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Înainte de a vă povesti trista poveste, care pentru mine Stan Păţitul face cât articolele
dintr-o lună ale unei duzini de ziare care bat apa-n piuă despre ACTA, să trec totuşi succint în
revistă ce se discută despre această “cestiune arzătoare la ordinea zilei”.

Aşadar ACTA  este acordul propus de Statele Unite (unii ar spune „impus“) şi semnat deja
de un număr de ţări, care caută să legifereze pe Internet o serie de standarde internaţionale în
legătură cu protejarea drepturilor de autor şi, mai ales, destinat a împiedica copierea ilegală de
programe, muzică, filme şi texte  pe Internet, forţând operatorii de Internet să adopte măsuri
draconice. Dacă eşti prins că ai copiat din reţeaua Internet filme abia ieşite din studiouri, ai
făcut un DVD cu ele şi l-ai vândut, în loc ca studioul de film să te dea în judecată, ţi se ia dreptul
de a mai folosi reţeaua Internet de către distribuitor care te pune cu nume şi date pe o listă
neagră şi ai devenit un paria pentru Internet. De fapt, studioul de film nici n-are cum să te dea în
judecată pentru că furtul se face concomitent de către mii de utilizatori răspândiţi prin toate
ţările lumii dintre care unele nici măcar n-au o legislaţie adecvată în domeniu.

Şi atunci, marile companii americane de creare de soft, de distribuţie multimedia, etc.  vor
să limiteze posibilităţile de copiere a conţinutului creaţiei lor de pe Internet printr-un acord care
- Aici i-aici! - să nu ţină seama legislaţia fiecărei ţări în parte şi chiar a Uniunii Europene indiferent
dacă UE a fost nevoită să negocieze vreo 5 ani la acest acord şi să-şi regleze legile.

Pentru noi, cetăţeni ai UE, este dificil să înţelegem, de ce anume a fost nevoie să mai
existe o negociere pe tema contrafacerii, deci, a protejării dreptului de proprietate intelectuală,
câtă vreme, există legislaţie în domeniu în fiecare stat al UE şi ea deja se aplică.  Şi de ce trebuie
semnat de UE acest acord câtă vreme marii “producători de contrafacere”, se găsesc, de fapt,

Apropo de ACTA - Acordul comercial de

combatere a contrafacerii:

POVESTEA TRISTĂ A
UNEI PIRATERII !

Un editorial
de Nicu N. Tomoniu
membru al LSR

www.tomoniu.ro
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(continuare în pag. 3)

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

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

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

Format PDF cu linkuri
Arhiva FLASH cu linkuri

Format document simplu scribd



Pagina 3

(continuare din pag. 2)

Sămănătorul-  Anul II. Nr. 2 - febr. 2012 - EDITORIAL

(continuare în  pag. 32-33)

în ţări care nu sunt parte la acest acord.  Nici China, nici Brazilia, nici Rusia, nici Ucraina, dar şi
multe-multe alte state, şi din America Latină, şi din Asia.

Dar principala problemă pentru care Acordul este foarte criticat si foarte contestat politic
este faptul că el a fost semnat aproape în secret de către Uniunea Europeană şi de către
majoritatea statelor membre, inclusiv de către România, ştiindu-se că până acum n-a fost semnat
decât de 31 de ţări de pe planetă, dintre care, iată!, 22 suntem numai noi, ţările din UE.

N-a fost chiar surprinzător faptul că semnarea ACTA cu ochii închişi fără vreo dezbatere
publică a dus la demisia negociatorului şef european, francezul Kader Arif, care a criticat ACTA
în cei mai aspri termeni şi la importante manifestaţii stradale în Polonia. ACTA este contestat de
un important grup de politicieni în parlamentul Poloniei, contrastând total cu situaţia din România
unde situaţia nu mai e de râs ci de plâns: cei care au semnat acordul au făcut-o fără să-l citească
şi nici măcar ministrul comunicaţiilor nu avea cunoştinţă de conţinutul lui.

 Se vorbeşte de contrafacere dar mai periculoasă este pirateria, prin care un produs făcut
de altul îl declari al tău şi îl vinzi! Barem contrafacerile lasă marca. Şi mai periculos este să faci
ce ziceam că a făcut gaşca Băsescu, să semnezi fără să ştii ce ai semnat şi să nu faci o dezbatere
publică ca să nu se afle. Mai mult, nici măcar documentul ACTA , de vreo 50 de pagini, nu-l are
nimeni de la guvern ca să-l facă public. Gaşca are altă treabă...

Revenind la legislaţia noastră şi la “Sămănătorul”, după părerea mea avem suficiente legi
şi reguli Internet dar nu se aplică şi nici nu sunt cunoscute. Dacă citiţi cu atentie noile noastre
bloguri şi site-uri pentru articole, vedeţi ca noi facem apel la autori să ne indice sursa, nu
articolul. Chiar dacă noi preluăm articolul pe site-urile noastre, de îndată ce am specificat sursa
suntem absolviţi de piraterie (folosirea articolului, documentului, pdf-ului, filmului,  melodiei,
ca operă proprie) pentru că se face referire pe aceea pagină originală de Internet că-l putem
prelua de acolo cu această clauză, atenţie însă, exista site-uri care precizează că ne trebuie un
acord scris, iată de ce vă cerem sursa când ne trimiteţi articole existente pe Internet.

In nr. 1, recent, al revistei  Semanatorul am folosit imagini ale unui reporter media fax dar
i-am cerut acordul prin e-mail. Ei bine, alţii nu fac asta şi chiar eu m-am trezit că am fost furat de
câteva imagini şi texte din cărţile mele ceea ce constituie altă infracţiune, contrafacerea.  Mi s-
au luat paragrafe întregi şi s-au inclus într-o altă scriere a unui alt autor dar problema este că
darea în judecată e dificilă şi poţi să nu câştigi la sigur cu mafia actuală din tribunale. Te
mulţumeşti să-i scrii dobitocului care ţi-a furat textul să scrie barem de unde l-a luat (printr-o
notă de subsol, obligatorie pentru un scriitor ce-şi respectă meseria) şi că-i al tău.

Deci n-ar mai fi nevoie de ACTA când există, barem teoretic, răspunderea materială a celor
care-şi fac un obicei din a vinde informaţii nepermise. Dar dacă primiţi de exemplu o ofertă de
BAZE DE DATE - de fapt aceasta constând din adresele noastre de e-mail recoltate de pe Internet
- te gândeşti că ar trebui totuşi aplicate nişte reguli ACTA, astfel ca aceşti nesimţiţi care ne vând
adresele noastre să fie pasibili de pedeapsa cea mai aspră! Pentru că ei ne vând firmelor agresive
şi de doi lei, adresele noastre si de aceea noi primim spam şi ne pierdem timpul să ştergem
reclamele lor care mai de care mai tâmpite.

 După legislaţia actuală, se mai consideră folosire individuală fără spirit comercial şi noul
obicei de a retrimite prietenilor diaporame pps, documente pdf sau doc, filme sau muzică in
draci, ceea ce în general mai mult deranjează decât foloseşte. Pentru că primitorul nu poate
avea aceleaşi preferinţe şi interese de cunoaştere ca trimiţătorul şi totul se va sfârşi prin a stopa
bunăvoinţa celuilalt prin replici tăioase.

Revenind la promisiunea de la început, de a vă spune o poveste tristă, cred că aţi remarcat
pirateria de pe prima pagină, deoarece aceea imagine aţi mai văzut-o în revista “Sămănătorul”,
nr. 5 - special, pagina 34, de anul trecut. Ei bine, imaginea ce o marcasem acolo ca făcând parte
din colecţia mea particulară, a apărut recent pe Facebook cu marca “Târgu-Jiu odinioară” pusă
acolo ca o balegă pe un trotuar curat. Userul Fecebook, conştient de hoţia pe care o face, nici
măcar nu-şi dezvăluia identitatea ca persoană responsabilă de acel cont. Am fost nevoit să-i
cerşesc prietenie pentru ca să-i postez piratului faptul că aceea imagine îmi aparţine, ea se
găseşte pe site-ul meu personal şi într-o revistă de care eu răspund şi nu are voie să-şi pună
stampila pe ea, legile dreptului de autor fiind clare la noi. Chiar am şi glumit sugerându-i drept
pedeapsă să nu şteargă aceea postare pentru a fi avertizaţi şi alţii că încalcă nişte legi când pun
pe pagina lor Facebook imagini de pe site-uri personale aflate sub copyright.

Credeţi că s-a conformat? Mi-a anulat “prietenia” (Sic, sic, sic!) înainte de a-i mai arăta  şi
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Notă : « La rubrica IN NUMELE SPERANTEI,  vă
rog să publicaţi “Invocaţie deznădăjduită”, pentru
că deşi eu sunt în Franţa, sufletul îmi lăcrimează
în România »    Al.M.

.

    INVOCAŢIE  DEZNĂDĂJDUITĂ

Câte lacrimi mai trebuie să curgă pentru ca
urechile voastre să audă plânsul ?!

Cu câte dezamăgiri sunteţi gata să ne mai
sângeraţi sufletele pentru a vedea cum se înmulţesc
mormintele speranţelor ?!

Câte cadavre politice mai vreţi să vă
împodobească vitrinile pentru a nu mai suporta
putoarea descompunerii ?!

De câte mărturii mai aveţi nevoie în procesul fără
de sfârşit al ticăloşiilor voastre ?!

Si, până la urmă, de câtă înţeleaptă răbdare
credeţi că mai dispune sărmanul nostru popor, pentru a
suporta perpetua coaliţie transpartinică a hoţilor, a
incompetenţilor şi a trădătorilor ?!

DOAMNE,  România îngenuncheată în faţa
atotputerniciei tale, îţi înalţă ruga disperării, mereu
cuibărită de speranţă :

                            Alexandru MELIAN

sa l veazã -n e de Rãu ª i  de Ur â t  ª i  pun e-n e capãt
r ã t ãcir i l o r  bezmet ice, ia r ã  de n u, scut ur ã
adân cur i l e Vr an cei ª i  n ean t if icã -n e cu t o a t e
n ef er icir i l e ª i  n eput in Tel e n o ast r e !...
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UN ARTIST EMBLEMĂ

In zilele noastre, - când iconoclaşti de
operetă, alergici la  valorile autentice,
auto-proclamate celebrităţi elitiste ori
mercenari culturali, fără de părinţi şi
strămoşi, procustianizează cultura şi arta
românească după un pat rahitic de
veleitari – speranţa că ofensiva lor nu va
avea decât consecinţele crizelor obişnuite
de pubertate este dată de acei oameni

de artă şi cultură care, devotaţi unei table de valori confirmate de timp, grădinăresc cu trudă şi dăruire
moştenirea noastră de frumuseţe, înţelepciune şi cugetare , de cele mai multe ori ocoliţi de reflectoarele
amăgitoare ale publicităţii negustoreşti.

Este şi cazul artistului TUDOR  GHEORGHE, acest rapsod de viţă veche care logodeşte în
tiparele modernităţii harul poeziei alese cu reverberaţiile cântecului bătrânesc. Strălucirea  talentului său
este înnobilată de un caracter frumos  şi de credinţa – mereu confirmată prin faptă – că artistul adevărat
nu este doar beneficiarul înzestrării sale, ci mai ales dăruitorul întru frumos şi bine. Lumea noastră de
astăzi (şi nu numai), de pe toate meridianele, este plină de mari talente care, lipsite de conştiinţa menirii
lor extra-individuale, îşi virusează busola existenţială, - sub ispitirea diabolică a banului -  şi sfârşesc
lamentabil în amăgirile alcolului, ale drogurilor ori ale sexului destrăbălat. Aşa după cum nu puţine sunt
cazurile marilor înzestraţi de Dumnezeu  care-şi maculează viaţa prin colaboraţionism lipsit de scrupule
cu putearea politică,  ignorând că locul celor dăruiţi este de a se dărui popoarelor lor şi nu celor care le
oprimă. Iar tristeţea unor asemenea rătăciri este cu atât mai insuportabilă cu cât ele beneficiază de
consacrări ditirambice, de mitizări găunoase, de publicitate deşănţată. Incât s-a instituit paradigma toxică
şi molpsitoare că talentul te dispensează şi te scuză de orice, el fiind suficient pentru a proclama drept
idoli şi modele personalităţi umane aflate la antipodul idealului de umanitate autentică şi sănătoasă.

Tudor Gheorghe face parte din rara familie a artiştilor care a înţeles şi şi-a asumat dimensiunea
de apostol al destinului său de fiinţă nobil înzestrată. El nu s-a lăsat cumpărat de dictatură şi nici ispitit de
amăgirile puterii post-revoluţionare.El a înţeles că arta nu e doar un produs de consum, ci mai ales o
binecuvântare  în care bucuria şi tristeţea, speranţa şi disperarea, nostalgia şi revolta, - nuntind  o
sărbătoare sui-generis – se adresează sufletului şi minţii chemându-le întru frumos şi înţelepciune. O
binecuvântare aptă să ofere refugiu izgoniţilor din viaţa demnă şi tărie celor vlăguiţi de truda nerăsplătită.

De aceea, în anii rătăcirii comuniste, muzica lui şi textele alese ne-au luminat şi ne-au fortificat,
ne-au pansat rănile şi ne-au mângâiat lacrimile, ne-au grădinărit speranţa şi ne-au salvat iubirea. Iar în
anii tranziţiei noastre, atât de dezamăgitoare, în multe privinţe, artistul a rămas fidel aceluiaşi ideal . N-
a devenit nici podgorean îmbuibat, nici miliardar în topul celor 300, nici politician hrăpăreţ, iresponsabil
şi incompetent. Deşi putea să se paraşuteze pe oricare din aceste aerodromuri ale mizeriei. El a ramas
TUDOR  GHEORGHE, rapsodul fără pereche, devotat celor pe care-i reprezintă, tablei sale de valori
care nu este o giruietă, devotat lui însuşi. Intr-un sens superior, acest artist este întruchiparea şi
întruchipătorul dorului românesc, matrice aproape intraductibilă a fiinţei nostre arhetipale.

Pentru că dorul este un sentiment inefabil în care iubirea e ninsă de tristeţi dar iluminată de
bucuria amintirilor, este rănit de pribegia depărtărilor dar îmbălsămat în magia speranţei. El este vidul în
care cad lacrimile dar înfloresc mângâierile, grădina de unde păsările şi-au luat zborul dar trandafirii  se
sărută sub vrajă. Dorul este blestemul absenţei şi ruga invocaţiei, rătăcirea dincolo de neguri şi îmbraţişarea
fără sfârşit. Este doliul sufletelor şi nunta inimilor, prăbuşirea în infern şi zborul înspre paradis.

Mi-e dor de tine este simfonia înălţării către  a fi, în timp ce – de pildă – francezul  j’ai envie de toi
este madrigalul tentaţiei către  a avea. Unul reprezintă visul de a fi în realitatea iubită, celălalt dorinţa de
a o poseda. Este diferenţa dintre elanul spre infinit a lui  a fi şi cursa înspre iluzie a lui  a avea.

 Tudor Gheorghe este tălmăcitorul şi tălmăcitul acestei stări de graţie, şi emblema inoxidabilă a
ARTISTULUI .

Alexandru MELIAN

Articol preluat de pe  http://samanatorul.blogspot.com/
http://samanatorul.blogspot.com/2012/02/alexandru-melian-un-artist-emblema.html
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Titina Nica Ţene
Un strop de veşnicie

 Poezii din volum

Bucuria lucrurilor simple

Să te bucuri că nu a plouat
şi a fost o zi mai luminoasă,
cocoşul în ogradă a cântat
amintind întoarcerea acasă.

