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Sămănătorul- Anul II. Nr. 3 - martie 2012 - EDITORIAL
Un editorial
de Nicu N. Tomoniu
membru al LSR

Bombe cu efect întârziat:

SCRIERILE POLUATE
ALE ÎMBOGĂŢIŢILOR DIN
PRESĂ !
www.tomoniu.ro
Vrând-nevrând, cred că e de datoria noastră să luăm în dezbatere tema diversiunilor
djuvariste, teme prin care o pseudo-cercetare a istoriei devine bombă de presă, numai bună de
câştigat o claie de bani. Şi trebuie s-o luăm, pentru că lumea o cere şi boala devine cronică!
Mă găsesc în aceiaşi situaţie din anul 2007, când pregătind cu Artur Silvestri cartea mea
“Sfântul Nicodim de la Tismana”, am fost nevoiţi să abandonăm temporar tipărirea pentru a
scoate măcar în 400 de exemplare cartea “Neamul întemeietor al lui Băsărabă” .
Neagu Djuvara care venise după ‘89 printre puhoiul de scriitori din occident, majoritatea
ofiţeri acoperiţi cu misiune terminată acolo - dar foarte utili în ţară misiunilor marilor instituţii
economice devoratoare de ţări sărace, tip BM şi FMI - avea la vremea aceea doar 50 de dolari
pensie pentru a trăi în Bucureşti. Venind cu pensia asta mică dintr-o ţară africană cu un PIB de
2-3 dolari pe cap de locuitor, în capitală el era un sărăntoc până a nu-i descoperi pe Ion Cristoiu,
Robert Turcescu şi gaşca Pleşu&Liiceanu care puseseră mâna pe editura Humanitas.
Tipărind cu aceştia bombele “Basarabă - tată cuman stăpânitor” şi „Thocomerius alias
Negru Vodă - prinţ cuman”, sprijinit de puternice trusturi de presă, Neagu Djuvara acaparase
mai întâi o parte din scriitorii mai negricioşi la faţă, pentru a-i moşi cumani. In fruntea lansatorilor
de voievozi cumani se detaşa Ion Cristoiu, avid de bârfe istorice, scoţând la vremea accea
revista Historia - şi azi cu idei istorice trăsnite şi neacoperite în documente - şi bineînţeles R.
Turcescu, care cu faţa lui ce bate a suspiciune, mai bine s-ar fi mulţumit să fie luat drept cuman
decât... altceva. Şi l-a moşit pe loc într-un interviu, chiar Djuvara care se găsise şi el subit
cuman, “pe vreo câteva descendenţe boiereşti (păi se putea altfel!) cumane”.
La aşa nebunie, Artur Silvestri îmi scoase rapid cartea şi o trimise prietenilor, care nu
(continuare în pag. 3)
Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în
luna iunie a anului 2011, de către directorul acestei publicatii - Nicolae N. Tomoniu - editor si
manager al siturilor www.samanatorul.ro si www.dornatismana.ro site-uri sprijinite moral de
Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj şi de majoritatea covârşitoare a autorilor care au avut
lucrări pe vechile site-uri suspendate: Semănătorul şi Editura online Semănătorul (www.edituraonline.ro). Noile site-uri sunt sprijiite acum material de autorii care îşi publică lucrările lor, de
asociaţii şi fundaţii care activează în Tismana precum şi de sponsorizări şi donaţii de la firme şi
persoane private.
Conceptual si artistic - tehnic, actualul proiect “Revista Sămănătorul” este lansat de catre
prof. Nicu N. Tomoniu, el înlocuind vechiul Buletin informativ “Semănătorul” care apărea din
anul 2009 pe o iniţiativă şi o cheltuială proprie. Înlocuirea acestuia cu actuala revistă s-a făcut
deoarece buletinul lunar nu putea fructifica activitatea autorilor de la Editura online Semănătorul
şi nici nu le putea promova concret activitatea lor literară. Pe de altă parte, în Buletinul Analize şi
Fapte al ARP referirile la noile apariţii de volume publicate erau inexistente. De altfel nici Revista
Sămănătorul n-a fost amintită de ARP niciodată ci acceptată şi tolerată tacit, ea apărând exact la
împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii online “Semănătorul”. Revista “Sămănătorul” va
apare de acum încolo la adresele:

http://www.samanatorul/revista/index.htm
Format PDF cu linkuri
http://www.samanatorul.ro/reviste-2012/arhiva.htm
Arhiva FLASH cu linkuri
http://www.scribd.com/semanatorul
Format document simplu scribd
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(continuare din pag. 2)
numai că erau de acord că “Basarabă-cuman” e o diversiune pusă la cale contra istoriei României
dar imediat i-au trimis şi articole prin care se alăturau comentariilor mele critice, ei înşişi fiind
cercetători ai istoriei noastre: Titus Filipaş, Al Ionuţ Ţene, Vlad Protopopescu din Australia,
Ştefan Dumitrescu şi mulţi alţii, unii chiar specialişti, membri ai Academiei Române.
După primul volum însă, Artur Silvestri care îmi încredinţase redacţia Semănătorul ne
părăsi şi am rămas singur, vai mie, pierdusem sprijinul lui mare la tipărirea volumului doi.
De atunci, mereu strâng noi dovezi pentru acest volum dar mereu n-am timp să o scriu.
Dar o idee de a face totuşi ceva decât nimic, îmi vine de la un alt patriot din aluatul lui Artur
Silvestri: distinsul profesor George Liviu Teleoacă din Germania.
O să inserez acum şi un comentariu rapid pe tema “Basarabă-cuman” dar mai bine să
redau ce-mi scrie. După aceea, ce-am gândit şi ce i-am răspuns.
“Stimate domnule Tomoniu,
S-au înmulţit cei care afirmă că Basarabii ar fi de origine cumană.
Ştiu că stăpâniţi bine datele acestei probleme şi v-am admirat atunci când aţi argumentat greşelile lui
Neagu Djuvara.
Iată, însă, că au apărut noi cumanişti, dar şi academicieni care să le promoveze ideile prin articole la
prima vedere neutre, cum este şi articolul de la
http://www.art-emis.ro/analize/904-o-noua-ipoteza-despre-numele-basarabiei.html
Pentru mine, toată istoria cumanilor, lipsită de probe arheologice şi fără cetăţi de scaun, pare o
contrafacere pornită de la câteva denumiri care, la prima vedere, pot fi anagrame ale cuvântului mocan.
Spre deosebire de mine, dumneavoastră aveţi dovezile pregătite, de unde şi speranţa mea că veţi putea
trimite la revista ART-EMIS un scurt articol, care fără a fi de confruntare polemică
directă, să ofere cititorilor bunul înţeles al istoriei din acea epocă.
Vă rog să-mi iertaţi îndrăzneala de vă fi adresat această rugăminte, dar eu
nu mai am resursele necesare pentru a-i ajuta pe cei mai tineri şi mai puţin pregătiţi
să respingă asemenea contrafaceri.
Ca semn că acest material a ajuns la dvs., vă rog, să-mi scrieţi şi mie două
rânduri cu veşti de la Tismana.
Cu multe urări de mai bine
George Liviu Teleoacă “
Mi-am tot răsucit mintea la un răspuns, rămânând cu gândul că
un articol, oricât de bun ar fi nu rezolvă problema. Trebuie inserate în
revistă şi pe bloguri mai multe documente edificatoare, vreme de câteva
numere bune. Ar trebui început cu secolele post romanizare ce ne-au
permis să supravieţuim diplomatic sub Imperiul Avarilor până la sfârşitul
veacului al VIII-lea, când Carol cel Mare venind din Germania distruge
imperiul acestui stat mongolic din valea Dunării. De acest prilej, profitară
hanganii bulgari ce-şi întinseră supremaţia în nordul Dunării dar nu fu
vorba de o încorporare la teritoriul Imperiului Bulgar. Cronicile vremii
pomenesc categoric pe la anii 900, de juzii şi voievozii locali recunoscând
această supremaţie pentru că în vremea aceea elementul slav nu fusese
încă românizat, el constituia pătura superioară din care se trage mai
târziu boierimea românească, clasa proprietarilor de pământ.
Aici trebuie accentuată tema, pentru că aici bate şaua Neagu
Djuvara că n-a existat popor cu clasă nobilă proprie în vremea aceea, interpretând fantasmagoric
că ea ar fi provenit din ... nomazii stepelor asiatice şi legând aceste fantasme ale lui de un
paragraf al lui P.P. Panaitescu din “Românii şi bulgarii”: “La Români, ca la mai toate popoarele Europei,
clasa nobilă a fost de origină străină (la Francezi, Franci, la Spanioli, Vizigoţi, la Ruşi, Normanzi, la Bulgarii
Slavi, Turanienii) anume slavonă, şi de asemenea ca şi la celelalte popoare europene această clasă a fost
deznaţionalizată în decursul secolelor mai ales prin aportul claselor de jos care se ridicau la avere şi stăpânire.
Este deci uşor de înţeles de ce această clasă boierească slavă a primit câtva timp supremaţia hanganului bulgar,
întrucât statul bulgar era pe atunci pe cale de slavizare. Dar urmările culturale ale existenţei unei clase nobile
slave la Români şi a unor mici stătuleţe conduse în parte de şefi slavi au fost mult mai adânci decât cele politice.
Anume, liturghia de limbă slavă bisericească, adică veche bulgară, a fost introdusă la Români şi odată cu ea şi
cultura cărturărească slavonă care s-a menţinut până în veacul al XVII-lea la acest popor de origine latină.”
Este deci necesar de a combate cu “documentele jos” bomba cumană a acestui bătrânel,
destul de simpatic de altfel, dar momit la bani de îmbogăţiţii de presă Cristoiu şi Turcescu care
(continuare în pag. 30-31)
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RUBRICĂ PERMANENTĂ PENTRU UN
DIALOG

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

POEZIA IMAGINII SI SUFLETUL POEZIEI

.„nu-i încă timpul învierii
şi roadele încă nu-s coapte
mai este până Dimineaţă
mai este
însă nu prea mult.”
ANCIDAN

In numărul trecut din Sămănătorul, domnul Tomoniu, - într-un context de amărăciune şi revoltă
– evoca, pe marginea unei fotografii de colecţie, povestea tristă a unei familii de tismăneni care au fost
nevoiţi să emigreze în America. Graţie acesteia şi documentelor puse la dispoziţie, am avut surpriza şi
bucuria să descopăr o poetă autentică. O poetă a cărei înzestrare i-a permis să ispitească frumosul atât
în întruchiparea imaginii, cât şi în dăltuirea cuvântului.
Ancuţa, care se ascunde sub numele de ANCIDAN, este nepoata celor pribegiţi în America de pe
meleagurile Tismanei şi care, - deşi dezrădăcinată –şi-a resimţit mereu fiinţa irigată de sevele străbunilor.
Atât de puternic încât ele au gradinărit o artistă pecetluită de rădăcinile ei dedemult şi de departe. Când
mărturiseşte că „bătrânii toţi din sat/ sunt morţii mei”, ea îşi embletatizează identitatea profundă de fiinţă
pribegită. Pribegită spaţial nu şi sufleteşte. Mai mult chiar. Această apartenenţă este resimţită ca un
destin, ca o boală incurabilă:
„Cineva e bolnav
de neamul lui
şi suferă ca un jocheu
că nu e cal
cineva e bolnav
de iubire fără măsură”
Poeta nu e însă bolnavă doar de neamul ei, ea suferă şi de iubirea fără
măsură. Intr-o lume răsturnată cu fundul însuş boala lui Ancidan este o
binecuvântare a spiritului sănătos şi dăruitor. Fiindcă iubirea este starea de
graţie a fiinţei umane, aşa după cum
forţa de a dărui şi de a se dărui este
semnul nobleţii de suflet. Intr-una din
poeziile ei f rumoase, această
generozitate şi modestă înţelepciune se
configurează ca un motto existenţial:
„înainte să ceri
trebuie să dai
înainte să spui
să ştii să asculţi”
Iar iubirea îşi află în poezia ei, - aşa puţină cât este – nu
doar reprezentarea sentimentelor trăite faţa de fiinţa dragă, năzuită
să împlinească visul contopirii celor două jumătăţi ale creaţiei
divine, ci şi întruparea iubirii de Dumnezeu, de rădăcini, părinţi şi
prieteni, de Natură şi de Frumos.
Prima ipostază a iubirii, - plasată în zona impoderabilă a
misterului
( „Iubirea, care Taină se numeşte” ) - se tranformă rar în poezie,
ca şi cum femeia ar fi vrut mai curând să trăiască iubirea decât so sublimeze în frumuseţea cuvântului. Dar atunci când o face,
mesajul e tulburător şi imaginea memorabilă.
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„şi-am să intr-n visul tău
unde caii-albi sunt îngeri
vorbele sunt parfumate
şi iubirea se serveşte
în ceşti largi de Rossenthal
şi-am să uit atunci şi calul
si-am să uit că tu eşti ţărmul
şi eu nu-s decât un val”.
Pentru că, pentru Ancuţa, iubirea este mai puţin bucurie a
plenitudinii şi mai mult dăruire ori suferinţă.
„Mi-e întuneric
şi mi-e ger
pe dinăuntru
şi răsucită-n mine
creangă de alun
nu-ţi cer nimic
nimic nu-ţi cer
ci iernii tale aspre
mă supun”.
Iubirea devine însă jubilaţie atunci când ea îşi focalizează luminile înspre taina divină.
Din această trăire înfloreşte une din cele mai frumoase poezii ale florilegiului postat pe sit.
« Ah, cum s-a luminat a ploaie
cerul sufletului meu
ating cu palma
cerul sufletului meu
ating cu palma
norul visului pribeag
iar chipul Tău de gănd ascuns
nici nu-L cunosc
şi-mi este drag
şi-aud Cuvântul
întrupat în toate şi mereu
şi luminat a ploaie
este cerul sufletului meu »
Iubirea de Frumos şi de Natură se întrupează, de asemenea, în câteva poezii memorabile. Aş
alege dintre ecestea, două. Prima se numeşte Unii dintre noi şi dezvăluie simbolic nu atât o opţiune,
cât o predestinare. Poeta nu e fascinată de strălucirea glacială a luceafărului, ea este iradiată de
policromia curcubeului. Ea s-a îmbolnăvit de Curcubeu.
« Unii dintre noi, de bună voie
s-au îmbolnăvit de luceafăr
orbiţi de lumini-căzânde
nopţile toate par prea scurte
şi cu rosţ zilele n-au gust
pentru ei şi nu cunosc
Taina-Iubirii-Blânde
nu ţtiu ce-i o lacrimă de caprifoi
şi nici ce-i Adâncul-Înalt.
Unii dintre noi
bolnavi de luceafăr
păşesc zâmbind în gol
şi cred că zboară
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de-a curmezişul
ca mereu.
Numai eu
m-am îmbolnăvit
de Curcubeu » .
Să observăm ca unii s-au îmbolnăvit
de bună voie de luceafăr, în timp ce ea s-a îmbolnăvit pur şi simplu. Ea nu a aleş a fost aleasă. Să
remarcăm apoi că poeta nu-şi etalează tabla de valori în mod direcţ ci prin absenţele din codul
vieţuirii celor ce şi-au ales maladia luceafărului (luciferică, poate ş!) : orbiţi de lumină, privaţi de
noapte, cu zile fără gust şi trăiri în care nu cunosc Taina-Iubirii-Blânde, nici lacrima de caprifoi şi nici
Adâncul-Inalt. Săracă zestrea luciferienilor , aşa după cum ea devine, prin antiteză, bogţie
subînţeleasă a virusatei de curcubeu !!
Cea de a doua poezie, Toamna, este o splendidă acuarelă a rostirii în care penelul cuvântului
este muiat în culorile impoderabile ale sufletului.
« Îmi miroase
piele-a soare
păru-a vânt
prin caprifoi
crizanteme turungii
lasă capetele moi
peste garduri văruite
roşu iedera tot suie
şi mi-e cald
şi-mi este galben
ca în miezul de gutuie »
Si totuşi nota dominantă a
poeziei lui Ancidan este tristeţea, suferinţa nostalgia. Neliniştea
perpetuă.
« Numai de-ar înflori la timp liliacul
de nu mi s-ar pustii
gândurile albăstrite de vis
de n-aş afla de la nimeni
ceea ce-n palmă
mi-a fost scris »
O poezie cu reverberaţii tragice este Scrisoare, confesiunea resemnată şi amar ironică a
unei fiinţe care-şi poartă patul în spinare precum melcul cochilia şi pentru care zarea orizontului este
vămuită de conturul imobil al ferestrei.
« Noaptea cerul se urcă prea sus
sus de tot
eu ţin patul în spate
precum ţi-am spus
şi să zbor nu mai pot
şi nici gândul nu mai poate.
Totul se rezumă
la golul ferestrei pătrat
trenul care mă chema înainte
şi trandafirul urcător
care s-a uscat;
mama zice
că sunt cuminte ».
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Vitregiile
vieţii au fost
atât de
ruinătoare
încât De la
un timp nici
calea către
speranţa cea
din urmă şi
adeseori
atotvindecătoare
nu-i mai este
accesibilă:

