciumul.ro. Şi ce mai ziare erau acestea mai înainte, măi dragă!
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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»

TALENTUL ESTE UN DAR CARE
CERE DĂRUIRE

Pasionat de tenis, ca şi de alte
sporturi, de altfel, (e sigura compensaţie a
faptului că nu le mai pot practica), urmăresc
mereu transmiterea marilor competiţii şi
mai ales prezenţa românească. Este nu doar
un act de solidaritate afectivă cu ai mei, ci
şi ocazia de a trăi bucuria victoriilor sau
tristeţea înfrângerilor alături de cei pe carei resimt adesea ca părticică din mine însumi.
Nu sar până-n tavan la victorii şi nici nu
sparg televizorul la înfrângeri. Dar adesea,
zilele îmi sunt luminate de izbânzile
superbe alor noştri sau îmi sunt înnegurate
de eşecurile lor, mai mult sau mai puţin
explicabile. Aşa cum se întâmplă probabil
cu cei mai mulţi, de fiecare dată, victoria e
trăită jubilatoriu şi recunoscător iar
înfrângerea reflexiv şi critic.
Recent, urmărind o partidă disputată
de Sorana Cârstea în faţa jucătoarei Petra
Martici, tristeţea înfrângerii a generat, mai
mult ca altă dată, pornirea analitică şi
interogativă. M-am gândit s-o fac publică
sperând că ea ar putea deveni un subiect de
meditaţie şi poate un impuls făptuitor nu
doar pentru Sorana. Este dincolo de orice
dubiu că ne aflăm în faţa unui talent
autentic. Locul 26 în erarhia mondială şi
victoriile entuziasmante la unele dintre
jucătoarele de top al tenisului probează
calităţile acestei tinere jucătoare ( ca si ale

Simonei Halep ori ale Irinei Begu) şi
îndreptăţesc speranţele în viitorul lor
performant. Numai că nu e suficient să fii
talentată şi eventual frumoasă, atrăgătoare,
simpatică. Talentul este o hărăzire
dumnezeiască. N-ai nici un merit că ţi-a fost
dăruit. Ai avut doar norocul de a fi fost ales.
Darul primit, ca să se împlinească, aşteaptă
dăruire, uneori până la sacrificiu. Nadia
Comăneci, Ivan Paţaichin, Dan Petrescu,
Mircea Lucescu - şi exemplele ar putea
continua – au intrat sau sunt pe cale să intre
în legendă pentru că au înţeles, au fost ajutaţi
să înţeleagă, că înzestrările cu care au fost
dăruiţi, pentru a deveni destin, trebuie
grădinărite cu dăruire, cu multă trudă şi cu
renunţări deloc uşoare.
Nu cunosc nici viaţa sportivă, nici pe
cea personală a Soranei Cârstea. Văzând acest
meci, ca şi altele, de altfel, am avut
sentimentul că două dintre dimensiunile
formaţiei sale sportive sunt fragilizate şi o
împiedică să atingă performanţe la nivelul
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talentului cu care a fost dăruită. Prima este
munca asiduă de zi cu zi în afara
competiţiilor la care participă. Modestia
primului serviciu (care este esenţial în jocul
de tenis) aici îşi are explicaţia, deşi
potenţialul real este nu o dată evidenţiat prin
servicii puternice şi bine dirijate. Numai că
pentru ca aceste realizări să nu rămână
potenţiale, ele trebuie să fie transformate
în automatisme. Or, acestea nu se realizează
decât prin sudoarea antrenamentului şi
încăpăţânarea repetiţiei. A doua fragilitate
este legată de prezenţa fructificată a unui
antrenor compatibil şi în armonie cu talentul
jucătoarei. Călăuzirea competentă, cu tact
şi inteligenţă, mereu în măsură să-i
orienteze paşii prin raportare la calităţile
proprii, la configuraţia fizică, la regulile
elementare ori subtile ale jocului de tenis,
la daptarea jocului propriu în funcţie de
fiecare adversar sunt imperative fără de care
talentul rămâne adesea fără busolă şi fără
hartă. Să nu adaptezi jocul Soranei Cârstea
la statura şi la forţa ei – luând ca modele pe
Justin Hanin şi Martina Highins nu
Sarapova, Azareca ori surorile Wiliams –
să nu ştii că o minge plasată la mijlocul
terenului advers este echivalentul unui 11
m. în fotbal, că superficialitatea în
rezolvarea mingilor uşoare este cel mai
adesea cauza înfrângerilor, înseamnă să
risipeşti forţile talentului şi să rătăceşti căile
spre victorie.
Problema nu este că ai pierdut un
meci. Victoria ca şi înfrângerea fac parte

din regula jocului. Problema este la cine şi
cum, eventual de ce. In sport, singura
realitate care contează şi te impune este
aceea a rezultatelor. Nu e ca în alte domenii,
cum ar fi de pildă în lumea literară, ca să nu
mai vorbim de cea politică. Acolo, dacă faci
parte dintr-un grup posesor de editură,
reviste şi bani ori te înscrii ca mercenar în
slujba vreunui preşedinte jucăuş (că jucători
sunt mai ales sportivii), ai toate şansele să
devii celebru, să fii tradus copios (nu pe baza
talentului tău,ci pe baza banilor publici,
mânuiţi după bunul plac şi în numele
spiritului de gaşcă ), să fii propus pentru
premiul Nobel ignorând că literatura
pornografică nu e prea gustată nici măcar
în Norvegia. In sport nu e aşa. Acolo
performanţa este emblema. Iar performanţa
este fiica talentului şi a dăruirii, este rodul
harului primit şi al sudorii care-l fructifică.
De aceea sportivii, ca şi artiştii veritabili, cu atât mai mult cu cât ei au văzut soarele şi
îşi onorează rădăcinile ca şi tine – ne
luminează adeseori viaţa şi ne hraneşte
speranţa întru bine şi frumos.
Iar gândurile mele prilejuite de Sorana
Cârstea, sunt expresia iubirii şi a nădejdii
faţa de toţi cei care, dăruiţi de Dumnezeu
cu talent, ca ea, se străduiesc să-şi valideze
talentul în destin, pentru împlinirea lor şi
bucuria noastră.
Alexandru MELIAN
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AURORA CRISTEA - (n. 1971) Galati Romania, prozator, debut la
“SEMANATORUL - Editura online” în
oct. 2012

DE
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T!

CAPITOLUL I
Incredibila forţă
a morţii

POVESTEA DANEI

Incredibilă forţă a morţii ce smulge
cu violenţă darul cel mai de preţ al
gândit
omenirii: viaţa...
Duminică dimineaţă m-am trezit buimacă,
într-un zgomot asurzitor. Nici măcar nu ştiam cine
sunt. M-am ridicat anevoie din pat, apoi clătinândumă pe picioare şi ţinându-mă de pereţi, am făcut
câţiva paşi către fereastră, să identific locul de unde
se auzea ţiuind sirena. Cu ochii cârpiţi de somn,
întrezăresc o maşină mare de Salvare ce opreşte
brusc în curtea interioară, exact în faţa blocului de
vizavi. „Pentru cine-o fi?”, îmi zic. Până să mă
dezmeticesc, văd ieşind din bloc pe cei de la
Smurd, câţiva vecini de acolo, dar şi pe Costel,
vecinul de la cinci, care agitat, dădea roată la
maşină, de unde îmi dau seama că se petrecuse
ceva grav chiar în casa lui. Împreună cărau o
pătură şi pe cineva în ea. Cum observ ieşind din
pătură picioarele unei femei, mă întreb: „Să fie oare
maică-sa?”, deşi ştiam prea bine că ea deja era la
Spitalul Judeţean, internată de vreo săptămână la
secţia Neurologie, în urma unui atac cerebral.
„Doar n-o fi Dana!!”, îmi continui gândul rebel, dar
l-am îndepărtat imediat, refuzându-l.
- Alo, Matei? Sunt Carla, vecina de la blocul
A, de la etajul unu.
- Ah, da!... se dumireşte el.
- Am văzut că a venit Smurdul şi a ridicat
pe cineva de la voi din bloc.... Te-am văzut şi
pe tine jos, în curte. Ştii cumva pentru cine
a venit?
- Da. Pentru Dana, zice el senin.
- Pentru Dana????, întreb uluită.
- Stai liniştită, au resuscitat-o şi acum e
O.K..
Am închis telefonul mecanic, cu o mişcare
lentă de parcă eram într-o secvenţă de cinema
filmată genul slow-motion... Nu înţelegeam nimic.
Cum să fie Dana? Cum adică au „resuscitat-o”?
Păi, deşi cunoştinţe mele medicale nu mi-au
inundat niciodată prea tare erudiţia, totuşi m-am

că dacă au ajuns la faza de resuscitare,
înseamna că era grav, foarte grav, în pragul morţii
chiar. N-are cum!!! Doar aseară am vorbit cu ea la
telefon, de fapt aproape era noapte, fiindcă vorbisem
după orele 22 şi totul era O.K.. Chiar stabilisem să
vină la mine luni.
N-am reuşit să-mi dau jos pijamalele de pe
mine şi am rămas năucă vreme de un ceas,
incapabilă de a-mi desăvârşi ritualul matinal. Nu
ştiam cum să procedez. Nu aveam cum să bat la
uşa lor şi să-i asaltez cu întrebările, fiindcă în primul
rând nici nu aveam pe cine. Cred că nici taică-său
nu era acasă...
„Ţîrrr!”, se auzi soneria.
M-am smuls cu greu din braţele gândurilor
obosite ce-mi asaltau creierul şi m-am îndreptat către
uşă.
- Bună, Carla!
Figura aceea dură, mică, blondă şi slabă îmi
părea teribil de cunoscută, dar în acel moment miera imposibil să-mi dau seama de unde.
A trecut val-vârtej pe lângă mine, şi-a ales cu
familiaritate un scaun din bucătărie şi l-a ocupat
samav olnic. Ridicând priv irea albastră, mă
săgetează:
- Aş vrea să-mi dai amănunte şi să nu te
fereşti, să nu mă minţi! Ce este cu toată şarada
asta, cu Dana, cu spitalul?...
Uluită de reacţie, realizez că figura din faţă
este nimeni alta decât Cristina, prietena comună a
Danei şi a mea, o amică pe care eu nu o mai
văzusem de câteva luni bune, poate chiar de câţiva
ani, deşi nu ne despărţeau decât câteva străzi, dar
cu care păstrasem relaţiile oarecum, mai mult prin
Dana. O perioadă îndelungată Dana o vizitase
aproape zilnic, asta până într-o zi când a început
uşor-uşor s-o evite, din pricina educaţiei prea
tolerante şi foarte şubrede pe care i-o insufla fiului
său, prost ca noaptea la învăţătură, lucru care o
scotea din minţi pe Dana.
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- Adică?, întreb siderată.
- Ce s-a întâmplat cu Dana?, întrebă ea
direct. Spune-mi!
- Dacă tu crezi că eu ştiu mai multe ca tine,
te înşeli. De unde vrei să ştiu? Habar nu am.
Dar de ce m-ai luat aşa, ca şi cum aş fi în
miezul problemei?
- Păi, fiindcă pe tine te frecventa în ultimul
timp, fiindcă la tine venea aproape în fiecare
seară şi ţi se confesa, nu la mine, îmi
reproşa ea, cu o urmă de ciudă în glas. Mi-e
imposibil să cred că nu ştii nimic.
- Ce să ştiu? Ce ar trebui să ştiu?
- Dana era însărcinată cumva?
- Însărcinatăăă???, întreb uimită, căscând
ochii cât cepele.
Da... Nu te-ai gândit la varianta
asta?, ironiza ea.
Doamne fereşte!!!, îmi revin. Ce tot
spui tu acolo? De unde scoţi prostiile astea? Nici
pomeneală! Dacă ar fi fost aşa, aş fi văzut, mi-aş
fi dat seama, nu? Sau mi-ar fi spus, o asigur eu.
A lăsat capul în pământ părând că cedează.
- Hai cu mine la Urgenţe! Îmbracă-te, că
doar n-o să mergi în pijamale, ordonă ea.
Teleghidată, ca un robot debusolat ce-şi
pierde telecomanda şi care se învârte mai mult în
jurul propriei axe, mă echipez rapid în haine de
oraş şi fuga la spital.
Jos la recepţie, plictisita mormăie:
- Mdaaa, au adus pe cineva acum vreo
două ore... Este la secţia Chirurgie, la etajul 3.
Am alergat val-vârtej pe scări şi ne-am oprit
instantaneu când am dat cu ochii de fratele Danei,
de Costel, care se agita pe holuri ca un leu în
cuşcă, însoţit de o femeie înaltă, solidă, ce ne
privea ca o fiară rănită.
- Ce face? Unde e?, îl întreb pe Costel,
evitând privirea de gheaţă a însoţitoarei lui.
- O operează acum... Aşteptăm şi noi, să
vedem ce ne spune...
Mi-am înghiţit avalanşa de întrebări care
se înghesuiau să-mi ţâşnească, am tras-o pe
Cristina de-o parte şi ne-am ghemuit într-un colţ
mai întunecat.
- O operează?, întreb şoptit. Cum adică?
Dar ce îi scoate?
- Copilul, Carla... gemu Cristina cu ochii în
pământ.
Privirea îmi cade slobodă pe chipul ei şi
tac revoltată, refuzând s-o contrazic.
Vreme de zece minute nu s-a petrecut
nimic. Apoi, dinspre întunecimea holului, se
desprinde o siluetă albă, înaltă şi subţire, ce păşea
hotărât.
- Cine este rudă cu Dana Pricope?, întreabă
Citiţi întregul volum pe site-ul

doctorul cu indignare în glas.
- Noi, îi răspund repede şi temătoare,
apropiindu-mă împreună cu toţi ceilalţi.
- Mă tem că nu va supravieţui... Îmi pare rău...
A avut hemoragie şi a pierdut mult sânge,
iar creierul a rămas neoxigenat vreme de
aproximativ un sfert de oră. Pregătiţi-vă pentru ce-i
mai rău şi rugaţi-vă să moară, fiindcă dacă va trăi,
va ajunge o legumă toată viaţa. Noi ne-am făcut
datoria şi am operat-o, dar mai mult de atât... şi ridică
neputincios din umeri.
Apoi, face stânga împrejur şi cu un pas allegro
se depărtează pe un alt coridor.
Vestea a căzut ca un trăsnet şi în câteva
fracţiuni de secundă am cunoscut toate trăirile lumii,
apoi aproape temându-mă să nu izbucnesc într-un
ţipăt de plâns, îl ajung din urmă şi-l scutur de mâneca
halatului:
- Don’ doctor, mă scuzaţi, dar... operaţia?...
Era o întrebare tâmpă pe care nu am reuşit so finalizez.
Aducându-şi aminte, se întoarce nervos şi-l
scrutează pe Costel cu privirea umbrită:
- Ah, da... operaţia... Apropo’! Unde-i copilul?
Ce-aţi făcut cu el?
- Copilul???, întreb complet uluită, în timp ce
ceilalţi evitau privirea doctorului. Care
copil, ce copil?, îmi continui seria de întrebări
idioate.
- Cuuum?, întreabă şi doctorul uimit, privindumă cu atenţie. Nu ştiaţi că era însărcinată?
Întorc capul fulgerător către Cristina şi o privesc
tăios, mânioasă pe intuiţia şi dreptatea ei. Apoi mă
întorc către Costel în aşteptarea unui răspuns care
nu a venit niciodată.
- Nuuu... Habar nu aveam... am îngăimat din
vârful buzelor.
- Da, era însărcinată. A izbutit să-şi scoată
copilul, dar i-a rămas o parte din placentă
înăuntru şi a făcut hemoragie. La operaţie, am
reuşit să-i scoatem restul şi ce a mai rămas pe acolo,
dar din păcate prea târziu. Transfuzia a fost tardivă.
O s-o punem la aparate, dar nu va trăi decât atât cât
îi va rezista inima. Aşteptăm finalul.

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

http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Cristea_Aurora-Povestea_Danei.pdf
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DAN MORAND - (n. 1948, Cluj-Napoca)
Poet, prozator, eseist, dramaturg.

Nisip, numai
nisip...?