Să te bucuri că ai cules un măr
Rumenit, cu miezul plin de soare,
şi copilul mic, abia mergând,
ţi-a intins, cu mâna lui, o floare.

Să te bucuri că a înflorit cireşul
lângă o tufă mov de liliac,
că în lanul aurit de soare
stau aprinse lămpile de mac

Că pădurea-n toamnă a ruginit
poleind  cărările cu lună,
cineva ţi-a spus, abia şoptit,
seara la culcare, noapte bună!

Fericirea nu e peste mări,
nici de sus să n-o aştepţi mereu,
ea e aici, în lucrurile simple
care zilnic sunt în jurul tău

Bucurie

De-atâta timp plâng sălciile-n ape
Cu fruntea lor sărută val de val
Şi plânsul lor se simte mai aproape
Când rătăcim privirea către mal.

Şi-atâta trecem de nepăsători
Pe lângă fruntea lor răsfrântă ca-n fereastră
Fără să ştim, că deseori,
În plânsul lor stă bucuria noastră.

Îndoialã

Sînt atît de tristă, Doamne,
noaptea s-a lăsat, albastră,
Luna rece şi rotundă
mă priveşte pe fereastră.

Este toamnă peste lume
în a trecerilor vremi
şi de sus, de printre stele,
simt cum la Tine mă chemi.

Dar deşi pretind mereu
că pe Tine te iubesc
ca să vin acolo, Doamne,
nicidecum nu îndrăznesc

Si nu ştiu ce să mai cred
şi nu ştiu ce să mai zic
îmi e teamă că ACOLO
m-oi preface în NIMIC.

Direct  în cer

Cu toată lumea mă împac
şi mă-nţeleg nespus de bine
cu oameni buni, cu oameni  răi,
dar nu mă-mpac, moarte, cu tine.

Ne facem casă, avem copii,
să-i dăm la şcoli ne străduim
şi, dintrodată, fără veste,
a trecut timpul şi...murim.

Cu ce drept vii şi  iei cu  tine,
aşa, furiş, ca o păgână,
să duci pe cei dragi în mormânt
făcându-te pe ei stăpână?

Aştept venirea  lui Isus,
căci nu vreau,  moarte, ca să pier
si  n-o să mai trec pe la tine
mă duc cu El direct în cer!
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Citiţi  Un strop de veşnicie integral la
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Titina_Tene-Un_strop_de_vesnicie.pdf

Cheia Bãtrânei

Stă bătrâna gârbovită
pe o bancă sub un tei,
toate tristeţile lumii
stau ascunse-n ochii ei.

Se gândeşte neîncetat
la căsuţa ei umilă
ce i-au vândut-o copiii
ca să-şi construiască vilă.

Dar în vilă n-are loc,
i-au făcut lângă grădină
cămăruţă cu un geam
să privească spre lumină.

“Fii, măicuţă mulţumită
să  ne-ajuţi pe fiecare!
Cine astăzi ţi-ar mai da
farfuria cu mâncare?

Că dacă ai îmbătrânit
nu este a noastră vina,
vila se-ntreţine greu
şi vrem să schimbăm
maşina.!”

În clipele de răgaz
ascunzând o cheie-n mână,
se îndreaptă către casa
unde a fost, cândva, stăpână.

Numai cheia i-a rămas
că în rest toate sunt duse,
casă, tinereţe, soţ,
sunt durerile-i nespuse.

Lung priveşte printre gard
şi îşi vede viaţa toată,
simţind cum din ce în ce
de puteri este lăsată.

Însă, într-o dimineaţă,
au găsit lângă grădină,
moartă, pe bătrâna mamă,
tot strângând o cheie-n mână.

Visit Romania
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Col. (r)Vasile ZĂRNESCU (n. 1947)

Guvernul României stabileşte „graniţa
dintre Ţinutul Secuiesc şi Ţara Bârsei“

Hotărîrea Guvernului României, numărul 402, privind aprobarea
stemei comunei Ilieni, judeţul Covasna, publicată în Monitorul Oficial, partea
I, nr. 306, din 11 mai 2010, precizează că localitatea Ilieni se află la „graniţa
dintre Ţinutul Secuiesc şi Ţara Bârsei“. Conform anexei 2 la H. G. nr. 402/
2010 – „Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei
comunei Ilieni, judeţul Covasna“ –, „borna de hotar semnifică faptul că

localitatea se află la graniţa dintre Ţinutul Secuiesc şi Ţara Bârsei“.
Utilizarea într-o hotărîre a Guvernului României a expresiilor „Ţinut Secuiesc“ şi „graniţa“ reprezintă

o încălcare a articolului 3, alin. (3) din Constituţia României, potrivit căruia „teritoriul este organizat, sub
aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe“. În acelaşi timp, legea nr. 2 din 16 februarie 1968,
privind organizarea administrativă a teritoriului României, prevede la art. 1 că teritoriul României „este
organizat în unităţi administrativ-teritoriale: judeţul, oraşul şi comuna“. De asemenea, „graniţa“ nu poate
exista decît între state, iar prevederea din hotărîrea guvernului, care stabileşte o „graniţă interioară“,
induce ideea delimitării teritoriale a Ţinutului Secuiesc ca entitate autonomă, cu graniţă proprie.

Istoricul H. G. nr. 402/2010
În cadrul şedinţei Consiliului Local al comunei Ilieni din 24 aprilie 2007, a fost adoptată Hotărîrea

Consiliului Local nr. 17/2007, privind aprobarea stemei comunei, în care se menţionează că „borna de
hotar semnifică faptul că unitatea administrativ-teritorială se află la graniţa dintre Ţinutul Secuiesc şi
Ţara Bârsei“.

Ulterior, în şedinţa Consiliului Local din 27 noiembrie 2007, se adoptă Hotărîrea nr. 73/2007, prin
care se modifică articolul 1 din Hotărîrea nr. 17/2007. Cu toate acestea, articolul 1 din textul celor două
hotărîri coincide, fiind menţinută şi sintagma „Ţinutul Secuiesc“.

Hotărîrea Consiliului Local nr. 31 din 7 iulie 2009 stipulează la art. 1: „se aprobă modificarea
anexei la Hotărîrea Consiliului Local al comunei Ilieni nr.73/2007, după cum urmează: în locul sintagmei
– „graniţa dintre Ţinutul Secuiesc şi Ţara Bârsei“ – se va trece „la limita teritorială dintre judeţul Covasna
şi judeţul Braşov“.

În pofida modificării decise, în proiectul de hotărîre a guvernului s-a menţinut şi aprobat că
„borna de hotar de pe stema comunei semnifică situarea localităţii la graniţa dintre Ţinutul Secuiesc şi
Ţara Bârsei“.

Notă. Prin sentinţa nr. 76/F, pronunţată la date de 18 aprilie 2011, Curtea de Apel Braşov a admis
acţiunea formulată de reclamantul Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Maramureş în
contradictoriu cu pîrîtul Guvernul României şi, în consecinţă, dispune anularea Hotărîrii Guvernului
României nr. 402/2010 privind aprobarea stemei comunei Ilieni, judeţul Covasna. Guvernul a declarat
recurs».

Sursa: Aurel Rogojan, Fereastra serviciilor secrete. România în jocul strategiilor globale. Editura
Compania, Bucureşti, 2011, pag. 399-400.

***
Aşadar, Consiliul Local al comunei Ilieni revenise asupra deciziei de a invoca o presupusă „graniţă“

cu inexistentul „ţinut secuiesc“, dar Guvernul României, în nemernicia sa, emite o hotărîre de guvern
prin care încalcă Constituţia şi Legea nr. 2/16 februarie 1968. Curtea de Apel din Braşov îi deschide ochii
guvernului antiromânesc Boc-Bela – admiţînd, prin absurd, că are nişte miniştri şi consilieri-jurişti tîmpiţi
(ca să folosesc exprimarea frustă a preşedintelui Traian Băsescu) –, dar guvernul maghiarizat Boc-Bela,
în turpitudinea sa, face recurs! Ceea ce atestă că nu are miniştri şi consilieri-jurişti tîmpiţi, ci că a comis
o acţiune deliberată. Adică perseverează în atitudinea sa trădătoare. Fiindcă asta înseamnă să recunoşti
într-o hotărîre guvernamentală un ţinut „secuiesc“ inexistent, doar pentru a înlesni maghiarizaţilor din
guvern şi din Covasna şi Harghita paşii necesari obţinerii secesiunii teritoriale de jure. Căci, secesiunea
de facto au obţinut-o de multă vreme. Prin aceasta, guvernul trădător Boc-Bela a comis un atentat la
securitatea naţională, la suveranitatea, unitatea şi independenţa României, pentru că a încălcat articolul
1 din Constituţie.

H. G. nr. 402/2010 a guvernului trădător Boc-Bela intră sub incidenţa art. 155-156 şi 163 din
Codul Penal şi a art. 3 al Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională. Iată de ce trebuie reintrodusă
pedeapsa cu moartea: pentru pedepsirea definitivă a trădătorilor.

 Colonel (r.) Vasile I. Zărnescu * Articol inclus în site-ul http://cleptocratia.blogspot.com/
.
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Liviu-Florian Jianu
(n. 1961, Craiova) poet, prozator, publicist.

UITE CUM TE AJUNGE
COPILĂRIA DIN URMĂ

Vasilie scotoceşte după râme în grămada de
bălegar din dosul şurii.
Îi sar pistruii de pe faţă când loveşte
pământul,
Icnind, cu cazmaua.
Pe-aici e mirosul mai gras,
Ies râmele să ia aer doldora de poftă de
peşte,
El le chiteşte într-o cutie de chibrituri
Cu degetele pline de negru sub unghii,
Îşi îndeasă colopul pe cap,
Şi se răsteşte la el,
Să-i intre calea în cap:
Hai!
Restul este floare la ureche.
Să cobori gruiul,
Să treci ştrecul,
Să intri în luncă pe la Petruţ,
Cel galben ca o lămâie fără splină,
Să ajungi la bulboană,
Să tragi Ampoiul în piept,
Să dai drumul la fir,
Să pui o râmă la loc de cinste,
Să arunci plumbul cât mai aproape
De linia care separă cerul de apă,
Să scobeşti cu privirea în plută
Până ajunge ziua pe fundul apei,
Se ridică întunericul
Şi ard felinarele ca gălbenelele
Pe linia ferată,
Până în fereştile satului.
Până acolo îţi cântă drumul greierii.
Când tac, te sperii: dacă nu mai nimereşti
calea?
Aşa zic moţii la şusea.
Şi te întorci cu Văsălie
Cu mâna goală pe băţ,
Acasă,
Cu buzunarele pline
De râme care dorm legănat,
Emigrate de dimineaţa din bălegar,
Moarte noaptea de uscate de soare,
Visând a peşte.

17 martie 2000

ORGANE DE LUMINI

PI COLO, PI DIN’COLO

-  Tanti  Lenuţa, unde este Vasilie?
-  Pi colo, pi din’colo!
-  Şi Maria?
-  Pi colo, pi din’colo!
-  Mama-mare, i-auzi ce zice Lenuţa!
-  ?
- Tu, Lenuţo!
- Ie!
- Ce-i, tu?
- Mo-ntrebat Puiu une-i Văsălie!
- Une-i?
- În cu-cu-ruz!
- Nu- i’n cucuruz!
- La grumbene!
- Nu-i!
- Pe laz, cu vithele!
- Nu-i!
- La salchâm!
- Ba!
- În şură!
- Ba!
- Ie!
- Tu!
- Tu, Mărie!
- Ie!
- Une-i Văsălie?
- Pi colo! Pi din’colo!

21 martie 2000

Cititi noul sãu album ORGANE DE LUMINI aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Liviu_Florian_Jianu-Organe_de_lumini.pdf
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Îmi spusăsă tata
Că nu e bine să le spui la muieri că le iubeşti.
De ce?
Nu e bine.
(Acum mă întreb dacă femeile se conduc după oglindă).
Da cum să-i spui?
Spune-i şi tu
Că-ţi place de ia.
Că e fată bună.
Da iubirea?
Asta în romane, în filme,
În poezii.
În viaţă, nu se ezistă.

Într-o sară, mă-ntrebă goguţa
Cât o iubesc io pe ia.
Îmi dădu domnul gândul al bun în minte,
Şi-mi adusăi aminte de tata.
Măi, mie îmi place o ţâră de tine
Aşa, eşti fată cuminte,
Da cu iubirea,
Cum să-ţi spui,
E numa în filme,
În viaţă uite cum e
O mătură,
O mâncare bună,
Mai închizi şi tu un ochi,
Îţi mai dau un cioc pe obraz,
Sincer,
Îmi place de tine puţân,
Da’ vezi să nu ţi-o iei în cap.

Să uită la mine cam năucă
Şi nu mai zâsă nimic,
O înghiţi.

De-abia dupe 7 ai
Îmi spuse cum nu dormi ia toată noaptea
După vorba asta,
Adică cum?
Adică îi fac de mâncare,
Îl îmbrac,
Am grije de iel
După iel prin toată spitalele
Unde  le dă doctorilor de lucru de milă,
Că fără iel
Ar şoma ăia pe capete,
Şi iel,
Auzi,
Îi place o ţâră de mine…
Nesâmţât ma ie ăsta…
M-ar fi dat afară în noaptea aia din apartament
Da-i veni şi iei un gând bun în viaţă
Ia să-l lăsăm pănă dimineaţă
Să vedem în ce ape se mai scaldă…

Se zice în popor că noaptea e un sfetnic bun,
Da io zic că mai bun e tata…

IO MÂNCAM ÎN OLTENIA

în limbaj literar:
ceapă, cartofi, varză –
acolo era altceva.
-azi avem zamă de grumbene
-io nu mănânc
cum să mânc io ce nu ştiu ce-
nseamnă
- punem şi covăsală
 asta îmi mai lipsea
io nici nu vreau să aud
şi parcă îmi venea să plâng de
năcaz
cine ştie după ce se omoară ei,
urzici, mărar ( pentru mine mărarul
e sare pe rană )
şi mă obligă să mănânc şi io
taci, tu!
Zice mama mare,
Şi-mi pune un blid de lut aburind în
faţă
Cu cartofi şi smântână,
Să te lingi pe lingura de lemn,
Păi ăştia sunt cartofi,
Ie, grumbene,
Şi asta e smântână,
Ie, ie,
Covăsală,
Aşa am pus în gură
Două limbi
Şi le-am mestecat
Cu una,
Traducător de grumbene cu
covăsală în zamă
În singura limbă română.
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Citiţi volumul GERMINAŢIA CUVÂNTULUI DE SUB ZĂPADĂ aici
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Al_Florin_Tene-Germinatia_cuvantului_de_sub_zapada.pdf

Germinaţia de sub zăpadă

Alunecă sănile pe vise de zăpadă-
Sub ea căruţele germinează trudă,
Copii mai vin uneori să vadă
În sat câte-o bătrână rudă.

Umbrele bunicilor privesc peste gard
Cum trec nepoţii în iureş pe cale,
În zborul lor clipele ard
Etapele în graba de a ajunge la vale.

Timpul ascultă cum scârţâie roata
Urechea lui aşterne tăcerea sub nea,
Sănile trag după ele gloata
De constelaţii până apune ultima stea.

Atunci ies din cimitire străbunii
Să mai dea sfaturi celor grăbiţi,
Însă  sub privirea de gheaţă a lunii
Rămân în cruci împietriţi.

Alunecă sănile pe vise de zăpadă
Când timpul aşterne tăcerea sub nea,
Doar el a rămas în ogradă
Şi lacrima ce picură din stea.