« Înainte
când sufletul
mi se usca
mă scoboram in mine
şi mă-ntâlneam cu Dumnezeu
mai punea El
câţiva stropi de Apă-Vie
mai posteam şi eu puţin
si gata, iarăşi înflorea.
De la un timp
nu mai ştiu să cobor
scara asta tot urcă
îmi vine
din ce-în-ce-mai greu
să privesc în jos
iar în sus
nu-L pot zări pe Dumnezeu ».
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Adevărata revelaţie nu e însă poezia (putem spune că formula Românul s-a născut poet îşi află o
nouă confirmare). Sunt cele 13 desene în alb - negru, însoţite de câteva mărturii ale îmbolnăvirii de
curcubeu .
Prima impresie care se impune, devenind o percepţie integratoare, este unitatea de adâncime
dintre poezie şi desen. Mai exact spuş dimensiunea poetică şi reflexivă, rezultată dintr-o logodnă
multidimensională a jocului dintre alb şi negru, dintre simplitatea transparentă şi hieratismul încifraţ
dintre simbolurile auto-identificatoare şi metaforele care le basoreliefează .
Arborele cu rădăcinile mereu la vedere, apa şi soarele, lacrima şi zâmbetul, palma şi aripa nu
sunt doar nişte imagini figurative. Ele sunt nişte personaje sui-generis care, încărcate cu energie
simbolică,sunt menite să aprindă luminile metaforei.
Emoţia autentică şi ispitirea gândului nu pot fi trăite cu adevărat decât în bucuria contemplării
acestor bijuterii. Bineînţeleş locul lor s-ar afla într-o expozitie sau într-un album editat în mii de exemplare.
In lumea noastră rătăcită, însă, expoziţiile sunt pline de mâzgâlituri policrome, grupuri « statuare » de
tablă torturată, sârmă spânzurată şi şuruburi ruginite ori parade pornografice, aşa cum a avut dezonoarea
să organizeze Institutul Cultural Român sub preşedinţia ruşinoasă a unui mercenar cultural.
Incercând, pentru cititorii noştri, o transpunere în registrul cuvântului a frumuseţilor şi înţelesurilor
ce sălaşluiesc în aceste creaţii plastice, - evidenţ a frumuseţilor şi înţelesurilor care mi se dezvaluie
mie – mă voi opri la câteva desene, deşi toate sunt demne de a fi asumate sub semnul emoţiei si al
reflexivităţii.
Prima observaţie este că toate desenele, acuarelele ori picturile se dezvăluie în interiorul unui
sincretism cuvânt - imagine. Denumirea fiecăreia este o cheie de pătrundere şi asumare. Cântarea
sufletului, Necunoscutul, Virtuozitate, Rugăciune, Râul care plânge, Suflet interziş Arbore care
visează,Tristeţe, Nostalgia, Memorie, Sentiment profund, Pace nu este sumarul unui volumaş de versuri
, ci busola pelerinajului întru imagine.
Să ne oprim la două imagini. Prima a fost botezată Sentiment
profund (DeepFeeling). Ce descoperim în imagine ş Un copac
înfrunzit al cărui pământ de înrădăcinare este o palmă şi ale cărui
rădăcini parcă îşi sorb seva din linia vieţii, a inimii sau a capului, ori
poate din toate în acelaşi timp. Mai puţin poate din linia norocului
uitată de ursitoare. Fiindcă, remarcând poziţia dominantă a lacrimii
în universul imagistic al lui Ancidan, a tristeţii, a bolii şi a suferinţei
din care i-a înflorit poezia, înţelegem că ea n-a fost mireasa norocului.
Desenul acesta emoţionant ne dezvăluie că sentimentul profund care
o defineşte pe autoare este fructul rădăcinilor şi al mînii dăruitoare
din care creşte înfrunzit arborele vieţii. Nu orice arbore însă. Este
arborele alb, simbolul imaculării visate. Fiindcă aproape toate
celelalte desene semantizează îmbrăţişarea alb negru, ca expresie
a identităţii antitetice proprie fiinţei umane.
Celălalt desen se intitulează Ingenuitate (Naivety). Este o splendidă
metaforă a mariajului contrastiv din care a fost plămădit omul. Doi arbori, - unul
alb şi altul negru – îşi încrucişează siluetele iar din albul uneia dintre ele înfloreşte
chipul lui Isuş îndreptându-şi privirea binecuvântată spre trupul unui copil negru
aşezat la baza copacului alb. Capul sprijinit pe genunchii încolăciţi de braţe şi
trupul gata să alunece în valuri întruchipează precaritatea destinului uman a
cărui speranţă de mântuire pogoară din privirea celui care s-a jertfit pentru a
salva creaţia divină de negrul păcatului. Forţa cu care Ancidan reuşeşte să-şi
transmită mesajele şi să se transmită pe sine indică prezenţa unui talent
remarcabil ignorat şi abandonat în solitudinea şi quwasi- anonimatul lui.
Si e păcaţ atât pentru noi, cât şi pentru cei ce vor veni după noi. Si e
păcat pentru ea însăşi. Fiindcă talentul înfloreşte atunci când roadele lui sunt
culese şi apreciate, iar bucuria de a şti că ai dăruit bucurie este nu doar o
răsplată, ci mai ales o alinare.
Această Ancuţă sadoveniană la hanul pribegiţilor întru dor şi visare este în acelaşi timp, o vestală
a focului întrupat din iubire şi speranţă. Ea îşi aşteaptă călătorii nu cu plăcinte poale-n brâu şi ulcele cu
vin parfumat , ci cu un paner de fructe ale frumosului şi cu flacăra întreţinută a nădejdii.

Alexandru MELIAN
Articol preluat de pe http://samanatorul.blogspot.com/
http://samanatorul.blogspot.com/2012/03/alexandru-melian-poezia-imaginii-si.html
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Liviu-Florian Jianu
(n. 1961, Craiova) poet, prozator, publicist.

AMINTIRI ASOMATE

Dragul meu coleg,
Pe 19 aprilie, împlinesc 51 de ani de viaţă.
Este momentul în care o bucurie mai mare decât aceea
de a primi un dar, este aceea de a oferi un dar. Prin
bunăvoinţa cerului care ne oferă lumină tuturor, şi a
pământului care ne reazămă pe toţi, am finalizat
volumul de proza scurtă AMINTIRI ASOMATE. Aş
fi vrut ca acest volum să se încheie cu o compunere
scrisă acum aproximativ 33 de ani, în care povesteam
întâmplările prin care trec nişte olimpici craioveni,
în Iaşi, la faza finala a Olimpiadei de Limbă şi
Literatură Română. Dar acea povestire, ET IN
ARCADIA EGO, publicată în revista LICĂRIRI a
liceului NICOLAE BĂLCESCU, nu a mai fost de
găsit.
Rămân pentru timpul dumnevoastra, atât de
scurt, atât de plin, atât de neîndeajuns, alte gânduri
de frunzărit. Ştiu că, poate, nu veţi avea timp pentru
ele. Atâtea alte împliniri vă cer mai mult decât o viaţă.
Eu vă mulţumesc pentru că această carte a
trecut, chiar şi necitită, prin viaţa voastră, şi vă
doresc, pe pământ, precum şi în cer, un Rai, în primul
şi primul rând, de nesingurătate.
Craiova, 16 martie 2012
Cu bine, Jianu Liviu-Florian

PROGRAMUL CALICIEI DE
CREŞTERE CONTINUĂ A
PRODUSULUI INTERN BRUT PE CAP
DE LOCUITOR

Primul ministru: - De la înalta
tribună a interesului naţional, vă
anunţăm, dragi concetăţeni, că PIB-ul
(produsul intern brut ), pe cap de
locuitor, va creşte în ţara noastră, cât de
curând, de 10 ori!
Un reporter: – Şi cum va realiza
guvernul aceasta, în condiţiile crizei
economice care se agravează?
Primul ministru: - Simplu! Chiar
dacă PIB-ul va scade, în condiţiile crizei,
de 10 ori, numărul de capete de locuitori,
la care se împarte acest PIB, se va
micşora de 100 de ori!

Str. Unirii,
Craiova, în timpul
“Sămănătorului”
1902-1910
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GALA UMORULUI CONCEDIAT
Ascult cu un zâmbet şi senin, şi îngăduitor, declaraţiile primarului Iovacrei, care se laudă,
săracul, că primăria şi partidele de guvernământ au dat de lucru, la o pasarelă, la 120 de muncitori,
iar la un parc de distracţii, la alţi 300. Şi asta într-un an de zile.
Centrul Universitar Iovacra avea, în fiecare an, pe vremea studenţiei mele ( 1981-1986),
7000 de studenţi. La sfârşitul fiecărui an universitar, 7000 de locuri de muncă erau asigurate de
odiosul şi sinistrul Partid Comunist Român, pentru ingineri, economişti, jurişti, medici, profesori,
şi alte, şi alte profiluri şi specializări. Şi asta în fiecare an.
Există succesuri care urcă în abisuri, şi înfrângeri care coboară în amintiri siderale.
Tabulhanelele şi tumbelechiurile laudă succesurile prezentului, şi ori scuipă, ori tac mâlc,
la realizările unei epoci care nu a fost de aur. A avut, desigur, greşelile şi păcatele ei. Dar a dat un
loc de munca fiecăruia, de la puşcăriaş, la student eminent; şi din munca acestor oameni, a dat
sănătate, cultură şi învăţământ gratuite.
Sigur, nici atunci nu se găseau medicamente pentru toate bolile. Dar nu se închideau
şcoli, spitale, şi lăcaşuri de cultură. Nici avorturile, atat de premiate astăzi, nu erau deloc legale.Iar
dacă sunteţi, accidental, botezaţi creştin, închideţi manualele şcolare de religie, şi citiţi-l pe părintele
Cleopa Ilie, ca să ştiţi cum se potriveşte crucea pe care juraţi, în justiţie, cu uciderea pruncilor.
Există lumi conduse după umanismul banului. Care, după cum spunea împăratul roman
Vespasian, nu are miros. Şi lumi care se conduc, atât cât se poate, şi cum se poate, după omenie.
În Calicia, au învins primele. Şi de sus de tot, locuitorii sunt sfătuiţi să îşi caute norocul
pe meleaguri străine. Căci în Calicia nu mai e loc de profesori, de medici, de studenţi, de elevi, de
artişti, nu mai e loc de nimeni. Ci doar cu eforturi urieşeşti, s-au opintit giganţii, adică statul
Calic, şi Marile Puteri, şi în Iovacra s-au găsit 400 de locuri de muncă pentru muncitori. Cu alte
cuvinte, s-au scremut munţii, şi a ieşit un şoarece.
Se oferă un loc de muncă plătit cu o bucăţică de brânză pe an, pentru îngrijirea şoricelului.
Şi când îmi aduc aminte că Ghighi Bejan, de la Clubul Arh, din Bucureşti, adică floarea
umorului studenţesc pe vremea comuniştilor, în GALA UMORULUI, de la Iovacra, din 1982,
cânta la chitară, pe scena Sălii Polivalente din Iovacra, plină cu 3000 de spectatori: „Am văzut
aseară la TELEJURNAL/ O bucată de caşcaval…!“!
Şi când îmi aduc aminte că Ion Luchian Mihalea, venea la spectacol, de la Bucureşti, pe
cheltuiala lui, fără să primească niciun ban de la organizatori, cu maşina lui broscuţă, cu trei
membri ai grupului Minisong, şi, privind din culise, publicul din sală, exclama: „Şi cum, domne,
mai pot veni 3000 de oameni, în Iovacra, la un spectacol de umor?“

Notă:
GALA UMORULUI a fost organizată de Centrul
Universitar Dolj al Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din
România, în anii 1981 şi 1982. După ediţia din 1982,
Gala a fost suspendată. Mă întreb ce mare Putere a
mâncat, în contul datoriei externe a României, caşcavalul
despre care cânta Ghighi Bejan, şi care nu se mai găsea
ioc în magazinele de stat?
15 iunie 2011
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CUVÂNTARE DE 5 MINUTE
ÎN PARLAMENTUL
EUROPEAN, A UNUI
EURODEPUTAT CALICIAN

PANSELUŢE POLITICE

Poporul calic sunt buni şi
frumoasă.
Ea duc mai departe trecutul
glorioşi ai neam româneşte.
Votezi partidul noastră, şi
vei trăiţi minunată.
Cei care vă vorbeşte este
cel mai bune vlăstari ale patrie
noştri.
Aveţ încrederuri în lideri
voastre.
Multuri succese!
23 iunie 2011

Ţara arde, şi Preşedintele se piaptănă.
În mare, Premierul vede totul în mic.
Tăcerea este de aur. De aceea este furată
cu cuvintele.
Nu poţi să umbli cu borcanul cu miere, fără
să te pătezi cu ştampila secţiei de votare.
Unde-i unul, nu-i putere. Unde-s doi,
indemnizaţia scade.
Să facem afront comun.
Chiar şi popa are nevoie de contribuţia unei
babe surde.
Pensia este ceea ce pui deoparte din salariu
în timpul vieţii, ca să mănânci din ea după moarte.
Contribuţia pentru sănătate este pomul
lăudat la care cotizezi lunar, ca să primeşti, când
eşti bolnav, aspirină în sac.
Ofer cu chirie loc de veci! Exclus, fumător!
Noaptea, toate partidele politice sunt de
aceeaşi culoare.
Ţara noastră, frumoasă şi bogată, care nu
are de nici unele.
Legea este egală pentru toţi, mai ales
pentru cei care au făcut-o.
Avocatul este vindecătorul care face
Justiţia, care este oarbă, să vadă.
Schimb haine second hand, cu mâncare
second hand! Exclus intermediari!
Decât un dram de minte, mai bine un car
de noroc.
Nu e prost cel care cere votul, este prost
cel care îl oferă.
Pe cine nu-l laşi să piardă alegerile, nu te
lasă să trăieşti.
Politica este ştiinţa care uită trecutul, îşi
bate joc de prezent, şi compromite viitorul.
Chelului, regionalizarea părului îi lipseşte.
E de mirare că orbul nu vede nici măcar
întunericul.
În economia de consum, o criză nu se
asumă: se consumă.
Există un singur loc în care puterea şi
opoziţia sunt în deplin consens pentru edificarea
Raiului pământesc: cimitirul.
17 iunie 2011

Cititi noul sãu volum AMINTIRI

ASOMATE aici:

http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Liviu-Florian_Jianu-Amintiri_asomate-vol-1.pdf
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Traian Bădulescu Şuţeanu (Canada)
CĂDEREA PISICII - roman, vol 1
FOC ŞI JOC AMEŢITOR
REVOLUŢIE ŞI CONTRAREVOLUŢIE

REVOLUŢIE
Revelaţia sinelui
1
În sufrageria apartamentului stas de la etajul
şapte, (două dormitoare, o sufragerie, două holuri şi o
bucătărie plus baia dintre dormitoare), se insinua
tensiunea de seară: pe ecranul televizorului licărea jocul
de culori în bâzâitul spectacolului mamut ultra omagial
– de data aceasta filmat în piaţa centrală a Craiovei.
Prin transfocare portretul uriaş al preşedintelui, (secretar
general, comandant suprem şi doctor în ştiinţe
economice), acoperea clădirea consiliului popular (cum
i se zicea primăriei), în timp ce prin crăpătura uşii dinspre
baie se infiltra în aţe subţiri aburul care se prefira în
sufragerie. Uşa dinspre holul mic, fiind întredeschisă,
permitea fâsâitului de la duş să acopere bâzâiala din
televizor având sonorul dat foarte mic. Zgomotele
monotone măreau starea de surescitare a celor doi locatari
– Radu si Florica Pavelescu – care stăteau ca pe ghimpi
în fotoliul fiecăruia într-o atitudine de încordare rece.
Radu apăsa braţele pe rezemătoarele fotoliului gata să
se ridice în vreme ce Florica, înfăşurată într-un pled, îşi
ţinea mâinile sub barbă privind dincolo de ecranul
televizorului, cum se priveşte în gol. Cei doi bătrânei
aşteptau să iasă fata de la baie, să pună masa de seară,
să mănânce şi să se culce, (adică să se liniştească după
ziua aceea de sfârşit de decembrie doborâţi: unul de
tracasarea şi mai drăcească de la serviciu – fiindcă şefii
şi cei de la partid intraseră în d\rdur[ – alta - ea – de
certurile trase cu ţigăncile pe la cozi).
Aşteptarea se prelungea şi nerăbdarea le dădea
nişte furnicături prin mâini deoarece se vedeau obligaţi
să vadă şi să asculte aceleaşi şi aceleaşi imagini şi cuvinte
de ani şi ani. La bâzâit şi fâsâit se adăuga lălăiala
Cristinei, obicei luat din copilărie să cânte în baie când
făcea duş. Acum fredona un cântec în engleză, o imitaţie
afonă a Dianei Ross. Mama a fost aceea care a dat sonorul
televizorului şi mai încet dar apa şi fata nu puteau fi
estompate. De altfel “zicăreala “ Cristinei – a ultimului
copil rămas acasă – era suportată chiar cu plăcere.
Surescitarea venea de la televizor dar şi de la ţăcănitul
ceasului de masă aflat pe bufetul dintre fotolii, adică
aproape de urechile lor care, după reducerea intensităţii
sonorului, devenise obsedant.