49. Cuplul Euro şi Dolara
Când i s-a născut băiatul, tata Pongo, s-a tot
răsucit în pridvorul colibei ce nume să-i pună şi n-a
ştiut, care poate fi mai bun de noroc, aşa că s-a dus
în centrul gităniei, la unchiul Rolă, care a scos o
bancnotă verde din şerpar, pe care i-a arătat-o.
- Ştii tu, ce asta ié?
- Numa’ o sută de euro!
- Mucles, neam, euro îi cea mai valoros ban, hai
să-i zicem Euro, că poate o să tragă banii la el!
Neam de neamul nostru de ţigan nu a avut bani, ba
ne-au sărăcit şi comuniştii când au pus curcanii că
ne confişte salbele de cocoşei.

că şi acum trăim prin bordeie!
- Nu toţi, numai unii. Nu vezi la tine Rolă, nu vezi
ce pagodă îţi trânteşti?!
- Uită-te bine la mine, da’ uită-te bine! Am fost
primul ţigan cerşetor în Berlinul de Est, după ce au
stricat zidul! Cu mărcile de acolo, cu banii ăia miam făcut traiul mai bun! Să-i zicem Dolara, că atunci
schimbam mărcile pe dolari şi n-a fost o idee rea,
că dolaru’ a tot crescut la bursă.
Mama Mercedes, care în adolescenţă şi ea şi-a
schimbat prenumele după noua maşină cu care sa întors Rolă din Germania, atunci când Dolara a
împlinit vârsta primei scurgeri i-a zis sentenţios:
- La o ţigancă fecioria-i la mare preţ. Să ţii cont
că o dolară găurită nu mai valorează cât o dolară
intactă!
Şi în vorbele astea parcă ar fi fost inspirată
spiritual, personal, de Imaculata.

69. Satul
părăsit
Un an mai târziu, când s-a născut fata, tatăl ei Ţol
şi mama Mercedes au mers şi l-au consultat tot pe
unchiul Rolă, căci menirea unui bulibaşă era tocmai
să-i scoată cu faţa curată din orice încurcătură.
- Şi voi sunteţi la fel de amărâţi! Şi vouă vă trebuie
bani! Dar numele de euro e de băiat şi l-am dat
deja, dar, mai ştiu un ban tare! Şi scoase altă
bancnotă dintr-un buzunar al şerparului. Ce-i asta?
- O sutică de dolari! făcu Mercedes, holbându-şi
ochii cât cepele spe bani. Să-i zicem Dolores.
- Proastă idee! Dolor es în spaniolă durere şi în
Spania toţi ţiganii sunt fericiţi că se îmbracă,
mănâncă şi au case ca şi spaniolii. Le-au asigurat
aceleaşi condiţii de viaţă, auzi?! Pe noi nu ne arde
cum ni se zice, zice-ne şi jumară, papară sau slană,
ba chiar şi nucă cu rahat sau invers rahat cu nucă,
numai bani de mâncare şi căldură în case să avem,

Peste caldarâm se
turnase un cov or
asfaltic, care în acea
seară de noiembrie lucea reflectând lumina ce
punea în evidenţă stratul de mâzgă depus pe colţul
inferior al bordurilor ştirbite. Şoseaua o păzeau două
rigole năpădite de iarba, care, beneficiind de
îngrăşământul natural v enit din grajdurile
gospodăriilor, le colmatase în mare parte. De la
rigole la zidul caselor totul era numai nimicnicie,
peste care burlanele vărsau apa pluvială dirijată
de acoperişurile ţuguiate. Porţile înalte cu arc zidit
deasupra, pentru a lăsa să treacă trăsurile şi carele
încărcate cu fân, purtau câte o efigie. Chiar lângă
staţia autobuzului se mai puteau descifra literele
calcinate: Josef Maschalka 1897. La intersecţia din
centru un monument ridicat după victoria din primul
război mondial cocoţase pe piedestal un dorobanţ
cu arma la umăr cu baioneta pusă, păzind o
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infirmieră ce susţinea după umeri un rănit cu torsul
răsucit şi capul dat pe spate în chinurile morţii.
Deasupra grupului, vulturul imperial ţinea în cioc
crucea biruinţei cu zvelteţea şi viziunea păsărilor
de pradă. Laturile trunchiului de piramidă placate
cu marmură albă purtau înscrise numele eroilor
locali, întrerupte de crăpături, murdărite de stropii
aruncaţi de roţile maşinilor grele din bălţile strânse
în sezoanele ploioase în gropile şoselei prost
executate şi neîntreţinute, acum acoperite în parte
de muşchi. Un etern tânăr poet, căci sufletul barzilor
nu îmbătrâneşte niciodată, dar se îneacă în
decepţiile nedreptăţilor sociale stinse cu pahare de
tărie, autorul popularei poezii „Copii cu cheile la gât“
şi-a irosit talentul, scriind profund neinspirat, contra
propagandei comuniste, despre cartierul Vasile
„Noroi“ şi balada: „Dragi şosele gropuite“ adoptată
şi de amicii munţilor, fericiţi că scapă de drumul,
petecit şi răsgăurit, când lăsau maşinile la poalele
versanţilor. Monumentul avea un rondou, odată cu
flori, dar acum plin cu buruiană neruşinată, păzit de
lanţuri groase, din zale forjate, legate pe stâlpi de
ciment, unii rupţi de v irajele strânse ale
mecanizatorilor auto încurajând hoţii de fier vechi,
care nu le-au lăsat să zacă pe jos ci le-au recuperat
în vederea reciclării. Mare păcat că primarului din
satul pierdut nu i-a picat fisa să amenajeze un sens
giratoriu, extrem de la modă pe atunci, care făcea
deliciul şoferilor grăbiţi şi care pentru a nu sta la
stopuri ar fi făcut orice, chiar să şi ocolească.
Străbătu uliţa principală stârnind un cârd de gâşte.
O bătrânică cu cârjă, cu trupul rămas puţintel,
îmbrăcat în halat de casă, ieşi la iveală acompaniată
de gâgâitul păsărilor. Două fete neastâmpărate, ca
veveriţele, cu cozi scurte se iţiră alături.
- Pe cine cauţi nene?
- Pe Gheorghe al lu’ Man. Da’ voi din ce neam
sunteţi?
- Suntem fetele lui Fruntaşu. Nu avem pe nimeni
cu numele de Man prin sat. Poate să fi existat, dar
nu mai stau pe aici! Multe gospodării sunt părăsite.

Bătrâna se contura în prim plan, în timp ce din
memoria lui zeci de poze defilau, asaltându-l, cu
verişoarele lui din copilărie, îmbrăcate în port
românesc bicolor, numai alb şi negru, din ţara
Făgăraşului.
- Sunteţi din neamul lui Man? Poate, aţi părăsit
de mult cătunul şi acum nimeni din spiţa voastră
nu mai locuieşte la noi ...
- Mă ştiţi?
- Nu sunt nici eu de pe aici. Dar te-am văzut
cum încercai pe la poarta aia. S-o fi ruginit, dar să
ştii că-i deschisă. Mare lucru nu mai găseşti că,
dacă nimeni nu mai are de grijă, ăştia noi au şutit,
ei zic refolosit tot ce s-a putut lua.
Una dintre fetele jucăuşe a ţopăit şotron, a dat
un vârf de pantof şi poarta s-a deschis imediat.
Un loc pustiit de ani ca de năvălirile popoarelor
migratoare, în raiduri succesive.
Jocurile lor lângă fântâna cu cumpănă. Şotronul
verişoarelor şi lupta cavalerească cu mânzul.
„Păpărudă, păpărudă, nu mai fi atât de slută “!
Ritualul de dragoste de pe stogurile din şură, cu
Genţiana, când căutau cuibarele găinilor.
Jurământul lor de cununie ...
«Unde este familia mea, unde să fie neamul meu
acum? Altădată ne-am învârtit dinspre Balcanii
oropsiţi spre centrul Europei. Am fost o parte
bulgari, care au fugit de turci, ne-am pus în slujba
saşilor şi-am învăţat limba lor, am trecut la religia
luterană şi le-am îngrijit livezile. Au venit grecii şiau făcut biserică ortodoxă, am redevenit ortodocşi,
iar după locuitorii mocani, coborâţi din munţi, am
învăţat româneşte. Nu a fost prea inspirat că
sovieticii ne-au exportat comunismul şi am pierdut
pământul şi animalele. Unii au fugit pe munte şi
au fondat Bumgartul de Sus numai ca să scape
de colectivă. După 1990 mulţi au emigrat imediat
în Germania»!
Vedea neamul lui împrăştiat peste tot unde bănuia
că s-ar putea trăi mai bine. „Ubi bene, ibi patria“1 .
Staulul de oi al păstorilor muscelelor transilvane,
ce ajungea până la Bug şi chiar spre stepele
Crimeii, era spart şi mocanii nu mai erau obligaţi
să pască în arcul Carpaţilor, care după o traducere
din albaneză, s-ar putea denumi Munţii Stâncoşi.
Năpădit de gândurile astea se descoperea un
om al trecutului, care a răscolit în arborele
genealogic, pentru a se întreba cu ardoare cine a
fost pentru a şti cine va putea fi, nu numai din
nostalgie, ci ca să nu cadă în resemnare sau
alienare. De fapt nici nu ştia, care putea fi mai
rea? Românii au de ales întotdeauna între două
rele!
1

Unde e bine acolo e patria (lat.)

http://www.samanatorul.ro/editura-online/
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Dan_Morand-Nisip_numai_nisip.pdf
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EMIL BUCURESTEANU - scriitor (n. 1932,
Roznov, Slobozia, Neamt)

ESEURI - volumul II

Compensat 90%
Este v orba de compensarea
medicamentelor de către Casa de Asigurări de
Sănătate pentru membrii săi. Logic, strict
matematic, aceasta înseamnă că la un
medicament al cărui preţ este, de pildă, 100 de
lei, pacientul plăteşte 10 lei, sau CAS plăteşte
farmaciei 90 de lei.
Chiar credeţi? Să luăm un exemplu.
Ai o afecţiune gastrică şi medicul specialist
consideră că un medicament util este Motilium.
Îţi scrie o reţetă de 60 de tablete, două pe zi. În a
doua rubrică din reţetă, în care se prevede cu cât
este compensat medicamentul scrie 90, adică 90
la sută. Iţi zici: ce grijuliu este statul cu cetăţenii
săi (CAS deşi este o asociaţie privată, este dirijată,
subordonată sută la sută Ministerului Sănătăţii
care este sbordonat … ştim noi cui) şi te duci în
pas grăbit, te doare doar stomacul, te abţii să nu
vomiţi pe drum, la farmacie. Pe uşa farmaciei te
întâmpină un afiş: Se eliberează medicamente
compensate. Eşti foarte bucuros că nu mai ai de
umblat. Farmacista, tinerică, simpatică, apasă pe
tastele calculatorului, îţi spune că medicamentul
există şi te costă 70,12 lei. Înainte de aţi trece
durerile de stomac şi a te apuca durerile de cap,
faci repede un calcul, regula de trei simple,
presupunând că ai terminat un liceu de
matematică. Dacă 70,12 lei reprezintă 10 la sută
din x, atunci x (costul medicamentului) este egal
cu 70,12 X 9, plus 70,12, egal cu 610 lei. Măi, da
scumpe-s medicamentele! Dar nu-i aşa. Pe cutia
cu 10 tablete de Motilium, scrie negru pe alb, că
ea costă doisprezece lei şi trezeci de bani. Preţul
a şaizeci de pastile este, normal, de şase ori mai
mare, adică 73,80 de lei, dar pe mine, compensat
90 la sută m-a costat 72,12 lei iar C.A.S. a plătit
restul, uşor de aflat dacă scazi pe 72,12 din 73,80.
Aşa-i că aritmetica este năstruşnică! În realitate,
dacă luăm în seamă taxa pe valoare adăugată
de 9 la sută, rezultă că pacientul plăteşte statului
mai mult decât a fost medicamentul compensat.
De fapt ce s-a întâmplat. Economiştii

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate au creat o
nouă categorie economică preţul de referinţă, (ar
merita să primească Premiul Tembel) categorie
perversă, perfidă, cu care păcălesc pe pacienţi, îi
mint grosolan, fără scrupule. Dacă îi întrebi pe
farmacişti ce este preţul de referinţă, aceştia ridică
din umere şi arată spre calculator. Deci şi
informaticienii s-au înhăitat la spus minciuni.
Problema este mult mai complexă decât
ţi se pare la prima vedere. La şarlatanie participă şi
psihologi. I se spune omului că i se face o reducere
de 90 la sută, i se crează o stare psihică de
mulţumire, dar este o minciună, o activitate de
înşelare, bine gândită, o hoţie. Corect ar fi să se
spună pacientului cât se compensează din preţul de
vânzare a medicamentelor în farmacii, să se scrie
clar pe bon cât costă medicamentul şi cât plăteşte
el. Dar minciuna stă la masă cu Casa Naţională de
Asigurare de Sănătate din care se înfruptă fără jenă
o imensă gloată de salariaţi, membrii de consilii de
administraţie, firmele farmaceutice iar asiguraţii
plătesc din greu. Să nu se uite că marea supărare a
naţiei pe Ceauşescu a fost determinată, în primul
rând, de minciunile spuse de regimul lui.

De sărbători, la Slobozia
Venirea lui decembrie cu sărbătorile de
iarnă îmi întorc mereu gândurile spre anii copilăriei.
Pe vremea aceea, cu vreo şaptezeci de ani în urmă
(Ce mult e de atunci şi ce repede a trecut!) Slobozia,
satul natal, era comună, avea primar, notar, secretar,
perceptor şi cam atât. Uitasem. Mai exista omul
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de serviciu, care bătea toba şi-i anunţa pe cetăţeni deschise. De regulă, fiecare fată pregătea câte un
ordinile locale sau de la judeţ. De primărie era legată colac mare pentru prietenul ei, dacă se afla în
întreaga activ itate a comunităţii, chiar şi formaţie.
Concomitent cu tinerii, pregătirea
pentru obiceiurile de iarnă le începeau şi copii.
Învăţau colinde, urături şi-şi pregăteau „steaua”,
făcută pe chenar de lemn împodobit cu fâşii de
hârtie creponată, multicoloră. În mijlocul „stelei”
se afla o icoană cu chipul Maicii Domnului cu
Pruncul în braţe. În prima zi de Crăciun satul era
plin de stele, care mai de care mai ornată. După
ce intra în curtea gospodarului îi auzeai strigând:
primiţi cu steaua? Aceeaşi copii aveai să-i auzi în
ajun de Anul Nou: primiţi cu uratul? sau a doua zi:
primiţi cu semănatul? Cei mai mari, adolescenţii,
umblau seara cu buhaiul sau cu toba, obiecte
artizanale, pregătite din timp, folosind putina de
borş pentru Buhai, sau veşca de la sita de cernut
făină, pentru tobă. În timpul comuniştilor, erau
desfăşurarea obiceiurilor de iarnă.
folosite intrumentele unităţilor de pioneri, toba şi
După, balul de la lăsatul secului, care goarna. Pomul de Crăciun se vedea mai rar prin
avea loc de regulă în sălile şcolii sau la crâşma lui casele sătenilor, fie bogaţi, fie săraci. Pe uliţa mea,
Rotaru, începeau pregătirile tinerilor pentru Crăciun doar la Vasile Tudoran, muncitor petrolist la
şi Anul Nou. De Crăciun se organizau hore, ziua, şi Găzăria din Roznov, străluceau în geam lumânări
bal, noaptea. La horă cânta fanfara lui Struţ, formaţie aprinse într-un brad şi din când în cănd scăpărau
a locului iar pentru bal se aduceau formaţii mai artificiile. În rest, în sat, pe la învăţători, pe la preot
renumite, ca a lui Chiuţă de la Buhuşi sau a lui sau la câte o familie mai „urbanizată” întâlneai
Pălărieru de la Piatra Neamţ. Treaba aceasta Bradul de Crăciun. Într-un an, chiar dacă era război
revenea în exclusivitate băieţilor, dar celor care şi multe familii se aflau în doliu sau era neliniştite
făcuseră armata şi o puneau de însurătoare. Desigur, de plecarea soţilor sau copiilor pe front, s-a
organizatorii erau un fel de lideri, cu anumite organizat venirea Crăciunului la şcoală, Pe o scenă
disponibilităţi materiale.
improv izată, în una din sălile şcolii (erau
Sub zăpezile care parcă veneau mai încăpătoare după modelul şcolilor din vremea lui
devreme şi erau mai bogate, satul părea liniştit, în Spiru Haret) s-a instalat un brad împodobit după
gospodării era însă un freamăt continuu. Fetele posibilităţile timpului, s-au spus colinde, urături, streceau la treburile din casă: la tors, ţesut, pregătirea a cântat şi s-au împărţit daruri: câte o pungă de
zestrei. Desigur, se avea în vedere şi garderoba vreo două sute de grame de bomboane fondante,
pentru sărbători, rochie, pantofi, broboadă, noi.
Băieţii, se ocupau cu treburile de afară, îngrijirea
animalelor, tăierea lemnelor şi… repetiţiile pentru
Anul Nou. Formaţia principală era Hora. Actorii erau
îmbrăcaţi în haine militare, purtau săbii. Doi trei din
ei îşi jucau rolurile în travesti, îmbrăcaţi cu haine de
fete. Un accesoriu aparte erau cârceile, greu de
explicat ce reprezentau ele (De ce le zicea aşa nu
ştiu iar în dicţionare nu am găsit explicaţii). Un suport
de lemn, lung de vreo jumătate de metru, era
îmbrăcat cu beteală şi fâşii de hârtie creponată,
multicolororă ce curgeau ca lâna unei oi, în capăt
aflându-se o păpuşă. Obiectul era manevrat, jucat,
cu mâna, de regulă în faţa copiilor. Această formaţie
deschidea „carnavalul” sărbătorilor de Sfântul Vasile,
(Se vorbea mai puţin de Anul Nou) care începea în specialitatea vremii.
dimineaţa de ajun. Prima manifestare avea loc la
Ca peste tot în ţară şi în lumea
primărie şi apoi se pleca prin sat. În urma acesteia creştină, la anii copilăriei mele, sărbătorile de iarnă
venea alaiul cu întreg cortegiul de participanţi: provocau modificări şi în viaţa gopodarilor şi
mascaţi, banda lui Jianu, sau banda lui Bujor, goaspodinelor. Se mergea din timp la moară pentru
caprele, urşii. La casele cu fete mari porţile stăteau măcinatul grâului. Se procura sămânţa de cânepă
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pentru turtele cu julfă, care se mâncau în seara
de ajun. (Tehnologia era destul de complicată şi
migăloasă). Se hrănea bine porcul iar în lipsa lui
se îndopau raţele. În săptămâna de înainte de
Crăciun se tăia porcul, se tranşa, se punea carnea
la sărat. Intestinele se curăţau pentru chişcă iar
stomacul pentru tobă. Nu era timp de odihnă. În
ajunul Crăciunului se făceau turtele cu julfă,
sarmalele, se desfunda putina cu brânză de oi şi
se făceau plăcinte. (Desigur cei care aveau. Erau
destui care se mulţumeau cu mult mai puţin. Ca
şi acum, de altfel). De Anul Nou se făceu cu
pregădere colaci, două trei cuptoare. Era treabă
multă, fiindcă familiile erau numeroase, cu câte
şase, şapte copii, dar f iecare av ea o
responsabilitate. Nimenea nu stătea degeaba.
Toată această frământare se termina
abia după 7 ianuarie, după Sfântul Ioan. Cum la
români sunt mulţi Ioni, la două sau trei case se
găsea câte un sărbătorit. Însă cu o zi mai înainte
era tot sărbătoare, Boboteaza. Şi aceasta avea
farmecul ei. În ajun era post, sosea popa cu
botezul cu un cârd de copii după el, care strigau
cât putea chiraleisa. În casă, preotul arunca cu
agheazmă, spunea cateva cuvinte şi primea pe
lângă bani un fuior de cânepă. Ce semnificaţie
avea fuiorul, niciodată n-am ştiut. Poate
preoteasa ţesea pânză fără să semene cânepă,