Undeva în adâncuri decantează vinul via
De culoarea obrazului ruşinatelor fecioare,
Sub zăpezi,încă,mai germinează poezia
Iar rimele sunt însămânţate de soare.

AL. FLORIN ŢENE (n. 1942)

GERMINAŢIA CUVÂNTULUI DE SUB
ZĂPADĂ

Poezii clasice de la A la Î
Volumul  I

Hergheliile de cai ale uitării

E atâta uitare, Doamne, în lume
Şi neîntoarceri în miez de amintire
De au dispărut pagini întregi de cutume
Şi vorbele de duh şi iubire.

Istoria se rescrie din istorii nescrise,
Urcare în metafizic a celor mai presus de zei,
Ce-a fost victorii azi sunt învinse
Popoare dintr-o trăsătură de condei.

Moara timpului macină vremură,
Toţi mai dorim un ciur de mălai,
Un fel de nemurire şi mă cutremură
clipele astrale aleargând ca hergheliile de cai.

Icoana, singură printre picturi

O mână de Dumnezeu a desenat  chip în suflet,
Aşa a  pogorât Icoana preasingură-n lumină
Cu Fiul milei  şi Mama obosită-n sfinţenia de
umblet
S-avem cui ne închina când ne macină vreo vină.

Nepământeană Icoană de început al lumii,
o mare de oameni,  împăraţi –Culoare şi
Cuvântul,
ea poartă mântuirea  prin veşnicia humii,
la care ne rugăm, cutreierând pământul!

Icoană-carte cu adevăruri puse-n culoare
Cu legea-n puritate ca roua în Sinai;
Izvor de iubire, de har deschizând cărare
Ce ne  urcă-n timp sufletul în rai..

În existenţa mea pe poteci de gând,
 mă întorc la tine mereu Icoană fără hotar
cum se întoarce vara la seceră pe rând
şi-n dorul ei de casă ,corabia la far.

Mă-ntorc la Icoana icoanelor ca la un sfânt altar,
La Chipul ce-l poartă în memorie şi vântul;
Mă închin la El şi-L port în suflet dar
Cutreierându-mi Fiinţa şi întreg pîmântul.
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Îmblânzirea cuvântului care ucide

Sângele-n urmă se adună
Aşteaptă zborul cuvântul de aer,
Din lupi ies mieii şi fug la stână
Iar caii s-au încurcat în kilometri de caer.

Şi deodată cum nu s-a ştiut
Cuvântul ce-ascunde crima
Despicat de râul nou născut
Se-ascunde schimbându-şi rima

Ca două libelule ce zboară paralel
Cuvintele se refac la loc,
Cum părul îi creşte unui chel
Şi veşnicia în fluierele de soc.

Asemănări sunt în albul pacificat
Când mai cade o tură sau pion,
Virtutea cuvântului care ne-a mişcat
Stârneşte încăerări de zvon.

Sunete de violoncel plutesc în vânt
Şi versul prinde a se melancolii
Când crima iese din cuvânt
Poemul e înaintea mea c-o zi.

Fulgerul de pe umăr

Iubita mea de rouă
în noi iarăşi plouă

Iubita mea de apă
din noi guguştuci s-adapă

Iubita mea de cântec
îţi simt viitoru-n pântec

Iubita mea de polen
ne trage spre Pol un ren

Iubita mea de floare
în potecă luna ne răsare

Iubita mea de petală
în jocul meu eşti vestală

Iubita mea de cărare
ochi-ţi sunt streaşină la zare

Iubita mea de gând ne-mpăcat
aşteptare-mi eşti când sunt plecat

Iubita mea de fulger
te simt pe umeri înger

Iubita mea de gând
urmăm noi la rând?

Fotograful de pe plaje

A trecut pe plaje zgomotos ca un pescăruş
Cu gâtul înşurupat în aparatul de fotografiat,
Şapca o avea parcă dată cu tuş
Şi orizontul din film incendiat.

Nu ştiu dacă încăpuse toată marea în obiectiv
Dar eu intrasem cu totul în el,
Amintire pentru albumul cu coperţi oliv
Unde clipele stau ca armele în rastel.

După clic-clacul aparatului scurs m-am simţit
Din trup ca un deget de mireasă fără inele
Şi briza cu răbdare în nisip m-a cioplit
Hoţ de soare, amurg şi amant de inele.

Fluviu cuvintelor

De atâta căldură în note muzicale
cuvintele curg de căldură-
un izvor ieşit în cale
se strecoară din inimă în gură

mai multe în fluviu se-adună
ce curge la vale înspumat,
ziua şi noaptea pe lună
râul de cuvinte născut din păcat.

Se-adună toate în Marea Limbii Române,
Furtună de verbe în adâncuri şi valuri,
Seninul cuvântului rămâne
în patria întinsă la plaje pe maluri...

AL. FLORIN ŢENE
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Citiţi volumul  «Vreme de două poeme»  la
http://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/poezie/cezarina-adamescu

Cezarina Adamescu (n. Galaţi)

VREME DE DOUĂ POEME

 “Semănătorul - Editura online”
seria “Google”, febr. 2012

NU PREA  E TIMP DE ZĂBAVĂ

Câte pulsaţii intime
în devemele anotimpului!
Sătenii – trezindu-se parcă toţi deodată
zoriţi a-şi lua în primire ţărâna
cu gustul aproape uitat al belşugului.

Miroase vag a bălegar cald
a lapte matern şi a flori de aspru pelin
În nările încă flămânde se-amestecă izurile.

Ogorul respiră adânc din rărunchi
ca un bivol puternic şi blând
aşteptându-şi cu devoţiune stăpânul.

Moromete ar zâmbi acum mustceşte
 pe stănoaga podiştei
întrebându-şi vecinul,
nimerit ca din întâmplare la gard:
-Ai terminat, mă, de sapă?
Şi-n gând l-ar blagoslovi fără pic de ranchiună:
„Pe măta şi pe tine, Bălosule!”

Apoi, ar mai slobozi gânditor
câteva păpădii de fum
şi  - ca orice ţăran de ispravă –
ar percepe mişcarea celulei de dor
din fecunda sămânţă.

Dar fiindcă nu prea e timp de zăbavă
ar deschide poarta,
şi-ar lua unealta pe umăr,

merindea în traistă, bidonul cu apă,
pierzându-se în colbul de silişte.

Spre nămiezi, şi-ar răsuci o ţigare
cu tutun din cel galben şi binemirositor
şi-ar  răsturna cu un scurt bobârnac
pălăria lui neagră spre ceafă
netezindu-şi firele asudate pe frunte

s-ar uita gânditor la cei câţiva nori
destrămându-se nehotărâţi
ar stuchi în căuşii de palme
mari cât ceaunul de mămăligă
şi-ar îndrepta  şalele
şi ar începe să fluiere nepăsător
o doină
în nesfârşirea şi parfumul de reavăn pământ,
al Câmpiei Române,
înjurându-l cu duioşie aspră în glas
pe armăsarul lui favorit:
-Nea…tu-ţi adineaurea mătii!
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SUFLETUL CASEI
Până şi casele au suflet. Şi încă unul viu. Ne e dor de casa părăsită pentru că în ea a rămas

sufletul. Pereţii respiră. Tavanul se tânguie, podeaua oftează.
Nu vom putea uita niciodată casa dintâi, acolo unde am fost ocrotiţi de braţele mamei.
Casa aceea modestă, cu podele de lut galben amestecat cu bălegar cald de cal şi lipit în

straturi subţiri. Până se zvânta lutul, păşeam cu picioarele goale pe el. Rămâneau urme plantare.
Turnam apă în ele.

Era jocul nostru. Până să prindă părinţii de veste, ne jucam în acele băltoace.
Făceam bărcuţe de hârtie şi de dădeam drumul în ele să plutească. Erau mici lacuri de

agrement cu bărci colorate. Uneori pescuiam cu o aţă legată de-un băţ.  Fel de fel de hârburi.
Dintre toate jucăriile preferam calul de lemn vopsit maroniu, Pedalam pe scările lui ca pe-

o bicicletă. Avea un cap frumos căluţul. Ochi expresivi şi gene parcă rimelate. Coama – neagră.
Mă bâţâiam ore întregi pe calul meu. Asta mă ajuta să visez şi să-mi construiesc o lume a mea
unde nu pătrundea nimeni.

Casa era povârnită, cu acoperiş drept, de gudron presat pe care tata îl smolea cel puţin o
dată pe an. Cumpăra calupuri de smoală şi le topea în cazanul ruginit. Apoi smolea casa.

Mama o văruia de câteva ori pe an, de sărbători, pe dinăuntru şi pe dinafară. Aveam „rol”,
cu model floral, imprimat în cauciuc gros, pe un suport cu mâner. Îl muiam în sineală sau în altă
vopsea şi tapetam pereţii.

Muream să dau şi eu cu rolul, în sus şi în jos, în şiruri drepte, perfect aliniate. Ieşea un
model cu flori şi frunzuliţe albastre.

Mai greu era cu dunguliţa de sus, că trebuia să fie dreaptă şi subţire. Ţineam linia ca să nu
se strâmbe.

Încă şi astăzi mai visez că văruiesc şi tapetez cu rolul. Ori lipesc casa pe din afară, dând
brâu negru sau albastru de jumătate de metru înălţime. Era frumos. Mirosea a reavăn. Mama
primenea paturile.

Scutura saltelele cu paie, le bătea bine, Apoi le întindea pe paturile de fier, cu tăblii pictate
cu îngeri şi măciulii galbene în patru colţuri, cu scânduri de-a latul, unde erau aşezate saltelele.
Apoi cearşafurile aveau şi ele miros de curat. Înfăţa pernele şi plapumele. Şi totul într-o singură
zi. Spre miezul nopţii, totul era gata şi puteam să adormim fericiţi în mirosul de proaspăt al
încăperii.

Sufletul casei a rămas acolo, chiar dacă ea a fost demolată.
Din pământul galben se ridică uneori, firişoare de abur cald şi gălbenelele răsar în neştire.

Este singurul semn că acolo a existat viaţă. Şi o vagă adiere de petunii şi panseluţe.
Oricât aş scormoni cu mintea prin amintiri, tot aceste imagini îmi vin. Nici nu e nevoie să

închid ochii. Ele vin oricum, mai ales cu ochii miciţi purtându-mă într-o lume în care, oricât aş
dori să mă întorc, nu mai găsesc cărarea.

                                                                                                   23 februarie 2012
Facebook - Istorie romaneasca in fotografii -

detaliu case
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Incertitudine

Ni se-ncurcă visele cu viaţa
Poate Isus n-a fost răstignit pe cruce
Doar noaptea a acoperit în tăcere piaţa
Şi gloata n-a ştiut ce drum s-apuce.

Poate realul a devenit un vis
Şi trăim cu vise ne-mplinite
Poate Geordano pe rug n-a fost ucis
Doar,şi-a mărit pămîntul timpul pe sărite.

N-am spus Doamne,crucea nu-mi place,
Doar că-i grea când trec prin vise,
Iar când realul doare şi fruntea tace
Imi cad din suflet iubiri ucise.

Ne naştem pe rând cu vise ne-mplinite
Ni se –ncurcă uneori cu viaţa,

Când noaptea acoperă-n tăcere piaţa
Ne iei la Tine, Doamne, pe sărite.

Inima mamei

Luna ca un sloi de gheaţă în topire
Tristă aluneca pe cerul însorit,
Era vremea morilor ce măcinau iubire
Şi-a Cuvântului din sinele dorit.

Dar în lumea asta pe dos întoasă
Băiatul ce-şi bea ziua în paharul cu vin
Îşi bătea adesea mama c-o palmă nervoasă,
Apoi îşi îneca răutatea-n pelin.

Într-o clipă cuvântul ucide l-a trăznit,
A luat cuţitul şi cu sete în mama a lovit,
Inima i-a luato din piept aruncând-o-n mărăcini,
Primăvara începuse să plângă cu flori de mălini.

   Poezii din volumul II care se poate desărca de aici
http://www.samanatorul.ro/editura-online/html/poezie.html

În tufă sângele mamei a dat în floare.
Iar inima ei îngrijorată şi tristă l-a întrebat:
-Fiule, spune-mi sincer, te doare?
Răspunsul n-a venit şi inima mamei a
înlăcrimat.

O, Doamne, ai grije de fiul meu
Se ruga inima din spinii fără nume,
Iar fiul înjurându-l pe Dumnezeu
A uitat de mama ce l-a adus pe lume
Şi de inima ei însângerând pământul.

În poem mai pulsează  inima, Cuvântul.

Iubita mea de soare  şi de rouă

Afară plouă,iarăşi plouă
Iubita mea de soare şi de rouă,
Nu ştiu cum să fac, să  te-aduc
In amintirea de sub nuc.

Iubita mea de rouă şi de soare
Îmi creşte un  munte pe cărare,
Nu ştiu în vers cum să te cânt,
Frunză de nuc , scrisoarea mea în vânt.

Nu ştiu în vers cum să te cânt,
Metaforă eşti,eu verb mai sânt,
Să vii din amintire până-ntotdeauna,
Pleoapele cerului să fim, întruna.

Pleoapele cerului să fim, întruna,
Eu drum de Luceafăr, tu  Luna,
Dar cum să ne întâlnim nu ştiu,
Mi-e teamă că e prea târziu.

Afară plouă, iarăşi plouă,
Vino, iubita mea de soare şi de rouă.

AL. FLORIN ŢENE (n. 1942)

GERMINAŢIA CUVÂNTULUI DE SUB ZĂPADĂ

Poezii clasice
de la Î la Z
Volumul  II
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 Citiţivolumul Samanta din interiorul cuvantului vol II  aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Al_Florin_Tene-Samanta_din_interiorul_cuvantului-vol-II.pdf

La margine de univers, pe o baliză...

Era o vreme când nu era timp
Lucrurile toate aveau aripe
Se năşteau nevăzute în Olimp
Ieşind din ouăle de clipe.
Copacii cu rădăcinile în cer
Erau înaintea zilei cu un pas,
În universul născut dintr-o enclavă
Ceasul trăgea de mână un alt ceas...
...şi aşa,unul după altul,şi altul...
Omul nu se vedea,nu ne vedeam...
Cu lumea ce aluneca spre-nalturi,
 Omul şi veşnicia porniseră-n tandem.

Dar a venit Eva, prima oară
Muşcând mărul din livada cu rădăcinile în
sus
Şi de-atunci bărbatul îşi tot cară
Crucea Mântuitorului Iisus.

Prin cuvânt divin al spaţiului curbat
Ne adâncim în vârtejuri proaspete de briză
Zăbovind mereu într-un păcat

La margine de univers,pe o baliză
Cu sufletul ferecat într-o valiză.

Legendă

Se crapă ca o uşă ziua de mâine
Un pescăruş a încercat să trecă prin ea
Şi-a frânt zborul în două ca o pâine,
O parte a căzut pe pământ,cealaltă pe o stea.

În locul unde-a căzut pe pământ
Legenda spune c-a-ncolţit o lalea,
Cealaltă dusă,de vânt,
O vedem seara o căzătoare stea.

Trec prin uşă în ziua de mâine
Cuprins de nelinişti şi de spaime,
Marea mă latră ca un câine,
Mă feresc ascunzându-mă-n basme.