Era ora opt şi jumătate seara când, după
“telejurnicu” (telejurnalul în care se arătaseră cu pompă
“treburile” din ziua aceea ale preşedintelui secretar
general), se “da” obişnuitul spectacol omagial uriaş cu
pionieri, utecişti, mineri şi militari, îmbrăcaţi de operetă,
aliniaţi în fel şi chip să zică versuri şi cântece de slavă
omului care a dus la “apogeu” partidul şi pe “noi culmi
de progres şi civilizaţie” ţara.
După ce au fost panoramaţi destul cei masaţi în
mijlocul Craiovei a bubuit vocea de stentor a actorului
Mircea Albulescu iar chipul lui a umplut ecranul până la
amănuntul sprâncenelor lungi şi stufoase, zbârlite
dinadins pentru a crea senzaţia de apotează în preamărirea
fără perdea a ”marelui bărbat de la Carpaţi“. Chiar aşa
tuna gura actorului mare cât ecranul: “marele bărbat
care“… ditirambă care nu s-a mai auzit pentru că Radu
Pavelescu s-a şi ridicat în mâini întrebând contrariat,
retoric :

- Cum dracu “mare”, domnule, când de-abia trece
de un metru şi cincizeci şi cinci!?
Era de acum în picioare, oprit în rama uşii holului
ce ducea la bucătărie .
- A dracu’, a aruncat Florica o mână cu dispreţ
spre ecran. Iar a apărut cuca asta lângă el! Savanta lu’
peşte… care nu ştie nici o farfurie cum se spală !…
Din cauza agitaţiei cei doi n-au simţit când s-a
oprit apa la duş iar Cristina a încetat să mai cânte, semn
că terminase. Dar nici actorul lăudator n-a mai fost auzit
deoarece Radu a zis repede, cu iritare:
- Florico, nu te supăra, opreşte naibi panarama
aia de televizor că eu unul nu mai suport. Mă duc până
jos la maşină să văd dacă am închis bine portbagajul .
- Du-te, Radule, l-a aprobat femeia ridicându-se
greoi, că şi io o să intru în bucătărie, să văd ce face fasolea
aia. Fierbe? Că-i pusă la foc de trei ceasuri, fi-i-ar bobu’
al dracului, că-i proastă glonţ !
- Să zici mersi că am apucat-o şi p-asta, a ţinut el
să-i amintească, puţin lezat, că nu i se apreciază efortul
statului pe la cozi. Cinci ore am încremenit la rând la
Obor până am apucat-o.
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Erau de acum amândoi în picioare în holul îngust
de la intrare şi s-au ferit unul de altul, să nu se atingă,
jenaţi de faptul că la aproape şaizeci de ani se simţeau
bătrâni şi plictisiţi, hârşiţi de viaţa dusă fără rost. Tata
s-a întors în sufragerie şi a scos televizorul din priză (o
modalitate de a prelungi viaţa întrerupătorului din
aparat), iar mama a strigat de acolo fetei :
- Cristina, când ieşi dă uşa de perete la baie şi fă
curent cu geamurile deschise de la dormitoare .
Mama s-a pierdut în bucătărie, înfăşurată în pled
iar tata a mai zăbovit să vadă dacă fata a auzit ce i s-a
spus. În clipa următoare uşa de la baie s-a deschis violent
şi tata a îngheţat când de acolo a ieşit Cristina înaltă, ca
el, înfăşurată într-un imens prosop de baie şi părul strâns
într-un fel de turban făcut dintr-un prosop mai mic.
- Ce-aveţi, dragă, le-a imputat ea “tonul de
comandă“. Sigur c-am să aerisesc. Doar nu mai sunt o
puştoaică neştiutoare!…
- Bine, tată, bine… a îngânat tatăl încurcat şi
vinovat că fusese surprins de fată uitându-se spre baie
cu insisitenţă. Eu nu, s-a desculpat el stângaci arătând
spre bucătărie; maică-ta ! O ştii cum e cu aerisitul…
Tata a dispărut repede la liftul de pe holul scării
de unde i s-a văzut capul mare, leonin, cu păr sur şi
ondulat. Cristina a căpătat putere din puterea lui, a
deschis repede uşile dormitoarelor; mai întâi uşa dinspre
balcon a dormitorului mare după care s-a întors în
dormitorul mic unde, după deschiderea ferestrei de aici,
a rămas în faţa oglinzii de la toaletă să se şteargă mai
bine, să-şi usuce mai ales părul, să se pieptene, ca apoi
să se îmbrace “deosebit” şi să se machieze pentru că
pleca la “cineva” la o aniversare.
2
În câteva minute de confruntare cu sine însuşi în
oglindă Cristina a descoperit că devenise alta: mai înaltă,
mai puternică şi chiar mai dură. Îşi ştergea umerii şi
braţele rotunde şi lungi, ca de sportivă, apostrofând aerul
şi pe cineva care-i stăteau pe suflet: “Fir-ar mama lor,
îşi zicea. Le dau moarte!“ Cu o continuare în
subconştient pe care n-o rostea: “La grătar; în sânge!!!”
Adică “ea” – cu trupul acela deosebit – se războia cu toţi
aceia care o scârbiseră în primii douăzeci de ani ai vieţii.
Către aceştia se repezea cu îndârjirea din lăuntru. “Pe
nici unul n-am să-l iert !” Şi s-a înfipt cu sânii
proeminenţi în apa oglinzii, într-o încordare “artistică”,
de culturism. Asta însemna că hotărâse să-i facă praf pe
duşmanii săi cu trupul acela viguros, de o feminitate
aparte, din care voinţa din străfunduri – a unei dispreţuite
şi hulite – ridica o răzvrătită. Privirea de acvilă i-a fost
atrasă de peria de pieptănat roşie în care era înfipt un
pieptene mare, albastru. Peria roşie, pieptenele
albastru… Culorile i-au răscolit imaginaţia: “Albastrul
libertăţii înfipt în roşul violenţei !”… Hm ! a exclamat
sonor rămânând multe clipe nemişcată, să se contemple.
Se afla în faţa unei mari hotărâri, în acea atitudune de
pregătire pentru ceva capital şi definitiv: o respingere

categorică – scurtă, tăioasă şi brutală – sau o aprobare pe
loc, împotriva voinţei sau mai degrabă a sentimentelor,
sau poate dintr-un sentiment puternic, unic, oprit până
atunci de prejudecăţi şi o frică incertă, ţinut ascuns din
cauza convenienţelor sau a neclarităţii şi eliberat acum
într-o explozie florală.
- Da ! a zis înalt, cu o vibraţie din piept aproape
dureroasă, apăsând dreapta peste pieptene, înfigându-l şi
mai mult în perie. Cu o smucitură scurtă a capului şi-a
ridicat privirea, apropiindu-şi faţa încet dar neiertător de
oglindă, căutându-şi lumina ochilor, adâncul… “Mă duc!
s-a ameninţat cu o hotărâre capitală. Imediat !… Că nu
se mai poate !” Şi cu voce tare, provocatoare:
- În definitiv pentru ce mai exist?! Mai existăm
?!?

Întrebarea s-a învârtit
prin camera în formă de bici, ca
un harapnic. Sunetele “x” şi “s”
au şuierat ca din văzduh. Întreaga
ei fiinţă era învăluită într-un aer
de provocare, dens şi rebarbativ.
Aruncase de pe ea prosoapele şi
rămăsese aşa cum o născuse
mama ei, mărunţica şi adunată
în ea “coana Florica”, cum îi zicea liniar, pe care o iubea,
deşi nu-i arăta niciodată. Cu mâna tot mai apăsată în
pieptene începuse să se analizeze, (nu să se judece!),
pornind de la fruntea înaltă, bine boltită, albă şi
luminoasă din care se ridica – prin sprâncene – un mare
semn de întrebare către zări, prin arcuirea, acum,
invoaltă a sprâncenelor dese, subţiri şi lungi, ca de
egipteancă. A lăsat pieptrenele şi şi-a ridicat palmele
să-şi cuprindă obrajii, apoi şi-a dus palmele mai sus,

către tâmple să lase vederii trandafirii apăruţi în pomeţi
după baie. A trecut tangenţial peste cerceii de aur în
formă de margaretă, (primii la care se uita când se afla
în faţa oglinzii). Acum n-au mai interesat-o deloc cerceii:
ci ea, fiinţa ei, EA CEA ÎNTREAGĂ. Când s-a liniştit,
a îngheţat “simţind” cât s-a f[cut de frumoasă. Era în
punctul cel mai de sus al dezvoltări ei fizice. La douăzeci
de ani trupul îi trecuse bine de un metru şaptezeci şi,
strălucind de sănătate, umpluse camera. Mai ales cu
părul. Cum îi erau obrajii aşa-i devenise pielea de pe
braţe, de pe umeri, de pe piept, de pe şoldurile rotunde,
şi de pe coapsele lungi, toate trandafirii, de marmură

Citiţi mai departe romanul CĂDEREA

PISICII

aici

http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Traian_Badulescu-Suteanu-Caderea_pisicii-vol-1.pdf
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Cezarina Adamescu (n. Galaţi)
PAŞI PE ŢĂRÂNA CELESTĂ A LIMBII ROMÂNE
CUVINTE PLACEBO PENTRU CREŞTINII
CĂLDUŢI
Jianu Liviu-Florian - Amintiri asomate - publicat la
"Semănătorul - Editura online", 2012

Jianu Liviu-Florian, descendent din spiţa
Sorescului Marin, A Muşatescului şi a lui Ion
Băieşu, a ales să zugrăvească în felul său mucalit,
meleagul şi oamenii care au ajuns să-l definească
plenar ca om şi ca scriitor.
Cadrul de desfăşurare al prozelor sale care
trădează poetul, scrise cu un lirism-sarcastic rar
întâlnit în literatura actuală este ţinutul numit
Calicia, iar locuitorii ei, calicieni. De fapt, este
vorba de Iovacra, anagramarea denominaţiunii
Craiova. Autorul practică un umor destul de fin,
în registru ironic şi autoironic şi nu unul grotesc,
de situaţie, de limbaj ori de caracter. Nici nu
foloseşte băşcălia, miştoul de gang, în limbaj
argotic. Ca orice bun român, el face haz din orice
situaţie, cu alte cuvinte, face haz de necaz. Dar
râsul autorului este cu gust de migdală, puţin şui,
pentru că ştie că situaţia, în orice domeniu, în loc
să fie roz-bombon, e cam…albastră. Degeaba
umblă unii sus-puşi cu cioara vopsită în culorile
curcubeului, contactul cu contemporanitatea
demonstrează că cioara-i cioară şi tot: Cra! strigă
de dimineaţă pînă seara, când îşi laudă puii ca fiind
cei mai frumoşi.

Jianu Liviu-Florian, isteţ şi mucalit, ca
un proverb, ca să-l parafrazez pe marele clasic,
are un condei exersat în aproape toate
domeniile scrisului, dar, prozele scurte
prezente în acest volum sunt suculente, ironice,
hazoase, au o doză de burlesc, sunt inteligente
şi oferă un bun prilej de meditaţie, adică au
tot ce le trebuie unor scrieri umoristice de
înaltă ţinută. Mai ales că, de scriitori umorişti,
cam ducem lipsă. Nici măcar bancurile nu mai
suscită umorul de altădată.
Autorul este un nume şi o voce
puternică în peisajul literaturii, nu numai
craiovene, dar a cucerit spaţii imense naţionale
şi internaţionale, în plan virtual, făcându-se
cunoscut şi îndrăgit pentru scrierile sale în
reviste, site-uri, antologii, culegeri şi volume
proprii.
În sfârşit, românul face tot ceea ce
poate: râde atunci când cade cineva pe scări,
pe gheaţă sau pur şi simplu, din picioare, se
hlizeşte atunci când cineva e bâlbâit sau
prezintă un alt defect fizic sau psihic major.
E altceva, umorul fin, englezesc, a cărui
exterioritate se lasă aşteptată şi când iese la
iveală provoacă zâmbete subţiri, ironie. Şi altul
e umorul sănătos, viguros, calm, fără ifose.
Umorul practicat în scrieri de către
acest autor este unul original, cu totul special,
pentru că el se implică de multe ori în acţiune
şi vocea auctorială se face auzită şi chiar trage
concluziile, cu alte cuvinte, este moralizator.
Observaţia atentă a situaţiilor stranii,
complet răsturnate faţă de firesc, din jur, ca
nişte posibile Legi ale lui Murphy, îl face pe
autor să-şi noteze cu maliţie orice deviere de
la starea de normalitate şi să facă din ea, un
subiect cu tentă comică sau cel puţin ironică.
Cu toţii întâlnim anomalii şi chiar
grozăvii în cotidian, dar puţini sunt aceia
care fac din ele artă. Se ştie că râsul
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îndreaptă moravurile, aşa cum sună dictonul
latin. De asemenea, e sănătos şi-ţi oferă o
oglindă. Şi după ce ai râs de n-ai mai putut,
începi să te scarpini pe cap ca Păcală şi te
trezeşti cu duşul rece pregătit de autor ca
morală. Hopa! Aici trebuie îndreptat ceva.
Dar până să se sinchisească şi să
îndrepte ceva cei ce au de îndreptat, trece
situaţia, trece viaţa şi lucrurile rămân la fel.
Cum, nimeni nu învaţă nimic, de la nimeni?
Ba da. Prozele de faţă demonstrează că
se poate îndrepta ceva pur şi simplu din citirea
acestor scrieri literare şi atunci, “Amintirile
asomate” ale lui Jianu Liviu-Florian îşi vor fi
atins scopul. Autorul produce râsul la modul
cel mai serios, în genul umorului negru al
englezilor. Umor care atinge uneori cote
alarmante, ajungând să demaşte realităţi
sinistre.
Jianu Liviu Florian practică şi un comic
de limbaj pe care-l subliniază cu alt font, spre
delimitare. El îi ironizează pe cei în funcţii
importante în Iovacra şi nu numai – chiar pe
cei din fruntea ţării – ale căror greşeli
gramaticale au devenit proverbiale. De
asemenea, el inventează cuvinte – cele mai
multe compuse – care stârnesc hazul şi ironia.
Şi se ştie că umorul oltenesc a fost şi este cea
mai firească stare de spirit, o emblemă şi un
brand de ţară arhicunoscut.
De fapt, autorul este un fin analist al
societăţii actuale, cu toate năzbâtiile Statului
“Calic” şi al Marilor Puteri. Şi neiertător. Pentru
că aici, nu prea e loc de iertare, deşi creştinismul
ne învaţă invers. Dar până când? Şi răbdarea
calicului are o limită.
Stilul folosit este cel panseistic, cu tentă
umoristică, direct, dialogurile sunt dinamice,
vioaie, care conduc către paroxismul ideii.
Seria de “Panseluţe” este edificatoare
prin ironia, sarcasmul şi umorul negru pe care
le scoate în evidenţă, sub formă panseistică,
aforistică, apoftegmică, pilduitoare.
Dar ironia atinge apogeul în scurta
proză intitulată: “CUVÂNTARE DE 5 MINUTE
ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN, A UNUI
EURODEPUTAT CALICIAN: “Poporul
calic sunt buni şi frumoasă. / Ea duc mai
departe trecutul glorioşi ai neam româneşte. /
Votezi partidul noastră, şi vei trăiţi minunată.

/ Cei care vă vorbeşte este cel mai bune vlăstari
ale patrie noştri. / Aveţ încrederuri în lideri
voastre. / Multuri succese!”