s-o topească în Cracău şi să o meliţe. Seara fetele
mari se uitau în oglinzi pentru a-şi vedea ursita.
Practic, se uitau într-o oglindă mare care avea două
lumânări aprinse de o parte şi de alta a ei. Fata care
se uita ţinea desupra capului o altă oglindă. În felul
acesta apărea un fenomen optic cu o înşiruire de
oglinzi iar la căpătul ei trebuia să apară chipul celui
cu care se va căsători. Dacă nu apărea, însemna că
nici în câşlegile de iarnă nu va avea parte de măritiş.
A doua zi se duceau la biserică şi se rugau şi pentru
viitorul lor matrimonial.
Aşa era pe atunci. Acum prin Slobozia
în loc de sănii circulă maşini de tot felu, aproape la
fiecare casă te întâmpină antene tv. parabolice, iar
de Anul Nou nu am mai trecut de mult prin sat. Cei
din generaţia mea sunt puţini, care, ca şi mine, poate
îşi deapănă amintirile şi-şi spun. Ce frumoasă era
copilăria!...

Citiţi mai departe “ESEURI - volumul II” aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Emil_Bucuresteanu-Eseuri.pdf
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GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

Poeziile lunii octombrie
4. Sfântă şi dulce Limbă
Română
Sfântă şi dulce Limbă Română,
Maica noastră cuminte şi bună,
Ce te doare?

Luna acesata a lansat
o serie de poezii pe
care le aşteptăm când
va veni inspiraţia!

C-o dădurăm acum pe Engleză,
Precum altădată pe Franceză,
Asta-i, oare?
Tot tu ai rămas Cloşcuţa noastră Că tu ai tihna senină din munţi
Ce-şi adună puii sub fereastră,
Şi blândeţea din şes, că te pronunţi
Şi-i bine!
Cum te scrii!
Noi te rostim cu buze de miere

Nu vrem cantitativ ci Căci românul se naşte şi piere
Cu tine!
calitativ, ca de obicei...
Citiţi poeziile
domnului George Ene
pe blogul nostru:

Nobleţe simplă, fără fasoane
Precum iubirea-i fără galoane Eşti mare!

Când ai noştri departe ne pleacă Mă-nclin în faţa ta mult, bucuros
Tot spre tine, iubito, s-apleacă,
Că-s al tău ş tare-mi eşti de folos,
Să ne ştii!
Splendoare!
George Ene

Citiţi blogul de poezie http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/

George Ene - 5. Geneză
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2012/10/george-ene-geneza.html

George Ene - 4. Sfântă şi dulce Limbă Română
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2012/10/george-ene-sfanta-si-dulce-limba-romana.html

George Ene - 3. Traducere din logica booleană
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2012/10/george-ene-strigat-pana-prea-tarziu.html

George Ene - 2. Strigăt până prea târziu
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2012/10/george-ene-strigat-pana-prea-tarziu.html

George Ene - 1. Calea
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2012/10/george-ene-calea.html

Pagina 13

Sămănătorul - Anul II. Nr. 10, oct. 2012 - POEZIE

Liviu-Florian Jianu
(n. 1961, Craiova) poet, prozator, publicist.

Din poeziile lunii
octombrie
Are ceva rude, poate, împrejur.
Dar copiii mamei sunt plecaţi departe.
Îi trimit de toate. Ea mai dă un tur
Prin singurătate. Ei, prin străinătate.

Lângă cimitirul unde-i doarme
omul
Lângă cimitirul unde-i doarme omul,
Mama noastră poate, încă, să păşească,
Ca un zbor de frunză picurat din pomul
Ce îi dă putere, încă, să ne crească ...

Parcă nu mai poate. Parcă e prea greu
De ţinut în poală, lumea asta toată.
Mama – cât mai este – loc de Dumnezeu
Ţine, da-i bătrână, cât o să mai poată?
23 octombrie 2012
Jianu Liviu-Florian

Are ceva rude, poate, împrejur.
Dar copiii mamei sunt plecaţi departe.
Îi trimit de toate. Ea mai dă un tur
Prin singurătate. Ei, prin străinătate.
Parcă nu mai poate. Parcă e prea greu
De ţinut în poală, lumea asta toată.
Mama – cât mai este – loc de Dumnezeu
Ţine, da-i bătrână, cât o să mai poată?
Când şi când, mai vine câte un copil.
Ce să le mai facă, ce să le mai spună?
Dintr-o biată pensie, ea, la toţi, tiptil,
Pentru zile negre, albele le-adună.
Tristă-i bucuria de a-i şti pe toţi
Bine, când doar dânsa, de puteri e
slabă.
Zburdă azi copiii ei, pe patru roţi.
Mama se târăşte-n cârja ei de babă.
Lângă cimitirul unde-i doarme omul,
Mama noastră poate, încă, să păşească,
Ca un zbor de frunză picurat din pomul
Ce îi dă putere, încă, să ne crească ...

Citiţi alte poezii semnate Jianu pe BLOGUL

Semănătorul:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/
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Îmi place sa fiu…

FIR DIRECT

Îmi place să fiu fericit.
Până şi în nefericire
Mă simt într-al noulea cer,
Când mă gândesc
Ce bine o duc
In comparaţie cu atâţia nefericiţi.
Desigur,
Sunt şi momente de slăbiciune,
In care mă consider persecutat de atâta
fericire,
Am crize de identitate,
In care îmi dau seama
Ca atâta fericire, pur si simplu, nu mă
mai încape,
Dar in general
Sunt un om fericit obişnuit
Care ştie ca este posesorul
Întregii fericiri din univers.

Singurul lucru pe care îl întreb pe
Dumnezeu
Este dacă face bine.

Tot dau din ea,
Şi întreb apoi în stânga şi în dreapta
Cum va simţiţi?
Aşa şi aşa!
Mi se răspunde.
Ce ţi-e şi cu fericirea asta!
Cu cât dai mai mult din ea,
Cu atât primeşti nefericire mai multă!
Dar ştiţi,
Până şi în nefericire
Mă simt, în comparaţie cu aceşti
nefericiţi,
Fericit…
26 octombrie 2012
Jianu Liviu-Florian

ic ă
r
b
Ru uă!
no

Dacă face bine,
Altceva nu mă mai interesează.
Are o Lume întreagă pe cap.
Are toată Lumea în pază.
Mă gândesc cu groază
Ce ar însemna să fiu Dumnezeu.
Şi în loc de a-mi onora răspunderile din
această ipostază,
Să scriu poezii
Când îi este Lumii mai greu.
De aceea,
Îi dau telefon lui Dumnezeu,
Şi îl întreb:
Ce mai faci, Doamne? Bine?
Bine.
Mă bucur să aud asta. Ai grijă,
Doamne, de tine!
26 octombrie 2012
Jianu Liviu-Florian

21 octombrie
1891 - S-a născut
Perpessicius
(pseudonimul lui
Dimitrie S.
Panaitescu), poet,
critic şi istoric literar,
autor al
monumentalei ediţii
critice din opera lui
Mihai Eminescu,
membru al Academiei Române
(m.29.03.1971).

Citiţi rubrica semnată Jianu: Comemorări,

aniversări octombrie

http://samanatorul.blogspot.ro/2012/10/aniversari-si-comemorari-octombrie.html
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VIRGIL CIUCĂ, poet, eseist,
publicist (n.1937, Gherceşti, Dolj)

Marşul unirii
Iniţiatorilor şi participanţilor la Marşul
Unirii de la Bucureşti din 21 oct. 2012
Am pornit Marşul Unirii
Marşul dorului de ţară
Fii de daci şi-ai nemuririi
Peste-o ţară milenară.

Poartă steagul re-ntregirii
Tinerii, urmaşi de daci,
Ţelul sfânt al re-unirii
Le va da viteaz cârmaci.

Am pornit marşul dreptăţii
Pentru patria străbună
Pe Câmpia libertăţii
Fi-vom iarăşi împreună

Au pornit marşul unirii
Ape clocotesc prin veac,
Cântă imnul nemuririi
Toţi oştenii lui Novac

Am pornit marşul unirii
Fiii lui Mihai Viteaz
Prin frăţia ancestrală
Visul de UNIRE-i treaz

Ne-am prins in Hora Unirii
Să scăpăm Ţara de hoţi
Căci ne cere legea firii
Să-i judecăm pe bigoţi

Bucureştiul, Chişinăul
Două inimi româneşti
Mândre străjuiesc Ceahlăul
Cetele moldoveneşti.

Au venit de la Tighina
Flamurile re-ntregirii
Săşi găsească rădăcina
Si filonul nemuririi

Ne-am unit prin crez şi faptă
Pentru-a-ntări legământul
Să purcedem calea dreaptă
Pentr-a ne-ntregi pământul

Virgil Ciucă
Manhatan
21 octombrie 2012

Am pornit marşul unirii
Peste munţi, veniţi cu noi,
Actul drept al re-ntregirii
Este-un crez pentru eroi
Au pornit în marş magistru
Steaguri păzite de astre
De la Tisa pân’ la Nistru
Rosii, galbene, albastre.
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UNIREA FACE PUTEREA!

Prostia ºi politizarea,
FACE dezbinarea!
Păcat de galeria foto pe care site-ul
ziare.com o pune la dispoziţia publicului!
Ea este umbrită de comentariile
nelipsiţilor “băgători cu nasul unde nu le
fierbe oala” şi a haitelor portocalii care
pun evenimentul în cârca USL. După ce
au furat şi au stricat încrederea în
instituţiile statului e rândul presei pe care
revopsiţii vor să o facă praf. Evident,
însăşi redacţia are - sau tolerează agenţi pedelo-ardeişti plătiţi să facă asta,
altfel ar şterge comentariile acelor
inconştienţi! Băgaţi-le pedeliştilor
ARDeiul diversionist de unde l-au scos!

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

Vedeţi alte fotografii în “Galeria foto” de aici:
http://www.ziare.com/europa/moldova/basarabia-e-romania-marsul-pentru-unire-in-imagini-galerie-foto-1197079
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IONUT HENS - (n. 1989, Cluj-Napoca)
- Eseist, teolog

Recenzie: «Spiritualitatea Evului
Mediu Occidental, secolele VIII- XII»
de André Vauchez
Recenzie de Ionuţ Hens
Cartea istoricului francez André Vauchez,
“Spiritualitatea Evului Mediu Occidental, sec. VIIIXII” a apărut în Franţa în anul 1975, la editura
Presses Universitaires de France, iar în limba
română a fost tradusă de Doina Marian şi Daniel
Barbu, la editura Meridiane în anul 1994. Este
structurată pe 4 capitole mari, având un număr de
189 pagini.
Primul capitol al cărţii este intitulat „Geneza
spiritualităţii medievale (sec. VIII-sec. X)”. Încă de la
început, autorul încearcă stabibilirea unei delimitări
a Antichităţii de Evul Mediu, prin prisma spiritualităţii.
El alege ca punct de plecare a analizei sale, seculul
al VIII-lea.
Pentru a vorbi de viaţă spirituală e nevoie
de un corp de doctrine, dar şi de o pătrundere a
indivizilor în societate pentru a cunoaşte credinţele
religioase care le practică, proces care necesită timp.
În majoritatea zonelor Occidentului, convertirea la
credinţa creştină s-a încheiat în jurul anului 700. În
secolul al VIII-lea, creştinismul a reuşit să devină
religia Occidentului. Suveranii carolingieni, învestiţi
prin încoronare cu o putere supranaturală erau
socotiţi ca responsabili de mântuirea poporului, iar
Carol cel Mare era văzut în ochii contemporanilor
vremii ca un ş “nou Constantin”, totuşi, lumea din
acea perioadă diferenţiându-se de tradiţia şi lumea
Părinţilor Bisericii.
Evul Mediu timpuriu o fost atras de Vechiul
Testament. Ierusalimul regilor şi al marilor preoţi
reprezenta o fascinaţie deosebită, încercând să
întrupeze şi să stabileze pe pământ Cetatea lui
Dumnezeu. Biserica se ruga pentru rege, îi furniza
o parte din cadrele administraţiei şi contribuia la
asigurarea loialităţii supuşilor prin sacralizarea
jurământului, devenind baza instituţiilor politice.
Sfântul Apostol Pavel spune că Evanghelia a eliberat
omul din sclavia Legii, dar acest ideal de spiritualitate

a rămas inaccesibil popoarelor
barbare. În epoca carolingiană,
practica religioasă e mai puţin
expresia unei adeziuni interioare,
cât o îndatorire de ordin social,
riscând să se degradeze sub
acţiunea
practicilor
superstiţioniste.
Epoca carolingiană este
cunoscută drept “civilizaţie a
liturghiei”. Ritualismul reprezintă
o trăsătură marcantă în această perioadă.
Sacramentaliile se îmbogăţesc în această
perioadă prin celebrări inspirate din Cartea
Exodului( consacrarea bisericilor sau ungerea
regală). În cadrul liturghiei propriu-zise,
dimensiunea eclezială a jertfei trece pe planul al
doilea, iar individualismul a devenit una din
componentele fundamentale ale climatului religios
al epocii. Nu se mai practică frângerea pâinii,
cuminecarea se recomanda la marile sărbători,
iar pâinea dospită folosită la împărtăşanie este
înlocuită de ostiile albe şi rotunde făcute din pâine
azimă.
Moralismul carolingian a introdus în
domeniul politic noţiunile de dreptate şi virtute.
Soţia marchizului Bernard de Septimania, Dhuoda
elaborează în anul 843 un manual în care arată
că viaţa creştină este o luptă continuă, iar la
capătul unor bătălii lungi şi pline de pericole,
sufletul urcă cele cincisprezece trepte ale
desăvârşirii şi biruieşte răul prin penitenţă,
rugăciune şi pomeni (o obligaţie a celor săraci
pentru cei puternici). În secolul al VIII-lea, călugării
irlandezi şi “scoţienii” difuzaseră pe continent
sistemul tarifelor penitenţiale care era total diferit
de procesul penitenţial din primele secole creştine
care era public şi comunitar. Prin acest tip al
penitenţei se schiţează un nou tip de relaţie “între
un creştin şi un Dumnezeu ce-i împarte harurile
în schimbul unor sacrificii”.