Orasul Cluj la
începutul sec. XX
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       ORIGINEA INDIANÃ A ROMILOR

GLOSE ASUPRA ORIGINII INDIENE A ROMILOR

După cum se întreba Weber, profesorul de sanscrită al lui Eminescu, dacă Ramayana se inspiră
din Iliada, de peste două sute de ani, după evidenţa lingvistică, şi, recent, potrivit asemănării genetice
(e.g. cromozonul Y), romii sunt socotiţi “fraţii uitaţi ai indienilor”. Fără a fi demonstrativ, predând studenţilor
din Delhi Alexandria sau Ţiganiada, am sesizat o primire în cel mai speculabil caz amuzată a revendicării
lui Jundandel de către Parpanghel (altfel eufonizat de noi cu... Papagheno, evocându-l şi pe Mozart,
îmbrăcat într-o seară, la un bal, în fachir indian). Oricum, nicăieri problema romilor nu mi s-a părut a se
discuta mai relaxat în altă parte (Texas?) decât în India.

Participând la Conferinţa Internaţională Ramayana în India şi în diaspora indiană (SUA, Anglia,
Republica Sud-Africană, Mauritius, Trinidad-Tobago), am observat cum, în mai puţin de 200 de ani,
limba maternă face loc englezei, identitatea indiană fiind menţinută pe temei religios, hindus. Dacă s-ar
fi ţinut şi la noi, ţară nehindusă, o ediţie a acelei conferinţe anuale, logic ar fi fost să participe şi romi şi
eventual să se recunoască în povestea divină a lui Rama şi Sita. Chiar şi întrucât Rama este comparabil
cu Isus Hristos.

Cât despre conferinţa lui Weber remorcând partizan Ramayana Iliadei, Agamemnon nu e Rama
şi Rama nu e Achile. Dar vastitatea migrantă a legendarismului ţigănesc şi rom, obscurizând criminalitatea
de etichetă violent discrimnatoare, la noi, “asupra ţiganilor există o întreagă epopee populară în versuri
lapidare, cum şi-au făcut biserică, ce predică le-au ţinut părintele Porgaţie şi popa Mătrăgună cel de
viţă bună” (Mihai Eminescu). Dar dacă ar fi cunoscut Mihai Eminescu Ţiganiada? Discuţiile conjuncturale
de azi ţin cont mai degrabă de “crima” eliberării din robie a ţiganilor, fără a-i fi pregătit pentru aceasta,
vezi Vasile Porojan din povestirea lui Vasile Alexandri, sau aventurează noi origini, precum cea evreiască
pentru romi, într-o lectură anume a bibliei, sau în contextul holocaustului. "Se vorbeşte tot timpul de
Holocaustul evreilor şi rromii sunt daţi la o parte. Nu ştiu dacă un evreu valorează mai mult decât un
rrom şi invers. Toţi suntem oameni (...). Este o discriminare ca romii să nu fie incluşi în categoria
victimelor Holocaustului. Atât evreii, cât şi rromii au suferit şi au murit în acele lagăre de exterminare".
(Florin Cioabă)

With my gypsy ancestress and my weird luck
And my Taroc pack and my Taroc pack
I may be a bit of a Jew
(Daddy, de Sylvia Plath)

George Anca (n. Vâlcea)

Notiţele lui Anca
     Un adevărat eveniment editorial: indianistul nostru George Anca
şi-a deschis un cont pe Facebook şi de acolo ne bombardează cu
postări care de care mai frumoase şi un serial trăsnet “INDIA LUI

BUDAI” o incursiune extraordinară în valoroasele scrieri ale lui Ion
Budai Deleanu. Toate aceste bijuterii ale diversităţii culturale le

găsiţi fie pe pagina Facebook a dânsului
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002770425105

fie pe pagina noastră de la BIBLIOTECA SEMĂNĂTORUL
http://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/proza/george-anca

Felicităm pe George Anca, un împătimit al studiului, care are numeroase scrieri având ca
temă istoria şi obiceiurile ţiganilor, folclorul lor, literatura scrisă despre ei, traducând mai nou, în
engleză, opera lui Ion Budai Deleanu. Vă oferim un fragment din frumosul său eseu:

Citiţi JURNALUL (Blogul) SĂMĂNĂTORUL
http://samanatorul.blogspot.com/
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 Sakuntala

 Piesa lui Kalidasa, dramatizând genial, povestea de întemeiere a Indiei (Bharat) din Mahbharata,
se regăseşte, după mii de ani, tradusă în Europa, precum şi rescrisă în Călin de Mihai Eminescu (inclusiv
eufonia/dhvani Călin – Kali – Kalidasa). Vasile Voiculescu provoacă întreaga literatură universală plasând-
o pe Sakuntala într-o şatră de ţigani din Carpaţi, cum în Kumarasambhava de acelaşi Kalidasa, însăşi
Parvati (“Munteanca”) devine jumătatea lui Dumnezeu, Shiva (Ardhanariswara), în Himalaia (care-i este
tată).

Laolaltă, indienii, romii, românii şi englezii (versiunea scriptorială culto-sakuntalică fiind snob,
nemaicolonial englezească) se pot lepăda de farmecul şi fermecarea lui Dionis îndrăgostit fără leac de
ţiganca Rada, alias Sakuntala, în donquijotismul lui. Ideea regală, cu rege ţigan ungur, încă suspicionează
etnia jurnalieră. De la Dushyanta la Dionis (din Eminescu, Eliade, Voiculescu), ne trezim în mitul discret al
călătoriei alexandrine a lui Dyonisos în India şi devenirea lui ca un quasi Shiva. Suntem însă în răpirea în
care ne poartă Urwashi (Kalidasa), Dulcineea (Cervantes), Rusoaica (Gib Mihăescu), Ondine (Gireaudoux).

„... Şi, deodată vrăjit, am uitat de mine, de neplăceri, de misteriosul Dionis. M-am adâncit în poienile
şi bungeturile Indiei, am trăit în tovărăşia fecioarelor sacre, am sfătuit cu brahmanii, am plâns cu eroii şi
am triumfat cu zeii. N-am lăsat cartea din mâini până n-am cetit-o toată. M-am întors apoi şi i-am migălit
începutul. Îndeosebi reproducerea unei miniaturi înfăţişând o fată de o frumuseţe fericitoare, cu ochii mari
codaţi în sombrul oval al chipului ...

... câteva ceasloave cu sute de vederi de şatre şi împrejurimi, şigani bătrâni cu lulele-n dinţi, ţigănci
pe vine cu ghiocul, bătrâne vrăjitoare întinzând cărţile, fete cu laţele împănate de bănuţi, danci bătându-se
în apă, puradei călări pe măgăruşi, tot pitorescul ieftin şi convenţional care sare în ochi amatorilor fotografi...

... Nu putea fi nici galeşa cu ochii genoşi şi pântecul armonios de baiaderă, nici nurlia cu trupul de
violoncel de abanos, nici arzuia cu sânii durdulii şi buturii coapselor neastâmpărate ca nişte şerpi, nici
almeea mlădie de alături, cu umerii bucălaţi, cu carnea patinată şi sânii patetici, nici nubiana sfruntată ce-
şi lăfăia ţâţele împungace cu sfârcurile boite în rumenele la fel ca buzele. Nici şopârla cu miezul ochilor
galben, care se strecurase cu ghiocul până la noi, gătită în ilic roşu scurt, de sub care şalele de tuci şlefuit,
frumos şănţuite, ca la o torsă antică, lunecau dârdăuş ameţitor spre rotunzimile bucilor. Nici molateca din
faţă, cu priviri vulpeşe şi piepţii cărnoşi buluciţi sus spre gura polcuţei, strânsă pe mijloc în copci gata să

Foto de Inge Morath
(1923 – 2002)
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plesnească şi care se marghiolea spre noi alintându-şi boiul pe şoldurile viclene...

... venea, călcând poiana, prin mijirea serii, fecioara sacră din miniatura indiană. Aidoma. Acelaşi
mers modulat în cântec, aceeaşi statură cu formele pure, aceeaşi mândră gingăşie, pletele cu cu reflexe
albastre încadrând sombrul oval al chipului covârşit de ochii magici, sânii înfloriţi pe negrul liman al
pieptului, şi mai ales sub borangicul galben al veşmântului, coapsele străvăzute ca două zeiţe misterioase,
pe umerii gemeni cu chiupul tainic al pântecului.

    Sakuntala, strigai înspăimântat şi, fără să ştiu ce fac, îmi pipăii buzunarul.

    Cartea e în haina cealaltă. Dar nu mai ai nevoie de ea. Autorul e depăşit... (Vasile Voiculescu,
Sakuntala)

 Originile devenirii mistice a lui Zahei, în romanul Zahei Orbul de Vasile Voiculescu, dospesc
dintru început în spital şi şatră ţigănească /general-umană de mahala. Nomadismul său panromânesc,
pe întoarceri tragic-polifemice, claustrarea în infern-ocnă, fără Ulise, Orfeu ori Dante, purtarea în spate a
ologului văzător curând deşamanizându-se spre moarte în altoi poartă ecouri de altă ayana (călătorie)a
lui Rama, fără Sita, spre un dumnezeu-vedere.

Postări de rasă

Rasismul colonial antiindian se răstoarnă, nu odată, în punerea Indiei de către sine înaintea lumii,
nu militar, americăneşte, dar spiritual. Dacă Sir William Jones îi făcuse lui Kalidasa complimentul că ar
fi un Shakespeare al Indiei, mai nou se propune ca Shakespeare să fie, eventual, văzut ca un Kalidasa
al Angliei. Oricum, în grădina casei marelui Will din Stratford-upon-Avon a răsărit un bust al lui Tagore,
cu pelerinaj de indieni pe acolo.

În diaspora nimănui, romantica boemienilor şi e demonizată dintre vrăji, darmite ocaziile, cât de
dese, de reprimare parasocială, nemaisimbolică. Forumurile îngroaşă articolele antiţigăneşti încât, dacă
n-ar proveni de la provocatori de sorginte „organe”, ne-am regăsi popor canibal. E.g.

mâncau carne de câine şi de mort de foame ce le era nici nu mai aveau cuvinte să vorbească
român bengos şi sifilitic felicitări Mailat

problema ţiganilor începe cu intelectualii din România sunt atât de furioşi pe trecutul acestui neam
o zi căluşarii o zi coci o zi ţurcă o zi spărgeam seminţe

atraşi ca un magnet de salba de lacuri a Dunării se poate locui pe malul bălţilor şi să mănânci
peşte pe săturate comuniştii au desfiinţat salba de lacuri a Dunării

nu putem omorî puricii atunci omorâm pisica cu purici cu tot macabre expoziţii de membre disparate
şi hârci în parii de la capetele podurilor

staborul nu condamnă furturile săvârşite de ţigani împotriva românilor ci numai pe acelea săvârşite
împotriva ţiganilor la şcoală doar bărbaţii pentru carnet de conducere

Taraf din Gorj
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oare de ce suntem cei mai nefericiţi din Europa ce facem cu ţiganul de Cărtărescu că ăsta

sigur n-o să vrea să plece în India priviţi domnilor pe steagul croaţilor
mai comod să bântuie eşti tu bănăţean cât este Mailat italian nonviolenţi care fac cea mai bună

pastramă din lume albii vor deveni minoritari în propriile ţări
ce s-ar întâmpla dacă li s-ar da o ţară a lor nonsens păi în Mangladesh cum e sau prin India

ţigani avem şi la juifi singura deosebire e că au altă religie
cultivarea limbii prin vorbire glasul versus cuvântul scris poate şi cunoscuţii au un rol de conştiinţă

pentru unii fiecare dintre noi a păstrat nomadismul şi ţigănismul
libelulo tu nu te ţigănizezi că n-ai cum să te mătăseşti sau flutureşti iaca m-am gândit şi eu că

altfel amorţeşte toiagul în Bărăgan şi nu în nu ştiu care pământ arab
viaţa ţiganilor ne mai aduce aminte din când în când că există natura libertatea fără pâine e o

teroare mai mare decât privarea de libertate
hai să fim serioşi şi să nu ne mai autoflagelăm pe această problemă în drumurile lor din India

au fost alungaţi cam de peste tot nişte paria veniţi pe dulcele plai mioritic
forţa imunitară a ţiganilor poate fi folosită ţiganul a fost adus cu forţa pe corăbii româneşti din

India transformaţi în sclavi de cuceritorii musulmani ai Indiei
cuvântul rom adus din India ţigan exonim atziganoi care nu se ating rom endonim munca nu le

e în sânge îşi bagă caii în apartament sau îşi fac nevoile pe fereastră
vorbind în limbi în somn penticostal pastişa forumurilor frustărilor securismelor cu amintirea

scrisă pe rezistenţa limbii voastre vedice harţei hârtia nevoia roboamică

Înapoi la sacru

 Sacralitate ţigănească (roboamică, nu indiană, potrivit unei ipoteze a pastorului Florin Cioabă
enunţată în intervenţia la simpozionul dedicat originii indiene a romilor, la biblioteca Astra, în 27
octombrie 2007), se poate antologa – am făcut-o şi eu în Roboam, microroman rom -, peste potopul
incriminator la adresa unei etnii atât de faimoase, şi nu numai citând din Charles Baudelaire sau
Vasile Voiculescu, dar din autori romi de la noi, nici egipteni, nici indieni, nici evrei, ei înşişi, câte ceva
din toţi, pe teren românesc, păstrându-şi, nu neapărat cu cuţitul, renumele.

La început cerul
era foarte aproape de pământ
încât îl puteai atinge cu mâna
de multele noastre păcate s-a îndepărtat
şi azi
pământul rămâne departe de cer.
Din întunericul Universului
şi
al pământului
la prima rază străluce a soarelui
demult
la marginea mării
precum
firul nisipului
risipit de vânt
în zările lumii
Dumnezeu a binecuvântat
Îngerii Ţigani
cu aripi larg deschise-n lumea toată.

Cititi mai departe pe Facebook, pagina personalã George Anca
http://www.facebook.com/note.php?note_id=181337091968637

Florin
Cioabă
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ULTIMELE PUBLICÃRI DE PE PAGINA UTILE

Titluri noi :
Mircea Vâlcu Mehedinţi - Mintea umană - ultimele cercetări

http://samanatorul.blogspot.com/2012/02/mintea-umana-ultimele-cercetari.html

Mircea Vâlcu Mehedinţi - Ziua naşterii - Ştiind data naşterii, aflăm ziua din
săptămână în care ne-am născut

http://www.miniportail.eu/date/

De la Adrian Văduva - Ceasul biologic
http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/utile/ceasul-biologic

De la Nelu Băbău :
O vedere panoramică extraordinară a piramidelor

http://www.airpano.ru/files/Egypt-Cairo-Pyramids/start_r.html

Nelu_Babau - 41 sfaturi pentru a trăi 100 de ani.
http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/utile/nelu-babau

Cititi toate articolele de pe pagina UTILE
http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/utile

ARTICOLE DIN
Pagina de articole (Google) SĂMĂNĂTORUL

http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/

PROGRAME POLITICE

Există mulţi scriitori, economişti sau sociologi patrioţi care emit documente "salvatoare" pentru
ţară, programe de ieşire din criză, doctrine politice noi, organizează partide ale salvării poporului
român sau frăţii ale "Creatorilor" contra genocidului de stat impus prin legi desuete.

    Dincolo de rezervele pe care le avem asupra unor astfel de "opere", le publicăm totuşi aici
pentru simplu fapt că fenomenul există şi trebuie studiat! Citiţi aici:

http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/din-e-mail/programe

FILME PE ALES
http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/filme-romanesti



Pagina 22

Sămănătorul -  Anul II. Nr. 2 - februarie 2012 - STUDII

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

Viata bisericească a secolului de aur
     Fragment din volumul care se poate citi integral la

http://www.samanatorul.ro/editura-online/html/studii.html
Butonul STUDII

1. Introducere

Viaţa bisericească de după Edictul de la Milan este una cât se
poate de complexă şi de bogată în evenimente. Dacă în perioada

persecuţiilor, în clandestinitate, ea avea un dinamism aparte, şi
o desfăţurare mereu imprevizibilă, acum, Biserica va cunoaţte o
evoluţie din toate punctele de vedere. Nu vor lipsi, în mod clar,
nici problemele, generate de orgoliu sau de concepţii diferite.