Cât despre temele abordate, autorul este
atent la principalele probleme arzătoare, la ordinea
zilei în politică, economie, industrie, agricultură,
cultură, artă, sănătate ş.a. Unele teme sunt livreşti,
cum e cea din proza “Nasul la purtare” după
“Revizorul” de N. V. Gogol, pe care autorul o leagă
de situaţii similare din zilele noastre.
Autorul se dovedeşte a fi şi un încercat
cronicar teatral, analizând cu mult discernământ şi
pricepere, spectacolele Naţionalului craiovean şi
interpretarea actorilor în piesele ruşeşti ale lui
Gogol. De multe ori el foloseşte tuşeul autoironic.
Monologând, Jianu Liviu-Florian transmite
subliminal mesaje alarmante. Oameni buni, încotro?
Unde vă îndreptaţi, spre ce? Luaţi aminte pe unde
călcaţi, pentru ca nu cumva să vă afundaţi piciorul
în noroi sau în nisipuri mişcătoare.

Oamenii, îndeobşte, îşi fac urechea
toacă. Aşa cum se zice: “Câinii latră, caravana
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trece”. Şi totuşi, caravana nu se abate din drumul
său, ba mai clopoţeşte pentru cei care au urechi
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de auzit. Trâmbiţa sună şi pentru babele surde.
Suita de reflecţii filozofice intitulată
“Tocană de legume” este foarte suculentă şi
plină de învăţăminte. Autorul încearcă şi definiţii
în stil muşatinian:
“Mi-aş da şi viaţa pentru o idée. Dar nu
am niciuna.
Sinceritate: Viaţa, pe faţă, arată ca
întoarsă pe dos.
Cum aş putea fi fidel lui Dumnezeu, când
nu îmi pot fi fidel nici măcar mie?
Cei mai umili, fideli, şi credincioşi robi,
mi-au fost bunicii şi părinţii. La rândul meu,
le-am fost cel mai semeţ, rătăcitor, şi
nerecunoscător Rege.
Buna creştere este ca memoria: te lasă,
dacă o laşi.
Viaţa este o oglindă în care, privind, este
imposibil să nu roşeşti.
Primul cuvânt rostit de un copil este
numele celui care l-a creat: mama.
Autobiografie: Viaţa scrisă în maşină.
Automobil: Ceva care este mobil chiar si
atunci când stă pe loc.
Reforma este un parastas de la care sunt
daţi afară cei care nu se grăbesc să fure
agoniseala celui decedat.
Viaţa este un ocean care se varsă într-un
izvor.
Politeţea este fair-play-ul de a-ţi ceda
locul celui care te calcă în picioare”
Universul spiritual este foarte bine
reprezentat prin scrierea: “Iisus în celulă” – cu

trimitere la poemul cu acelaşi titlu al lui Radu
Gyr, o scriere tulburătoare despre creştinismul
practicat de un om obişnuit care nu-şi afişează
sentimentele şi nu-şi trâmbiţează credinţa:
“Viitorul meu este, în cel mai
preafericit caz, o aşteptare. A anotimpurilor
condamnării mele. A anotimpurilor eliberării
tale. Cândva, vei ieşi poate din carcera
catapeteasmei, şi mă vei întreba: Ce ai făcut
pentru libertatea mea? Şi eu voi ridica din
umeri, şi voi răspunde: atât am ştiut să fac
pentru tine, Doamne. Să intru dimineaţa în
Biserică, în drum spre serviciu. Să aprind o
lumânare. Să mă întrebe o bătrână ce nume
de sfânt am. Să îi spun. Să îmi spună că are
cancer. Să îmi arate un ciot de mână operat
care, necurăţat de medic la timp, a prins
coajă de sânge închegat. Să îi urez sănătate
în noul an. Să las o pâine pe masă altei
bătrâne. Să îmi spună prima bătrână că mă
va pomeni, că ea pomeneşte un om, aşa, de
fericire că mai stă cineva de vorbă cu ea. Să
îi spun că mai bine l-ar pomeni pe părintele
Cleopa Ilie. Să ies afară. Să ajung la serviciu,
unde stau, şi îmi aduc aminte”.

Citiţi întregul articol de critică

literară:

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYXJ0aXB1YmxpY2F0ZXxneDo0MDEyNGVmNjk3MzZmYTY0
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Col (r.) Vasile
Zărnescu UMILIREA
GENERALILOR
Umilirea, insultarea şi
denigrarea Armatei României –
active şi în rezervă – comisă în
ultimii doi ani de guvernul trădător
Boc-Bela şi, privit în plan general,
de regimul Băsescu prin
denunţarea pretinselor „pensii
nesimţite“
şi
inv ocarea
demagogică a necesităţii reducerii
lor este doar finalul acţiunii, care, sperăm, va marca şi finalul regimului Băsescu. E-adevărat, denunţarea
pretinselor „pensii nesimţite“ a provocat protestul întemeiat al rezerviştilor, dar nu destul de viguros,
fiindcă regimul Băsescu a căzut „în picioare“, ca pisica, deşi trebuia să cadă definitiv. Dar procesul
recalculării şi revizuirii pensiilor rezerviştilor, prin care, iniţial, se urmărise reducerea bugetului afectat
lor, a avut, dimpotrivă, efectul contrar, căci a dus la creşterea efortului bugetar, deoarece potentaţii
s-au văzut siliţi – pentru a nu fi răsturnaţi de la Putere de furia rezerviştilor, combinată cu a celorlalţi
năpăstuiţi de cleptocraţia postdecembristă – să mărească pensiile respective, în marea lor majoritate:
adică pentru marea masă a subofiţerilor şi ofiţerilor inferiori şi, pe ici-pe-acolo, chiar a unor ofiţeri
superiori. Prin aceasta se repeta reţeta introdusă de guvernul P.S.D., reluată de către toate cele ulterioare,
de a compensaţiilor la energia termică suportate de „bugetul consolidat ala statului“ – adică de noi toţi
–, pentru a temporiza, a amîna cît mai mult posibil revolta poporului cauzată de sărăcirea sa deliberată
de către guvernele postdecembriste. În mod similar, mărirea majorităţii pensiilor rezerviştilor a
avut rolul de a-i mitui spre a nu se revolta. Rezerviştii mituiţi astfel ignoră, însă, cel puţin faptul că,
nemaifiind rezervişti, ci pensionari „civili“, depind exclusiv de punctul de pensie, care, în mod ineluctabil,
se va micşora continuu, căci guvernul nu va mai avea bani suficienţi pentru acoperirea pensiilor. Apoi,
în perspectivă apropiată, alinierea la standardele N.A.T.O. implică şi mărirea soldelor militarilor activi
la nivelul celor din N.A.T.O. şi, conform legilor de pînă acum doi ani – dar abrogate prin Legea sistemului
unitar de pensii –, ar fi trebuit să se mărească şi pensiile rezerviştilor în proporţia stabilită de lege. Dar,
cum pensia foştilor rezervişti a devenit pensie civilă, rezerviştii fiind doar „asistaţi social“, pensia lor va
scădea continuu. Chiar dacă prin cine ştie de subterfugiu efemer li se va mări pensia cu o valoare
nominală oarecare, ea va fi mereu sub cea avută anterior „revizuirii“, deoarece deprecierea leului – iar
zilele acestea leul a ajuns la cea mai mare depreciere – şi creşterea permanentă a preţurilor vor eroda
continuu puterea de cumpărare a monedei naţionale, iar pensionarii vor ajunge, efectiv şi tot mai
mulţi, muritori de foame.
Aşa cum am relevat, cu ani în urmă, vom avea soarta Argentinei. De fapt, suntem, deja, în
situaţia de crah, dar deznodămîntul a fost, la fel ca în cazul compensaţiilor la căldura din apartamente
pentru păturile sărace, amînat prin înrobirea ţării pe mai multe generaţii cu „ajutorul“ împrumuturilor
făcute la F.M.I. Să ne amintim că Argentina a intrat în colaps fiindcă F.M.I. a refuzat să-i acorde un
împrumut de vreo 50 de milioane de dolari – ceea ce era un mezelic pentru F.M.I., dar era imperios
necesar pentru guvernul Argentinei tocmai pentru plata pensiilor şi salariilor. În cazul României, F.M.I.
a găsit că-i mai util pentru el să îndatoreze la maximum România pentru a-i percepe dobînzile aferente!
Iar România, prin trădarea guvernului Băsescu-Boc-Bela, plăteşte din greu numai dobînzi. Datoria
efectivă acumulată rămîne „în stoc“, pentru a genera, continuu, dobînzi.
Acţiunea de umilire şi denigrare a Armatei – active şi în rezervă – prin scandalul „pensiilor
nesimţite“ a fost, însă, precedată, de un scandal similar atît ca eveniment de presă, cît şi prin ponderea
sa morală: umilirea generalilor care au înfiinţat Asociaţia Naţională a Militarilor din România (A.N.M.R.).
Răsfoind prin colecţia mea de presă, am găsit acest articol, tipărit în revista Politica, în noiembrie
2000. El merită republicat, întrucît are o mare valoare anticipativă: toate avertismentele conţinute în el
s-au adeverit!

Citiţi mai departe în JURNALUL (Blogul) SĂMĂNĂTORUL
http://cleptocratia.blogspot.com/2012/03/col-r-vasile-zarnescu-umilirea.html
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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! Citiţi-le aici:

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002770425105
sau pe pagina noastră de la BIBLIOTECA SEMĂNĂTORUL
http://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/proza/george-anca

George Anca
REPERTOAR
1961, Găeşti
Noaptea şi cu ziua sunt duşmane? Sunt
geloase una pe alta vreodată? Zice una despre alta
că e fată Mai frumoasă decât multele codane?
Anii trec eu îi întrec Anii trec eu îi întrec Când
spre neîntors petrec pas după pas lăsând doar glas
de bun rămas am ajuns nu e tuns părul viitorului
Argus cu o mie de ochi, Afrodita, născută
din spuma mării, Ataraxie, Acropole cetatea înaltă.
Cămătarul Apucând de-aici o lună dintre
brazi, Dincolo stâlcită de iuţeală, Tot cămătărea
jupân Bicaz Cu lumină de opaiţ şi urzeală. Rotunjimi
colea în frunţi de munţi: Nişte pete neadevărate,
Nevăzute decât de pe punţi. Şi atunci ţinând privirile
căscate... Pomi lunatici, însă, deodată, Nu mai
răsfiră-n vârtej de unde Căci din inima-i de-avere
însetată răsări un soare
Comunist tractorist Când era copil, la boier
la curte Slugărea, năduşea, viaţa-şi blestema. Iar
de sta vreodată în popasuri scurte, Somnu-n negru
trai vise-i aducea.
Copilul Pe drumul cu oşteni de piatră Pribegi
ori hohotind spre vatră Treceau demult creştini
Duceau noroacele pe umăr Şi viaţa le sta-n al lor
număr Sărmane rădăcini. Cu drumul azi maşina
stă-n cruce Şi fruntea celui de-o conduce lumini
se-ndreaptă treaptă Şi viaţa asta-atât de mare,
Când te gândeşti, ce mică floare, Copilu-o va urca.
Dar el nu se născu-n bordei Cu ochii cârtiţei cei
grei Ci-n vârful vieţii stea De-aici se va porni în
nalt, la sori de-a buşilea.

Cântecul colectivistului N-am făcut vreo
rugăciune Ca să iasă holde bune, Dar nici fără
căpătâie N-am pus bobul sub călcâie, Ci l-am
îngropat cu spor Sub cântece de tractor. Toate
spicele sunt grele De-ntrec gândurile tele. Bunătăţi
s-adună stivă La acei din colectivă. N-am făcut vreo
şcoală naltă Dară mintea mea tresaltă, Că am carte
şi lumină. Tot pământul mi se-nchină slovă cântă
înspăimântă mai mică nimică. Şi de-n horă mă avânt
Fără grijă, ca un vânt, Şi de cânt pe frunză vie A
mea mare bucurie, Trebuie să-ţi mulţumesc, Partide
Muncitoresc.
Pumnul său de fier zile fără foame Dezrobea
prin vis. Ziua tot visa Când vedea pe-ogor din
sudoarea-i poame Ce străini strângeau. Dar se
lumina. A găsit zăgaz în partid s-ajungă Şi din visul
său, din văpaia sa S-a prelins în stropi ura lată,
lungă, Într-un val s-a dus, lupii a-neca.
Eroii – comuniştii Acolo-n lânceda celulă Sta
ferecat un comunist, Dincoace altul în cătuşe. Dar
ce lumină-nseamnă-un comunist Şi ce făclie-o
uniune Aprinsă de idei măreţe. S-a spus că unii au
murit; Au spus-o mame şi ziare. Căci ei au fost
victoria ce a rodit în fiecare. Suflarea împietrită în
rugină Se dăruie la toţi.
Dacă un zeu urzeşte ceva rău, scoate-l din
rândul celor vii (Zeie către Marduk).
Drum Muncim! Şi din stropi de sudoare Se
nasc uriaşi către soare, Ce-a vremilor coardă
vibrândă o-ntind şi margini de cer în oglindă nu-i
prind; Atâta-s de nalţi şi de mândri în zare. Când
sus am ajuns pe sub bolte Şi steagu-i stăpân şi pe
ele, Vedem viitoare recolte Ce-n faptele noastre-or
rodi printre stele. Urcăm şi ne-ntoarcem privirea
Spre floarea cu mii de vieţi în petale, Spre ţara
spălată de jale. Aproape ne este menirea Căci
socialismul s-arată Purtând ca polen fericirea, Sub
mâna mereu însetată Cu arc de lumină să bată, În
beznă, să-i frângă zidirea!
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Marea se zăreşte cât o picătură Dar eu ştiu
că-ntrânsa un vapor înoată Uite pe-al meu frate
rege în natură Cum cuprinde-n palmă vălurimea
toată Cu mireseme cerul primenit într-una Îl
credeam în abis fără-ntinerire Dar deodat’ peaproape mângâindu-mi struna O rachetă trece
aducând vestire Despre începuturi zori biruitoare
Printre stânci albastre puse-n nesfârşit Viaţa
izbucnit-a liberă spre soare Şi-n izvoru-i sacru tot
va fi-nflorit
Euripide în „Hypolit”: Limba mea a jurat, dar
cugetul meu nu ştie nimic despre jurământul
acesta.
Excursie E trenul lung şi zboară aşa de tare
Că gândul nostru-abia de-n faţă-i sare Răsar sub
ochi setoşi să-şi umple unda Ce-a răsărit de mult
şi ieri şi azi Ce urcă-n slăvi odată cu secunda Ce
dezveli-vor viitorii brazi. Să strângem trupul ţării-n
mândre fire Ţesute din putere şi iubire Oraşul broşă
de argint în sânii ei Pe care l-am clădit ni-e mărturie
C-avem puteri să ducem munţii grei. Acum în tihnă,
ceas de bucurie. Să-i spunem la ureche că ni-e
dragă Să-i sărutăm fiinţa ei întreagă.
Furtună vei culege, când vrajbă-n cale
sameni. La Fontaine, „Zâzania”.
Floricică! Floricică mică drăgălaşă Eu voi
poposi colea sub zare Unde munca ne’ncetat
desfaşă Mare floare-nfloritoare. Prin plimbarea-ţi
gingaşă uşoară Vântu-oprişi din mers şi turburi cerul
Eu mă duc cu tine-n inimioară Să-mpletesc în
chipu-ţi fierul Aprig zbor tot înainte Dar mereu teoi ţine minte
Filiade, linguşitor ce se preface prieten.
Faeton, fiul soarelui, temeritatea.

Fire de viaţă Prin bombe de vieţi mâncătoare
Mormane de fum peste soare Sub urlet de viaţă
cuprinsă de moarte Cu groaza alături făr’ vină să
poarte Păşi cu privirea spre nalt fără cer Nu ştie cei viaţa o are prin ger Cumva i-o rămâne cu ea să se
joace Pân’ timpul mai mari pe-amândoi îi va face?
Surâsul va şti ce-i vreodată Copilul născut în furtună
turbată? Aproape de el într-un car de cartuş Trecu
cenuşie de vieţi cărăuş S-oprească izvorul de lacrimi
sfinţite A morţii făptură vechilul ce suflete-nghite.
Dar spaima izbeşte şi duhul Fugind limpezi tot
văzduhul. Lăstarul de-i soare zvâcneşte pe cracă
Şi rod va ajunge curând să se facă. În plete-i stau
prinşi câţiva ani Şi ei tot ca ele bălani. Un pas ce sa dus e mai mic Ca ăsta din urmă voinic. Mergând
înainte ajunge departe De primele-i zile de moarte
Şi bolta-ncordând-o pe-a sa nicovală Ce-n braţu-i
puternic o duce cu fală Revarsă pe-ogorul vieţii întins
Scântei fericire şi bine ne-nvins. O, viaţă, tu tânărăn veci Săruturi să-mi dai şi să nici nu mai pleci Rămâi
lângă mine şi fi-vei mereu Mai mândră frumoasă
soţie de zeu De parcă ar zice când temple măreţei ridică Oricare din cei ce-n avere n-au frică. Dar
pletele zvelte de raze pe care Le are-acum cerul
alături de soare Convoiul supus de micuţi spiriduşi
Din râuri de unde şi flăcări aduşi Ce pot face totul şi
fac la poruncă Palate cu pajişti din ierbi de frumos
Pe unde toţi oamenii au drum luminos Şi cântecenvăluie tot universul Fac viaţa să-şi poarte de-a
pururea mersul Alături de cei care straie-i croiesc
Ea nu e rămasă în domul lumesc Prin rugă-nălţată
cu fruntea smerită Ci fost-a de om cucerită. Cu sorai de mână va sta printre noi Cu pacea şi toţi vom
strivi acel vierme război Căci pacea-i tot una de-i
spui bucurie Ea-n tineri aprinde iubirea zglobie Iar
când s-a născut sub o tufă de flori O floare ce zboară
înlătură nori Şi-n braţe luându-l îi dăruie vise Surâsuri
şi toate cărările vieţii deschise
Ganymede, cel mai frumos în vremea lui,
paharnicul lui Zeus.