Citiţiarticolul mai departe pe site-ul http://samanatorul.blogspot.ro
.
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/10/recenzie-ionut-hens-andre-vauchez.html
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Grigore - Toma Someşan Eseist, teolog

Preliminarii

T
U
B
DE

!

După moartea lui Pius XII (9 octombrie
1958), pe scaunul lui Petru este ales Patriarhul
Veneţiei Angelo Roncalli, care şi-a luat numele
de Papa Ioan al XXIII-lea. Întrucât acesta era
înaintat în vârstă, avea 77 de ani, era considerat
doar un Papă de tranziţie, însă această
concepţie este spulberată după doar trei luni
de pontificat, când la 25 ianuarie 1959 spre
surpriza generală, în prezenţa cardinalilor
reuniţi în Basilica San Paulo Fouri le Mura, Ioan
anunţă convocarea unui Conciliu Ecumenic “de
tip special însă, având drept temă înoirea internă
(aggiornammento) a Bisericii, pentru a răspunde
eficient problemelor lumii contemporane; înoire
internă care să facă Biserica Catolică credibilă
şi atractivă pentru creştinii separaţi de Roma,
chemaţi să urmărească aceste eforturi ca o
pregătire şi o contribuţie la căutarea unităţii
creştine.”
Lunile care au urmat au fost de o intensă
activitate, nu doar la Roma ci în întreaga lume,
însă “ la Roma bătrânul Papă părea că vrea să se
grăbească şi nu înceta să vorbească şi să acţioneze.
Tinerilor le explica faptul că Conciliul nu este o
adunare speculativă ci un organism viu şi vibrant.”
Pentru pregătirea lucrărilor proiectatului
Sinod Ecumenic, Papa a decretat în 17 mai 1959
constituirea unei comisii ante-pregătitoare,
având ca preşedinte pe Cardinalul Domenico
Taradini, acesta având ca sarcină “luarea legăturii
cu episcopii, teologii, Universităţile Catolice din lume
pentru a obţine recomandări, sugestii şi pentru a
determina în linii largi problemele ce vor trebui
dezbătute la viitorul Sinod”
Termenul de Sinod Ecumenic a făcut
presa bisericească romano-catolică să

Concilium Vaticanum
Secundus
sublinieze că era o
invitaţie specială
făcută celorlalte
biserici să vină să
se integreze de
bunăvoie în sânul
Bisericii Catolice,
această idée se
conturase şi din
pricina cuvintelor
îmbietoare din
discursurile Suveranului Pontif, el adoptând
în limbajul oficial expresii de genul:
reconciliere, împăcare, biserici surori etc.
Lucrurile s-au schimbat în momentul în care
s-a văzut reacţia celorlalte biserici creştine, în
primul rând cea Ortodoxă care ia o poziţie
dârză, iar poziţia aceasta l-a făcut pe Papa Ioan
să vorbească de un Sinod intern al Bisericii
Catolice.
În cele ce urmează vreau să vedem care
au fost luările de poziţie a Bisericii Ortodoxe,
astfel
“Patriarhul
Athenagoras
al
Constantinopolului a luat la cunoştinţă indirect, prin
radio şi presă de aşa-zisul Sinod Ecumenic şi a
întâmpinat cu bucurie iniţiativa dar a înţeles că o
unire dogmatică este imposibilă.”
Cu ocazia vizitei episcopului de
Canterbury, Sanctitatea sa Athenagoras a
declarat referitor la Sinod că “e gata să meargă
pentru cauza unităţii Bisericii, chiar la Roma cu
condiţia de a fi primit ca egal”
O atitudine dârză, dar o atitudine
conforma cu învăţătura biblică şi cu canoanele
celor şapte sinoade ecumenice. Profesorul
I.G.Coman, într-un articol, arată de ce II Vatican
nu poate fi considerat un sinod ecumenc iar
un prim considerent este şi cel amintit de
Patriarhul Ecumenic, adică supremaţia papală,
“eclesiologia papală exclude sinodul ecumenic”.

Citiţiarticolul mai departe pe site-ul http://samanatorul.blogspot.ro
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/10/grigore-toma-somesan-concilium.html
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Iuliu-Marius Morariu (n. 1991, Salva-BistriţaNăsăud)

Viaţa şi familia preotului în Tarile Române la
sfârşitul Evului Mediu şi începuturile
modernităţii
-aspecte generale-

3. Familia preotului înŢările Române la
sfârşitul Evului Mediu şi începuturile
modernităţii (fragment din cap. III)
3.1. În Muntenia
După cum am arătat mai sus, preoţimea
reprezintă o instituţie veche a românilor, fiind
atestată aici încă din cele mai vechi timpuri. În ceea
ce-i priv eşte pe preoţii de mir din Ţara
Românească, ei sunt ,,atestaţi în izv oarele
documentare ale evului mediu pe tot teritoriul ţării
noastre”.1
Pentru perioada de timp care ne interesează,
izvoarele istorice ne oferă însă, din păcate,
informaţii destul de puţine despre viaţa bisericească
a preoţilor de mir şi despre felul cum se desfăşura
aceasta, 2 ici şi acolo regăsind din când în când
numele vreunui preot pe vreun hrisov în care i se
dădea vreo moşie,3 vreo scutire de taxe, sau avea
loc, o evidenţiere a meritelor sale.
În privinţa stării lor sociale, trebuie menţionat
faptul că în Ţara Românească, ,,prin hrisovul său
de la 26 aprilie 1714, voievodul Ştefan Cantacuzino
scuteşte pe preoţi şi pe diaconi de toate dările de
stat, cu condiţia să nu fie hirotoniţi slugi sau oameni
neînvăţaţi”4 scutire ce s-a menţinut până în 1821,
cu mici excepţii, şi care va fi consfinţită apoi şi de
Cuza prin Legea rurală, fiind ,,scutiţi de cens:
preoţii, doctorii, avocaţii, inginerii şi pensionarii”5 ,
ei primind şi două pogoane de pământ. 6 De
asemenea, preoţii erau scutiţi şi de robotă, iar
uneori li se dădeau locuri de arat şi păşunat şi alte
înlesniri, plătind însă dări către proprietarii satului
ca şi ţăranii de rând.7
Scutirile se răsfrângeau şi asupra familiei,
fiii de preoţi având şi ei parte de scutirea de dări
până la majorat, când de obicei menţineau această
scutire în urma hirotoniei,8 fapt care îi determină
pe unii istorici să afirme că ,,preoţimea era o tagmă
închisă, care se moştenea din tată-n fiu,”9 numai
în lipsa acestuia fiind hirotoniţi şi fii de ţărani, după
ce, în prealabil, aveau o oarecare vechime în
calitate de cântăreţi bisericeşti sau crâsnici.10

Cu toate acestea însă, situaţia lor nu era
deloc uşoară, ei având familii numeroase, alcătuite
din 10-12 copii,11 cărora trebuiau să le asigure o
creştere bună şi un rost în viaţă. Pe de altă parte,
deşi scutiţi de taxele de stat, ei ,,n-au fost niciodată
scutiţi de dăjdiile către cârmuitorii lor bisericeşti”.12
Între acestea, cele mai importante erau: darea cârjei
care se plătea la înscăunarea unui chiriarh nou,13
ploconul hramului, darea bastonului (salariul
protopopului pe care-l plăteau tot preoţii),
inspecţiile,14 sfinţirile de lăcaşuri de cult, întreţinerea
seminariilor (din 1836),15 şi plata aducerii Sfântului
Mir de la Constantinopol sau din Rusia.16
Veniturile lor proveneau în principal din
gospodărie, ,,ei fiind de obicei din familiile mai
înstărite ale satului”,17 la care se adăugau: venitul
epitrahirului (ofarndele şi darurile de la Sfânta
Liturghie, discul, cununiile, botezurile,
îmnormântările etc.), şi veniturile din scrierea
actelor săteşti ( zapise, mărturii, foi de zestre şi
alte acte publice).18 Mulţi dintre preoţi se remarcau
însă şi ca meşteşugari, exercitând, după cum
remarcă părintele ştefan Lupşa, ,,arte şi meserii
mai speciale decât plugăria”.19 Mărturii grăitoare
în acest sens constituie viaţa şi activitatea unor
preoţi precum Oprea din Nemoiul de jos, Stoica
din Măgureni,20 Constantin, tipograful din Râmnic,21
preotul Iosif din Petroşani,22 preotul Stoica Iacovici
(care a tipărit vreo 28 de cărţi, cele mai multe
româneşti)23 şi mulţi alţii a căror viaţă şi nevoinţă o
ştie astăzi doar bunul Dumnezeu. Între aceştia, cel
din urmă, tipograful Stoica, a făcut din acest
meşteşug o îndeletnicire de familie, făcându-şi
tipografi fiii şi nepoţii,24 caz pe care nu îl considerăm
unul singular sau izolat, căci, cu siguranţă, o mare
parte dintre preoţii meşteşugari, transmiteau
secretele muncii lor în familie.
În ceea ce priveşte starea culturală, aceasta
era precară, întrucât, candidaţii la preoţie ,,se
hirotoneau pe temeiul actului de vrednicie eliberat
de protopop (cei veniţi din Ardeal şi fără acesta),
după un timp de practică la eparhie, de câteva
luni”25 , cu toate că, şcoli de grămătici de limbă
română şi slavonă, existau în mănăstiri încă din
veacul al XVIII-lea.26
Secolul al XIX-lea găseşte clerul românesc
destul de bogat în preoţi de mir (cca 18-20000),
care însă erau de asemenea slab pregătiţi, măsuri
în acest sens luând Cuza, care, în decembrie

Pagina 20

Sămănătorul - Anul II. Nr. 10 - oct. 2012 - STUDII
1859, transformă şcolile catehetice din Moldova în
şcoli primare, şi permite să se hirotonească doar
absolvenţii seminariilor din cele două ţări, respectiv
Bucureşti, Râmnic, Buzău şi Argeş în Muntenia.27
Întrucât viaşa lor era legată de a ţăranilor în
mijlocul cărora trăiau, nu se putea ca preoţii să
rămână nepăsători la năzuinţele neamului. Aşa se
face că preotul Constandin din Butoieşti luptă în
oastea lui Tudor Vladimirescu,28 iar preoţii: Panait
de la Cărămidarii de Sus29 şi Ilie de la mănăstirea
Butoiului 30 simpatizau cu el. Acesta este motivul
pentru care preoţimea argeşeană va saluta cu
entuziasm alegerea lui Cuza, conştientă fiind de
importanţa momentului.31 Aceste acte de patriotism
aveau cu siguranţă girul familiei, a preotesei care
nutrea şi ele aceleaşi sentimente ca ale părintelui,
precum şi ale copiilor, ea fiind elementul care îl
susţinea şi încuraja pe preot şi în acţiunile sale
patriotice.
Aceasta era, în linii mari, starea preoţilor de
mir şi a familiilor lor în Muntenia secolelor XVIIIXIX. După cum se poate observa, preoţia însăşi era
o activitate de familie, moştenită adesea din tată în
fiu. Preotul era luminător al satului şi al familiei,
căreia i se dedica trup şi suflet, ajutându-şi preoteasa
în gospodărie şi crescându-şi copii chiar şi în situaţii
grele precum cea a preotului Stanciul din Negraşi,32
fiind de asemenea, un mare patriot, fiind în acelaşi
timp şi păstorul care-şi conducea credincioşii spre
mântuire.
1
Ibidem, p. 317. Să nu se creadă însă că ei nu sunt atestaţi
şi înainte, căci avem cazuri de preoţi martiri încă din
primele secole (Monatnus, Epictet etc.).
2
Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe
Române, vol. 2..., p. 591.
3
Spre exemplu, Hotarnica unei părţi a satului Comăneşti,
moşia preotului Iftimie, fiul lui Dăniil din Călineşti, în
vol ,,Vechi documente moldoveneşti”, publicat de
Alexandru Vitencu, Tipografia Mitropolitului Silvestru,
Cernăuţi, 1925, p. 40, prin care se confirmă proprietatea
celui în cauză asupra unei moşii.
4
Pr. Gheorghe I. Moisescu, Pr. Ştefan Lupşa, Pr.
Alexandru Filipaşcu, Istoria Bisericii Române, manual
pentru Institutele Teologice, vol. 2, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1957, p. 343.
5
A. D. Xenopol, Domnia lui Cuza Vodă, vol. 1,
Tipografia Editore ,,Dacia”, Iaşi, 1903, p. 397.
6
Pr. Gheorghe I. Moisescu, Pr. Ştefan Lupşa, Pr.
Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 590. Părintele Popescu
este însă de altă părere: ,,La 1864 s-au dat bisericilor
pământ, dar iar nu preoţilor, judecându-se că preoţii se
întreţin din cele 17 pogoane ale bisericii”. Pr. Niculae
M. Popescu, Preoţie veche românească..., pp.328-329.
7
Pr. Gheorghe I. Moisescu, Pr. Ştefan Lupşa, Pr.
Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 344.

8

Ibidem, p. 345.
Ibidem, p. 345.
10
Ibidem, p. 345.
11
Pr. Niculae M. Popescu, Preoţie veche românească...,
p.329.
12
Ibidem, p. 329.
13
Ibidem, p. 329. Pr. Gheorghe I. Moisescu, Pr. Ştefan
Lupşa, Pr. Alexandru Filipaşcu, op. cit., p.344.
14
,, Plata de vizitaţie. Protopopul lua cât putea. Însă în
1823, mitropolitul Grigorie Dascălul, o mărgini la 3
taleri”. Ibidem, p. 345.
15
Pr. Niculae M. Popescu, Preoţie veche românească...,
p. 329.
16
Pr. Gheorghe I. Moisescu, Pr. Ştefan Lupşa, Pr.
Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 344.
17
Ibidem, p. 344.
18
Ibidem, p. 344.
19
Pr. prof. ştefan Lupşa, Clerici români meşteşugari, în
rev. ,,Studii Teologice”, seria a II-a, nr. 7-8, 1950, p.
395.
20
Erau apicultori. Conscripţia austriacă din 1728 găseşte
la primul 183 stupi, iar la cel din urmă 68. Ibidem, p.
418.
21
Acesta s-a oferit la 1767 să-i facă episcopului
Timişoarei tipografie pe cheltuială proprie. Ibidem, p.
420.
22
A fost pictor de biserici pe la 1850. Ibidem, p. 422.
23
Directorul tipografiei din Bucureşti pe la 1715. Ibidem,
p. 418.
24
Ibdem, p. 418.
25
Pr. Gheorghe I. Moisescu, Pr. Ştefan Lupşa, Pr.
Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 346.
26
Încercări de şcolarizare a preoţimii vor face ierarhi de
seamă precum Antim Ivireanu sau Dositei Filliti, şi
pedagogi români de seamă precum Gheorghe Lazăr, însă
ele nu vor reuşi decât în mică măsură. Asupra lor nu
vom insista, pentru mai muulte informaţii vezi Ibidem,
pp. 346-349.
27
Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, op. cit., p. 73.
28
Pr. Niculae M. Popescu, Preoţi de mir adormiţi în
Domnul..., pp. 104-107.
29
Ibidem, pp. 85-88.
30
Ibidem, pp. 94-98.
9

31

,, De aceea, noi preoţii judeţului Argeş zicem să
trăiască România unită! Trăiască alesul ei Alexandru
Ioan I”. Scrisoarea preoţilor din judeţul Argeş către
Alexandru Ioan Cuza, în secţiunea ,,Documente”, vol.
,,Domnia lui Cuza-Vodă”, de A. D. Xenopol, vol. 2,
Tipografia Editore ,,Dacia”, Iaşi, 1903, pp. 436-437.
32
A rămas văduv şi a crescut singur 7 copii, pe la 1626.
Deşi nu face parte din aria temporară la care ne referim,
am considerat important să-l menţionăm întrucât
considerăm că experienţa lui de viaţă este una des
întâlnită şi în vremurile despre care vorbim. Despre el,
vezi Pr. Niculae M. Popescu, Preoţi de mir adormiţi în
Domnul,..., pp. 54-57.

