
2020 – ANUL IORGA, ANUL SĂMĂNĂTORIŞTILOR (L):  

Cei răi nu pot fi fericiţi? - cuvântul e moneda de aur!  

- Cine-i mai deschis la minte ...? - ... să-nfrunt şi urâtul eternităţii! 
 

 
 

 Continuăm reproducerea articolului din „Semănătorul” (nr 18, din 1910) - „MISIUNEA 

PUBLICISTULUI”:  «Şi când ideile tale înrudite, se focalisează cu drag în ţinta pe care o 

urmăreşti, e firesc ca în jurul ei să aduni forţele sufleteşti ale mulţimei. Se repercutează mai departe 

forţa de coeziune a proprilor tale convingeri. Nu se face gol în jurul îndrumătorului care aduce cu 

sine armonia propriului său caracter. Dimpotrivă, ori de unde ar veni atacurile, numărul celor cari îl 

urmăresc cu simpatie merge crescând, până în ziua apoteozei sale, când valoarea sa e unanim 

recunoscută. Constanţa în convingeri, nu numai în sinceritate, e secretul acestui prestigiu de care 

se bucură purtătorii ideilor de adevăr. De acolo isvoreşte autoritatea pe cari n’ai nevoe să ţi-o 

aperi „apropos” de ori ce, când e indiscutabilă. Pentru cine n’are vreme de pierdut, cuvântul e 

moneda de aur şi nimeni nu şi-l risipeşte în bănuţi de aramă, la cele patru vânturi. D. Nanu». 

În anul „Sămănătoriştilor”, se cuvine a prezenta un veritabil „testament spiritual” – 

„scrisoarea către fiica lui Margareta” – lăsată moştenire, de fondatorul revistei „Sămănătorul”, 

scriitorul Alexandru Vlahuţă (1858-1919). 

Vă invităm să vizitaţi „Casa memorială Alexandru Vlahuţă”, de la Agapia, toţi turiştii 

putând să descopere aceast[ scrisoare, pe unul din pereţii mănăstirii. O reproducem integral: «„Să 

trăieşti Mimilică dragă, şi să fii bună - să fii bună pentru ca să poţi fi fericită. Cei răi nu pot fi 

fericiţi. Ei pot avea satisfacţii, plăceri, noroc chiar, dar fericire nu. Nu, pentru că, mai întâi, cei 

răi nu pot fi iubiţi şi-al doilea…al doilea…de! norocul şi celelalte „pere mălăieţe” care se 



aseamănă cu el, vin de-afară, de la oameni, de la împrejurări asupra cărora n-ai nicio stăpânire şi 

nicio putere, pe când fericirea, adevărata fericire în tine răsare şi-n tine-nfloreşte şi leagă rod, când 

ţi-ai pregătit sufletul pentru ea. Şi pregătirea este o operă de fiecare clipă – când pierzi răbdarea, 

împrăştii tot ce-ai înşirat şi iar trebuie s-o iei de la început. De aceea şi vezi aşa de puţini oameni 

fericiţi… Atâţi câţi merită… A, dacă nu ne-am iubi pe noi aşa fără de măsură, dacă n-am face 

atâta caz de persoana noastră şi daca ne-am dojeni de câte ori am minţit sau ne-am surprins 

asupra unei răutăţi ori asupra unei fapte urâte, dacă, în sfârşit ne-am examina mai des şi mai cu 

nepărtinire (lesne-i de zis!), am ajunge să răzuim din noi partea aceea de prostie fudulă, de răutate şi 

de necinste murdară, din care se îngraşă dobitocul ce se lăfăieşte în nobila noastră făptură. Se ştie că 

durerea e un minunat sfătuitor. Cine-i mai deschis la minte trage învăţătură şi din durerile 

altora. Eu am mare încredere în voinţa ta. Rămâne să ştii doar ce să vrei. Şi văd c-ai început să ştii 

asta. Doamne, ce bine-mi pare c-ai început să te observi, să-ţi faci singură mustrări şi să-ţi cauţi 

singură drumul cel adevărat! Aşa, Mimilică dragă, ceartă-te de câte ori te simţi egoistă, de câte ori 

te muşcă de inimă şarpele răutăţii, al invidiei sau al minciunii. Fii aspră cu tine, dreaptă cu prietenii 

şi suflet larg cu cei răi. Fă-te mică, fă-te neînsemnată de câte ori deşteptăciunea te îndeamnă să 

strigi: „Uitaţi-vă la mine!” Dar mai ales aş vrea să scriu de-a dreptul în sufletul tău aceasta: Să nu 

faci nici o faptă a cărei amintire te-ar putea face vreodată să roşeşti. Nu e triumf pe lume, nici 

sprijin mai puternic, nici mulţumire deplină, ca o conştiinţă curată. Păstrează scrisoarea asta. 

Când vei fi de 50 de ani ai s-o înţelegi mai bine. Să dea Dumnezeu s-o citeşti şi atunci cu sufletul 

senin de azi. Te îmbrăţişează cu drag, Al. Vlahuţă  - Când ai împlinit şaptesprezece ani”». 