Citiţi mai departe REPERTOARUL aici:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlZGl0dXJhb25saW5lfGd4OjQwMTM4MmQzYWFhYjg0MmY
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Vasile Popovici (n. Corni-Botosani)
Vasile Popovici - Paradoxuri - POEZII, VOL. I, 2012,
Ediţia a II-a refăcută şi revizuită
C itiţi “Argument” din volumul care se poate citi integral la

http://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/poezie/
vasile-popovici

Argument
Poezia mea e frustrată de optimismul şi
patriarhalul ce domină poezia coşbuciană, nu are
prea multe afinităţi cu tânguirea şi jalea
buciumului lui Eminescu, puţin din plânsetul lui
Goga, puţină linişte şi lumină din liniştea şi lumina
lui Blaga, departe de ermetismul lui Barbu, nu
are vigoarea şi binedispoziţia versului lui
Topârceanu, nici peisajul lui Esenin, nici...
Poate accidental, cu Fleurs du Mal ale lui
Charles Baudelaire.
Florile răului au odrăslit, ce-i drept, mereu,
mereu în jurul meu, precum Phoenix renăştea
din propria-i cenuşă. Poezia mea este strigătul
de corlă printre hă-ţişurile misterului universal,
semne de întrebare asupra cognoscibilităţii
îndoielnice şi negăsirii vreunui răspuns asupra
originii vieţii şi începutul începutului şi începutul
sfârşitului.
Am scris, nu invocând muza ori talentul, ci:
…Că, nu talentul, muza ori norocul m-au
îndemnat
a scrie
Ci, neverosimilitatea că Aici e trecerea spre
Veşnicie.
( Retorică )
Am scris pentru că nu m-am putut obişnui cu
gândul că lumea asta-i prost făcută şi că suntem
rezultanta unei greşeli divine:
În ziua ’ceea de creaţie divină,
Ceva sau Cineva a fost de vină.
Dar dacă n-a fost ziuă, ci noapte o fi fost?
De-aceea, poate, Făcutul a ieşit cam prost.
( Greşeală Divină )
Nu ştim ce suntem ori cine suntem:
Venim de unde şi încotro ne ducem
Ori nici venim şi nici ne ducem:
( Segment matematic )

Lumea asta:
E un scenariu regizat de cine,
La ce şi cui ar folosi?
De ce-şi mai bate capul Cineva
Cu noi,
Când noi, de fapt, nu suntem
Decât
Poate un vis.
( Suntem, poate, un vis)
Ori, poate suntem :
Doar nişte umbre
Ale unor entităţi
De dincolo de noi.
( Superfilozofie )

Am scris pentru că toate câte sunt şi ne
înconjoară nu sunt decât nişte paradoxuri guvernate
de Legile lui Murphy:
De treci pământul, mai departe,
Prin spaţiile fără margini,
Treci dintr-un paradox în altul.
Toate din jur, şi sunt şi nu-s.
,,A fi sau nu a fi”, tot una e?
Tot una e, că tot şi toate-s relative.
Tot ce există nu mai e
Şi tot ce nu mai e există.
Acesta nu-i alt paradox?
( Paradoxuri )
Şi:
Când veni vremea să îmi fac din viaţă-un rost,
Justiţiarul, cu Legile lui Murphy mă pocneşte.
Cum că un lucru care-ncepe bine se termină prost
Iar altul care-ncepe prost, mai prost sfârşeşte.
( Legile lui Murphy )
Am scris pentru a conchide, parcă, resemnat
că:
Toate câte sunt pe lume, toate zboară.
Toate au doar un sosit şi un plecat.
( Zboară cocorii)
Dar, şi pentru că:
Un Cel de sus ce este veşnic,
Există un Ceva ce este,
Şi,
Pentru toţi rămâne veşnic
Numai Dumnezeirea
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şi un sens, un ţel:

Ce nu mai este-un paradox
( Paradoxuri)
Ori :
Întregul univers e-un paradox
Şi un nonsens.
Sens are numai veşnicia,
Dumnezeirea,
Nemurirea.
( Epitaf)
Dumnezeirea stăpâneşte, ordonează şi aplică
legile care sunt şi rămân imuabile:
Sunt legile ce stăpânesc
Şi cerul şi pământul.
Sunt legile, ce nu le schimbă nimeni,
Nici Cel ce ar putea, de-ar vrea,
Dar nu le schimbă c-au fost date
În veci să nu fie schimbate.
( Toate au fost ieri)
Existenţa noastră este o condamnare la
viaţă, este o sentinţă fără drept de recurs, de
apel, def initiv ă şi irevocabilă. Nu există
condamnare la moarte. Ea, moartea, este o
consecinţă a naşterii. Naşterea este
cauza morţii şi cauza tuturor bunelor şi relelor.
Nu este moarte dacă nu este viaţă, este efectul
naşterii.
Ea, moartea. Murim de la primul scâncet.
Ciclicitate, iar pentru fiecare ciclu se dă o
sentinţă:

Viaţa asta-i o sentinţă dată
De Providenţă, fără drept de-apel.
Ea ne este dată doar o dată,
Fără împotriviri de orice fel.
( Sentinţa )

Prea ’Naltul îşi va coborî privirea,
Va înţelege, poate, că pe undeva
Câte-o greşeală s-o fi strecurând
Şi, poate, nişte treburi va schimba
Şi pe pământ.
( Zi-i lăutare )
Dacă sunt rezultatul unei glume proaste:
De-a încercat să facă Providenţa
O glumă proastă şi cu mine,
A reuşit. E - O. K.
( Femeia în alb )
De ce să nu fiu parte şi dintr-un joc:
Când ,,bolovanul eu” nu va avea suflare,
O ploaie-l va preface în mocirla de pe drum.
Vor trece mocirloşi călcându-mă-n picioare
Iar eu… ,eu, care eu? Acelaşi joc perpetuum.
( Joc perpetuum)
Sau un decor:
Printre atâtea toate câte sunt
Făcute zdravăn să ţină-o veşnicie,
Pe sus în ceruri dar şi pe pământ,
Decor în propia-i împărăţie.
( Decor)
Poezia mea nu e apocaliptică, aşa cum am
afirmat undeva. Lumea este. Aşa o percep eu. Aşa
o văd, aşa se manifestă, de parcă ar fi un început
al sfârşitului:
Te-apucă pandalia şi ce nu te apucă
Când vezi că lumea asta e pe ducă.
( N-am putut)
Lumea asta-i prost făcută, numai din petice:
Croiala asta-i prea arhaică şi demodată.
Aproape din nimic lumea a fost croită.
Din cap până-n picioare-i peticită.
Ce să-i mai faci dacă aşa ţi-a fost lăsată!?
( Croiala lumii)

Din sentinţa aceea, universală, mă năuceşte şi
sentinţa dată mie cu dărnicie de misogin, ca pe
un bilet de liberă trecere, Dincolo:
Am cancer. Am şi sentinţa. În mână.
Din clipă-n clipă,- Execuţia.
( Cu sentinţa în mână )
Există în poezia mea şi o speranţă, dar, hăt
spre Judecata de apoi, după care, Prea ’Naltul
va regândi Creaţia, iar noua Făcătură va fi cu
siguranţă mai bună, mai umană, va avea, poate

Botosani 1900

C itiţi volumul “Paradoxuri” care se poate descărca de aici:

http://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/poezie/vasile-popovici
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RECOMANDĂRI DIN
Pagina de articole (Google) SĂMĂNĂTORUL
http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/
ULTIMELE PUBLICĂRI DE PE PAGINA GOOGLE
Titluri noi :
Prof. dr. Raluca van Staden revoluţionează lumea
medicală: România, prima ţară care va depista
cancerul în 6 minute
http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/anti-cancer/raluca-van-staden
România - prima ţară care ar putea face scanare în masă pentru cancer.
VEDEŢI ŞI FILMELE DE PE PAGINĂ
Legături trimise de L.F. Jianu:
http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/teatru-radiofonic
In serile monotone, iată un LINK care aminteşte de anii de
scoală, de liceu, de vremurile fără internet, când zilele,
lunile, anii, vacanţele păreau mult mai lungi... dar ascultam
cu mare plăcere

TEATRUL RADIOFONIC
O reţetă de pomină în Postul Paştelui:

Tocană pedelistă cu ciolan
chez Don Băse:
http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/umor/tocana-pedelista

Şi o stenogramă Băseskuyu:
http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/umor/baseskuyu
PROGRAME POLITICE
Există câţiva 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.

ATENŢIE! În perioada campaniei electorale nu mai publicăm nici
măcar înformativ articole despre doctrinele politice! Aşteptăm după alegeri
să vedem dacă mai există idei doctrinare bine identificate în România...
FILME PE ALES
http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/filme-romanesti
Cititi mereu articolelele de pe pagina UTILE

http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/utile
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Iuliu-Marius Morariu (n. 1991, Salva-Bistriţa-Năsăud)
Monumente de artă bisericească
în Scytia Minor în sec. IV-VI
Fragment din volumul care se poate citi integral la

http://www.samanatorul.ro/editura-online/html/studii.html
1. Introducere

Românii s-au născut ca
popor creştini. Acest lucru ne diferenţiază de ruşii
încreştinaţi în 988, de sârbi, bulgari şi de alte popoare.
În eforturile de încreştinare a sciţilor de pe teritoriul
actual al Dobrogei, întâlnim activitatea misionară a unor
Sfinţi Apostoli, cel dintâi Andrei1 , cel de-al doilea Filip2 .
Predica lor a avut succes, efectul fiind reliefat de
mulţimea martirilor întâlniţi aici în această perioadă, (de exemplu, cei de la Durostorum),3 de
monumentele de aici, de inscripţiile funerare, de ruinele basilicilor creştine aparţinând primelor
veacuri descoperite aici, de toponimie (avem de-a face în Dobrogea cu ,,peştera Sfântului Andrei”,
cu ,,pârâiaşul Sfântului Andrei” etc).
Deosebit de importante, prin informaţia prezentată şi prin vechime sunt, mai presus de toponime,
colinde sau alte surse cu conţinut exclusiv oral, monumentele, respectiv, ceea ce am enumerat
anterior, basilici, morminte, vase sfinte (precum discul lui Patternus)4 . Ele reliefează existenţa unei
vieţi creştine bogate şi active aici şi ne sunt de folos în formarea unei imagini asupra modului cum
se desfăşura aceasta, asupra statutului social al aderenţilor la creştinism (faptul că găsim anumite
inscripţii funerare ne este deosebit de util în acest sens, ele reliefând statutul social al celor cărora
le aparţin sau prezentând adesea elemente de ordin onomastic şi genealogic), asupra felului cum
se desfăşura aceasta, asupra diferitelor forme de manifestare ale cultului şi asupra pericolelor de
care creştinii trebuiau să se ferească (mai ales în timpul persecuţiilor, în acest sens, însăşi moaştele
găsite pot fi considerate dovezi arheologice, ele reliefând faptul că viaţa creştinilor era periclitată şi
că aceştia aveau un curaj nemaipomenit în mărturisirea credinţei).
Importanţa acestor monumente, care se constituie în adevărate mărturii ale creştinismului de
pe teritoriul Dobrogei în perioada sa de început, m-a determinat să prezint în rândurile ce urmează
acest subiect, dorindu-mi să descriu cele mai importante monumente, spre a arăta vechimea
creştinismului pe teritoriul ţării noastre, precum şi amplitudinea lui.
În realizarea acestei analize mă voi folosi de manualele de istorie bisericească ale unor autori
consacraţi precum părintele profesor Mircea Păcurariu sau părintele Alexandru Moraru, dar şi a
unor autori referenţiali care abordează acest subiect, precum Vasile Pârvan, care aduce o serie de
informaţii noi şi foarte bine documentate în minunata sa lucrare în care prezintă dovezile epigrafice
ce dovedesc vechimea creştinismului daco-roman.5
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2. Monumente de artă bisericească în Scytia
Minor în secolele IV-VI
1.1.

Obiecte paleocreştine pe teritoriul României

După cucerirea Daciei de către romani, aceasta a cunoscut o
perioadă de prosperitate şi de înflorire, datorată avantajelor
civilizaţiei aduse de ei.6 În aceste condiţii şi-a făcut apariţia aici şi
creştinismul, pătruns, cu siguranţă, pe lângă predica celor doi
apostoli, şi prin intermediul coloniştilor romani, a soldaţilor din cadrul
celor 3 legiuni (aduse iniţial, din care vor rămâne doar două pe mai
târziu, respectiv, a V-a Macedonica şi a XIII Gemina), 7 şi a
personalului administrativ care va fi adus aici de cuceritorii romani.
Un alt factor, existent ce-i drept anterior, care ar fi putut contribui
la dezvoltarea creştinismului, este comerţul. Dezvoltarea oraşelor, respectiv construirea de oraşe noi,
după model roman şi de drumuri, a dus cu siguranţă,8 prin intermediul comunicării dintre cei ce se
ocupau cu negoţul şi la pătrunderea creştinismului.
Între aceste categorii vor fi fost cu siguranţă creştini în ascuns, care, venind aici vor aduce cu ei şi
credinţa şi vor reuşi să răspândească şi aici creştinismul, unde el va prinde rădăcini şi se va dezvolta,
ajutat probabil şi de monoteismul popoarelor băşinaşe, care, spre deosebire de romani, al cărui panteon
bogat, datorat politeismului religios şi sincretismului, erau monoteişti şi se închinau doar zeului lor
suprem, Zalmoxes.
Un rol forte important în dovedirea creştinătăţii native şi a continuităţii neîntrerupte a acesteia dea lungul veacurilor pe treitoriul patriei noastre o reprezintă cu certitudine şi obiectele cu conotaţie
creştină sau obiectele de uz creştin descoperite pe teritoriul ei.
Astfel, la nord de Dunăre, pe teritoriile apartenente astăzi României, s-au descoperit o multitudine
de obiecte paleocreştine, mai bine de 120 la număr, fiind utilizate în diferite aşezări daco-romane.9
Între ele, foarte importante sunt, gema de la Potaissa, sau Turda, pierdută, după câte se pare, în
1848, în cadrul revoluţiei10 , o altă gemă, tot de provenienţă transilvană11 şi alte două, descoperite în
partea de sud a ţării, în zona Oltului12 , şi acestea deosebit de importante prin frumuseţea şi simbolistica
profundă a conţinutului lor şi prin statutul de dovadă peremptorie a existenţei creştinismului în această
zonă în perioada menţionată.
În secolul IV avem de-a face, între altele, şi cu obiecte de cult, între ele cel mai însemnat fiind
cel cunoscut sub numele de ,,Donariul de la Biertan”, şi despre care părintele Păcurariu spune că a fost
descoperit lângă satul Biertan, la sud-est de Mediaş (azi în judeţul Sibiu), şi că se compune dintr-un
donariumarium creştin şi un disc, ambele din bronz.13
După descoperire, donariul a avut de-a face cu o serie de destinatari. Astfel, el a ajuns mai întîi în
colecţia Brukenthal din Avrig, apoi a intrat în compoziţia muzeului Brukenthal din Sibiu, iar azi, el se
găseşte la Muzeul de Istorie al României din Bucureşti). În ceea ce
priveşte descrierea lui, el are următoarele dimensiuni şi următorul
conţinut: 12,6—13,2 cm., cu o inscripţie latină, din litere ajurate (adică
în grosimea bronzului tăbliţei), aşezate pe trei rânduri : EGO / VIVS
VOT / UM POSUI (eu Zenovius am pus ofrandă, danie). Cele două
laturi scurte au câte un adaos triunghiular prevăzut cu făclii. Pe laturile
lungi era fixată, la mijloc, câte o toartă circulară superioară (care acum
nu mai există) probabil că era atârnat un policandru sau de un
candelabru, fapt ce sugerează existenţa unui locaş de cult, deci a unei
bazilici. De cea inferioară era agăţată a doua donariului, şi anume un
disc, tot din bronz, avînd înscrisă în el monograma lui Hristos (XP). 14
Forma literelor, stilizarea textului şi monograma au determinat pe
cercetătorii să dateze acest donarium în secolul IV şi să-1 considere
în mod unanim, ca f iind un obiect creştin. De asemenea, toţi s-au pronunţat
pentru apartenenţa sa la o comunitate creştină de daco-romani, căci
dacă n-ar f i existat
o asemenea comunitate,
inscripţia latină nu ar
fi avut nici un rost, neavând cine să o citească. În privinţa manoperei, se presupune că mai ales