CITIŢI MAI DEPARTE STUDIUL AICI:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Iuliu-Marius_Morariu-Familia_preotului.pdf
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ROMÂNIA VA DEVENI
GROAPA DE GUNOI ETNIC
A EUROPEI
ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. 20487/14. X. 2010

Scrisoare deschisă
Domnului Traian BĂSESCU, PREŞEDINTELE ROMÂNIEI,
Domnului Emil Boc, prim-ministrul României,
Domnului Teodor BACONSCHI, ministrul de Externe al României
Înnegrirea imaginii României din cauza confundării pe plan internaţional a
românilor cu ţiganii s-a produs, în timpul tranziţiei, ca urmare a impunerii vocabulei
„rom/rrom“ în limbajul oficial şi al mass media îndeosebi prin Memorandumul nr. D2/
1094 din 29.02.2000. Expulzarea ţiganilor din Italia, începută în 2008, continuată şi
intensificată acum, şi expulzarea ţiganilor din Franţa – care repetă demersul Italiei şi,
deci, confirmă criminalitatea crescută a unor clanuri din cadrul acestei etnii – constituie
o inadmisibilă deteriorare a imaginii României. Mediatizarea respectivelor acţiuni în
mass media internaţionale reprezintă campanii de presă care, din vulnerabilităţi, sau transformat în veritabile atacuri contra ţării noastre, care periclitează securitatea
naţională. De aceea, este necesară eliminarea sus-menţionatului memorandum şi
reactivarea Memorandumului nr. H03/169 din 31.01. 1995. Ca atare, se impune cu
promptitudine: a) utilizarea exclusivă a cuvîntului ţigan în limbajul oficial şi al mass
media; b) eliminarea logo-ului „ROMânia“ din brandul Explore The Carpathian Garden,
întrucît face trimitere evidentă la făcătura „rom“; c) reactivarea proiectului legii FunarPăunescu, privind eliminarea vocabulei „rom“ şi utilizarea exclusivă a cuvîntului ţigan.
Aceste demersuri minimale trebuie conjugate cu capacitarea în acest sens a
guvernelor ţărilor europene. De aceea, vă solicit traducerea în limbile europene a
studiului „România va deveni groapa de gunoi etnic a Europei“, care face parte
integrală din prezenta Scrisoare deschisă, studiu care să fie trimis atît respectivelor
guverne, cît şi organismelor Uniunii
Europene.

Colonel (r.) Vasile ZĂRNESCU
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NOTĂ: Trimiterile la notele de
subsol, de ex. [1], [2] ... [4] sunt active doar
pe site sau blogurile «Sămănătorul»

De la Memorandumul nr.
H03/169 din 31 ianuarie 1995 la
Memorandumul nr. D2/1094 din
29 februarie 2000

Evoluţia unei idei
La Congresul Naţional de sociologie din 1416 decembrie 2000, am prezentat studiul Ubicuitatea
războiului axiologic, publicat în volumul editat şi
prezentat la Congres. În acest studiu am propus un
nou concept în domeniul politologiei şi al
polemologiei: „războiul axiologic“. Am definit războiul
axiologic drept „totalitatea formelor de luptă atipică
întreprinse pentru distrugerea valorilor economice,
politice, morale, religioase, culturale şi sociale ale
unei naţiuni prin devalorizarea lor – prin bagatelizare,
ridiculizare, denigrare, satanizare – şi înlocuirea lor
cu altele – cu non-valori –, impuse de anumite centre
de putere străine“. Prin acest proces agresiv, valorile
sunt inversate, răsturnate. Evident, cu ajutorul
cozilor de topor din ţară. În cadrul acestui studiu,
am trecut în revistă principalele domenii în care se
manifestă această formă insidioasă de război, cu
rezerva rezultată din formularea prezentă în titlu,
care denotă calitatea sa esenţială: ubicuitatea –
faptul că se manifestă peste tot, în toate sistemele
şi subsistemele societăţii.
Relevasem, atunci, că dintre agresiunile
axiologice comise contra României fac parte, printre
altele, impunerea frauduloasă şi folosirea intensă a
vocabulei „rom/rrom“ şi a derivatelor sale referitoare
la aşa-zisa „limbă“ vorbită de ţigani – „romali“ sau
„romani“ sau „romanes“ – şi avertizasem asupra
consecinţelor pernicioase provocate de confuzia [1]
creată deliberat, cu scopul de a-i confunda pe români
cu ţiganii – consecinţe care, din nefericire, s-au
adeverit.
Am dezvoltat această problemă a inducerii
confuziei „român/rom“ în studiul «Cuvântul „rrom“:
o agresiune axiologică», [2] tipărit, apoi, puţin mai
extins şi cu bibliografia aferentă, sub titlul „Înnegresc
ţiganii imaginea României?!“ [3]. Între timp, situaţia
existentă – relevată în mass media externe,
îndeosebi în anii 2008-2010, în unele publicaţii
britanice, spaniole, franceze şi italiene – a confirmat,
din păcate, o dată în plus, anticipările mele, în
special teza că vocabula „rom“ constituie o
agresiune axiologică, precum şi faptul, devenit tot
mai evident, că ţiganii, prin comportamentul lor, ne
compromit şi afectează grav imaginea României –
fapt subliniat într-o formă, adusă la zi, a articolului
sus menţionat, în studiul „Ţiganii: o bombă politică
iminentă a Uniunii Europene“ [4], ambele postate
pe site-ul AlterMedia şi preluate, ulterior, de alte
publicaţii on line.

În studiul citat, am relevat că, în virtutea
atribuţiilor profesionale, am realizat diverse
sinteze pe această temă – a agresiunii axiologice
reprezentată de cuvântul „rom/rrom“ –, materiale
care au f ost înaintate, pe cale ierarhică
instituţională, „factorilor de decizie din stat“ şi că,
într-o mare măsură, inclusiv acele materialele au
constituit unul dintre factorii care au stat la baza
Memorandumului H03/169 din 31 ianuarie 1995,
al Ministerului Afacerilor Externe al României, în
timpul mandatului lui Teodor Meleşcanu. Acest
Memorandum a explicat caracterul periculos al
folosirii cuvântului „rom/rrom“ – prin consecinţele
sale nefaste – şi, ca atare, cerea eliminarea
cuvântului „rom/rrom“ şi a derivatelor sale din lexic
– pentru început, din limbajul oficial şi al mass
media – şi folosirea exclusivă a cuvântului statuat
istoric şi ştiinţific, de „ţigan“.
În 1997, Convenţia Democrată din
România (C.D.R.), dintre cei „15.000 de
specialişti“ ai ei, l-a ales şi l-a pus în scaunul de
ministru la Externe pe Andrei Pleşu, care, pe de
o parte, obedient f aţă de organismele
internaţionale şi de organizaţiile interne ale
ţiganilor, şi, pe de altă parte, în dispreţ total faţă
de limba română şi de România, a dispus
ignorarea respectivului memorandum şi a impus,
dimpotrivă, utilizarea denominaţiei incriminate
anterior: „rom/rrom“. Mergând pe urmele acestui
studiu – dar fără să-l citeze –, ziaristul Victor
Roncea a relevat că, spre sfârşitul mandatului
Convenţiei Democrate, ultimul ei ministru de
Externe, Petre Roman, a „emanat“
Memorandumul nr. D2/1094 din 29 februarie
2000, adresat premierului de atunci, Mugur
Isărescu, prin care a anulat expres
Memorandumul ministrului Teodor Meleşcanu,
care «recomandase (…) utilizarea, în
documentele oficiale, a termenului de „ţigan“, în
detrimentul celui de „rom“, care de-abia începuse
să se impună.» Şi, în continuare, Petre Roman
preciza: „(…) Având în vedere cele de mai sus,
propunem folosirea, cu precădere, a termenului
rrom în corespondenţa M.A.E., în paralel cu
formulele alternative menţionate mai sus (Roma/
Gypsies, Roms/Tsiganes, Roma and Sinti) în
corespondenţa
cu
organizaţiile
internaţionale care le utilizează“ (s. n. –
V.I.Z.) [5].

Pagina 23

Sămănătorul - Anul II. Nr. 10 - oct. 2012 - STUDII
Dar, în realitate, Petre Roman a impus,
dimpotrivă, utilizarea exclusivă a vocabulei „rom“,
recunoscînd că a emis acest memorandum la
presiunea organizaţiilor ţigăneşti – care consideră
că, chipurile, cuvântul „ţigan“ ar fi jignitor – şi după
consultarea unor experţi români şi străini, îndeosebi
ai O.S.C.E.
Îl întrebasem, pe această cale, pe exministrul Petre Roman: nu cumva unul dintre
„experţii“ O.S.C.E. a fost şi ţiganul sociolog Nicolae
Gheorghe (zis, mai frecvent, şi Gheorghe Nicolae),
care a parvenit şi acum este reprezentantul ţiganilor
la O.S.C.E.?! Dar, în esenţă, Petre Roman a ignorat
total motivele ministrului Teodor Meleşcanu – care,
şi el, apelase la experţi în susţinerea
Memorandumului său – şi, implicit, a acceptat să
se producă prejudiciile devenite evidente, deja, încă
din timpul mandatului C.D.R., imediat după
schimbarea de macaz provocată de Andrei Pleşu!
Iar alte pericole aveau să vină în curând.
Între timp, mass media, în cvasitotalitatea
lor, din lichelism, din lipsă de curaj civic, din lipsă
de patriotism sau din spirit mercenar – sau din toate
aceste motive la un loc –, au preluat ucazul PleşuRoman, iar efectul acestei agresiuni axiologice s-a
văzut deja: pretenţia impusă de ţigani de a fi
denumiţi „romi“ a ajuns atât de mare, încât ei au
ajuns să facă legea în România. Ca o fatalitate
istorică, ţiganii sunt „jigniţi“, „discriminaţi“ de toţi,
inclusiv de cei care le iau apărarea şi le poartă de
grijă, pe când ţiganii nu insultă, nu fură, nu înjunghie,
nu omoară, nu poluează sonor, vizual şi olfactiv pe
nimeni!
Prin intermediul aşa-zisului Consiliu
„Naţional“ (! ) pentru Combaterea Discriminării
(C.N.C.D.) – care este ilegitim, imoral,
anticonstituţional, antinaţional, şi, îndeosebi,
antiromânesc, întrucât este condus de maghiari –,
românii au ajuns să fie daţi în judecată de ţigani
pentru că îi „discriminează“ – cazul senatorului Iulian
Urban f iind aproape la f el de notoriu ca al
preşedintelui Traian Băsescu (v ezi: http://
www.urbaniulian.ro/2010/06/02/tiganii-m-au-biruittapalaga-a-dev enit-idolul-tiganilor-dupa-cemaghiarii-si-pedelistii-din-cncd-au-hotarat-casenatorul-gagiu-nesimtit-urban-i-a-discriminat-petigani-avand-un-discurs-anti-tigane/)! Dar când li se
dau locuri fără concurs la liceu şi la facultate, în
detrimentul românilor care rămân fără locurile
ocupate, astfel, abuziv de ţigani, atunci nu mai sunt
discriminaţi: atunci li se cuvine! Când sunt graţiaţi
şi scoşi prea devreme şi nereeducaţi din închisori,
atunci nu mai sunt discriminaţi: atunci li se cuvine!
După care recidivează în crimele pe care le comit,
ale căror consecinţe se repercutează, inclusiv pe
plan internaţional, asupra românilor! Vezi cazurile
Mailat, Argint, Cămătaru şi celelalte.

O expresie clasică a obedienţei Guvernului
României – condus, atunci, de premierul interimar
Mugur Isărescu – faţă de organismele europene a
fost şi Ordonanţa de Guvern nr. 137/31 august
2000; în baza art. 23 alin. (1) al acesteia, printr-o
hotărâre abuzivă – ca expresie a obsecviozităţii
depline a Guvernului, condus de Adrian Năstase –
, Hotărârea de Guvern nr. 1194 din 27 noiembrie
2001, modificată ulterior, a fost înfiinţat C.N.C.D.,
care, acum, îi discriminează pe toţi românii, deşi
ei reprezintă 85 la sută din populaţia ţării. Asta este
esenţa „democraţiei“ Occidentului impusă
României: nu dictatura majorităţii – care este
autentica democraţie! –, ci dictatura minorităţilor,
adică inversarea valorilor. Iar inversarea valorilor
este „diferenţa specifică“ a satanismului!
Este, deja, de notorietate că valorile
româneşti suferă un proces de devalorizare prin
inversare: sunt minimalizate, ridiculizate, călcate
în picioare şi sunt înlocuite cu anti-valorile ţigăneşti
şi ale altor minoritari! După tiparul cunoscut,
„marca“ Sorin Mitu, Lucian Boia, H.-R. Patapievici
ş.a., care înlocuiesc v alorile româneşti cu
elucubraţiile lor. Ca atare, Petre Roman, Andrei
Pleşu, H.-R. Patapievici et comp. se numără, şi ei,
printre vectorii războiului axiologic dus contra
României.

Cuvântul „ţigan“ derivă din
„ti Gange“ şi nu din „athinganoi“
Cuvântul „ţigan“ nu are nimic peiorativ în
el; noţiunea, în sine, e nevinovată. În schimb, modul
de viaţă şi comportamentul agresiv – neschimbate
de secole şi neschimbabile, prin efectul cutumelor
ţigăneşti – sunt cele care le conferă caracteristica
peiorativă, ba, încă, semnificând un pericol social
nu numai în România, ci peste tot în lume. Cuvântul
„ţigan“ are, dimpotrivă, o conotaţie generică – şi,
deci, nobilă – în el, căci dezvăluie zona geografică
cu care etnia se mândreşte: „ţigan“ provine, după
cum afirmase Iosif Constantin Drăgan, din expresia
„ti Gange“, care ar însemna în limba hindusă „de
dincolo de Gange“ – de unde ar fi provenit ţiganii.
Prin pierderea ultimei silabe, a devenit ti-gan, apoi
„ţigan“. Oricum, celor mai mulţi lideri ai ţiganilor le
place să afirme că ţiganii au venit din India, iar
Chris Nickson chiar le precizează locul: Rajahstan
(!), un deşert în care India a detonat prima sa
bombă atomică.
Unii „lideri“ ţigani vor să-şi confecţioneze
o genealogie asezonată cu termeni livreşti şi
arhaici, ca să le confere o sorginte mai răsărită!
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Ei pretind că denumirea ar proveni dintr-un
cuv ânt grecesc, „athinganoi“ sau, după alţii
„athiganoi“ [6], care ar fi însemnat „de neatins“ şi
care, astfel, îi indica pe „cei care nu trebuie atinşi“;
de aici, ar fi rezultat, ulterior, cuvântul „ţigan“. Dacă
ar fi să acredităm această „rută“ etimologică, atunci
„athinganoi“ a dat, mai degrabă, prin prescurtare
succesivă – athing-anoi, athing, ating –, pe
românescul „ating“, nu pe „ţigan“. Apoi, dacă însemna
„de neatins“, relev ă, totuşi, f aptul pe care
propagandiştii ţigani îl trec sub tăcere: că era un
îndemn imperativ al grecilor sau romanilor să nu-i
atingă pe ţigani, fiindcă, pe atunci, când umblau
exclusiv cu şatra, erau mult mai împuţiţi decât sunt
acum, cînd merg cu tramvaiul! Probabil că de la
această lecţiune subliminală a cuvântului provine
respingerea de către ei a denumirii de „ţigan“, fiindcă
le reaminteşte mizeria fizică şi morală din care
descind şi în care se menţin. Ţinând cont de cum
arată acum etnia ţigănească, să ne închipuim cum
era în urmă cu un mileniu, când a fost adusă aici,
din India, târâtă de hoardele tătărăşti. Apoi, chiar şi
acum, India este stratificată foarte rigid în clase
sociale, cea inferioară fiind numită paria, cu care
celelalte clase nici nu au voie să intre în contact şi,
deci, pe ai cărei indivizi nu au voie să îi atingă!
„Iezuiţii, din respect faţă de structura socială indiană,
evitau contactul deschis cu paria ca să nu devină,
astfel, inacceptabili pentru influenţii brahmani“ [7].
Evident, ţiganii nu puteau să provină decât din clasa
paria şi, după aducerea lor în Europa, aşa au rămas,
în mileniul următor, tot paria, „de neatins“ – desigur,
cu excepţia indivizilor care s-au civilizat şi s-au
adaptat, cu greu şi tardiv, în marginea popoarelor în
cadrul cărora s-au aciuat.
Dar, oricare ar fi antecedentul din care
provine cuvântul „ţigan“ – „athinganoi“ sau „ti Gange“
–, vocabula „rom“ nu are nici o legătură cu numele
etniei. Ideologii ţigani pretind că „rom“ ar însemna,
în „limba“ lor, „om“, deşi ei nu au limbă, ci au doar
nişte rudimente argotice, specifice fiecărui clan şi
neinteligibile între ele: la „Olimpiada de rromani“ (sic)
s-a văzut că ţiganii nu pot comunica între diverse
clanuri şi, fireşte, s-au ţigănit între ei [8]. Dar „om“/
„rom“ nu este un nume de etnie, ca dovadă că ţiganii,
în cvasitotalitatea lor, nici nu ştiu că ar fi „romi“: ei
se ştiu că sunt doar ţigani! Deci nu există nici o
raţiune să fie folosit ca denominaţie etnică.
În acest sens, simptomatic este şi ceea ce
spune un ţigan care se străduieşte, din răsputeri, să
acrediteze limba „romani“ şi a scris chiar un dicţionar
„rrom-român“ (!): «Am lăsat la final o explicaţie pe
care, mai mult sau mai putin, o datoram cititorilor.
Am optat pentru termenul de “rrom” si nu de
“tigan”, nu atât pentru faptul ca ultimul este perceput
de catre comunitatea rroma internationala ca fiind
peiorativ.