În anul 2020 – Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor – se cuvine să amintim 

tinerelor generaţii pe marele nostru scriitor, cel care a îmbogăţit literatura română cu „România 

pitorească”. Este  lucrarea, prin care autorul „ne-a făcut să vedem şi să iubim şi mai mult ţara, 

frumuseţile ei, locul unde s-a desfăşurat istoria acestui neam” (Garabet Ibrăileanu). Un episod 

memorabil a fost şi despărţirea de Ion Luca Caragiale, Al. Vlahuţă ţinând să fie prezent la 

înmormântarea din Berlin, mărturisirea sa trădând relaţia de profundă prietenie, între cei doi mari 

scriitori: „unul dintre puţinii oameni cu care aş vrea să mă întâlnesc şi pe lumea cealaltă.           

C-un asemenea tovarăş m-aş bizui să-nfrunt şi urâtul eternităţii!”. 

 În revista „Semănătorul” anul IX, nr 1, din 1 ianuarie 1910 (ultimul an de apariţie al 

revistei), apărea editorialul: «CĂTRE CETITORI, După opt ani de viaţă, “Semănătorul” se 

înfăţişează cetitorilor săi în haină nouă, c’un program îmbogăţit pentru sporitele nevoi culturale ale 

publicului românesc, din ţară şi de peste hotare. Cea mai mare parte a colaboratorilor, cari s’au legat 

să muncească în chip statornic pentru revista noastră, sunt din vechea gardă, care nu se resemnează 

şi nu se predă. Alţi colaboratori literari şi ştiinţifici, s’au strâns cu drag şi cu credinţă în jurul 

steagului nostru cultural. Frumoasele tradiţiuni literare ale „Semănătorului” vor fi păstrate şi’n 

viitor. 

 Revista noastră va rămânea, precum a fost întotdeauna, un organ al intereselor culturale 

generale. Dar anii de zbucium şi de polemice s’au încheiat. Nădăjduim că nici nu se vor mai 

întoarce. În trecut, „Semănătorul” a trebuit să provoace şi să primească lupte, adeseori înverşunate, 

pentru limpezirea atmosferei noastre literare, pentru biruinţa curentului de idei, pe care l-au 



inaugurat în 1901 d-nii G. Coşbuc şi A. Vlahuţă, pe care l-au continuat d.d. N. Iorga în critica 

literară, Şt.O. Iosif, D.Anghel, C.Sandu-Aldea, M. Sadoveanu, şi atâţia alţii, în poezie şi 

nuvelă, d-l A.C. Popovici în cugetarea politică şi socială. Astăzi, noi credem că a încetat ori ce 

necesitate a polemicelor. Ni se pare că a sosit timpul unei reviste cu totul impersonale, obiective, 

liniştite, care să se mulţumească a da publicului bucăţi literare alese, articole positive de critică şi de 

ştiinţă, precum şi o bogată informaţiune culturală. Acum opt ani, când apăruse primul număr al 

„Semănătorului”, mişcarea literară lâncezea. Revista cea nouă era şi cea d’intâiu revistă 

săptămânală serioasă. Cu stăruinţi şi jertfe mari, „Semănătorul” a izbutit să se impună, 

Autoritatea lui s’a legat de un curent puternic. 

 Pe urmele „Semănătorului”, cu destui din foştii săi colaboratori, cu imitaţia mai mult ori 

mai puţin norocoasă a principiilor şi metodelor lui, ori cu principii şi metode contrare, s’au 

întemeiat în cursul anilor felurite reviste. Unele s’au impus şi ele. Altele au dispărut. Iarăşi altele 

s’au ivit şi încearcă a se impune. Lupte fireşti şi lupte nefireşti s’au pornit în contra revistei noastre. 

De-atîtea ori se întâmplă în lume, că imitatorii n’au gând mai ispititor ca înlocuirea originalului. 

Dar originalul rămâne, cu viaţa şi cu vigoarea sa proprie, şi trăieşte înainte, din seva sa, din belşugul 

cuceririlor sale. 

 Nu e momentul potrivit, nu e nici chemarea noastră, să ne pronunţăm asupra luptelor 

purtate, în anii din urmă, din partea „Semănătorului” şi în contra lui. Întru cât ele vor fi avut un 

rost caracteristic şi vre-o importanţă culturală, vor fi apreciate şi judecate odată în amintirile 

părtaşilor, în istoria literară a urmaşilor. Iar întru cât acele lupte vor fi fost de prisos ori exagerate, 

uitarea le va înghiţi, precum vroim să le uităm noi înşi-ne. Dar nu se poate tăgădui că a fost 

bogată în fapte şi învăţături de tot soiul activitatea „Semănătorului” în cursul celor opt ani 

trecuţi.  Experienţa ne-a şi slujit pentru alcătuirea programului nostru actual. Publicaţiunile 

revistei vor lămuri mai de-aproape, săptămână de săptămână, acest program. Aicea ne mulţumim a-i 

preciza notele fundamentale».  
 

(va urma) 

Marius HALMAGHI 
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