Pagina 23

Sămănătorul - Anul II. Nr. 3 - martie 2012 - STUDII
tăbliţa a fost lucrată
local.15
Toate piesele, adică tăbliţa cu inscripţia, discul cu monograma şi eventualul policandru de care
atârna tăbliţa, duc la presupunerea ca exista un lăcaş creştin de cult, în care a fost atârnat darul
respectiv. Iar un asemenea lăcaş atestă un nivel de viaţă mai ridicat, având construcţii publice şi
cunoscându-se scrisul. în concluzie, inscripţia de la Biertan este de o mare însemnătate istoricobisericească, pentru că atestă vechimea creştinismului daco-roman, atestă persistenţa populaţiei dacoromane, care vorbea latineşte, după retragerea legiunilor şi a administraţiei în sudul Dunării şi, în
sfârşit, atestă nivelul de viaţă al înaintaşilor noştri în secolul IV.
În Transilvania mai avem de asemenea de-a face cu câteva opaiţe, având imprimate pe ele
semnul crucii, precum şi cu un opaiţ de bronz reprezentând un porumbel în zbor, simbol al Duhului
Sfânt.16
În Banat s-au descoperit un inel de aur pe care sunt gravaţi un păun şi un delfin17 , iar:
,,câteva obiecte au fost descoperite în Banatul iugoslav de astăzi, care făcea parte din fosta
provincie romană Dacia: o cruce de metal alb, fără ornamentaţie, cu un orificiu pentru suspensie, la
Vîrşeţ; două cruci mici, identice, la Dubovăţ”.18
Cu obiecte paleocreştine avem de-a face şi în
Oltenia, unde, s-au descoperit câtev a piese
paleocreştine la Romula (azi jud. Olt), oraş înfloritor
în părţile de sud ale Daciei, respectiv două opaiţe
decorate cu cruci, câteva geme pe care sunt gravaţi
delfini, peşti sau păuni, cruciuliţe etc.19
Şi în Moldova s-au descoperit vase de lut ars
incizate cu semnul crucii, la Botoşana - Suceava,
Şipot - Suceava, Murgeni - Vaslui, Horga Epureni –
Vaslui, Bacău. Tot în această zonă s-au mai
descoperit şi tipare sau matriţe de os pentru
confecţionarea unor obiecte de cult creştin, ca de
exemplu cruciuliţe, la Davideni, în judeţul Neamţ, la
mai-sus pomenita localitate Botoşana, la Costeşti,
în Iaşi, la Traian, în Bacău.20
Astfel de obiecte s-au descoperit şi în câmpia Olteniei la Străuleşti, în Teleorman, la Dulceanca,
tot acolo, la Budureasa - Ploieşti, la Cândeşti Buzău şi în alte părţi.
Tot în această perioadă avem de-a face şi cu o serie de morminte creştine, la Săbăoani, în
Neamţ, la Secuieni, în aceeaşi zonă şi la Dăneşti în judeţul Vaslui.21
Toate aceste dovezi arată existenţa unei vieţi creştine pe teritoriul Daciei romane încă din cele mai
vechi timpuri.
1

Despre viaţa şi activitatea lui, a se vedea: Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu,
Sfinţi daco-romani şi români, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei,
Iaşi, 1994, pp. 11-15, precum şi Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române,
vol. 1, Ediţia a II-a, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992, p. 60.
2
Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, Probleme fundamentale de Istoria
Bisericii Ortodoxe Române (ms. dactilografiat), Cluj-Napoca, 2009, p.
6.
3
Este vorba de Pasicrat şi Valentin, Marican şi Nicandru, Epictet şi Astion,
ultimii doi descoperiţi în anii 2000-2001 şi păstraţi în catedrala din
Constanţa; Pr. Prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe
Române, pentru seminariile teologice liceale, Editura Institutului Biblic
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006, p. 27, cf.
Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 1, …, p. 90; primul episcop
tomitan, Efrem, martirizat în secolul IV, se pare la 7 martie, anul 300 (Cf.
Ibidem, p. 87), fraţii Agheu şi Narcis (Cf. Ibidem, p. 87) , sau celebrii Zotic, Atalos, Kamasis şi Filip, descoperiţi în anul 1971 şi păstraţi în Biserica
mănăstirii Cocoş din Tulcea (Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, pentru seminariile teologice liceale,…, p. 27, cf. Ibidem, p. 87). Despre
ei şi martiriile lor, a se vedea: Idem, Sfinţi daco-romani şi români,…, pp. 19-24, pentru primii 9 martiri autohtoni şi pp. 24-25 pt ultimii patru.
Pentru viaţa Sfântului Emilian, a se vedea, pp. 26-27.
4
Pentru prezentarea succintă, dar bine documentată şi aproape exhaustivă a monumentelor din Dobrogea, a se vedea: Idem, Istoria Bisericii
Ortodoxe Române, pentru seminariile teologice liceale, …, pp.35-37, unde autorul prezintă date privitoare la ele, le descrie pe scurt,sua, uneori,
doar le enumeră, atunci când au aceleaşi caracteristici cu altele anterior prezentate şi le însoţeşte cu multe ilustraţii sau reprezentări fidele originalului
(pentru cazul celor care s-au pierdut.

Citiţi mai departe pe site-ul Editura online SĂMĂNĂTORUL
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Iuliu_Morariu-Monumente_de_arta_bisericeasca_in_Scytia_Minor.pdf
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5
Vasile Pârvan, Contribuţii epigrafice la vechimea creştinismului daco-roman, Atelierele grafice Socec şi CO. Societate anonimă, Bucureşti,
1911.
6
«Cum se explică această extraordinară putere a romanismului dacic? Cum s-a putut ca într-un interval aşa de scurt, (170 de ani, n.a.), să prindă
el rădăcini atât de puternice? ,,Romanismul a biruit în Dacia fiindcă el reprezenta o civilizaţie superioară,o creaţie materială şi de cultură care
sintetiza o întreagă evoluţie multiseculară şi ca atare a câştigat pe autohtoni. Aceştia, treptat convinşi şi atraşi de avantajele vieţii romane, au
învăţat limba cuceritorilor, şi-au însuşit numele lor şi s-au romanizat.» C.C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, Ed. Albatros, 1971,
p. 131. Observăm aşadar importanţa perioadei de ocupaţie romană şi avantajele pe care le-a adus ea asupra Daciei cucerite. Putem spune că avem
de-a face cu un model de cuceritori, care îşi asumă, pe lângă rolul de invadatori şi pe acela de culturalizatori, de civilizatori, de aducători ai unor
mari beneficii, gen apeducte, oraşe centralizate după modelul Romei, drumuri pavate cu piatră sau cetăţi fortificate în Dacia, spre deosebire de alte
imperii de dinainte şi de după, al cărui unic scop a fost jupuirea popoarelor cotropite de toate bunurile lor şi atât.
7
Pentru efectivul militar adus de romani în Dacia şi variaţia lui, a se vedea: C. Daicoviciu, coord., Istoria României, vol. 1, Editura Republicii
Populare Române, Bucureşti, 1960, p.363.
8
Daicoviciu remarcă şi un alt aspect, constituit din exploatarea directă a diferitelor posesiuni de către împărat însuşi, în acest sens el trimiţând
administraţie proprie, ori se poate ca şi între aceşti oameni trimişi de împărat să avem de-a face cu creştini: ,,Anumite teritorii ale provinciei de
interes special au fost trecute în patrimoniul împăratului (patrimonium Caesaris), care le arenda sau le exploata direct prin funcţionarii săi,
beneficiile realizate alimentînd fie fiscul imperial (fiscus) fie casa personală a împăratului (ratio patrimonii). Din categoria domeniilor
imperiale din Dacia făceau parte în primul rînd, datorită importanţei lor excepţionale, minele de aur din Munţii Apuseni, cu centrul de
exploatare la Alburnus Maior (Roşia Montană). Administraţia lor era încredinţată unui procurator aurariarum, cu sediul la Ampelum, ajutat
de un subprocurator aurariarum şi de un numeros personal funcţionăresc alcătuit din sclavi şi liberţi imperiali, liberti et familia cum se
numesc într-o inscripţie. Primul procurator cunoscut al minelor de aur din Dacia este M. Ulpius Hermias, libert al împăratului Traian, care
a murit în funcţie. Cenuşa lui a fost dusă la Roma cu învoirea împăratului, cum ne informează epitaful său săpat în piatră la Ampelum. Liberţi
imperiali au mai putut fi şi unii dintre procuratorii următori. Un singur procurator, cunoscut dintr-o inscripţie recent scoasă la iveală, al
cărui nume rău păstrat ar fi A (ulus) Senec. (Vo)contianus, v(ir) e(gregius 1), datat în 215, pe timpul lui Caracalla, este din ordinul ecvestru.
Tot libert imperial e în schimb singurul subprocurator cunoscut pînă acum, Avianus. Veniturile realizate din exploatarea minelor de aur
intrau în vistieria împăratului4, aşa precum tot el dispunea şi de cantităţile de aur ce se obţineau. în această privinţă împăratul romanilor este
moştenitorul direct al regilor daci, care aveau se pare monopolul exploatării aurului”. Ibidem, p. 357.
9
Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, compendiu, Ediţia a II-a, Editura Andreiana, Sibiu, 2009, p. 30.
10
,,Menţionăm o gemă (intaglio) din onix descoperită la Potaissa (azi Turda), pierdută, se pare, în cursul revoluţiei din 1848 (este
cunoscutănumai prein desen. Ea grupează patru reprezentări alegoricer: inscripţia ihtis =peşte, chipul Bunului Păstor, ca simboluri ale lui
Hristos, proorocul Iona, ca simbol al învierii şi ,,arbor evaangheica”, simbol al Împărăţiei Cerurilor, toate situând acest mic obiect printre
cele mai reprezentative piese de artă paleocreştină, specifice perioadei persecuţiilor”. Ibidem, pp.30-31.
11
,,O gemă asemănătoare s-a descoperit tot în Transilvania azi muzeul naţional din Budapesta). Ibidem, p. 31. Informaţii despre ea, se găsesc,
bine fundamentate şi într-o formă frumos prezentată şi la: I.I. Rusu, Materiale arheologice paleocreştine din Transilvania. Contribuţii la istoria
creştinismului daco-roman, în revista ,,Studii Teologice”, an X, nr. 5-6, 1958, p. 325 sq.
12
,,Două geme s-au descoperit la Romula, în Dacia Inferior (azi Reşca, judeţul Olt), una decorată cu doi peşti, alta cu doi păuni, având
fiecare şi câte o cruce”. Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, compendiu, …,p. 31.
13
Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 1, …, p. 96.
14
Ibidem, p. 96.
15
Ibidem, p. 96.
16

Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, compendiu, …,p. 31.

17

,, În 1841, cu prilejul construirii bisericii ortodoxe din Băile Herculane, s-a descoperit un inel oval de aur cu gemă, pe care sînt gravaţi un

păun şi un delfin, simboluri specific creştine. Gema se păstrează într-un muzeu din Viena, unde a intrat îndată după descoperire. Idem, Istoria
Bisericii Ortodoxe Române, vol. 1, …, p. 99.
18
Ibidem, p. 99.
19
Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, compendiu, …,p. 33.
20
Ibidem, p. 33.
21
Ibidem, p. 33.

Sunt aşa de mândră că am fost
aleasă la casting. Am ochi
frumoşi, pierduţi şi o mutră
convingător de disperată. Şi e
formidabil cât de bine mi-au
aranjat părul.
Oamenii din Roşia Montană
nu-şi doresc decât să
muncească
până-or crăpa de cianură!
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STOP EXTRACŢIEI AURULUI CU CIANURI ŞI A
INFILTRĂRII CU SUBSTANŢE POLUATOARE A
ROCILOR, PRIN CARE TREC APELE FREATICE,
PENTRU SCOATEREA GAZELOR DE ŞIST

Citiţi întregul volum Cartea cu coperţi de sticlă la
http://www.semanatorul.ro/editura/2011/Melania_Cuc-Cartea_cu_coperti_de_sticla.pdf
Citiţi “Voievodul noului imperiu petroliertrolier”

http://samanatorul.blogspot.com/2012/03/voievodul-noului-imperiu-petrolier.html
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ALEXANDRU MIRONOV
EXISTĂ ALTERNATIVE LA CIANURI !
Despre alternativele de extragere a aurului
Am asistat în ultima vreme la o adevărată ofensivă mediatică - ziare, posturi de radio, dar mai ales
clipuri la diverse televiziuni - care voia să ne convingă să ne aplecăm şi să culegem miliardele de doari
pe care doreşte să ni le ofere o companie, desigur, mare prietenă a României, pe numele ei Roşia
Montana Gold Corporation.
Intru în pielea jurnalistului de ştiinţă şi voi continua rîndurile mele cu o propunere care vine din mediul
de cerectare ingineresc - mai exacţ de la una dintre rămăşiţele excelentului Institut de Metale Neferoase
din Baia Mare, un SRL de cercetare ştiinţifică numit SC Larechim.
Managerul acestei societăţi, ing. Vasile Coman, susţine că la SC Larechim există un grup de chimişti
şi metalurgi care lucrează, de cîţiva ani, la o tehnologie de extragere a aurului şi argintului din reziduuri
miniere, prin metode nepoluante, care au marele merit că evită cumplitele tehnologii pe bază de cianuri.
Băimărenii din echipa SC Larechim au descoperit un activator, o substanţă care într-un mediu alcalin
permite o reacţie cu cheltuială rezonabilă de energie. Cercetătorii de aici au brevetat şi o invenţie pentru
extragerea arseniului din pirite aurifere (brevet RO 120980/28.03.2003). În laboratoarele şi atelierele
răposatului Institut pentru Metale Neferoase au construit o instalaţie pilot pentru recuperarea aurului şi
argintului din piritele de la şuior. Odată instalaţia pusă la punct şi după un şir lung de experimente (24 de
şarje de cîte 200 kg de pirite), ei au ajuns să poată asigura un proces constant de recuperare, care poate
fi sintetizat în cîteva propoziţii.
Randament de 99,5%
Prin reactoarele, vasele de stocare şi uscătoarele instalaţiei s-au pompat 400 de kg de pirite aurifere,
tratate cu tiosulfat de sodiu în soluţie; în urma operaţiilor, chimiştii băimăreni au obţinut 43,97 grame de
aur (cu randament de 99,5 %) şi 165,7 grame de argint (randament de 91,4 %), în 30 de ore de manoperă,
cu un consum de combustibili de 110 metri cubi de gaz metan, 500 kwh de energie electrică şi 3 metri
cubi de apă.
Dar, din prelucrare, rezultă şi un produs secundar de mare valoare, trisulfura de arsen, despre care
importatorii de tehnologii pe bază de arsen n-au suflat niciun cuvînt. Pentru că, la o rejudecare a procesului
tehnologic, iată ce rezultă: din o tonă de pirită auriferă se obţin 13,25 kg de sulfură de arsen, la un preţ
de prelucrare de 1426,24 de lei pe kilogram. Ceea ce înseamnă că această substanţă utilă în industria
vopselelor, pirotehnie, fibre optice, aliaje speciale şi industria de armament se obţine la noi cu aproximativ
400 de euro pe kilogram, dar se vinde pe piaţa mondială la preţuri mult mai mari, între 5.000 şi 8.000 de
euro pe kilogram, după cum variază bursa materiilor prime. Un calcul simplu ne arată că din cele
500.000 de tone aflate în haldele de la Flotila centrală se pot obţine, doar prin valorificarea acestui
produs secundar, sume ameţitoare, fără a lua în calcul aurul şi argintul obţinute prin acelaşi proces
tehnologic. şi nu e vorba doar de haldele maramureşene (cu 10-12 gr aur per tonă şi 50 gr argint per
tonă) ci şi cele de la Roşia Montană (2 gr aur şi 15 gr argint per tonă) şi Certej - Deva (8- 10 gr aur şi 150
gr argint per tonă).
Scrisoare-manifest către Academia Română
Geniul românesc există!
Autorii cercetării ştiinţifice din Maramureş sînt dr. ing. Jack Goldstein, ing. Gabriel Duda, dr. ing.
Corneliu Pop, ec. Loredana Năftănăilă şi dr. ing. Vasile Coman. Ei au adresat o scrisoare-manifest
Academiei Române, preşedintelui ei, prof. univ. Ionel Haiduc, chimist de mare performanţă, cel care, de
altfel, a condus echipa academică ce a stopat pericolul ce pîndea Roşia Montană în urmă cu cinci-şase
ani. Au fost sesizate şi Ministerul Economiei, condus de Adrian Videanu, şi fireşte, cel al Mediului, iar
prin intermediul mass-media, este informată acum şi opinia publică.
Ca să recapitulăm: pentru 1 kg de aur şi 5 kg de argint extrase din haldele de pirite se consumă 0,7
tone tiosulfat de sodiu, între 0,2 şi 0,9 tone de var, 0,02 tone de NaOH, 0,5 tone de amoniu şi o cantitate
mică de activatori. Se obţine astfel de 1,5- 2 ori mai mult aur şi argint decît prin tehnologiile pe bază de
cianuri, dar la preţuri de 2,5 ori mai mici. Dacă adăugăm cîştigul enorm pe care îl aduce trisulfura de
arsen, avem în faţă una dintre posibilele mari lovituri economice ale României. Pentru aceasta, mai este
nevoie de o investiţie, de circa 100.000 de euro, care să ţină în viaţă grupul de chimişti băimăreni.
Sursa:
http://ecosapiens.ro/forum/topic/aur-recuperat-din-haldele-de-steril-tehnologie-romaneasca-fara-cianura
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Liviu-Florian Jianu
(n. 1961, Craiova) poet, prozator, publicist.