Pentru cunoaţterea frumuseţii şi complexităţii ei, de mare
folos ne sunt scrierile vremii, care se constituie într-o serie de
mărturii directe şi care ne sunt indispensabilele izvoare istorice.

Între ele, la loc de cinste se află corespondenţa
exponenţilor epocii patristice1 . Importanţa ei rezidă în aceea că,
dacă, scrierile cu caracter istoric trec prin mai multe filtre şi sunt
adesea, ce-i drept, într-o manieră minimală şi insignifiantă,
cenzurate,2  scrisorile prezintă adevărul istoric, aşa cum îl văd
Sfinţii Părinţi, ele prezintă sentimentele lor sincere, frământările
lor. Din acest motiv, ele sunt deosebit de importante.

La loc de cinste între scrisorile patristice se află şi cele
care compun corpusul epistolar ambrozian, format din XCI de
scrisori3 , asupra căruia mă voi opri în rândurile ce urmează,
analizând problemele eclesiastice ale vremii, aţa cum sunt ele
prezentate aici.

2. Preliminarii

a. Viaţa Sfântului Ambrozie

Sfântul Ambrozie (339-397), viitorul episcop al Milanului,
s-a născut la Treveri şi a fost fiul prefectului pretorian al Galiei,
purtând numele tatălui său. Rămânând de tânăr orfan de tată, este
crescut de mama sa, care se retrage la Roma unde se îngrijeşte
de educaţia celor trei copii ai ei. 4

Sora sa, Marcelina, îmbrăţişează viaţa monahală,5  iar Satir,
fratele său, ajunge funcţionar de stat. Educaţia şi-a desăvârşit-o în
cel mai înalt mediu academic apusean al vremii, Roma, urmându-
l pe tatăl său în carieră. După aprofundarea studiilor în literatură,
drept şi retorică, a fost ales de pretorul Anicius Probus în consiliul
din Liguria şi Emilia (în anul 370)6 , devenind apoi prefect consular
(cu reşedinţa la Milano). Aici şi-a dovedit calităţile de foarte bun
administrator.7

În anul 374, în condiţiile vacantării episcopiei de Milan, se
remarcă şi el, fiind ales episcop, deşi era doar catehumen.8  Se va
remarca apoi în contextul luptelor anti-ariene şi anti-păgâne,9  când
se străduieşte să păstreze autonomia Bisericii faţă de stat.10

Ca ierarh şi nu numai, a jucat un rol politic dintre cele mai de seamă sub patru împăraţi: Valentinian
I (+ 375), Graţian (+ 383), Valentinian II (+ 392) si Teodosie cel Mare (+ 395).11

I-a sprijinit pe aceşti împăraţi cu sfatul înţelept şi cu fapta.12  Analiza amănunţită a vieţii sale
demonstrează faptul că Sfântul avea o mare capacitate politică şi a ştiut, graţie acestei calităţi, să apere
pe suveranii legali de uzurpatori ca Maxim şi Eugeniu. Talentele de diplomat şi politician a ştiut însă să
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le folosească în ogorul Bisericii.13

Tot de el se leagă şi convertirea marelui apărător de mai
apoi al Bisericii, Augustin, pe care cel din urmă o descrie în
monumentalul volum autobiografic ,,Confesiuni”, unde îl pomeneţte
de mai multe ori pe ierarhul său,14  amintind şi de relaţia
duhovnicească ziditoare care exista între el şi Monica, mama sa.

A plecat din viaţă  în anul 397, fiind înmormântat în basilica
din oraţul păstorit cu atâta râvnă, care de atunci încoace îi poartă
numele.

b. Opera

Ca scriitor, Sfântul Ambrozie se numără printre cei mai
prolifici teologi15 . Recunoscut pentru talentul său administrativ,
datorat şi educaţiei şi experienţei sale dinainte de a fi episcop, el
nu s-a lăsat mai prejos nici prin opera sa. Aceasta are un caracter
eminamente practic, urmărind creţterea duhovnicească a
credincioţilor.16

Ea poate fi împărţită în:
1. Operele exegetice: Hexaimeron, Despre paradis,

Despre Cain şi Abel, Despre Noe, Despre Avraam (2 cărţi); câteva Omilii dedicate patriarhilor: Despre
Jsaac şi suflet, Despre lacob şi viaţa fericită, Despre losif, Despre binecuvântarea patriarhilor, Despre
Ilie şi post, Despre Nabot, Despre Tobie, Despre Iov şi David, Apologia proorocului David. Vin apoi
Enarrationes in 12 psalmos = Comentarii la 12 psalmi (l, 35-40, 43, 45, 47, 48, 61) şi o explicaţie lungă
a psalmului 118. Dintre operele Noului Testament, a comentat Evanghelia după Luca în 10 cărţi17 .

2. Opere morale şi ascetice: De officiis ministrorum, De ofiiciis, De vir-ginibus aci Marcellinam
sororem (3 cărţi), De virginitate, De institutione virginis et sanctae Mariae virginitate perpetua, Exhortatio
virginitatis, De viduis18 .

3. Opere dogmatice:
a. Contra arianismului: De fide ad Gratiainim Atigustum libri quinque, De Spiritu Sancto, De

incarnationis dominicae sacramento
b. Despre Sf. Taine: De mysteriis, De sacramen-tis, Explanatio Symboli ad initiandos, De

paenitentia,
4.  Cuvântări: Două la moartea fratelui său Satvrus, La înmormontarea împăratului Valentinian

II; La înmormântarea împăratului Teodosie, Contra lui Auxenţiu, Despre predarea bisericilor.
5. Corespondenţă: 91 de scrisori.
6. Imne: numeroase, dintre care numai patru sunt de o autenticitate indiscutabilă.19

1 Cea mai importantă, prin volum (dat fiind faptul că aceasta s-a păstrat, nu că alţi Sfinţi Părinţi nu ar fi
avut un schimb epistolar cel puţin le fel de voluminos) şi consistenţă fiind a Sfântului Vasile cel Mare, a
Sfântului Grigorie de Nazianz, a Sfântului Atanasie cel Mare şi a Sfântului Ambrozie.
2 Fie de autoritatea imperială, fie de scriitorii de mai târziu, care îi vor citi şi cita (multe dintre operele
unor Sfinţi le avem datorită celor care le citează, ori adesea aceţtia îţi vor lăsa amprenta asupra lucrărilor,
omiţând anumite fapte sau adăugându-le).
3 Aţa cum sunt ele prezentate în cel de-al 53 volum al colecţiei ,,Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, traduse şi adnotate fiind de prof. David Popescu. A
se vedea: Sfântul Ambrozie, Scrieri, partea a doua,  traducere pr. prof. dr. Ene Branişte, prof. David Popescu, lect. dr. Dan Negrescu, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994, pp. 26-322. Părintele Coman confirmă şi el numărul scrisorilor şi
lasă să se înţeleagă că, iniţial au fost mai multe: ,,Din numeroasa sa corespondenţă s-au păstrat 91 de scrisori”; Pr. prof. dr. Ioan G. Coman,
Patrologie, Sfânta Mănăstire Dervent, Dervent, 1999, p. 151. Importanţa corespondenţei sale o remarcă, între alţii şi Remus Rus, care spune: ,,Mai
ales scrisorile sale au impor-
tanţă istorică deosebită”; Remus Rus, Dicţionar enciclopedic de literatură creţtină din primul mileniu, Editura Lidia, Bucureţti, 2003,  p.37.
4 Remus Rus, op. cit., pp.36-37.
5 Căreia Sfântul îi va adresa o parte dintre scrisori, precum cea cu numărul 20, în care îi povesteţte cele întâmplate în legătură cu necesitatea predării
a două Biserici arienilor. Vezi: Sfântul Ambrozie, op. cit.,  pp. 108-113.
6 Remus Rus, op. cit.,  p. 37.
7 Informaţii biografice, în variantă electronică şi pe http://ro.orthodoxwiki.org/Ambrozie_al_Milanului, accesat 24.01.2012.
8 Nu voi insista asupra episodului întrucât analiza mea nu este centrată pe această probleme. Pentru mai multe informaţii, a se vedea: Pr. prof. dr.
Ioan Rămureanu, Istoria Bisericească Universală, manual pentru seminariile teologice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe, Bucureşti, 2004, pp. 206;
9 Care, după cum remarcă Abatele Rochbacher, pângăreau Roma şi împotriva cărora va lupta cu tărie. A se vedea în acest sens: L’Abbe Rochbacher,
Histoire Universelle de l’ eglisse catholique, tome quatrieme, deuxieme edition, Gaumes-freres, Paris, 1850, p. 531.
10 Remus Rus, op. cit.,  p. 37.



Pagina 24

Sămănătorul -  Anul II. Nr. 2 - febr. 2012 - Votări online
11 Ibidem, p. 37.
12 Pe cel din urmă, chiar l-a condamnat atunci când a fost cazul, ca de exemplu în urma represaliilor prin care acesta a încheiat răscoala din
Tesalonic. Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, op. cit.,  p. 206.
13 ,,Se cunoaşte acţiunea lui dârză împotriva vestitului senator păgân Simah, împotriva manevrelor împărătesei Iustina şi a măsurilor arbitrare
ale împăratului Te-odosie. La moartea acestuia din urmă (395) autorul nostru rosti necrologul.
14 Vezi Fericitul Augustin, Confessiones, VI, 11, traducere prof. dr. docent Nicolae Barbu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe, Bucureţti, 1985, p. 143; Vezi şi Ibidem, IX, 12,  p. 202. Interesant este însă faptul că nu ni s-a păstrat o eventuală corespondenţă
ambroziană cu el.
15 Operele sale regăsindu-se în volumele 14-17 ale patrologiei lui J. P. Migne. Cf: http://en.wikipedia.org/wiki/Patrologia_Latina, accesat 23. o1.
2012.
16 Remus Rus, op. cit.,  p. 37.
17 Pr. pof. dr. Ioan G. Coman, op. cit., p. 152.
18 Cf. Remus Rus, op. cit.,  p. 37.
19 Ibidem, pp. 37-38.

(continuare din pag. 23)

Gala Premiilor
 Actualitatea TV

Am aflat abia cu o oră înainte de
închiderea votului, că d-na
Valentina Becart este înscrisă la
Gala Premiilor "Actualitatea TV",
secţiunea "Premiul pentru
Excelenţă în cultură şi
spiritualitate", având alături pe
lista de vot pe Ana Maria Rosca şi
Pr.Gigi Ioan. In cea mai mare
viteză, redacţia a votat-o cu drag,
dar până să mai anunţ vreo doi-
trei telefonic,  s-a închis votul.
Chiar d-na Becart a aflat despre
vot după vreo câteva zile, când
ceilalţi contracandidaţi deja
acumulaseră un avans serios dar
cu toate astea, Valentina noastră
era "cât p'aci..."  să câştige. Iată o
întâmplare care ne arată încă o
dată că până nu dăm cu capul de
tocul uşii, n-o să-l schimbăm!
Amintim că avem recent deschise
două bloguri pe Blogger şi un site
cu articole pe Google unde putem
posta şi astfel de anunţuri
urgente. Hai atunci să învăţăm să
le folosim, barem începând cu
luna viitoare!

http://www.newspascani.com



Pagina 25

Sămănătorul -  Anul II. Nr. 2 - febr. 2012 - AMUZAMENT

ŞMECHERII PRIMITE PRIN E-MAIL
In ultima vreme prietenii ne copleşesc cu e-mailuri

cu care ei cred că ne-au dat gata!

Un test tare de tot!!! SUPER TARE!!!!!!!!!!!!
Adevarat......
Durează 30 de secunde... mai mult durează până
îţi revii!
Descoperă acum cine este adevăratul tău model
în viaţă !
Fă întâi calculul, apoi manevrează cursorul
pentru a vedea cine este eroul/eroina ta.
 Fără şmecherii !!!

Calcul:

1. Alege un număr între 1-9.
2. Înmulţeste cu 3.
3. Adaugă 3.
4. înmulţeşte din nou cu 3.
5. Ai obţinut un număr format din 2 sau 3 cifre.
6. Adună-le. Numărul obţinut va arăta cine este
eroul si modelul tău.

Uite-al dracu’ tot ăsta iese!
EŞTI BUN LA MATEMATICĂ?

Acum vezi aici:

1.    Albert Einstein
2.     Audrey Hepburn
3.    Barbara Streisand
4.    Amadeus Mozart
5.   Bill Gates
6.   Ghandi
7.    Maica Tereza
8.    Roger Federer
9.    Traian Basescu
10.  J.F.Kennedy

Vedeţi explicaţia de
ce vă iese mereu nr.

9, la pagina 39

Alegeţi o carte, cu ochii bine ţintiţi pe ea, ţineţi-o minte şi
treceti s-o căutaţi la pagina 30

Uite alt drac: ne hipnotizează de la mii de kilometri!

Primite de la

Nelu Băbău



   Citiţi întregul volum Cartea cu coperţi de sticlă  la
http://www.semanatorul.ro/editura/2011/Melania_Cuc-Cartea_cu_coperti_de_sticla.pdf
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Să ajutăm fraţii

de peste Prut!

Cerere donaţie cărţi

Subsemnatul Roman Basarab , în calitate de
reprezentant al Platformei Civice Acţiune 2012 şi a
Fundaţiei Naţionale pentru Românii de pretutindeni, vă
solicit pe această cale sprijinul în vederea obţinerii de

cărţi în limba română pentru dotarea bibliotecilor liceelor, şcolilor sau cele publice din
Rep. Moldova.

Vă menţionez că în Rep. Moldova există un deficit major de cărţi în limba română,
datorat puternicei campanii de rusificare care a avut loc până în anul 2009.

De aceea considerăm că şi dumneavoastră puteţi ajuta donând cărţi. Ne asumăm
să venim noi să le ridicăm şi să le transportăm în Rep. Moldova. Orice număr de cărţi
este binevenit deoarece deficitul este uriaş. Cărţile pot fi din toate domeniile, orice
carte având valoare extrem de importantă acolo prin însemnătatea cuvintelor româneşti.

Haideţi să goliţi depozitele pentru a ajuta pe semenii noştri să poată învăţa în
limba noastră maternă.

Vă mulţumesc pentru sprijin!
.

Date de Contact:
Actiunea 2012, strl. Lirei nr.16,

sector 2 Bucuresti,
fax. 021.252.25.92 /
 tel. 0764 701 500 /

e-mail : romanbasarab@gmail.com

Citiţi JURNALUL (Blogul) SĂMĂNĂTORUL
http://samanatorul.blogspot.com/

A apărut numărul din
februarie al revistei
prietene, “Climate

literare”



Pagina 27

Sămănătorul -  Anul II. Nr. 2 - februarie 2012 - STUDII

Mântuirea şi îndumnezeirea omului
prin har, ca extindere a relaţiilor

treimice la oameni
Preliminarii

Dumnezeu în Sine este un mister, căci despre existenţa Lui (în Sine) nu se poate cunoaşte nimic,
dar se spune: că El este iubire (I In. 1, 8), astfel, din iubire, El Se revelează ca Treime în opera de
mântuire, Se coboară la nivelul credincioşilor, revelându-Se ca Dumnezeu-mântuitor şi ca Dumnezeu
trăit de noi, în acest sens spunem că se descoperă ca Treime iconomică. Sfânta Treime este suprema
taină a existenţei care explică totul şi fără de care nu se poate explica nimic1 . Treimea este centrul vieţii
noastre şi spre ea tind sufletele însetate de adevăr şi odihnă, ea face pe creştini să “trăiască în comuniunea
iubirii”2 .