Ci pentru simplul motiv ca de un mileniu
încoace rromii îsi spun în limba lor rrom (sg.) “rrom”/
rromá (pl.) “rromi” si nu “tigan(i)” (acesta din urma
fiind un termen prin care au fost denumiti rromii în
Imperiul Bizantin la începutul acestui mileniu).
Asadar, este bine de stiut ca rromii s-au
adresat si se adreseaza între ei, în limba rromani
(tiganeasca), prin formula: “Tu san rrom?” (”Tu esti
rrom?”) si nu printr-o formula aberanta de tipul “Tu
san cigan?” (”Tu esti tigan?”). Deci, forma legitima
este rrom si nu tigan. Nu pierdem nimic daca o
folosim. Nici italienii nu-si fac probleme, de pilda,
ca ROMA ar putea fi pus în legatura cu Rromá “rromii
(tiganii)” ori sintagma FORO ROMANO ar fi
confundata cu cea din limba rromani (tiganeasca)
Fňro rromanó (sau rromano fňro) “orasul rrom
(tiganesc)” etc. etc.»
Am citat, ad litteram, din fabulaţia lui
Gheorghe Sarău, RROMII, INDIA şi LIMBA
RROMANI, Bucureşti, 1997, pag. 161-162.
Falsitatea deplină a polologhiei lui Sarău este
relevată chiar de faptul că aduce ca argument
născocirea „rrom“, deşi această grafie a trebuit
„inventată“ abia prin 1994, ca urmare a protestului
românilor la invazia făcăturii „rom“. Cât despre
semnele diacritice, importanţa lor este evidentă şi
din citatul de mai sus, postat, precum şi în
materialele din publicaţiile electronice, cel mai
adesea, tot fără diacritice: lipsa lor măreşte confuzia
dintre români şi „romani“ – căci între timp, văzânduse cu „măgarul legat la gard“, ţiganii l-au uitat pe al
doilea „r“, pus artificial, pentru a înlătura, chipurile,
eventuala confuzie între „rom“ şi român! De fapt,
după cum se vede, şi „filologul“ Sarău este nevoit,
aici, după scamatoria „rrom“/„rromani“, să precizeze,
în paranteză, „ţigan“ şi „ţigănească“. Or, pentru
străini, când văd scris „rromani“ şi „romani“, apoi
„romani“ fără â, nu ştiu că primele două cuvinte se
referă – tendenţios şi subversiv, e-adevărat! – la
ţigani, iar ultimul la „români“ fără diacritice, în presa
electronică!
Evident, „profesorul“ de ţigănească (pardon,
de „limba“ romali/romani/romanes) Sarău aduce
argumente ideologice şi absolut false, pentru că
realitatea este exact inversă: toţi ţiganii îşi spun între
ei ţigani şi nu ar fi ştiut că sunt „romi/rromi“ dacă nu
le-ar fi băgat această diversiune în cap unii ca
Gheorghe Sarău, Nicolae Gheorghe, Nicolae Păun
et comp. Să meargă, acum, la Roma, la Livorno,
Neapole etc., Gheorghe Sarău şi să-i întrebe pe
italieni cum este cu Roma şi cu Foro Romano –
dacă se confundă sau nu cu „comunitatea roma“
sau „Fňro rromanó“! Şi să vedem dacă ar mai scăpa
cu viaţă! Iar noi încă le mai răbdăm impertinenţa,
poluarea limbii şi a mediului înconjurător!

Citiţi volumul în continuare aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Vasile_Zarnescu-Romania_va_deveni_groapa_de_gunoi_etnic.pdf
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Citiţi despre «Micul anticariat» al Editurii Cuget Romanesc şi Oferta de
carte din luna oct., anul 2012 aici:
PA
IA
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R
O
http://www.scribd.com/doc/108827285
M
R
O
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PA OVĂ
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Citiţi pe site-ul
A
M
ĂŢ
http://www.scribd.com/semanatorul
"Scrisoare pastorală" - anul X - nr. 239 oct. - 2012, aici:
http://www.scribd.com/doc/111684129

Pr. Prof. Dr. Al. Stãnciulescu-Bârda
Măria Ta, Ţăran Român! (din «Scrisoare pastorală» - nr. 239)
Măria Ta, Ţăran Român!(VIII). Ai ştiut întotdeauna să îmbini munca cu rugăciunea şi cu distracţia.
Nu ai fost nici habotnic în credinţa ta, ci ai respectat pe fiecare şi credinţa lui, cu condiţia ca şi tu să fii
respectat. Ai împărţit anul şi lunile şi săptămânile în zile de muncă şi zile de sărbătoare. Munca nu ţi-a
mai fost trudă nesfârşită, ci o pregătire pentru întâlnirea cu Dumnezeu şi cu satul. Pentru întâlnirea cu
Dumnezeu ai avut grijă să nu furi, să nu înjuri, să nu faci rău cuiva, să nu pofteşte pe ale altuia, să
posteşti la vremea cuvenită, să-ţi faci rugăciunile rânduite la vreme de seară şi de dimineaţă, la masă,
la câmp, la drum şi oriunde şi oricând ai simţit nevoia. ţi-ai rânduit straiele cele mai bune, mai noi şi mai
curate, ai dat o bucată de mâncare sau o haină celui ce ţi-a cerut, ai ospătat pe călător şi n-ai alungat pe
cerşetor. Când a venit sărbătoarea, ai lăsat toate în rânduială din ajun şi în revărsat de zori ai început să
pregăteşti toate cele cuvenite. La vremea potrivită, împreună cu soţia şi copiii ai păţit pragul bisericii, teai închinat, te-ai rugat, ai ascultat, ai cântat, ai îngenuncheat, te-ai spovedit, te-ai grijit şi ai simţit cum şi
s-a furişat Dumnezeu în suflet şi-ai devenit mai tare, mai bun, mai altfel decât în zilele de rând.
Te-ai întors acasă cu faţa zâmbitoare şi sufletul împăcat, ai salutat şi ai fost salutat de cei întâlniţi în
cale, ai mai schimbat o vorbă cu unul şi cu altul. Te-ai aşezat la masa încărcată cu ce ai avut mai bun în
cămară, i-ai mulţumit lui Dumnezeu de binecuvântare şi te-ai săturat de bucate şi de voie bună. Copiii
erau numai viaţă, chicoteau şi înfulecau, nevasta îţi era tânără, vrednică şi frumoasă. Cum să nu-i
mulţumeşti lui Dumnezeu!?
Către seară, te îndreptai spre centrul satului, acolo, în răscrucea mare, unde veneau toţi din sat. Veneau
şi lăutarii satului, ori alţii aduţi de tineri din alte sate şi începea hora. Jucau tineri şi vârstnici, ba chiar şi
bătrâni şi hora se făcea mare, ca un şarpe uriaş, încolăcit. Care mai de care căuta să iasă în evidenţă,
fie prin repeziciunea jocului, fie prin măiestria mişcărilor pe care le făcea. Cele mai multe jocuri erau sub
formă de hore. Nimeni nu mai ştia adevăratul sens al acestui aspect, dar hora rotundă, hora-cerc nu era
altceva decât reminiscenţă din vechiul cult dedicat Soarelui în religiile precreştine. Hora se învârtea în
sensul invers rotirii acelor de ceas, ca o rugăciune a omului de a se întoarce timpul înapoi, de a reveni
la origini, la tinereţe, la copilărie. Hora însemna şi desprinderea de pământ, sfidarea legii gravitaţiei.
Omul din horă, zvâcnind spre înălţimi în ritmul trepidant al horei, încerca să rupă legăturile cu pământul
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şi să se avânte spre înălţimi.... şi ce frumoase erau horele noastre şi ce multe erau. Fiecare sat îţi avea
repertoriul lui de cântece şi de hore şi cu greu puteai intra în ritmul lor, dacă nu erai din partea locului.
Bătrânii osteneau mai repede şi se retrăgeau pe margini. Discutau cu ochii pe tinerii jucăuşi, pe codanele
care atunci se afirmau, pe hainele lor frumos împodobite cu flori, cu mărgele, cu fluturi. Tinerii se
ciondărau care să ,,ia hora înainte”, care ,,s-o ţină”.
Când soarele nu se mai vedea după linia orizontului, cele mai multe dintre fete plecau spre casă. Aşa
primiseră învoire de la părinţi şi nu voiau să-i supere, ca să le mai lase şi altădată. Ieşeau ele, ce-i drept,
pe la poartă, cu voie sau fără ştirea părinţilor şi mai cochetau până târziu cu câte un ales al inimii.
A doua zi, dis-de-dimineaţă, ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat cu câteva ceasuri mai înainte, gospodarii
înjugau plăvanii şi plecau la muncă, la câmp, la pădure, acolo unde era nevoie şi unde hotărâseră.
Munceau cu spor, cu gândul la felul cum petrecuseră sărbătoarea din ziua precedentă şi la felul cum
urmează s-o petreacă pe cea următoare. şi toate erau într-o rânduială de veacuri statornicită şi nimic nu
era întâmplător. Sărbătoarea era o adevărată purificare a adâncurilor fiinţei, o primenire a sufletului, o
,,reîncărcare” a bateriilor.
Astăzi mai vezi horele de altădată la televizor şi din când în când pe la câte un festival, spectacol
organizat de profesionişti. La nunţi şi la petreceri tot mai puţini joacă horele noastre populare. Nici nu le
mai ştiu. Cam toate se reduc la o ,,sârbă” simplă, pe care nu întotdeauna o ştiu toţi. Cine mai ştie să
joace Bordeiaşul, Restemul, Ardeleanca şi multe altele ? Mai degrabă vezi şiruri de cocoţaţi ,,jucând”
Pinguinul. Te cruceşti, văzând oameni în toată firea cum se chinuie, crăcănaţi, aplecaţi, cu mâinile la
spate, cu nasul la fundul celui din faţă, mergând ca raţele la baltă. Acesta e ,,dansul”! Te sperii, când
vezi prin discoteci sau la nunţi tineri jucând noile dansuri aduse de-aiurea în peisajul românesc. Se
zbat, se chinuie, se frământă, parcă ar fi în focul iadului, de te prinde mila de ei. Muzica e pe măsură.
Bubuiturile tobelor, scrâşnetele instrumentelor, sunete devenite zgomote, fac ca ,,muzica nouă” să pară
a fi venit din alte lumi.
Tot mai rar ai prilejul, Măria Ta, să-ţi vezi horele adevărate jucate de nepoţi şi strănepoţi, tot mai rar
muzica adevărată îţi mângâie sufletul.
Dar, apropo, Măria Ta, tu chiar mai exişti cu adevărat?

Folclor din Mehedinţi(IV).(din «Scrisoare pastorală» - nr. 239)
Din cele culese de la Niţă Boulescu (născut la 23 iun. 1896) din Bobaiţa-MH de către semnatarul
acestor rânduri la 24 aug. 1972, mai redăm două doine de cătănie:

Sub poală de codru verde

De mic m-am născut sărac

Sub poală de codru verde,
Mititel foc mi se vede.
Nu ştiu focu-i potolit,
Ori de haiduci ocolit.
Nu ştiu, zece, ori doisprece,
Ori peste sută mai trece,
Că frigeau la un berbece.
şi berbecu-i notinel,
Nu era-n turmă ca el.
Vai, sărmanii haiducei,
Grea viaţă mai duc şi ei,
Că beau apă din gunoaie,
De prin văi şi hududoaie,
Mănâncă carne de oaie,
Pârlită la bâlbătaie.
Mănâncă carne de miel
şi beau vin din burduşel.
Mănâncă carne de vacă
şi stau în munţii de piatră”

,,De mic m-am născut sărac,
Cu hăinuţa băibărac,
De mic slugă să mă bag,
Mie stăpânii nu-mi plac.
Vai, sărman copil străin,
Când slujeşte la stăpân!
De-ar face din apă vin,
Nu-i face voia deplin.
Vai, sărmanul tatăl meu,
Făceam bine, făceam rău,
El zicea : ,,-Copilul meu!”
şi mă ţinea pe genunche
şi-mi făcea frizura-n frunte
şi-mi spunea să fiu cuminte.
De-aş sluji în mâini şi-n coate,
Pentru mine nu-i dreptate,
C-aşa-i viaţa la străini,
Ca desculţ prin mărăcini.
Mărăcinile te-mpunge
şi tu-ncepi tăcut-a plânge !”
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RECOMANDĂRI DIN
Blogurile SĂMĂNĂTORUL

http://samanatorul.blogspot.com/
Dan Gheorghe - Descoperirea SENZAŢIONALĂ de la Tismana
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/10/dan-gheorghe-descoperirea-senzationala.html
Emil Bucureşteanu - Nietzsche ?i femeile
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/10/emil-bucuresteanu-nietzsche-si-femeile.html
Alin Ion - Gorjeanul Rădulescu de?ine singurul obiect rămas de la Mircea cel Bătrân
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/10/gorjeanul-radulescu-detine-singurul.html
Iuliu-Marius Morariu - Recenzie Ion Untaru - Poeme...
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/10/iuliu-marius-morariu-recenzie-ion.html
Mircea Monu - Un savant român în Japonia
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/10/mircea-monu-un-savant-roman-in-japonia.html
Silviu Aurelian Jimborean - Recenzie "Pocăinţa"
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/10/silviu-aurelian-jimborean-recenzie.html
Voicu Tudor - In memoriam Corneliu Ghiciu
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/10/in-memoriam-corneliu-ghiciu.html
Ioan LILA - POEZIA CRITICII
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/10/ioan-lila-poezia-criticii.html
Iuliu-Marius Morariu - Recenzie carte Dumitru Dănău
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/10/iuliu-marius-morariu-recenzie-carte.html

Comentarii politice "Sămănătorul"

http://cleptocratia.blogspot.ro/
Vasile ZĂRNESCU - ROMÂNIA VA DEVENI GROAPA DE GUNOI ETNIC
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/10/vasile-zarnescu-romania-va-deveni.html
La Arcul de Triumf : inscripţia "Budapesta", "-Uite-o, nu-i!"
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/10/la-arcul-de-triumf-inscriptia-budapesta.html
Col(r.) V. Zărnescu - Plagierea studiilor despre profanarea inscripţiei BUDAPESTA
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/10/colr-v-zarnescu-plagierea-studiilor.html
Aurel I. Rogojan - Demnitari vulnerabili Top Secret
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/10/aurel-i-rogojan-demnitari-vulnerabili.html

VEDEŢI ŞI BLOGUL de POEZII Semănătorul:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/
DIN ULTIMELE TITLURI:
George Ene - Geneză
Jianu Liviu-Florian - Îmi place să fiu…
George Ene - Sfântă şi dulce Limbă Română
Jianu Liviu-Florian - A venit bunica
George Ene - Strigăt până prea târziu
Jianu Liviu-Florian - Lângă cimitirul unde-i doarme omul
George Ene - Calea
Jianu Liviu-Florian - Frica; Rugăciune
Jianu Liviu-Florian - După istorie
Poezii de Mariana Zavati Gardner
Jianu Liviu-Florian - Oda ocupaţiei
Emil Bucureşteanu - Electorală
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CEZARINA ADAMESCU - (n. 1951) Poetă,
prozatoare, eseistă, dramaturg, crtitic
literar
VOCILE PROZEI. POVEŞTI DE VIAŢĂ