LA LOC CU VERDEAŢĂ, UNDE NU
ESTE NICI DURERE, NICI
ÎNTRISTARE…
În 30-40 de ani, 80 % din acoperişurile Caliciei vor cere bani pentru înlocuirea lor.
În 30-40 de ani, 80 % din cablurile electrice ale Caliciei vor cere bani pentru înlocuirea
lor.
În 30-40 de ani, 80% din căile ferate ale Caliciei vor
cere bani pentru înlocuirea lor.
În 30-40 de ani, 80% din drumurile şi soselele Caliciei
vor cere bani pentru înlocuirea lor.
În toţi aceşti 30 -40 de ani, Calicia nu va avea bani
destui pentru pensii şi salarii, şi se va împrumuta ca să le
plătească. şi împrumuturile şi dobânzile vor cere la rândul
lor, alţi bani.
Deşi, este drept:
Se poate trăi şi fără acoperişuri.
Se poate trăi şi fără electricitate.
Se poate trăi şi fără căi ferate.
Se poate trăi şi fără pensii şi salarii.
Se poate fără multe alte lucruri strict necesare.
Se poate.
Dar Statele Unite, din fericire, ne ajută:
ne pune sub scutul ei antirachetă ocrotitor.
Dar Monarhiile lumii ne ajută:
Mănâncă numai caviar, raţă, şi tort regal, la aniversarea a 90 de ani de viaţă ai regelui
Mihai.
Şi numai acest scut mântuitor, şi numai această sumară şi frugală cină, nu ne vor da
nimic mai mult decât ne dau: certificatul de bună purtare în istoria modernă. Fără de care
poporul calician, şi Calicia, nu au loc în ea. Chiar şi fără acoperişuri. Electricitate. Căi ferate.
Reţele de apă. Pensii şi salarii. Armată. Învăţământ. Sănătate. Cultură. Civilizaţie.
Se mai dă ceva, cu asupră de măsură: economie de piaţă. Democraţie. şi libertate.
Care au adus Calicia, în douăzeci de ani, la sapă republicană, ori monarhică.
În faţa acestui viitor de aur spoliat de Noua ordine Mondială, că există, ori ba, suntem
liberi să trăim, şi să muncim, pentru a supravieţui. Fiecare cum poate.
Unii, regal. Fără a fi regi, chiar. Fără să ştie, măcar, că sunt regi.
Alţii, unde altundeva, decât în RAI?
26 octombrie 2011
Jianu Liviu-Florian
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Să învăţăm economie de
piaţă...

Marketingul pe
înţelesul tuturor
Regulile de bază ale marketingului explicate
amuzant de către un profesor la Institutul Indian de
Management din Ahmedabad (IIMA).
1. Eşti la o petrecere şi vezi o fată superbă. Te duci
la ea şi îi spui: „Sunt extrem de bine dotat. Culcă-te cu
mine”.
- Asta înseamnă marketingul direct.
2. Eşti la o petrecere împreună cu prietenii şi vezi o
fată superbă. Unul dintre prietenii tăi se duce la ea, arată
spre tine şi spune: „Tipul ăla este extrem de bine dotat. Culca-te cu el”.
- Asta înseamnă publicitate.
3. Eşti la o petrecere şi vezi o fată superbă. Te duci la ea şi îi iei numărul de telefon. A
doua zi o suni şi îi spui: „Bună. Sunt extrem de bine dotat. Culca-te cu mine”
- Asta înseamnă telemarketing.
4. Eşti la o petrecere şi vezi o fată superbă. Te ridici, îţi aranjezi cravata, te duci spre ea,
îi oferi de băut îi deschizi uşa (de la maşină), o ajuţi să urce, te oferi să o duci până acasă, după
care spui: „Că veni vorba. Sunt bine dotat. Nu ai vrea să te culci cu mine?”
- Asta înseamnă relaţii publice.
5. Eşti la o petrecere şi vezi o fată superbă. Vine spre tine şi îţi spune: „ştiu că eşti extrem
de bine dotat! Am vreo şansă să te culci cu mine?”
- Asta înseamnă recunoaşterea brandului.
6. Eşti la o petrecere şi vezi o fată superbă. Te duci la ea şi îi spui: „Sunt extrem de bine
dotat. Culca-te cu mine”. Tipa îţi dă o palmă cât de tare poate.
- Asta înseamnă feedback-ul din partea clienţilor.
7. Eşti la o petrecere şi vezi o fată superbă. Te duci la ea şi îi spui: „Sunt extrem de bine
dotat. Culca-te cu mine”. Ea te ia de mână şi te duce să te prezinte soţului său.
- Asta înseamnă dezechilibru între cerere şi ofertă.
8. Eşti la o petrecere şi vezi o fată superbă. Te duci la ea, dar înainte să poţi spune ceva,
vine un alt bărbat şi îi spune: „Sunt bine dotat. Ai vrea să te culci cu mine?” iar ea pleacă
împreună cu el.
- Asta înseamnă competiţia pe aceeaşi piaţă.
9. Eşti la o petrecere şi vezi o fată superbă. Te duci la ea şi înainte să-i spui: „Sunt bine
dotat. Culca-te cu mine”, vine soţia ta.
Propus de
- Asta înseamnă restricţia de a intra pe pieţe noi.
comandor
10. Eşti la o petrecere şi nu vezi nici o fată frumoasă.
Traian
- Asta înseamnă lipsa unei pieţe de desfacere.
Popescu

Sursa: SCMD_Grup: 4200
(Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate)
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continuare din pag. 3

ÎMBOGĂŢIŢII DIN PRESĂ
l-au lansat. Inserăm chiar în acest număr al revistei pagini din Analele
Academiei Române, ca să arătăm că ducatul (thema) bizantin(ă)
Paristrion (Paradunavon) cu capitala la Silistra s-a apărat la Dunăre de
nomazi. Pe pecenegi i-a căsăpit ca popor în anul 1122 iar pe cumani îi
pun pe fugă în 1148 şi trecând Dunărea pe la Zimnicea îi înghesuieşte
în marea pădure cumană, Teleorman. Abia în vremea lui Petru şi Asan,
cumanii, călăreţi ai stepei asiatice, fac alianţă cu aceşti răsculaţi contra
imperiului bizantin.
În consecinţă, cât timp a dăinuit ducatul bizantin Paristrion,
bulgarii împreună cu vlahii dintre Dunăre şi Pont, unde vlahii erau cei
mai numeroşi, au fost organizaţi sub autoritatea imperiului bizantin.
Cât timp a fost bizanţul puternic, apoi imperiul bulgar puternic, nu s-a
pus niciodată ipoteza printre istorici că ar fi condus vreodată vreun
prinţ cuman pe vlahii din teritoriile dunărene.
Alta era, după cum am văzut, clasa nobilă ce-i conducea pe vlahi!
Cum să-ţi închipui călăreţii stepelor asiatice ca făcând parte din această
clasă nobilă slavă decât dacă nu doreşti altceva decât să dai o bombă
de presă prin care să te faci plin de bani?
Acestea fiind spuse iată ce i-am scris d-lui Teleoacă:
“Stimate domnule Teleoacă,
Nu s-au înmulţit cei care afirmă că Basarabii ar fi de origine
cumană ci s-au înmulţit doar cărţile lor care au fost mai întâi
subvenţionate apoi au fost anume propagate în mass-media pentru a
intoxica tinerimea aşa cum le sună şi titlul "O istorie povestită celor
tineri". Nu poate ţine piept cartea mea "Neamul intemeietor al lui
Basarabă", în doar 400 exemplare, cu sutele de mii de exemplare ale
cărţilor lui Djuvara (adaug, numai cea amintită a avut 49.500 exemplare,
vedeţi tabelul de pe pagina următoare) tipărite la oficina Humanitas
însuşită dibaci de gaşca lui Pleşu pe când era ministrul culturii.
Uite chiar şi aşa, cele 400 exemplare şi existenţa cărtii online în
mod continuu pe site-ul meu, au avut efect.
http://www.tomoniu.ro/opinii/istorie/basarabi1.htm
Datorită informaţiilor mele, Neagu Djuvara nu a mai reeditat
bomba de presă cu prinţul cuman Thocomerius care ar fi fost Negru
Vodă pentru că aberatiile din cartea lui s-au demontat pas cu pas! A
mai rămas "istoria povestită celor tineri" şi în orice caz nu mai afirmă
nimeni "că Basarabii ar fi de origine cumană" ci doar numele este dat
de moda cumană a vremii (vezi şi moda franglezei de azi) aşa cum
spune şi Iorga după întrebarea "Numai numele?" dar explicaţia de
după, a fost tăiată de Djuvara ca să rămână supiciunea originii cumane.
Viorel Patrichi în articolul
http://www.rostonline.org/rost/aug2008/cumanii.shtml
şi mulţi alţii au eliminat unele suspiciuni dar mai e mult de făcut
şi nu putem răzbi imensa cantitate de maculatură debitată de câtiva
imbogăţiţi prin cărţi care calcă in picioare istoria noastră, decât prin
unitatea tuturor care mai putem combate diversiunile istoriei prin
articole dacă n-om avea bani să tipărim cărţi.
Sau prin ignorare, pentru ca dacă dăm importantă articolului dlui Constantiniu nu facem decât să-l promovăm ca autoritate în tema
dezbătută, când tocmai dânsul afirmă că "nu e competent" în istoria
acelor timpuri". De altfel, chestiunea Basarabiei nu o atinge nici în cartea dânsului "O istorie
sinceră a poporului român", spunând că numele sud-estic al Moldovei vine de la Basarabi dar
nu ştie prin ce imprejurări. Păi să-i spunem noi: după modelul valurilor lui Traian, a existat şi
in Moldova un val contra migratorilor iar când teritoriul de la sud de acest val a revenit Moldovei
exista la moldoveni conştiinţa că el fusese al Tării Basarabeşti cum se mai numeau la vremea
aceea teritoriile care vor forma mai târziu Ţara Românească.
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D-le Teleoacă, am fost foarte, si mai sunt ocupat cu conservarea site-urilor lui Artur
Silvestri, suspendate de d-na Silvestri la trei ani de la deces dar vă asigur că până la terminarea
vol II din cartea mea despre Basarabi, voi insera în revistă şi articole pe marginea temei aşa
cum am făcut şi în cap. III al cărţii mele "Sf. Nicodim de la Tismana" unde sunt clarificate multe
lucruri legate de întemeiere. Citiţi neapărat acest capitol III din carte:
http://www.semanatorul.ro/editura/2010/Nicu_N_Tomoniu-Sfantul_Nicodim_de_la_Tismana.pdf
Trebuie să scoatem din capetele multora "comuniunea româno-cumană" (adaug, care la
Iorga era „Colaboraţia Română-Barbară în evul mediu”) pentru că vlahii erau un popor asezat
cu legi, cu comerţ, cu agricultură pe când pecinegii şi cumanii erau hoarde nomade, ce găseau
loc mai bun pentru păstoritul animalelor lor în Câmpia Română. Când pecinegii au încercat să
ia cu forţa aceste teritorii şi cele de dincolo de Dunăre, imperiul bulgar câştigând bătălia i-a
scos pur şi simplu din istorie! Cumanii au supravieţuit prin participarea lor mai târziu la răscoala
lui Petru şi Asen contra bizantului, bulgarii pierzând într-o toamnă bătălia tocmai din cauza
cumanilor care trebuiau să se întoarcă cu vitele lor în stepele dintre Nistru si Volga.
Cam asta e realitatea pe care trebuie sa o scoatem in fată prin articolele noastre publicate
prin toate revistele online şi prin articole viitoare în Revista Sămănătorul, mulţumesc că mi-aţi
adus aminte.
Va invit sa participati!
In privinţa Basarabiei gasiti
articole online. Vă dau şi eu unul:
h ttp :/ / w w w. i o n co j a. ro /
textele-altora/secretelebasarabiei/
O primavară liniştită, cu
sănătate şi spor,
NNTomoniu
Aştept şi părerea cititorilor
noştri despre noua clică ce a pus
mâna pe cultura şi literatura
română.
Am pus şi noi un proiect ca
să tipărim această revistă, să
vedem! vom fi aleşi? Ori tot aceşti
îmbogăţiţi, sub oblăduirea unor
trusturi de presă, vor câştiga
licitaţiile! Cu banii băgaţi pe sub
masă, aşa cum au generalizat
moda aceşti neisprăviţi care ne
conduc nu prin faptul că au fost
aleşi pentru competenţele lor ci
tocmai pentru incultura lor,
pentru a deveni obedienţi
piratului portocaliu! Adică,
vechea linguşire din evul mediu...
NNTomoniu

Vedeţi ce bombe
cu efect întârziat
scot unii din aceşti
îmbogăţiţi pe
pagina 32 !
Pagina 31

Sămănătorul - Anul II. Nr. 3 - martie 2012 - Blasfemie

BLASFEMIE LA ADRESA
LITERATURII ROMÂNE
(Articol interzis minorilor!)
Stai şi te întrebi ce-o fi în capul unora care au ajuns să
exalte la discursul ticălosului de Geert Wilder, un dobitoc olandez
extremist din Parlamentul UE care-i face pe români albie de porci
din cauza unor ţigani din ţările estice dar şi hoţi autotoni, aciuiţi
prin Olanda şi care-i fură lui oglinda de la maşină. Etalând nişte
acţiuni ale unui grup dintr-o ţară, nu poţi condamna în întregime
ţara aceea, asta nu înţelege nazistul ăsta alături de extremiştii de
la noi care fără să analizeze fenomenul în întregime, transmit din
prieten în prieten pe e-mail lăturile lui Geert Wilder şi pe care leam primit şi noi sub mesajul: “Discurs care dă de gandit”.