I. Iubirea intratrinitară
Părintele Dumitru Stăniloae a abordat Taina Sfintei Treimi prin implicarea ei în iubirea divină,

“iubirea presupune totdeauna două eu-uri care se iubesc sau un eu care iubeşte şi altul care primeşte
iubirea, sau de care cel ce iubeşte ştie că e conştient de iubirea lui”3 . Dar în acelaşi timp iubirea uneşte
cele două eu-uri în proporţie cu iubirea dintre ele, fără să le confunde, deoarece astfel iubirea s-ar sfârşi.
Cu alte cuvinte iubirea este o relaţie care trebuie să fie desăvârşită şi veşnică ca prin intermediul său, să
se poată explica scopul lumii. Iubirea din lume presupune ca origine şi scop iubirea eternă şi desăvârşită
între mai multe persoane divine. Din perspectiva teologiei ortodoxe, specificul acestei iubiri este acela că
ea nu produce Persoanele divine, cum se afirma în teologia catolică, ci le presupune pentru că Persoanele
divine se menţin desăvârşite din eternitate; iubirea lor este o iubire desăvârşită care nu poare spori
comunicarea dintre ele. Dacă s-ar admite în cadrul Trinităţii iubirea nedesăvârşită specifică umanităţii,
atunci ar trebui să se accepte că s-a pornit de la o “extremă despărţire, de la neiubire”4 . Iubirea reciprocă
între oameni implică şi ea mai multe persoane capabile de iubire. Dar iubirea nedesăvârşită între oameni
presupune iubirea desăvârşită între Persoanele divine cu o fiinţă comună. Revelaţia ne spune că Dumnezeu
este iubire şi ne arată că persoanele divine trăiesc în armonie şi iubire. Prin acest fel ne îndeamnă şi pe
noi oamenii să trăim în armonie unii cu alţii iubindu-ne. Dumnezeu este din veci un act comun de iubire
pe măsura caracterului Său absolut şi a subiectivităţii Sale pure5 . La Dumnezeu iubirea este perfectă şi
veşnică, de aceea aceasta preexistă tuturor actelor îndreptate spre exterior, fiind legată de existenţa lui
etrnă; iubirea este “fiinţa lui Dumnezeu, este actul lui substanţial”6 .

Când vorbim despre iubirea intratrinitară sau despre Unul în fiinţă întreit în Persoane este imperios
necesar să nu contemplăm fiinţa divină în sine deosebită de Persoane şi de iubirea între ele, ci ca iubire
existentă în Persoane şi între Persoane. Fructul iubirii existente între Persoanele Sfintei Treimi este
unitatea divină, despre care Boris Bobrinskoy zice: “unitatea divină nu este unul din atributele lui Dumnezeu,
ea e mai degrabă viaţa Lui profundă... nu e nicio confuzie depersonalizantă, nicio structură a monadelor...
în Dumnezeu unitatea asigură o completă uniune care salvează calităţile distinctinctive şi absolute ale
Persoanelor”7 . La Dumnezeu iubirea între eu-ri8  este perfectă, de aceea şi unitatea lor este superlativă,
astfel relaţia eu-rilor divine este concepută ca o comuniune atât de perfectă, încât fiecare subiect trebuie
să se trăiască pe sine ca subiect întreit, ca subiect triform, dar fără să-şi schimbe poziţia proprie. Acestea
fiind zise poate ne vom întreba: în ce constă mai exact iubirea divină? Părintele Stăniloae, făcând câteva
reflexii vis-a-vis de iubirea intratrinitară, face următoarea remarcă: “iubirea divină şi fericirea lui Dumnezeu
constă în faptul că în Dumnezeu un eu care e totul cuprinde şi alte eu-ri care sunt şi ele totul şi fiecare din
aceste eu-ri cuprinde pe celălalt, ele nu se întâmpină din interior, ci îşi sunt din veci desăvârşit interioare...
fiecare este «universul» divin infinit în unire interioară cu celelalte eu-ri divine”9 .
Treimea este culminaţia iubirii depline. În iubirea deplină persoanele nu se dăruiesc şi nu se acceptă
numai reciproc, ci deşi se afirmă reciproc şi personal, se pun în existenţă prin dăruire şi primire. Iubirea
divină este atoteficientă. Afirmându-se reciproc în existenţă prin distincţia lor, prin iubirea perfectă actele
prin care se săvărşesc acestea, sunt acte de veci în care persoanele divine sunt împreună active10 . O

VASILE POP
(n.1987, Târgu Lăpuş - Groşii Ţibleşului, jud, Maramureş)

Mântuirea şi îndumnezeirea omului prin har
     Fragment din volumul care se poate citi integral la

http://www.samanatorul.ro/editura-online/html/studii.html
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persoană trebuie să aibă ca “eu” un “tu” ca să comunice întreolaltă şi un “el” care să-i unească din nou,
în înteresul pentru al treilea. O persoană trebuie să vorbească cu o alta şi în modul cel mai interesant şi
unificator de un al treilea pentru a se simţi fiecare fericită, “dar cea mai iubitoare relaţie între un eu şi un
tu are loc atunci când una e Tatăl celeilalte şi numai Tată, al uneia singure”11 .

Din aceste câteva reflecţii referitoare la Sfânta Treime putem vedea că aceasta este structura
supremei iubire, după cum Părintele D. Stăniloae a numit-o, de aceea putem spune că orice abordare a
Sfintei Treimi fără implicarea ei în iubirea divină este incompletă şi neadecvată. Iubirea este cea care
fundamentează relaţiile treimice, şi tot ea este cea care “determină” mişcarea ad extra a Treimii iconomice,
mai simplu spus, iubirea intratreimică fundamentează mântuirea şi îndumnezeirea omului.

II. Relaţia Fiului cu Duhul Sfânt şi purcederea Acestuia din Tatăl
În Răsărit, învăţătura despre relaţiile treimice e văzută ca o învăţătură care stă la baza relaţiei

Treimii cu omul şi cu mântuirea lui. În Sfânta Treime, cele trei ipostasuri preînchipuite se cunosc şi se
cred în Tatăl cel fără de început, în Fiul cel Unul-Născut şi în Duhul Sfânt Care de la Tatăl purcede, nu
în chip născut ca Fiul, ci în chip purces12 . Fiecare Persoană treimică manifestă plenitudinea divină într-
o formă de relaţie interioară cu celelalte două. În cele de mai jos voi încerca să ating -pe cât este cu
putinţă- problematica legată de relaţiile Fiului cu Duhului, diferenţa naştere-purcedere etc.

În perioada patristică, problema relaţiilor dintre Fiul şi Duhul Sfânt a fost afirmată, însă fără a fi
expusă sistematic, fiind exprimată, în general, prin afirmaţia: Duhul Sfânt purcede de la Tatăl prin Fiul13 .
Însă în periada de după Schisma cea Mare din 1054, având în vedere intensificarea discuţiilor legate de
purcederea Duhului Sfânt şi relaţia Lui cu Fiul, putem afirma că avem sistematizată aceste învăţătură
despre Sfântul Duh şi raportul cu Fiul etc la trei mari teologi bizantini: Grigorie Cipriotul, Patriarhul
Constantinopolului (1283-1289), Sfântul Grigorie Palamas (+1359) şi Iosif Brienius (sec. XV). Sintetizând
învăţătura celor trei vis-avis de problemele mai sus expuse, putem vedea foarte clar că: Duhul Sfânt
purcede de la Tatăl şi Se odihneşte/rămâne în/peste Fiul, după cum vom vedea mai jos.

Tatăl este nenăscut şi nepurces, Fiul născut, iar Duhul are ca şi caracteristică personală purcederea
din Tatăl14 , iar Sfântul Grigorie Palamas afirmă că: “prin Duhul se ţin într-o legătură de iubire Fiul şi
Tatăl, căci Duhul e iubirea Tatălui faţă de Fiul, care aşezându-Se asupra Fiului, se întoarce ca iubire a
Fiului spre Tatăl, de aceea Cuvânt fără Duh nu poate cugeta cineva dacă are minte... Cuvântul lui
Dumnezeu din Dumnezeu are pe Duhul Sfânt împreună ieşind din Tatăl...”15 . Tatăl este universul divin
într-un mod, având pe celalalte două moduri de a fi ale aceluiaşi univers; în actul etern de reciprocă
punere a altui eu în locul eu-lui propriu, iniţiativa o are continuu Tatăl. Iniţiativa Tatălui de a Se socoti
reprezentat prin alt eu este implicată în actul care se numeşte naşterea Fiului din Tatăl; sensul naşterii
divine depăşeşte putinţa înţelegerii umane. Sfântul Vasile cel Mare declară că e un bine pentru Tatăl să
aibă un Fiu şi nu poate fi lipsit ca Tată de un astfel de bine, Treimea nu poate fi lipsită de Fiul născut din
Tatăl16 . Tatăl Se cunoaşte pe Sine în Fiul şi în Duhul; comuniunea a două eu-ri e necesară pentru a trăi
plenitudinea existenţei, dar nu e suficientă pentru că în doi ea e o limitare, comuniunea se trăieşte deplin
numai de către trei eu-ri. În ce priveşte cele două eu-ri, Tatăl Se dăruieşte întreg Fiului şi invers, şi numai
printr-un al treilea eu iubirea celor doi e eficientă, generoasă, completă17  şi capabilă să se răspândească
mai departe, de aceea numai existenţa unui al treilea în Dumnezeu explică crearea unei lumi numeroase
de eu-ri şi ridicarea lor la nivelul de parteneri ai lui Dumnezeu în iubire, căci după cum spune E. Kovalevsky:
“numai prin Duhul se răspândeşte iubirea divină în afară”18 .

Duhul Sfânt este o punte între Tatăl şi Fiul , e Cel care stă la mijloc între Cel nenăscut şi Cel
născut, şi nu numai că Îi leagă cei doi, dar Îi ţine şi distincţi. Ca al treilea, duhul este ambianţa de viaţă
şi iubire infintă în care se scaldă raportul eu-tu divin. Expresia “purcedere a Duhului Sfânt din Tatăl”,
completată cu particula  “prin” Fiul redă rolul de apuntament al Duhului. Prin purcedere înţelegem că
Duhul Sfânt porneşte de undeva la drum spre o ţintă (ĺ÷đďńĺőóéň), astfel Duhul porneşte din Tatăl spre
Fiul peste care Se odihneşte/rămâne, dar această odihnă nu-şi are cauza ăntr-o oboseală a Duhului, ci
în Fiul ca ţintă a Lui, de aici reiese că Tatăl Îl purcede pe Duhul Sfânt dându-I ca ţintă pe Fiul19 , acest fapt
este explicat de Sfântul Grigorie Palamas: “deci trebuie a cerca noi, că ieşind Duhul din Tatăl, şi după
această nearătată şi neînţeleasă mişcare, oare are, după Scripturi, şi El pe Cineva întru Carele Se
odihneşte cu cuviinţă dumnezeiască? Aflăm că a binevoit Tatăl să arate şi să descopere aceasta lui
Ioan, care zice: «Cela ce m-a trimis pe mine să botez cu apă Acela mi-a zis: peste care vei vedea Duhul
pogorându-Se şi rămânând peste Dânsul, Acela este care botează cu Duh Sfânt» (In. 1, 33)” şi tot
Sfântul Grigorie Palamas ne mai îndeamnă, în acelaşi context, să ascultăm şi pe Sfântul Ioan
Damaschinul, care scrie în al optulea capăt dogmatic: “credem şi în Duhul Sfânt Carele din Tatăl purcede
şi în Fiul Se odihneşte”20 . Purcederea Duhului Sfânt de la Tatăl şi odihnirea Acestuia în Fiul presupune
două semnificaţii importante: a) -Duhul nu provine şi din Fiul, căci aceasta ar însemna o ieşire a Lui din
Fiul, nu o rămânere peste El;
b) -dacă purcederea Duhului n-ar avea ca ţintă (odinha în) Fiul, ci o existenţă alăturată Fiului, n-ar mai
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exista niciun motiv ca din Tatăl să nu mai provină şi alte Persoane cu existenţă alăturată Duhului şi
Fiului;

Prin aceea că Duhul Sfânt purcede din Tatăl şi Se odihneşte în Fiul, deci nu Se naşte ca şi Fiul,
se evită multiplicarea fără margini a divinităţii, manifestându-se astfel atât unitatea dintre Sfântul Duh
şi Fiul, cât şi cea dintre Fiul şi Tatăl, încât dualitatea dată de naşterea Fiului e depăşită şi redusă la
unitate prin purcederea Duhului Sfânt. Acestea sunt numai câteva din consecinţele purcederii Duhului
din Tatăl şi relaţia Lui cu Acesta şi cu Fiul,  şi pe lângă ele se mai adaugă consecinţele pentru mântuirea
noastră, sau consecinţele soteriologice21 . Între Persoanele Sfintei Treimi există o desăvârşită unire prin
Tatăl, Care nu naşte pe Fiul şi purcede pe Duhul prin două acte separate, ci naşterea şi purcederea,
deşi distincte, sunt unite, lucru ce face ca Fiul şi Duhul Sfânt să-Şi fie interioare una alteia. Duhul nu
poate fi cugetat fără Fiul şi invers. În această interioritate Fiul Îl vede pe Tatăl nu numai ca pe Cel ce Îl
naşte pe El, ci şi ca pe Cel ce Îl purcede pe un Altul, adică pe Duhul. În legătura Sa cu acel Altul, sau în
purcedere, Tatăl nu uită de Fiul, ci purcezându-L pe Acela (pe Duhul) are prin aceasta toată bogăţia
completă a relaţiei Lui cu Fiul, Care la rândul Său, cunoaşte în lumina Acestui Altul (Duhul) mai deplin
pe Tatăl şi iubirea Lui.

Din cele de mai sus observăm că există o reciprocitate de infinită complexitate între Persoanele
Sfintei Treimi, însă accentul cade (oarecum) pe o reciprocitate specială între Fiul şi Duhul Sfânt, care
Se reflectă în raportul lor cu lumea22 .

1Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime sau La început a fost iubirea, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 2005, p.7.
2 Prof. N. Chiţescu, Pr. Prof. I. Petreuţă şi Pr. Prof. Isidor Todoran, Teologia Dogmatică şi Simbolică, vol. I, Ed. Renasterea, Cluj-Napoca, 2002,
p. 290.
3Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.  I, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 2003, p.293.
4Calinic Botoşăneanul, Episcop Vicar, Logica Trinităţii, Ed. Gedo, Cluj-Napoca, 2005, p.210.
5 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime, structura supremei iubiri, în rev. “Studii Teologice”, anul XXII (1970), nr. 5-6, p. 336, şi explică
Părintele Stăniloae acest fapt: “în iubirea  deplină persoanele nu se dăruiesc numai reciproc şi nu se acceptă numai, ci se şi afirmă, se pun în existenţă
prin dăruire reciprocă, căci Tatăl pune pe Fiul din veci în existenţă, prin dăruirea Sa integrală, iar fiul afirmă pe Tatăl continuu ca Tată, prin faptul
că se acceptă pus în existenţă prin Tatăl, prin faptul că se dăruieşte Tatălui ca Fiu” (p. 336).
6 Pavel Florensky, Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit, 4 Brief, în “Ostliches Christentum” II, Philosophie, Munchen, 1925, p. 47, apud

Pr. Prof. D. Stăniloae, art. cit., pp. 336-337.
7 Boris Bobrinskoy, The continuity of the Church and Orthodoxy, în rev. “Sobornost”, seria 5, nr. 1, anul 1965, p. 18 (format electronic).
8 Aici se cer aduse câteva lămuriri legate de uzitarea termenilor eu divin, subiect, subiectivitate: Dumnezeu este un subiect pur, în Sfânta Treime
vorbim de un unic subiect şi de trei eu-ri: “caracterul de subiect pur se trăieşte numai de cel ce nu se trăieşte pe sine în niciun fel ca obiect al altuia,
sau nu trăieşte pe altul de acelaşi fel cu sine, ca obiect al său. Aceasta ar crea o anumită opunere între ei… subiectivitatea divină pură se trăieşte în
comuniunea perfectă a unor eu-ri unite într-o unică subiectivitate… subiectivitatea divină nu poate fi subiectivitatea unui singur eu. Conţinutul
eului divin trebuie să conste nu în subiecte sau obiecte opuse, ci în subiecte interioare lui, într-o intersubiectivitate internă…” (Pr. Prof. Dumitru
Stăniloae, art. cit., p. 335).
9 Ibidem, p. 342.
10 Pr. Dr. Ioan Mihălţan, Necesitatea şi roadele iubirii , în rev. “Studii Teologice”, anul 1985, nr.5-6, p. 408.
11 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime sau La început a fost iubirea , p. 35.
12 Sfântul Chiril al Alexandriei P.G. VI, 7, apud Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Purcederea Duhului Sfânt de la Tatăl şi relaţia Lui cu Fiul, ca temei
al îndumnezeirii noastre, în rev. “Ortodoxia”, anul XXXI (1979), nr. 3-4, p. 588.
13 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Relaţiile treimice şi viaţa Bisericii, în rev. “Ortodoxia”, anul XIV (1964), nr. 4, p. 506,
14 Conform ideilor lui Grigorie Cipriotul, Duhului îi este specifică şi strălucirea din Fiul, vezi sinteza învăţăturii lui Grigorie Cipriotul despre
Duhul Sfânt (P.G. t. CXLII, col. 286) făcută de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae în art. Relaţiile treimice şi viaţa Bisericii, pp. 508, 509 ş.u., iar legat de
relaţia Duhului cu Fiul Grigorie spune: “Duhul Sfânt are ca semn caracteristic al însuşirii ipostatice, că Se face cunoscut cu Fiul şi împreună cu El
Îşi are subzistenţa din Tatăl” (p. 210).
15 Ibidem, p. 516.
16 Apud Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime, structura supremei iubiri, p. 344, Tatăl născând pe Fiul Îl şi iubeşte: “divinitatea e un act etern,
unic şi întreit în mod simultan în mod simultan, e un act într-o continuă întreire (şi iubire), adică Tatăl gândindu-Se şi născându-şi chipul Său şi
iubindu-Se sau iubindu-?i chipul” (p. 345).
17 Ibidem, p. 347: “Un al patrulea eu nu mai e necesar pentru trăirea plenitudinii existenţei, pentru confirmarea celor doi în existenţă, al treilea
reprezintă tot ce poate fi dincolo de cei doi, de fapt un al patrulea e tot un al treilea, căci al treilea exprimă toată realitatea în care se pot confirma cei
doi, (un al patrulea nu mai are ce aduce în plus...),  conjugarea cunoaşte doar trei persoane: eu-tu-el... din perspectiva relaţiei eu-tu nu se poate merge
principial mai departe de al treilea”.
18 E. Kovalevsky, Les nombres dans le Genese, în rev. “Chartres”, p. 11 apud Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime, structura supremei
iubiri, p. 346.
19 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime, structura supremei iubiri, p. 350, de asemenea vezi de acelaşi autor şi art. Relaţiile treimice şi viaţa
Bisericii, p. 510.
20 Sfântul Grigorie Palamas, Două cuvinte doveditoare pentru purcederea Sfântului Duh, trad. rom, de Mitr. Grigorie al Ungrovlahiei, Buzău,
1832, Cuv. I, pp. 80-81 apud Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Relaţiile treimice şi viaţa Bisericii, p. 511.
21 Vezi mai jos c. III Mântuirea ca reflex al relaţiilor treimice.
22 Vezi Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Purcederea Duhului Sfânt de la Tatăl şi relaţia Lui cu Fiul, ca temei al îndumnezeirii noastre, p. 592: “...în
raportul cu lumea, Fiul Îl transmite prin Sine pe Duhul celor ce cred în El. Dar şi Fiul este cunoscut prin Duhul de către cei ce cred... prin Duhul
cunoaştem pe Fiul şi urcăm la Tatăl în credinţă, în viaţă curată şi în rugăciune”.
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REVISTE PRIETENE, REVISTE NOI:

Vedeţi explicaţia magiei la pagina 39
continuare din pag. 25

Site: http://www.ladrum.orgSite: http://www.revistabanat.ro
Mulţumim că ni le-aţi trimis, e de preferat o popularizare reciprocă...
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Iubite Domnule Nicu,
Sper ca aceste rinduri sa va gaseasca in bune conditiuni fizice si in plina activitate,
Atasat se gaseste o nota despre un eveniment deosebit de frumos organizat la

Iasi.
Este vorba de

TIRGUL INTERNATIONAL DE CARTE - Editia XX-a

Impreuna cu Dna Alina Hucai, Redactora Sefa a Editurii Sedcom, organizatoatra
acestui eveniment, va trimitem nota despre acest eveniment  in speranta ca veti gasi
un spatiu in coloanele ziarului Semanatorul pentru informarea publicului despre aceasta
actiune a colegilor de la Iasi.

M-as bucura sa stiu ca ati putea publica o asemenea nota In ipoteza in care
apreciati posibilitatea publicarii, va rog sa ma instiintati pentru a-i informa la rindul
meu, pe cei de la Iasi despre actiunea dvs.

Cu mult respect si consideratie,
Al Dvs. prieten,
Alex Berca, Annapolis, MD
SUA

Primim acest anunţ
de la d-l Alex Berca

- SUA, vechi şi
inimos colaborator

“Sămănătorul”.

Îi îndeplinim
cerinţa, mai ales că

astfel de gesturi
sunt reciproce!

Iar cum dânsul ne-
a popularizat

“Sămănătorul” cu
succes în America,

sperăm că şi
prietenii de la Iaşi o
s-o facă cu acelaşi

succes!
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POVESTEA TRISTĂ A UNEI PIRATERII !
alte imagini furate din Tismana odinioară, ce n-aveau cum să existe în Târgu-Jiul lui de odinioară.

Mi-a anulat “prietenia” dar a şters şi imaginea şi postarea mea din contul lui, ca dovadă că
recunoştea furăciunea. Asemenea practici sunt însă cu duiumul pe Internet. Mai mult, userul
“Târgu Jiu odinioară” se prezenta mare galanton cu cei care-i vedeau pozele furate de pe Internet
şi-i invita să i se adreseze cu “tu”. După greşelile gramaticale elementare pe care le făcea în
aceea invitaţie, chiar merita să-l iei la “per-tu”, dar i-am atras atenţia că sunt atâţia nărozi pe
Facebook care te iau la “per-tu” încât “dumneata” e mult mai intim şi mai prietenos.

Mai înaintea lui mai fusese unul “Sohodol Tismana” care-mi luase o serie de imagini de pe
siturile mele şi se lăuda pe Facebook cu ele. Tot aşa de anonim, tot aşa de tinerel (îl ghiceai după
greşelile gramaticale făcute şi vocabularul primitiv învăţat la şcoala lui Funeriu şi a altora de
teapa lui care-au făcut praf sistemul educativ, declarându-l “modernizat” prin marea schimbare
de a-i zice, de-aci încolo, sistem “educaţional”)  l-am invitat să ne-ntâlnim să vorbim despre
regulile Internet şi chiar să-l învăţ să facă pagini Internet. A preferat anonimatul.

Dar ce vorbesc eu de tineri când ditamai revista Historia şi ditamai omul serios, redactorul
şef Ion Ioniţă, iau de pe site-ul mişcării legionare imagini şi le ştampilează “Historia” ca şi când
ar fi crescute în grădina lui Cristoiu, pentru că, ghici, creatorul găinii care naşte pui e mare
director la Historia, revistă care număr de număr încă mai naşte pui vii şi astăzi, în draci!

La aşa harababură a copyrightului, când reviste care ar trebui să fie primele care să informeze
cititorii despre regulile Internetului le încalcă grosolan, stai să te gândeşti dacă n-ar fi bun un
ACTA, care nu i-ar mai permite lui Cristoiu să distrugă istoria noastră, să-şi însuşească imagini
cu dragoste de ţară a mişcării legionare pentru a-i distruge şi ce avea aceasta frumos în ea. Nu
furându-i baza de date pentru a scoate un senzaţional ieftin scoţi faţa patriotică a legiunii, pentru
că în ciuda crimelor făcute de fanaticii legionari, oamenii simpli au aderat de drag la ideea naţională,
nu au fost momiţi cu funcţii ca azi şi nici n-au luat parte la furt din avuţia statului ca cei din gaşca
lui Băsescu.

  Problema furturilor pieselor de patrimoniu şi a creaţiei personale de pe Internet devine
însă un fapt extrem de grav când este afectată drastic intimitatea individuală, existând imagini
pe anumite site-uri care au în spatele lor o întreagă istorie. Nimănui nu-i este îngăduit să calce în
picioare istoria şi sentimentele unui individ indiferent cine este acesta.

  Povestea imaginii de pe coperta revistei, piratată de d-l “Târgu Jiu odinioară”, este una
foarte tristă. Este povestea primilor emigranţi români de la începutul secolului trecut. Este povestea
copiilor şi nepoţilor popii Matei din imagine, aflat alături de George Coşbuc, “orăşeanul” îmbrăcat
la costum. La zece ani după imortalizarea imaginii, ca un făcut, copilul lui George (şi el în imagine,
tot cu costum) moare într-un accident de automobil iar copilul luat de mână de preoteasă este
îndepărtat de lângă locurile copilăriei sale, mutat în alt sat, apoi mutat la oraş, supravieţuieşte ca
prin minune în prima linie a fronturilor războaielor mondiale  şi trece în final  oceanul tocmai în
America, emigrând acolo cu toată familia.

I-a mai rămas copilului ca amintire de la Tismana doar această fotografie, pe care a păstrat-
o cu sfinţenie până la adânci bătrâneţe. Adică, până în vremea reţelei Internet, când interesându-
se de satul copilăriei lui, Tismana, a dat de site-urile mele. Mi-a scris fata lui, pe numele ei Anci,
şi mi-a cerut amânunte cum arată acum şcoala. I-am trimis fotografii şi mi-a trimis-o pe-a bătrânului.
Între mine şi Anci s-a legat o strânsă prietenie de când am aflat printr-o prietenă din Bucureşti că
îmi scria cu greu, având un handicap la mâini şi folosind un micuţ laptop. Şi mai avea ceva: un
simţ al respectului celuilalt şi al frumuseţii lumii. Scria poezii şi desena cu un talent înnăscut,
semnând atât corespondenţa cât şi creaţiile de artă plastică sub pseudonimul ei modest Ancidan.
Aş fi crezut că e bărbat dacă prietena ei nu mi-ar fi spus în final că persoana cu care corespondam
o chema Ancuţa.

Am fost bucuros aflând că tatăl ei, Stelian Popescu, ţinea un jurnal.  Am rugat-o să-l
“aranjeze” un pic şi să mi-l trimită la editură ca să-l public online. L-a trimis, l-am publicat în anul
2009 şi aş fi vrut să-i public şi lui Ancidan, pseudonimul Ancuţei, toate poeziile într-un volum dar
n-a fost să fie! Intr-o zi, a dispărut din corespondenţa mea aşa cum a apărut: discret, fără niciun
“la revedere” sau “adio”.  Discreţia era reciprocă. Şi mie mi-a plăcut să fiu discret şi nu i-am
cerut niciodată numele de căsătorie. Pentru mine era “fata lui Stelian Popescu”, nepotul popii
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Matei, ctitorul bisericii “Izvorul Tămăduirii” de la Tismana. Era fiica unui mare erou al neamului
românesc şi probabil că se simţea tare mândră de tatăl ei care trecuse prin incredibilele fapte de
vitejie ale Armatei Române.

Ancuţa a dispărut din viaţa mea simplu, aşa cum şi venise iar orice încercare a mea de a-i
trimite e-mail-uri a rămas fără răspuns.

Simt un gol mare de fiecare dată când văd fotografia, închipuiţi-vă ce şoc am avut când am
văzut că pe aceea fotografie, icoană pentru mine, şi-a pus un bădăran patalamaua lui de nesimţit.
Nu-i acolo Târgu-Jiul de odinioară, cel plin de respect şi de simţire şi de viaţă civilizată, este
istoria unui sat Tismana şi povestea tristă a unor vieţi de emigranţi în care piraţii Internet ai
Târgu-Jiului de astăzi au intrat cu picioarele.

Este nesimţirea târgujienilor “care au apreciat furtul” pe Facebook, este pirateria unor
tineri dornici de afirmare prin hoţie, aidoma clasei politice portocalii de azi de la care generaţia
actuală a luat exemplu de tupeu, este plăcerea unui limbaj Internet de la indecent până la vulgar,
este plăcuta preferinţă a fetelor acestei generaţii de Ebe, Riţe şi Elene Udre de a posta imagini cu
ţâţe şi funduri pe reţelele de socializare de tip Facebook.

Nu vom stârpi această plagă a generaţiei Internet prin acorduri ACTA ci prin luare de atitudine
şi scriere de articole în presă, de dezbateri asupra fenomenelor negative de comportament.

Hei, pupicurişti portocalii Turcescu, Cristoiu, Pora, Lăzărescu, Pata-Pleş-Tismineţki şi alţii
ca ei, luaţi bine aminte!

***
Citiţi istoria vieţii lui Stelian Popescu aici:

http://www.samanatorul.ro/editura/2009/Stelian_Popescu-Navalnice_nostalgice_si_obsesive_aduceri_aminte.pdf

Mesajul său către cititori:

           M-am nascut in 1915 la Tismana. Am luptat în al doilea razboi
mondial, am trecut prin închisori si am reusit sa supravietuiesc multor

probleme, sa-i port în gând pe toti, din neamul meu, pâna in ultima clipa. Asa
sa-mi ajute Dumezeu!

           Sper ca amintirile mele sa fie un îndemn pentru altii sa nu capituleze
în fata greutatilor, sa nu-si uite tara, radacinile si pe cei care i-au ajutat în a

se realiza, începând cu parintii, rudele, prietenii, învatatorii profesorii si orice
om pe care viata l-a adus în calea lor spre bine.

           Stelian Popescu

           Coperta cărtii  ”Năvalnice, nostalgice si obsesive aduceri aminte”
executată de fiica sa, artistul plastic Ancidan. Iată şi alte imagini:
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 Lansarea cărţii "În două lumi" de
Ben Todică - la Bucureşti

Evenimentul a avut loc la Centrul pentru
Activităţi Recreative şi Inovare Ocupaţională
(Str. J.L. Calderon nr.39, Bucureşti), în cadrul
Colocviilor de Marţi organizate de scriitorul
George Anca, în 31 Ianuarie 2012. Editorul
Ştefan Doru Dăncuş care s-a ocupat de
realizarea grafică de excepţie a cărţii a fost
prezent şi a vorbit despre omul de cultură şi
patriotul român Ben Todică.