Aurora Cristea, “Povestea Danei”,
Editura online “Semănătorul
Tismana”, Octombrie 2012
Jocul de-a viaţa, jocul de-a moartea. “Jocul
vieţii şi-al morţii în deşertul de cenuşă” – se intitula
o piesă de teatru, de fapt o parabolă, după Horia
Lovinescu, a existenţei primilor oameni, Cain şi
Abel, cei doi fii ai lui Adam după ce acesta a fost
alungat la Răsărit de Eden şi silit să muncească,
să-şi ducă existenţa. Viaţa – cu ispitele şi bucuriile
ei este foarte fragilă. O clipă de neatenţie e de
ajuns ca ea să se frângă. Însă viaţa celor care nu
au venit încă pe lumea aceasta este adeseori pusă
în primejdie, chiar de cei care i-au conceput. E
urât să lupţi şi să iei viaţa cuiva. Dar, cu atât mai
cumplit este, să iei viaţa propriului tău copil care
nu poate cu nimic să se apere. E de-a dreptul
monstruos.
Puţine animale îşi devoră puii şi acelea, doar atunci
când le simt slabe, neputând să facă faţă deşertului
sau junglei pe care o au de străbătut şi nici să-şi
procure hrana necesară. Dar şi acestea îşi apără
puişorii de atacatori şi doar în ultimă instanţă îi
sacrifică. Însă mai curând se autosacrifică, lăsând
loc puilor să trăiască. E o lecţie a vieţii pe care o
învăţăm de la animale.
Cum de s-a pervertit viaţa şi spiritul omului
într-atât, că femeile ucid pe timpul vieţii lor, 20-30
de feţi nenăscuţi, fără să aibă nici cea mai mică
tresărire? Li se pare firesc să procedeze aşa, pentru
că, se justifică ele, n-ar avea cum să-i crească.
Despre viaţa intrauterină a fetuşilor s-au
scris mii de cărţi şi s-au făcut zeci şi sute de filme
documentare. Despre clipa concepţiei, despre
momentul când copilul capătă suflet, iarăşi s-a
vorbit.
Ca şi despre milioanele de femei care şiau pierdut viaţa în urma unui avort spontan. Nu
mai e nevoie de adăugiri.
De ce a ales scriitoarea Aurora Cristea să
scrie despre un astfel de caz în zilele noastre, când,
planyngul familial este în vogă şi totul e astfel

planificat încât nu mai rămâne nici un pic de loc
libertăţii umane ori moralei creştine, este un adevărat
act de curaj. Foarte multe femei ar zâmbi maliţios
sau ar râde de-a binelea, la auzul unui astfel de
subiect bătătorit în toate filmele, piesele de teatru,
prozele lungi şi scurte, poeziile şi întreaga artă.
Cu toate acestea, subiectul nu este epuizat.
Dacă ne mai mişcă acest gen de literatură, înseamnă
că nu suntem cu totul abrutizaţi, pervertiţi, pierduţi
sufleteşte. Mai există o mică speranţă pentru om,
un fel de luminiţă care pâlpâie firav, ca să ne facă
să înţelegem că viaţa nu ne aparţine, ea ne-a fost
dăruită şi nu avem dreptul să abuzăm de ea, să ne
batem joc, să o socotim la cheremul şi cheful nostru.
Evenimente neaşteptate îl pot pune la un
moment dat pe om în situaţii aproape fără ieşire. La
cumpăna dintre viaţă şi moarte – reflecţia asupra
propriei existenţe se profilează ca pe un ecran,
obligându-l să-şi regândească şi să-şi reconsidere
propriile atitudini de până atunci. Dacă balanţa
înclină spre viaţă, aceasta va fi o învăţătură straşnică
asupra viitorului. Dacă nu s-a reţinut nici o pildă,
nici o învăţătură, înseamnă că experienţa nu a avut
efectul scontat. Din toate poate omul să înveţe. Dar
mai mult învaţă din propriile încercări.
Autoarea începe în chip neaşteptat cu
sfârşitul, relatând scena în care, prietena ei Dana
este dusă de urgenţă la spital în stare cât se poate
de gravă. Avea să moară peste puţin timp în urma
unei complicaţii legate de avortul pe care-l făcuse.
Povestea Danei reprezintă unul din acele
mii de cazuri din care, f iecare poate trage
învăţăminte.
Şi totuşi, asemenea „poveşti” sunt în ziua
de azi, atât de frecvente încât au devenit mai mult
decât un mod de viaţă şi nimeni nu se mai miră.
Întâmplări care au căzut în banalitate.
În faţa scenariului, susţinut alert, cu un dramatism
aproape insuportabil, cititorul nu poate avea decât
o singură atitudine: de a citi mai departe, deşi
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autoarea anticipează finalul. Asemenea subiecte
nu plac nimănui. Ele-ţi amintesc de nenumăratele
erori ale vieţii, cărora nu le-ai dat prea mare atenţie,
până la ziua scandenţei. Doar în momentele de
răscruce, lucrurile ies în evidenţă. De cele mai multe
ori, tributul e prea mare, de nesuportat, cu atât mai
mult cu cât, nu se mai poate îndrepta nimic.
Pornind de la acest moment dramatic, autoarea
începe derularea poveştii Danei, încă din primii ani
ai vieţii, într-un fel, ca o justificare a greşelilor ei.
Suntem martorii copilăriei acestei femei dar şi,
implicit, a eroinei, Carla, cea care povesteşte
întâmplările. Vocea auctorială se face auzită la
fiecare scenă sau frază, comentând evenimentele.
Autoarea are un dar deosebit de a creiona
caractere. Părinţii Danei sunt evocaţi cu lux de
amănunte. Un oarecare fior nostalgic este prezent
permanent şi aceasta şi pentru că, anii trecând,
autoarea se v ede în oglinda copilăriei şi a
adolescenţei, care nu diferă cu mult de cea a tuturor
copiilor acelui timp. Atmosfera tulbure, apăsătoare
din casa Danei, faptul că a avut o mamă mai rigidă,
predispusă bârfei cu vecinele de bloc şi un tată
căruia îi plăcea mult păhărelul şi scandalurile se
ţineau lanţ, au făcut-o să se simtă oarecum
stingheră în propria familie.
Curând a venit timpul despărţirii de familie
şi traiului pe cont propriu. Conflictul între generaţii
nu a întârziaat să apară şi să-i îndepărteze şi mai
mult pe copii de părinţi.
Desprinderea de familie nu a fost, însă, cel
mai fericit eveniment din viaţa Danei. În noua ei
adresă, la prietena sa Cristina, a văzut şi trăit
aceleaşi momente de scandal, violenţă domestică,
verbală şi comportamentală pe care credea că le
lăsase definitiv în urmă. În această ipostază, de
martoră a nefericirii prietenei, n-a fost deloc nefiresc
să-şi caute iubirea, sperând că în braţele iubirii va
avea şansa să uite de copilăria nefericită şi de
familia ei cu probleme.
Capitolul al treilea se referă chiar la acest
nou eveniment din viaţa Danei. Aurora Cristea este
o prozatoare care-şi caută încă mijloacele de
expresie. Naraţiunile ca şi dialogurile ei sunt simple,
cu economie de figuri de stil, sunt realizate pe
principiul autenticităţii evenimentelor. Închipuirea

joacă un rol aproape inexistent. Cu toate acestea,
povestea curge lin, precum o apă spre revărsare.
Viaţa studenţească a Danei aduce noi cunoştinţe
şi prieteni. Întâlnirea intempestivă cu un bărbat
enigmatic avea să-i schimbe cursul vieţii. Jocul
seducţiei începuse, iar adolescenta intră în el
inocentă dar curioasă de ce avea să urmeze.
Relatarea primei întâlniri cu bărbatul
misterios ar putea servi drept exemplu în ceea ce
priveşte pericolele care s-ar putea ivi, pentru fetele
care se avântă în relaţii cu bărbaţi nepotriviţi, încă
de la prima întrevedere. Şi aici, povestirea capătă
un oarecare ton didactic şi chiar moralizator. Mesaje
subliminale, mesaje SOS, răzbat din toate frazele,
aproape că simţi palpabil primejdia pentru ca mai
apoi, să-i poţi replica unui interlocutor invizibil: Ha,
ţi-am spus eu că e periculos?
Chiar şi eroina poveştii intuieşte primejdia
şi are tendinţa să fugă: „Neîncrezătoare, ridică
privirea către ochii lui negri, pătrunzători, căutând
siguranţa de care avea atâta nevoie. Nu o găsi. Ba
mai mult, prezenţa lui îi crea o stare de nelinişte,
ca un fel de autoapărare menită să-i pună în alertă
toate simţurile ce părea că o copleşesc”. (...)
Familiaritatea lui îndrăzneaţă îi crea un disconfort
vizibil Danei şi, în clipa aceea, ar fi vrut să o ia la
sănătoasa, să-l lase singur bâiguind planuri ştiute
doar de el. Atracţia însă, vizavi de acest bărbat fatal,
era prea mare ca să poată da curs raţiunii. Inima ei
îi poruncea altceva decât mintea”.
Interesante sunt şi stările sufleteşti prin care
trece Dana, imediat după ce bărbatul plecase din
cafenea.
„Simţea o sfârşeală în proprii muşchi ai mâinii şi şiar fi dorit ca în acel moment să fie undeva departe,
să arunce cartea aceea de vizită şi să-şi continue
viaţa searbădă şi banală de până atunci. Intuia, ştia,
ghicea că acesta este doar începutul, că ceva în
viaţa ei se va schimba şi că avea să-şi continue
drumul pe o altă cărare decât cea la care se gândise
până atunci, dar nu avea puterea de a se opune,
nu dispunea de forţa de a curma din rădăcină mica
tulpină a necunoscutului ce se prefigura în buchetul
vieţii sale.
Gândurile nu-i dădeau pace şi fără să vrea, se
simţea atrasă de acest bărbat necunoscut ce intrase
samavolnic în viaţa ei, fără să ceară voie, fără ca
ea să consimţească, fără să-şi propună şi fără săşi dorească. Dar privirea aceea pătrunzătoare, ochii
lui negri ca două mărgele şi masculinitatea
transmisă prin toţi porii o atrăgeau mai mult decât
ar fi trebuit. Constituţia lui fizică, aerul de bărbat cu
experienţă care le ştie pe toate şi stilul său de
abordare o ameţeau de plăcere, o făceau să se
înfioare şi să transpire abundent în prezenţa sa”.
Şi în sfârşit, autoarea vine cu cheia acestei
întâmplări care s-a sfârşit cu decesul Danei,
anticipând într-o mare măsură deznodământul:
tânăra era „atrasă de magia hazardului”.
Prinsă în această magie seducătoare, fata este
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cucerită de bărbatul cu experienţă, fermecător şi
versat, dar care ascundea o taină: era căsătorit şi
tatăl unui copil.
Ca orice poveste de iubire, şi aceasta a avut un
început, un moment de maximă împlinire, urmând,
inevitabil, deziluzia, sfârşitul. Nimic nou. Toate
poveştile de iubire sfârşesc la fel. Capitolul IV al
cărţii, tocmai despre aceastză deziluzie relatează.
Aflarea adevărului despre bărbatul vieţii ei are
efectul unui duş cu electricitate.
Cuvintele despre dragoste sunt aproape
truisme. Dragostea provoacă suferinţă – e un
adevăr care nici nu mai trebuie demonstrat. E ca
o Lege a lui Murphy, unul din paradoxurile sale: cu
cât dragostea e mai puternică pentru unul, cu atât
va provoca mai multă durere. Capitolul V, intitulat
„Revolta” demonstrează acest adevăr.
Cartea mai conţine câteva adevăruri care
ar trebui să dea de gândit. În primul rând, prăpastia
dintre părinţi şi copii, în chip deosebit, dintre mame
şi fiice. Dar şi neputinţa copiilor de a-şi putea
descărca sufletul în faţa cuiva, de a se destăinui,
de a cere sfatul, fapt ce poate conduce la disperare
şi la depresie, dacă nu cumva, la ceva cu mult
mai grav. Faptul că mama Danei nu a înţeles-o
niciodată, a creat o f alie în relaţia lor, în
comuniunea aproape simbiotică, pe care ar fi
trebuit s-o trăiască mamă şi fiică.
Paradoxul în această carte este că, din
sutele de mii de cazuri de acest fel, cel al Daniei
este unic. Acesta este şi paradoxul vieţii. Suntem
unici în destin, în manifestări, în trăiri emoţionale.
Suntem unici în virtuţi şi credinţă. Chiar şi în greşeli
suntem unici, deşi greşelile par a fi la fel. De aici,
noutatea, unicitatea cărţii de faţă care, altfel, ar
avea un subiect cât se poate de comun. Adevărate
lecţii despre relaţiile interumane, în special, despre
relaţiile dintre bărbaţi şi femei, cu alte cuvinte, aşa
cum subliniază autoarea, „controlul subtil al unei
relaţii”.
Adevărul e că, fiecare om îşi urmează
propriul traseu şi, chiar dacă uneori se abate de la
el, îşi reia mai târziu drumul pentru a ajunge la
propria destinaţie.
Neputinţa de a se distrage, de a pune capăt
relaţiei, aduce după sine noi greşeli.
Autoarea ţine strâns frâiele naraţiunii,
trecând prin ani, fără nimic spectaculos, până în
ajunul tragediei şi chiar în următoarele zile după
dispariţia Danei. Ultimul capitol, intitulat
„Înmormântarea” – este cel în care se adună
concluziile şi pildele cele mai relevante pentru
cititor.
În acest capitol revenim în actualitate,
adică la şapte ani de la dispariţia Danei, în

momentul când autoarea îşi scrie cartea. Ea trece
în revistă întreaga gamă de simţăminte ce au animato la înmormântarea prietenei, care a lăsat un gol de
neumplut cu nimic în sufletul autoarei, ca şi multe
întrebări care nu şi-au găsit răspuns. E enigmă
neagră, lucruri de neînţeles, taine care nu se vor
descifra niciodată. E firesc ca în momentul când
relatează în scris momentele acele, autoarea să le
retrăiască.
Un act de asemenea violenţă cum e acela
al pruncuciderii în ultima lună de sarcină, necesită
mult curaj sau disperare. Disperarea Danei care nu
a fost înţeleasă de ai săi, care a fost victima unui
bărbat căsătorit şi nu a mai găsit altă cale de ieşire
din impasul în care a intrat, este o lecţie amară de
viaţă, care pe tinerele care iau totul în derâdere, sar putea să le coste. Astfel de incidente însă, în zilele
noastre nici nu mai sunt luate în seamă, ci
considerate mici ghinioane, aproape amuzante. Doar
atunci când se ajunge la un deznodământ fatal, se
face oarecare vâlvă şi apoi totul reintră în normal ca
şi când nimic nu s-a întâmplat. Două vieţi au fost
frânte lăsând în urmă regrete şi nefericire. În plus,
complexul de vinovăţie că nu s-a făcut totul ca să
nu se ajungă la asemenea situaţie.
E uşor să fii moralizator, e lesne să dai
sfaturi, dar să fii nevoit să previi asemenea tragedii
este foarte greu. Poate o probă de umanitate. Ceea
ce, la drept vorbind, este cât se poate de dificil de
trecut.
Aurora Cristea vrea să ne facă să înţelegem
lucruri pe care le ştim foarte bine, dar niciodată nu
le luăm suficient în serios. Ea este clopoţelul,
semnalul de alarmă care ne atenţionează. În felul
său. Şi o face destul de bine, cu mijloacele sale.
Dacă fie şi unei singure persoane îi va fi de folos
acest demers epic, înseamnă că scrierea ei
patetică, dureroasă, frustă, şi-a atins scopul.
CEZARINA ADAMESCU
11 octombrie 2012

Citiţi romanul de debut “POVESTEA DANEI” aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Cristea_Aurora-Povestea_Danei.pdf
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ECATERINA CHIFU: Gramatica de bază pentru elevi
Editura: DIDACTICA SI PEDAGOGICĂ 2011 )
ISBN: 973-30-3048-5
Oras,: Bucuresti
Limba: Romana
Încadrare: Culegeri, teste si metodici pentru elevi si profesori
Numa(r de pagini: 75
Pret,: 10 Lei ( 2.32 EUR, 2.99 USD )