Iată mesajul redacţiei către aceşti trimiţători:
DISCURSUL CA DISCURSUL, îl găseşti PESTE TOT, nu ni-l mai trimiteţi, mai bine
citiţi comentariile la astfel de articole, pentru a vedea din ele cum proliferează extremismul şi la
noi, dar vezi acolo şi adevărul în câteva comentarii destul de competente:
http://cititordeproza.ning.com/group/creationismvsevolutionism/forum/topics/discurs-rostit-de-c-tre-geertwilders-pre-edintele-partidului
http://www.ioncoja.ro/2011/04/islamizarea-europei/
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/intre-toleranta-si-fundamentalism-...
http://www.amosnews.ro/Intre_toleranta_si_fundamentalism_avertismen...
http://www.biserica.org/phpBB2/viewtopic.php?p=4702&sid=ce42a39...
http://amalgammax.wordpress.com/2010/03/13/
Dar am primit şi un link ce dovedeşte că EXTREMIŞTI CU DIPLOMĂ AVEM SI NOI!
Membri ai USR... Alex Ştefănescu şi chiar N. Manolescu, mare preşedinte peste scriitorii români!

http://covidiu.wordpress.com/page/15/
Iată un fragment

O agresiune şi un atac fără precedent împotriva culturii naţionale şi a
Citiţi Nicolae
mai departe
aici:
valorilor europene girate de dnii
MANOLESCU
şi Alex STEFANESCU.
http://sites.google.com/site/cartipublicate/critica-literara/cezarina-adamescu/Cezarina_AdamescuLiteratura română contemporană de la sacramental la excremental.
Carti_aniversare_ale_lui_N_Baciut.doc?attredirects=0
„Căca-m-aş pe mine
pe stradă, ce ţâţe ai, fă Patrie,/O noapte cu tine, Patrie, si apoi sa
mor!/Intre ţâţele tale, fa Patrie, fă Fefeleago, vreau sa ejaculez/Gâfâie şi tu un pic, fă Patrie, ca
să mă exciti,/Dă-ti şi tu Tricoloru jos de pe tine/Sa-ti ginim bulanele goale/Ha?
Aşa e mai bine?/Sau vrei să ţi-o bag mai adanc?/O, Patrie, ce unsă intră în tine!/Ah,
Patrie!, ah!…Aaah!…Aaaaaah!…Iuuuuh!/ Mai dă un pic din ***, fă Patrie! Vreau să simt găoaza
ta dulce!/Fă Patrie, mai ridică un pic fusta/Ah ce *** ai/ Fă Patrie, ai un *** ca un magnet! /Ce
dinţi ai cu care mi-ai muşca si coa..le, fă Patrie, când eşti în călduri! Eşti curvă, ai pizdulice la
spate, mai spre fund, ca tătăroaicele!”(Mihail Galatanu-O noapte cu tine si apoi sa mor)
„Ce bani buni ai facut tu, fa Patrie,/Cu turcaleti, cu arabi, cu libaneji si curji, /in boschete
sau direct din picioare/Toti stiu ca esti meseriasa cand dai din bucile tale, fa Patrie,/Ale tale
sunt paraiasele de sperma care-ti curg printre sani,/ Ale tale izvoarele de fecale!/Ce frumoasa
esti tu, fa Patrie si cum ne lasi sa ti-o bagam toti intre picioare,/Stai si tu la noi macar o data, fa
Patrie, sa ne dam si noi drumul in tine!/Ce sfinctere si ce rozeta ai, fa Patrie,/Nimeni nu da asa
de bine din *** ca tine?…”(Mihail Galatanu-O noapte cu Patria)
„La urina lor fierbinte sedzum si plansem/La pulpa lor plina de păr si la sudoarea lor cu
gust de maces/Visez urina lor fierbinte/Io sunt pastorul intristat care priveste la tatele lor de
artemis/Simt himenul lor vibrand”(Mihail Galatanu-La urina lor fierbinte sedzum si plansem)
Citeşte mai departe

blasfemia la adresa literaturii române:
http://covidiu.wordpress.com/page/15/
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Sf i n t el e sã r bÃt o r i de Pa ª t i sÃ vÃ a du cÃ
bu cu r i e î n ca sÃ ª i pa ce î n su f l et !
Va do r I M u n Pa st e f er i ci t a l Ãt u r i de cei dr a g i !
REDACTI i l e “Sã mã n ã t o r u l ” TI SMANA, “DORNA” TI SMANA

Copiati si păstraţi:
Sfintele sărbători ale Paştelui ortodox până în 2051
2012
15 aprilie
2013
5 mai
2014
20 aprilie
2015
12 aprilie
2016
1 mai
2017
16 aprilie
2018
8 aprilie
2019
28 aprilie
2020
19 aprilie
2021
2 mai
2022
24 aprilie
2023
16 aprilie
2024
5 mai
2025
20 aprilie
2026
12 aprilie
2027
2 mai
2028
16 aprilie
2029
8 aprilie
2030
28 aprilie
2031
13 aprilie
2032
2 mai
2033
24 aprilie
2034
9 aprilie
2035
29 aprilie
mai departe
2036
20 aprilie
2037
5Citiţi
aprilie
2038 aici:
25 aprilie
2039
17 aprilie
http://sites.google.com/site/cartipublicate/critica-literara/cezarina-adamescu/Cezarina_Adamescu2040
6 mai
2041
21 aprilie
2042
13 aprilie
2043
3 mai
Carti_aniversare_ale_lui_N_Baciut.doc?attredirects=0
2044
24 aprilie
2045
9 aprilie
2046
29 aprilie
2047
21 aprilie
2048
5 aprilie
2049
25 aprilie
2050
17 aprilie
2051
7 mai

Paştele catolic
08 aprilie 2012
30 martie 2013
20 aprilie 2014
05 aprilie 2015
27 martie 2016
16 aprilie 2017
01 aprilie 2018
21 aprilie 2019
12 aprilie 2020

04 aprilie 2021
17 aprilie 2022
09 aprilie 2023
30 martie 2024
20 aprilie 2025
05 aprilie 2026
28 martie 2007
16 aprilie 2028
01 aprilie 2029

21 aprilie 2030
13 aprilie 2031
28 martie 2032
17 aprilie 2033
09 aprilie 2034
25 martie 2035
13 aprilie 2036
05 aprilie 2037
25 aprilie 2038

10 aprilie 2039
01 aprilie 2040
21 aprilie 2041
06 aprilie 2042
29 martie 2043
17 aprilie 2044
09 aprilie 2045

Camera de râs pentru Paşti:
http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/umor/camera-ascunsa

Surpriză! Toma Caragiu : N-ai pe cineva ? Text 1975, imagini 2012:
http://youtu.be/5tyMdBOmNC8
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NOU!
A apărut vol. II

DISTRUGEREA ŞI CUCERIREA
ROMÂNIEI FĂRĂ RĂZBOI
Iată documente de importanţă reală într-un
volum II, destul de consistent, lansat de d-l
Mircea Vâlcu Mehedinţi. Publicăm şi noi în
pag. 36-39, 4 file din Analele Academiei
Române, seria III, tomul XXVI, mem. 3
Ştiut este că serviciile secrete folosesc mass-media ca una dintre
sursele principale de informare. (În primul rând presa face parte dintre
“fraţii şi surorile” serviciilor de informaţii. Agenţiile de presă au foarte
multe în comun cu organizarea unui serviciu de spionaj – Aurel
Rogojan). De asemenea, istoricii, ca izvoare, întrebuinţează, în scrierea istoriei unei anumite epoci - în afară de
documentele oficiale -, presa scrisă (îndeosebi) a vremurilor cercetate.
Din practică, am constatat că marea majoritate – dacă nu chiar toate – documentele oficiale sunt
subiective, ele reliefând punctul de vedere al regimului sau Puterii, din perioada în care sunt scrise. De aceea în
lucrarea mea nu m-am folosit de acestea.
Totodată, în scrierea celor patru volume din “Distrugerea şi cucerirea României fără război” - având în
vedere că toate documentele interesante pentru cunoaştere sunt interzise spre cercetare fiind secrete, clasificate
(nu se dau la cercetare decât după 50-100 de ani de la scrierea lor) - eu nu le-am putut folosi ca izvoare pentru
http://samanatorul.blogspot.com/2012/03/mircea-valcu-mehedinti-distrugerea-si.html

Vă recomandăm pe blogul nostru:

http://samanatorul.blogspot.com/
Realizari ale geniului românesc dar şi himere
http://samanatorul.blogspot.com/2012/03/realizari-ale-geniului-romanesc-dar-si.html
Voievodul noului imperiu petrolier
http://samanatorul.blogspot.com/2012/03/voievodul-noului-imperiu-petrolier.html
Alexandru Melian - UNGUREANU care decide UNGURESTE
http://samanatorul.blogspot.com/2012/03/alexandru-melian-ungureanu-care-decide.html

Alexandru Melian - APEL LA RESPONSABILITATE SI INTELEPCIUNE
http://samanatorul.blogspot.com/2012/03/alexandru-melian-apel-la.html
Vă recomandăm pe blogul nostru:

http://cleptocratia.blogspot.com/
Film despre dezastrul făcut de PDL în cârdăşie cu PUNR şi UDMR.
http://cleptocratia.blogspot.com/2012/03/film-despre-dezastrul-facut-de-pdl-in.html
Alex Ionescu - Vremea – o armă redutabilă
http://cleptocratia.blogspot.com/2012/03/alex-ionescu-vremea-o-arma-redutabila.html

Un site pe zi: 59 ani de la moartea lui Stalin
http://cleptocratia.blogspot.com/2012/03/un-site-pe-zi-59-ani-de-la-moartea-lui.html
ATENŢIE ! filmul, SECVENŢE DIN SPORTURI EXTREME
NU ESTE RECOMANDAT PENTRU CEI CARE N-AU NERVII TARI
Clic aici şi pentru varianta de pe YouTube:

http://youtu.be/EEu42L0ufBY
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scrierea istoriei recente (1990-2012). M-am limitat la presa scrisă, adică la articolele publicate.
În volumele respective am organizat publicarea doar a unui număr infim de articole, deoarece este imposibil
de parcurs, complet, presa, ziar cu ziar, precum şi revistele respective, începând cu anul 1990 până la zi. Sunt şi
foarte multe ziare şi reviste, iar volumele ce s-ar putea publica pe această temă, cu toate exemplele negative existente
în ele, ar fi în număr mare; abundenţa cazurilor este atât de fructuoasă (în ţara noastră s-au cuibărit şi proliferat
corupţia, hoţia, escrocheria, desfrâul, scăderea moralităţii populaţiei, îndoctrinarea negativă a mulţimilor, amestecul
pregnant al Ocultei Mondiale etc.) încât, realmente, nu pot fi citate, în totalitate.
Ţin să reamintesc – mulţi au făcut-o - că aceste carenţe, astăzi, ne erodează cu deosebită obstinaţie; ele
ne-au aruncat în mâzga îndobitocirii şi a dezvoltării la maximum cu putinţă a instinctelor primare.
Cum s-a ajuns la această situaţie? Pentru a explicita conţinutul lucrării, îmi permit să citez câteva din
învăţămintele părintelui ştiinţei militare, Sun Tzu, cuprinse în “Arta supremă a războiului prin înşelătorie, fără
luptă”:
- Discreditaţi tot ceea ce merge bine în ţara inamicului. Nu-i lăsaţi pe inamici să se unească. Destrămaţile alianţele. (Cum procedează acum, domnul preşedinte).
- Implicaţi reprezentanţii claselor conducătoare ai ţării inamice în afaceri dubioase. Distrugeţi-le reputaţia,
la momentul potrivit, supuneţi-i dispreţului propriilor cetăţeni. (Astăzi scârba faţă de Putere, de Justiţie, de Parlament
şi de Guvern a atins pragul maxim. Aceasta se vede şi din sondajele de opinie).
- Utilizaţi creaturile cele mai ticăloase şi abjecte. (Astăzi – în număr mai mare sau mai mic – sunt peste
tot în conducerea României: Preşedinţie, Parlament, Justiţie, Administraţia centrală şi locală, Partidele politice).
- Răspândiţi discordia şi conflictele între cetăţenii ţării ostile. Întărâtaţi-i pe tineri contra bătrânilor.
(Acest procedeu l-a întrebuinţat Conducerea Supremă a României între diversele categorii şi grupuri sociale: Divide
şi conduce).
- Ridiculizaţi tradiţiile adversarilor. Discreditaţi-le luminătorii de conştiinţă. (Exemplul viu este dat, în
special, de alogenul Patapievici, numit într-o funcţie cheie a culturii de către un alt alogen – aşa cum am arătat eu
în cuprinsul lucrării).
- Perturbaţi, prin orice mijloace, intendenţa, aprovizionarea şi funcţionarea armatei inamicului. Dacă
inamicul este în poziţie de forţă, să ştiţi să-l slăbiţi. Dacă e bine hrănit, să-l înfometaţi. (Aşa cum au făcut-o, atât
preşedinţii României, toţi etnici aşckenazi–cazaro-evrei sau ţigani, începând cu anul 1990, cât şi guvernele, precum
şi parlamentele existente; s-au distrus agricultura, băncile româneşti, economia ţării, instituţiile cheie din stat,
învăţământul, cultura, s-a trecut la formarea capitaliştilor de carton, a atins apogeul decadenţa moralităţii, pauperizarea
populaţiei, schimbarea demografică a ţării etc.).
- Slăbiţi voinţa luptătorilor inamici prin cântece şi melodii senzuale. Daţi inamicului fete şi băieţi tineri
pentru a-i lua minţile (filme „sexi”, proliferarea instinctelor primare, a drogurilor, înlocuirea cântecelor româneşti
cu manele – sunt ridicate la rang de cultură, în special de către postul de televiziune OTV -, înlocuirea obiceiurilor
strămoşeşti prin importul celor americane – în deosebi)
- Infiltraţi-vă peste tot spionii. Bazaţi-vă pe trădătorii care se găsesc în rândurile inamice. (Toate instituţiile
de bază, cât şi partidele politice, au la conducere alogeni, masoni, precum şi cozi de topor dintre români.)
- Dacă resursele ţării sunt epuizate, ţăranii sunt sleiţi. (Populaţia ţării scârbită de numeroasele nereguli, a
devenit indiferentă faţă de tot ce se petrece în ţară, cât şi cu sieşi. Nimănui nu-i mai pasă. Românul şi-a reintrat în
genă: „Ion suflet de slugă”, „Mămăliga nu face explozie”, „Sabia, capul plecat nu-l taie” etc.)
Se pare că învăţămintele au fost luate ca bază în naşterea Francmasoneriei, în redactarea „Protocoalelor
Înţelepţilor Sionului”, precum şi „Protocoalele de la Toronto”. Toate acestea se aplică astăzi în România, devenită
încă un experiment al Ocultei Mondiale. Acest experiment stă la baza scrierii lucrării „Distrugerea şi cucerirea
României fără război”.
Trecând la volumul 2 din lucrare, încerc să argumentez, în continuare, nemernicia conducerii şi a
guvernanţilor, care, prin exagerări schizofrenice îşi poartă copitele în poligonul de experimente incredibile, numit
România.

cea de-a cincia lovitură de stat aplicată nouă,
românilor: Desfiinţarea instituţiilor cheie care sprijină orice stat (Structura de
Apărare a României, Ministerul de Interne. Procuratura, Fascinanta Justiţie
Românească, Învăţământul, Cercetarea, Cultura, Criza din administraţia centrală
şi locală – care se numeşte corupţie generalizată, Infrastructura României).
Dezvolt, prin exemple complete şi indubitabile,

Încheind această succintă prezentare, transmit încă o dată românilor să iasă din amorţeală,
aşa precum ne învaţă imnul nostru naţional, cântat de prea multă vreme, şi pe care încă nu l-am pus
în practică: „DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE !” NU MAI DORMI ! TE-AU CĂLCAT HOŢII !
TREZEŞTE-TE !
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Analele Academiei Române, seria III, tomul XXVI, mem. 3
pg. 13, despre hidronimul Dunăre, termenii themei (ducatului) şi capitală
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Analele Academiei Române, seria III, tomul XXVI, mem. 3
pg. 14, despre guvernatorii themei (ducatului) PARISTRION (par=lângă, istrion=Istru)
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Analele Academiei Române, seria III, tomul XXVI, mem. 3
pg. 15, despre împiedicarea revărsării hoardelor barbare asupra imperiului. Pecenegii şi
cumanii învinşi în lupte.
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Analele Academiei Române, seria III, tomul XXVI, mem. 3
pg. 16, despre Vlahii dintre Dunăre şi Pont (Marea Neagră), foarte numeroşi în
Dobrogea şi Cadrilaterul de mai târziu şi pomeniţi de Ana Comnena pe numele lor
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Reorganizarea activităţilor
ail
şi
m
Ă
e
Sămănătorul după revizuirea CITIŢI-M te prin
r
epa dvs.!
statutelor în luna martie
d
i
ma nilor
ă
aţi-m priete
NOU! Ambele asociaţii se vordocupa
atât de publicistică cât şi de editură
Ca atare, Asociaţia "Semănătorul Tismana"
schimând statutul se ocupă şi de partea de
publicistică şi de partea de editură (Revista
Sămănătorul, articole proprii sau articole propuse,
poezii, eseuri scurte, art. de critică literară, etc)
Site-urile folosite de Asociaţia "Semănătorul
Tismana" de regulă, 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" lucrează în partea de editură şi cu Asociaţia
"Semănătorul Tismana" (Semănătorul-Editura online, Seria Nouă şi seria GOOGLE,
cărţi deja publicate online sau tipărit, cărţi puse la "Sămănătorul - Biblioteca" şi
Sămănătorul - Cărţi publicate, inclusiv articole de critică lit.)
Site-urile folosite de ambele asociaţii au scop publicarea sau republicarea online
(în viitor şi tipărit) cărţilor publicate de autori indiferent de 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
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