Vedeţi filmul:

Vedeţi neapărat filmul  de aici:
http://samanatorul.blogspot.com/2012/02/videoclip-american-despre-rosia-montana.html
"Rosia Montana Cyanide open-pit in the heart of Carpathian garden"

şi daţi tuturor link-ul lui:
http://www.facebook.com/l/xAQGFUN_k/www.youtube.com/watch?v=anmmpAhD3Ig

Adevarul despre Roşia Montană văzut chiar de americani
Incredibil ce dezastru s-ar putea declanşa!

Salonul Literar “Colocviile de Marti” organizează în ultima marţi din luna în curs, orele 17.00, un
eveniment cultural la Centrul pentru Activitati Recreative si Inovare Ocupationala, Str. J.L.

Calderon nr.39. Mereu amfitrion Dr. George Anca.

Vă recomandăm pe site-ul nostru:
http://www.youtube.com/user/semanatorul/

Diaporama    http://youtu.be/yml5Deb-HDY
ROUMANIE auteur ECATERINA CHIFU

Recomandăm filmul,
Alex Jones dezvăluie Planul Google de dominare a Internetului:

Clic aici:
http://youtu.be/GwplIipnRuk

Vedeţi şi FILMUL de pe BLOGGERUL "Articole Semănătorul" :
Normele "Codex Alimentarius" - ce ştiţi despre ele?

http://samanatorul.blogspot.com/2012/02/normele-codex-alimentarius-ce-stiti.html

STAND CLUB CALDERON -

Sect. 2 - Buc.

http://youtu.be/gCgT8yPl2zo
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COTIZAŢIILE ŞI FOLOSUL LOR
Apel către colaboratorii noştri:

Alăturaţi-vă ca membri cotizanţi în proiectul nostru literar şi veţi
beneficia de primirea gratuită a celor şase numere trimestriale în

format tipărit cu 40 de pagini color!

ATENŢIE!

Noi, redacţia Tismana. nu dorim să avem aceiaşi soartă cum a avut ARP, spunând
deschis colaboratorilor noştri că e cazul să facem o echipă nouă iar fiecare parte,
atât colaborator cât şi editor, trebuie să-şi aducă contribuţia sa proprie la acest proiect
alternativă,  nu văzut ca ripostă la nucleul literar naţional dominant ci având la bază
conceptul silvestrian de completare de informaţie, valorificând diferenţele şi
diversitatea culturală a regiunilor tradiţionale româneşti.

Atragem atenţia să nu vă gândiţi în zadar la părăsirea echipei vechi pentru
gândul fals şi efemer că dacă vă veţi face singuri un blog propriu şi conturi Facebook,
Fanbox, Twiter, Netlog, Trilulilu promovarea operelor dvs este ca şi asigurată! E un
pas bun dar veţi reuşi cel mult să vă faceţi cunoscut în cercul restrâns al unor prieteni
care  deja v-au citit. Aceste site-uri de socializare sunt pline în primul rând de amatori
de flirturi şi mai rar de cititori de literatură…

Într-o asociaţie înregistrată, există mult mai multe posibilităţi de promovare şi de
afirmare prin proiectele editoriale ale unor finanţatori cum ar fi de pildă AFCN. Există
posibilitatea ca prin finanţatori să scoatem revista tipărită şi să avem fonduri rezervate
în cadrul proiectului editorial pentru promovarea dvs. în media.

Campania media se va derula prin metode diverse de-a lungul întregii perioade
de implementare a proiectului editorial, se va urmări creşterea gradului de informare
şi conştientizarea atât a grupurilor ţinta cât şi a comunităţilor din ţară privind importanţa
diversităţii cultural-literare a ţinuturilor noastre istorice.

Cu banii obţinuţi din fondurile atrase nerambursabile, vom folosi metode eficiente
care nu sunt accesibile acţiunii individuale a unui scriitor: emisiuni radio şi TV,  articole
in ziar, conferinţe de presă, un portal on-line actualizat permanent cu informaţii despre
proiecţ metode, rezultate etc. şi nu in ultimul rând organizarea de sesiuni de informare
iar în cadrul acestora, prezentări de diaporame power point discuţii deschise şi
distribuire de materiale informative.

PLĂTIŢI deci, 10 lei lunar, COTIZAŢIA DE MEMBRU AST

Vedeţi amănunte pe pagina

http://www.samanatorul.ro/portal/cotizatii.htm
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PORTALUL «Sămănătorul»
pentru a informa cititorii care sunt proiectele noastre pentru

continuitatea revistei  prin mijloace proprii

PREZENTARE  AST
Scurt istoric

Asociaţia „SEMANATORUL Tismana”,
acronim AST, s-a înfiinţat în anul 2011, pentru a
stabili bazele unui cadru legal de a continua vechiul
proiect „Semănătorul”, demarat printr-un
parteneriat în anul 2007, de către Artur Silvestri,
preşedintele ARP - Asociaţia Română pentru

Patrimoniu şi Fundaţia Tismana prin fondatorul Nicolae N. Tomoniu.
La exact trei ani de la decesul preşedintelui Artur Silvestri, ARP a suspendat

începând cu 1 dec. 2011, unilateral, de către soţia scriitorului şi probabil din lipsă de
fonduri, activitatea editorială pe care o desfăşura redacţia de la Tismana. Site-urile
ARP fiind închise, redactorul Nicolae N. Tomoniu împreună cu fiul său, care avea o
vastă experienţă în domeniul asociativ, au creat Asociaţia „Semănătorul Tismana” şi
site-urile necesare pentru continuarea proiectului editorial pe două direcţii.

Pentru informaţii generale şi articole, site-ul  http://www.samanatorul.ro în loc de
www.semanatorul.ro cum era la început.

Pentru publicarea operelor literare online, s-a creat directorul
 http://www.samanatorul.ro/editura-online/ în loc de www.editura-online.ro, inactiv

în prezenţ contul fiind suspendat de către ARP.

Având în vedere dificultatea tipăririi operelor literare, volumul de muncă al publicării
operelor literare, articolelor de critică literară adiacente şi a articolelor informative sau
tematice s-a creat un parteneriat cu Asociaţia „Dorna Tismana”, având site-ul

  http://www.dornatismana.ro

Prin scopurile şi posibilităţile sale mai largi Asociaţia „Dorna Tismana” sprijină
vechiul proiect editorial, asigură acestuia continuitate în viitor şi doreşte să dezvolte şi
alte publicaţii cetăţeneşti  prin proiectele de finanţare AFCN.

Atât „Sămănătorul” cât şi „Dorna Tismana” sunt branduri ale Tismanei create la
începutul sec. XX, de către G. Coşbuc, Al. Vlahuţă şi librarul Sfetea care nu pot fi nici
„suspendate”, nici înstrăinate.

Ca atare, în mod fortuiţ aceste branduri au fost asumate de către Asociaţia
„Semănătorul Tismana”, preşedinte Nicolae N. Tomoniu şi Asociaţia „Dorna
Tismana”, preşedinte Gheorghe Antonio Tomoniu

http://www.samanatorul.ro/portal/index.htm
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Scopul AST

Principalul scop strategic al  AST – Asociaţia „Semănătorul Tismana”, se
înscrie în obiectivul general  „editarea si publicarea de carti, reviste, brosuri, inclusiv
on-line” din statutul asociaţiei, urmărind a realiza publicaţia cultural-literară
„Sămănătorul” trimestrial şi în format tipăriţ având ca ţintă continuitatea proiectului
online de până acum.

Urmărim dezvoltarea la un nivel superior a oportunităţilor de promovare şi
dezvoltare a culturii în general, cu accent pe literatura alternativă în special, creată
de către membrii Ligii Scriitorilor Români sau membrii altor organizaţii de creaţie
literară şi chiar debutanţi nemembri, fără a exclude membrii Uniunii Scriitorilor Români
care doresc să colaboreze la proiectul nostru dar cu lucrări noi, inedite, care n-au
mai fost promovate pe alte căi.

La nivel naţional şi internaţional,  la publicaţiile cultural-literare online
„Semănătorul”, de până acum, au participat circa 130 de scriitori din toată lumea, cu
peste 350 de volume, 73 de articole de critică literară, 63 alte documente şi peste 30
de videoclipuri. Dorim să continuăm şi să dezvoltăm acest demers editorial deoarece
la „Semănătorul” s-au lansat şi circa 30 de autori amatori cu valoroase lucrări de
debut.

Obiective imediate

Realizarea, inclusiv tipărit a publicaţiei cultural-literare nationale
‚Sămănătorul’ având ca suport revista online „Sămănătorul”, site-ul
„Semănătorul” şi site-ul „Semănătorul - Editura online”

Campanie de promovare  a proiectului ‘Revista Sămănătorul’ şi a revistei tipărite
cultural-literare naţionale (şi chiar internaţionale prin colaboratori)  ‚Sămănătorul’

Numerele  tipărite Sămănătorul vor fi încununarea muncii Redacţiei Semănătorul
de la Tismana, angajată în ultimii trei ani sub parteneriatul Fundaţiei Tismana cu
ARP, în gestionarea a două situri literare online şi o revistă online:

- Semănătorul – Editura online, site preocupat de publicarea online a operelor
literare vizând domeniile: proză, poezie, critică literară, reportaj, teatru, eseu, studii;

 - Semănătorul, site preocupat de conceptul cultural-literar Sămănătorul, de
acţiunea lui programatică şi de articolele de critică literară scrise de cunoscători ai
domeniului vizând operele publicate pe situl Semănătorul – Editura online.

 - Semănătorul – revista online, revistă informativă lunară publicând fragmente
din scrierile publicate online în luna respectivă la Semănătorul – Editura online,
respectiv, proză, poezie, critică literară, reportaj, teatru, eseu, studii dar şi semnalarea
lansărilor de carte tipărită ale colaboratorilor.

Revista online „Sămănătorul” înlocuieşte un „Buletin informativ” având o simplă
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pagină online cu o revistă de 40 pagini
începând cu luna mai 2011. Au fost
publicate 8 numere + 2 numere speciale
până la 1 ian 2012 şi 2 numere după 1
ian. 2012, revista apărând lunar la
sfârşitul lunii.

Revistele imprimate Sămănătorul se
vor tipări pe parcursul a şase numere, cu
apariţie trimestrială, alegându-se tot ce a
fost mai valoros din ce s-a publicat online pe site-urile create şi revista online:

- fragmente din cele mai reprezentative scrieri existente online;

- editoriale privind activitatea literară Semănătorul, gândită nu ca o ripostă la
nucleul literar naţional dominant ci în concept silvestrian ca o completare de informaţie
şi de alternativă, valorificând diferenţele şi diversitatea culturală a regiunilor tradiţionale
româneşti

- includerea în conţinuţ a unor pagini din ediţiile princepş până la cel mult şase
vechi numere complete ale revistei „Sămănătorul” apărută în perioada 1901-1910.

 Obiective pe termen lung

 Obiectivele pe termen lung se vor derula având ca fundament site-urile:

- Semănătorul – Editura online, site preocupat de publicarea online a operelor
literare vizând domeniile: proză, poezie, critică literară, reportaj, teatru, eseu, studii;

- Semănătorul PORTAL, site preocupat de conceptul cultural-literar Sămănătorul,
de acţiunea lui programatică şi de articolele de critică literară scrise de cunoscători ai
domeniului vizând operele publicate pe situl Semănătorul – Editura online.

Articolele sau cărţile online sunt susţinute de către scriitori consacraţi sau nu,
condeieri anonimi sau începători, în intenţia de a reînvia un curent ideologic şi literar
de felul celui constituit la începutul secolului XX în jurul revistei „Sămănătorul” (1901
- 1910).

Datorită interesului deosebit faţă de această iniţiativă, acestor site-uri principale
„Semănătorul” li s-au asociat noi site-uri, bloguri şi conturi adiacente pe You Tube,
Scribd, Facebook, Fanbox şi altele.

Sămănătorul a fost o revistă literară săptămânală, concepută de către George
Coşbuc şi Alexandru Vlăhuţă şi care a apărut la Bucureşti, între 2 decembrie 1901 şi
până la 27 iunie 1910 fără întrerupere. A jucat un rol important în viaţa literară a vremii
şi a constituit catalizatorul pentru înfiinţarea curentului ideologic şi literar care i-a
purtat numele - Sămănătorismul.

Amănunte:http://www.samanatorul.ro/portal/index.htm

Simpozion “Serafim
Duicu” la Tismana
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Citiţi “Revista Sămănătorul” la adresele:
http://www.samanatorul.ro/reviste-2012/arhiva.htm

http://www.samanatorul/revista/index.htm
Arhiva FLASH cu linkuri

Format   pdf  cu linkuri

Citiţi Regulamentul Comun  ADT şi  AST şi reţineţi că în funcţie de
sumele obţinute de la dvs. vom putea să abordăm proiectele literare

prin cofinanţare. Cofinanţare mai mare înseamnă un proiect mai mare!

Explicaţia “testului” de la pagina 25
continuare din pag. 30

De ce vă iese mereu Traian Băsescu la test? În primul
rând pentru că ăsta-i obiceiul lui prostesc să-şi bage
nasul peste tot unde nu-i fierbe oala! În al doilea
rând, aţi uitat că dacă suma cifrelor unui număr se

divide cu 9, întregul număr se divide cu 9?
Când aţi înmulţit numărul ales de două ori cu 3, de
fapt l-aţi înmulţit cu 9 iar adăugarea lui 3 este

pentru cazul când alegeţi la început 0 sau 1

http://www.samanatorul.ro/portal/regulament.htm
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Reorganizarea  site-urilor
Sămănătorul după suspendarea lor

de către ARP

Există două asociaţii, fiecare gestinând
un domeniu bine precizat:

Asociaţia "Semănătorul Tismana" se ocupă de
partea de publicistică (Revista Sămănătorul, articole
proprii sau articole propuse, poezii, eseuri scurte,
excepţie articolele de critică literară, etc)

Site-urile folosite de Asociaţia "Semănătorul
Tismana" au scop publicarea online a revistei "Revista
Sămănătorul", gestionarea blogurilor "Sămănătorul -
Blogger" şi gestionarea site-ului "Sămănătorul -
Articole".  Ele se găsesc la adresele:

"Revista Sămănătorul":
 http://www.samanatorul.ro/revista/index.htm
"Sămănătorul - Blogger":
http://samanatorul.blogspot.com şi
http://cleptocratia.blogspot.com
"Sămănătorul - Articole":
 http://sites.google.com/site/articolesamanatorul

E-mail-uri folosite de Asociaţia "Semănătorul Tismana": posta@samanatorul.ro
şi redactie@samanatorul.ro

Asociaţia "Dorna Tismana" se ocupă de partea de editură (Semănătorul-Editura
online, Seria DORNA şi seria GOOGLE, cărţi deja publicate online sau tipărit, cărţi
puse la "Sămănătorul - Biblioteca" completând operele puse recent la "Editura online,
DORNA sau GOOGLE" şi Sămănătorul - Cărţi publicate, inclusiv articole de critică lit.)

Site-urile folosite de Asociaţia "Dorna Tismana" au scop publicarea sau
republicarea online (în viitor şi tipărit) cărţilor publicate de aceşti autori indiferent în ce
formă - electronică sau tipărit .

"Sămănătorul – Editura online, seria „DORNA":
http:// www.samanatorul.ro/editura-online
"Sămănătorul – Editura online, seria „Google"
 http://sites.google.com/site/samanatorul
"Sămănătorul - Biblioteca"
http://sites.google.com/site/edituraonline
"Sămănătorul - Cărţi publicate"
http://sites.google.com/site/cartipublicate

E-mail-uri: posta@dornatismana.ro şi redactie@dornatismana.ro

CITIŢI-MĂ şi

daţi-mă mai departe prin e-mail

prietenilor dvs.!