La Târgul Internaţional de carte Gaudeamus vă
recomandăm trei cărţi scrise Doamna Chifu, pentru
învăţarea limbii române:
1. Limba română. Gramatica de bază pentru elevi - Editura
Didactică şi Pedagogică;
2. Limba română. Gramatica de bază pentru elevi -Culegere de
execit,ii s,i teste - Editura Didactică şi Pedagogică;
3. Limba română. Ortograme explicate - Editura Universitară.
Citiţi mai departe aici:
Ele se vor înscrie în tematica acestui târg- sărbătorirea limbii
http://sites.google.com/site/cartipublicate/critica-literara/cezarina-adamescu/Cezarina_Adamescuromâne.
Carti_aniversare_ale_lui_N_Baciut.doc?attredirects=0
Carte disponibila in libraria online ishop.ro
Limba romana - Gramatica de baza pentru elevi
Autor: Ecaterina Chifu
Editura: Editura Didactica si Pedagogica
Colectia:
Categoria: Limba romana
ISBN: 978 973 30 3048 5
An aparitie: 2011
Numar de pagini: 80
Format carte: 14,7 x 20,5
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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»!

tru
n
Publicaţia online “Pentru Tineri prin Tineri”
e
tă p
mă
Citiţi şi propuneţi eseuri şi poezii pentru această revistă: Revis ie, ini !
ten atură
e
i
http://tineritismana.blogspot.ro/
r
p
iter
şi l
Citiţi vechi site-uri arhivă create de ing. Antonio Tomoniu:
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

Limbajul Pascal de pe pagina ing. Liviu Florian Jianu:
http://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/studii/liviuflorian-jianu

Propuneţi poezii pe BLOGUL Semănătorul:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/
Citiţi Adina Dumitrescu - «Privire de jos în sus»: – ANCA - de MARIAN POPA
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/10/adina-dumitrescu-privire-de-jos-in-sus.html
Înscris de-o viaţă la şcoala benevolă a literelor şi literaţilor, dau de tratatul – curs al distinsului
om de litere Marian Popa despre poetul şi scriitorul George Anca. Mărturisesc că am „citit” subiectul,
fără să am pretenţia că în totalitate, dar ici-colo, în câte-o revistă de cultură sau atunci când mi-a
căzut în mână vreo carte din multele scrise de domnia-sa. Parcurgându-i demult poetului primele
versuri am rămas şocată. Erau versuri dintre acelea cu tâlc, cu sensuri multiple, când ascunse,
când la vedere, la bună vedere, aşa cum le stă bine acelora scrise de poeţi care trebuie să spargă
bariere de timp, de percepţii critice, dar mai ales de percepţia ta de simplu cititor. Şi mi-am spus
atunci că asta e literatura viitorului, asta e cea cu expertiză în simţăminte, în exprimări literare, în
extinderi exhaustive spre lumea din noi, cea de ieri şi de mâine, dar mai ales în cea care ne obligă
să ţinem pasul cu modernul, cel care se grăbeşte, nu se joacă! Şi-am numit-o atunci Literatură
Academică şi am mai scris despre ea. Nu m-a mirat deloc faptul că un nume precum Marian Popa
îşi opreşte privirea, dintre sutele de autori, asupra lui George Anca. Şi nu m-a mirat nici structurarea
operei acestuia într-un veritabil curs de predat săptămânal, pe semestre de viaţă. Fiindu-ne subiectul
ambilor cunoscut din scrieri, mi-am putut lua permisiunea să aştern doar câteva vorbe, amatoristice,
despre „cursul Anca”.

Citiţi blogul lui “GEORGE ANCA”: http://georgeanca.blogspot.ro/
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Morariu - Jimborean
Recenzie
Aurora Cristea "Povestea Danei"
Editura Online ,,Sămănătorul Tismana”, Tismana, 2012, 47 p.
Recenzie de Iuliu-Marius Morariu şi Silviu-Aurelian Jimborean
Era tehnologiei şi a raţionalismului secular
şi post-modern pe care o traversează umanitatea şi
ai cărei componente, adesea involuntare suntem, ne
pune în faţă, în viaţa de zi cu zi, episoade de o
complexitate şi gravitate aparte, fapt ce reliefează
acuta lipsa a unor baze axiologice de natură misticcreştină.
Un astfel de caz, bogat în semnificaţii şi de
o profunzime aparte, ne transpune, ce-i drept, într-o
manieră parcimoniacă, autoarea gălăţeancă Aurora
Cristea, proaspătă debutantă semănătoristă.
În microromanul intitulat ,,Povestea Danei”,
scriitoarea reuşeşte să-şi transpună cititorul mod
succesiv în câteva situaţii aparte, de la cea a fetei
îndrăgostite şi până la cea a decesului provocat de
avort. Meritul autoarei constă în frumuseţea descrierii
unei biografii finalizate trist, adesea întâlnită în
societatea noastră (cu regret spun asta), într-un limbaj
frumos şi accesibil ce face lectura plăcută, reuşind
totodată să transmită atât zbuciumul adolescsntei,
cât şi trăirile celor din jur.
Opera, dotată cu un personaj eponim, după
cum ne arată şi titlul, este divizată în opt capitole,
ale căror titluri rezumă conţinutul fiecărei subunităţi,
transmiţând totodată şi aspecte ale mesajului lor
psihologic: ,,Incredibila forţă a morţii”, ,,Copilăria”,
,,Iubirea”, ,,Deziluzia”, ,,Revolta”, ,,Împăcarea”,
,,Cotitura vieţii”, ,,Înmormântarea”. Lucrarea
debutează, asemenea altor autori celebri, precum
Marcel Proust, prin descrierea unui eveniment cu rol
de portal, care acţionează emoţional asupra
naratoarei, declansând un şir de amintiri cu privire la
defunctă. Frumuseţea, cursivitatea şi profunzimea
istorisirii sunt evidenţiate prin utilizarea persoanei
întâi, ceea ce dă o notă de veridicitate şi autenticitate,
făcând din scriere un roman al experienţei. Mizând
pe acest fapt, precum şi pe peisajul citadin şi pe
drama psihologică profundă, romanul ar putea fi
încadrat fără teama de a greşi în modernism sau, de
ce nu, datorită intrigii complexe şi cu profunde

implicaţii morale, post-modernismului.
Povestirea în ramă, pornită de la motivul
morţii, care se desfăşoară, dacă avem în vedere
începutul şi contextul, într-o evoluţie cronologică
nefirească, dă totodată şi o oarecare simetrie
romanului, care începe şi se sfârşeşte cu moartea
personajului principal. În ceea ce priveşte numărul
personajelor, acestea, probabil şi datorită
numărului lor restrâns, sunt portretizate din punct
de vedere moral, cu profesionalismul unui pictor
renumit. N-aş îndrăzni să afirm că există în chip
vădit influenţe balzaciene, însă, la o analiză mai
atentă, s-ar putea insinua faptul că, Eugen, de
exemplu, reprezintă tipul profitorului sau al tipului
imoral, în timp ce Dana l-ar putea reprezenta pe
cel al fetei credule.
Atât creionarea portretelor personajelor
actante, cât şi desfăşurarea intrigii însăşi, sunt
posibile datorită îmbinării armonioase a două
procedee artistice: descrierea şi dialogul, pe care
autoarea le îmbină impecabil (cu mici excepţii),
reuşind să creeze o operă cu certă valoare
beletristică. Lor li se adaugă cu cinste şi monologul
interior, ce surprinde adesea zbuciumul naratoarei
care se gândeşte la drama defunctei. Între ele
însă, cea mai de seamă este descrierea, care
reprezintă apodictic un atuu al scriitoarei. Aceasta
reuşeşte să alăture adesea expresii uzuale sau
chiar arhaice, altora neologice, într-o simfonie
care încântă atât auzul cititorului ce posedă ureche
muzicală, cât şi privirea şi simţirile lăuntrice.
Dat fiind rolul descrierii, după cum era şi
firesc, în cadrul lucrării apar o multitudine de
imagini de natură auditivă, vizuală sau olfactivă,
care sunt f olosite adesea şi cu f uncţie
hiperbolizatoare. Astfel, atunci când Dana pleacă
din casa lui Eugen în urma discuţiei avute cu soţia
acestuia, întreaga natură este descrisă ca un
inamic al eroinei, căpătând puteri supranaturale
şi fiind personificată:
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,,Orizontul părea ca un tăvălug ce se
prăvălea peste ea, zdrobindu-i visele cu violenţă
fulminantă, soarele se întuneca cuantificat, iar
căldura sufletului se scursese din ea asemenea apei
deşertice desecate de firul mărunt al nisipului, pe
cât de pervers, pe atât de primejdios”( p. 25).1 [1]
O altă descriere frumoasă, ce-i drept, cam
concupiscentă însă, regăsim şi în cadrul episodului
întâlnirii, când naratoarea prezintă atât de sugestiv
primul lor sărut:
,,Apoi, într-o dorinţă de nestăvilit, îşi apropie
buzele din nou de buzele ei, le străpunse cu
experienţă încătuşarea şi-i vârî adânc limba
înăuntrul gurii, jucându-se pasional cu limba ei,
întorcând-o, sugând-o, pipăind-o şi mângâind-o.
Buzele lui cărnoase şi lacome se jucau cu buzele ei
inerte, iar limba urmărea când traseul mărginaş al
conturului, când explorarea în străfundul umed al
interiorului”.
Mai apoi, la finalul operei, atunci
când descrie procesul înmormântării, naratoarea
realizează din nou o sinestezie de imagini artistice,
descriind parcă antitetic micimea bisericii în contrast
cu sicriul lung şi îngust ce adăpostea cadavrul:
,,Biserica micuţă din cartier părea mai
sumbră decât de obicei, adăpostind în întunecimeai caracteristică, un sicriu lung şi îngust ce trăda
silueta subţire şi foarte înaltă a Danei” (p. 41).
Dincolo de aceste aspecte extrinseci însă,
savoarea creaţiei literare este dată de profundul
mesaj moral. Descrierea fetei persecutată de
părinţi, muncitoare, silitoare, dar totuşi prostuţă şi
credulă, care încape pe mâinile lui Eugen
Diaconescu, a situaţiei ei familiale, dar şi a dramelor
sale lăuntrice (am preferat pluralul, întrucât consider
că o dramă lăuntrică o constituie şi situaţia ei din
familie, abia după ea urmând idila), este realizată
impecabil, într-o manieră care l-ar face gelos atât
pe Freud, cât şi pe ucenicul său Yung sau pe mai
junele piramidalist Masslow. În chip subtil, biografia
sugerează parcă faptul că anumite temeiuri ale

Ţineţi
!
minte

problemelor Danei ar proveni din violenţa cu care
a fost tratată în copilărie. Necesitatea afecţiunii
maternale şi paternale, împlinită parţial în relaţia ei
cu prietenele Cristina, Carla şi Magda, se împlineşte
în chip plenar în relaţia ei cu Eugen, care însă nu
se dovedeşte cel mai potrivit om pentru acest lucru,
astfel că ea se transformă într-o manifestare imorală
şi vicioasă, al cărei principal vinovat este el.
Finalul operei, probabil din dorinţa de a
stimula imaginaţia lectorului, este unul indecis,
lăsând să planeze misterul şi suspansul asupra
întregului eveniment. Ce-i drept, cam tern,
naratoarea pare a-l incrimina pe Eugen, fără a se
pronunţa în chip ferm asupra sa, şi lăsând totodată
să planeze o urmă de vinovăţie şi asupra fratelui
Costel şi a mamei, bolnave din cauza fiicei, care ar
fi putut-o sfătui să avorteze.
Lucrarea conţine astfel suspans, idilă,
dramă, elemente care o recomandă cititorului dornic
să-şi ostoaie setea de literatură. Ea mai cuprinde
însă şi un profund mesaj moral, ceea ce face din
ea o operă utilă şi din acest punct de vedere. Invităm
astfel devoratorii de best-selleruri, dar şi iubitorii
de beletristică de calitate să treacă pragul Danei şi
să-i descătuşeze drama dintre coperţile romanului.

Nu
fără public
diac ăm
ritic
e!

AnciDan-USA: Sadness - Tristeţe
De regulă, numai excepţional publicăm bancuri ! Şi mai ales, nu cele trimise
după data de 25 ale lunii când revista întră în lucru. D-l Ene ne-a trimis totuşi deşi
l-am rugat să le lase după apariţia revistei ! Ca pedeapsă le publicăm ca să ţină
minte! Dar îl rugăm să nu mai trimită decât frumoasa sa literatură proprie...
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Mai putem râde şi în vremurile de azi

George Ene - Bancuri ca la Ploieşti
I: Cum aduci o femeie la demenţă?
R: Îi dai o mulţime de bani şi apoi
închizi toate magazinele.

Dacă ai voinţă, poţi să muţi şi munţii
din loc.
Dacă ai creier, îi laşi acolo, că nu te
deranjează.

Optimiştii au inventat avionul,
pesimiştii paraşuta.

Anunţ: Preot, caut slujbă.

- Aseară, la cinematograf, a fost timp
de 10 minute pană de curent.
- Şi nu s-a produs panică?
- Panica s-a produs când a venit din
nou lumina.

Soţia către soţ:
- Am două veşti pentru tine: una
proastă şi alta bună.
- Spune-le.
- Te părăsesc!
- Şi vestea proastă?

Soţia se duce la Poliţie să-şi declare
soţul dispărut.
- Ce mesaj să-i transmitem în cazul căl găsim?
- Spuneţi-i că mama nu mai vine la noi,
s-a răzgândit!
La 9 bărbaţi din 10 le plac femeile cu
sâni mari. Celui de-al 10-lea ii place de
ceilalţi 9.
- Mama, ştii câtă pastă de dinţi se află
într-un tub?
- Câtă puişor?
- De la un capăt de canapea până la
celălalt capăt, şi înapoi.
- Am cumpărat soţiei mele, pentru ziua
ei de naştere, un lan?.
- Bine ai făcut, prietene, că şi eu abia o
ţin pe-a mea.
Poliţistul către şofer: Suflaţi!
şoferul: Nuuuuuu sufluuu...!
Poliţistul: Suflaţi, că dacă nu suflaţi,
suflu eu şi iese 2,5....
Dacă într-o zi viaţa îţi întoarce
spatele... prinde-o de fund !!!

Dumnezeu a creat în primul rând
bărbatul, după aia a creat femeia, şi
când a văzut ce a facut, a creat
alcoolul...
Pentru a păstra liniştea şi pacea în
familie, aveţi nevoie de răbdare,
dragoste, înţelegere şi de cel puţin
două televizoare.

IMPORTANT!
Rugăm insistent
autorii
«Sămănătorul» să ne
trimită scrieri
originale, inedite, nu
bancuri copiate de pe
Internet şi primite reprimite de la alţii
luni de zile! Pierdem
timpul, nu asta este
menirea revistei!
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Recomandări pentru documentare care deja există pe site-urile
noastre. Noi pentru ce le-am pus acolo? Să ni le re-recomandaţi?

Cota 789, ultima redută (Documentar)
http://embed.trilulilu.ro/video-evenimente/cota-789-ultima-reduta-documentar

Recomandări degeaba:
Noua Ordine Mondială - Declaraţii făţişe
http://youtu.be/2kDmDS_HNYU

IMPORTANT!
Rugăm cu tot respectul autorii «Sămănătorul» să citească
mai întâi titlurile celor aproape 1000 de documentare - pe
paginile noastre specializate în filme documentare, vedeţi
mai jos - şi apoi să ne sugereze un film pentru un link aici!
Primim zilnic peste 20 de propuneri de filme, propuneri
făcute degeaba pentru că filmele le-am propus demult!
Pierdem timpul, nu asta este menirea revistei!
Prouneţi filmele dvs. originale, cu ilustraţii ale poeziilor, eseurilor,
reportajelor, etc. realizate de dvs. sau prietenii/admiratorii dvs.
Avem cum bine ştiţi contul nostru:

http://www.youtube.com/user/semanatorul/
Avem site-urile noastre pentru filme documentare!
FILME PE CATEGORII:
https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/filme-documentare
https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/filmedocumentare
https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/filme-romanesti
https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/teatru-radiofonic

Alegeţi-vă singuri filmele potrivite!
Nu aşteptaţi să vi le trimită alţii,
apoi să le dirijaţi la noi deşi le avem!
Multe au un caracter diversionist, aveţi grijă!
Citiţi şi propuneţi eseuri şi poezii pentru această revistă:

http://tineritismana.blogspot.ro/
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NU vă lăsaţi ademeniţi de bani! Toate mesajele
prin care vi se oferă bani marcaţi-le «Spam»!

NU deschideţi e-mailuri dacă sunt fără subiect şi vă trimit
la o adresă suspectă. Acolo e o capcană!

Daţi clic şi iată capcana! Vedeţi că acolo e numele dvs. sau
al localităţii dvs. Vi se pare un site serios... Gata, v-a fentat!

Asta veţi primi în loc de
bani: un virus în dragul
dvs. PC. Lăcomia costă!
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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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