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Un editorial
de Nicu N. Tomoniu
membru al LSR

CONSECINŢELE JURNALISMULUI “CAZON”:

Adevărurile despre ţară doar
prin “revistele de nişă”!
www.tomoniu.ro
Ceea ce bătea de mult timp la ochi, pentru mine a devenit o certitudine fermă. Înregimentarea
politică, implicarea în mafia economică şi juridică a revistelor, posturilor de televiziune şi
cotidienelor centrale este bine confirmată din mai multe surse independente. Din Bucureşti, mi
se dă de către un jurnalist - cu care mai făcusem două reportaje - următorul răspuns : “- Aş veni
cu drag domnule Tomoniu ca să facem şi un reportaj legat de aria naturală protejată “Dumbrava
Tismanei”, dar ştiţi cum e, şeful are alte priorităţi!”. Din Târgu Jiu, doi jurnalişti pe care-i ajutasem
să realizeze nişte emisiuni de televiziune la Tismana, se fac că nu mai au timp după ce au trecut
în slujba “noii orientări politice”, aşa cum spuneau în ‘89 generalii “loviluţiei”.
Dar când e vorba de emisiuni TV sau reportaje “cu ţintă aleasă de şefi” la Tismana, sunt
căutat ca oaia grasă iar eu - băiat bun - le dau tuturor un ou de aur plin cu informaţii. “- Haideţi
dle Tomoniu, va rog frumos, lăsaţi via pe altădată, azi dimineaţă am primit ordin să filmez la
mânăstire!”. Car’ va să zică, vorba lui nenea Iancu, filmare “la ordin”! Din Cluj, din Târgovişte
sau Timişoara, ca să nu mai vorbim de Bucureşti, jurnalismul a devenit “cazon”: nu execută
filmările sau reportajele decât la ordin, care ordin, vine “de sus”!
Şi atunci cine mai scrie liber în ţara asta decât noi, aşa numitele reviste de nişă cum ne
numesc... “profesioniştii”? Halal profesionişti! Mai ales ţaţele “profesioniste”: cum deschizi gura
să răspunzi, ţi-a retezat răspunsul cât ai zice peşte dacă nu-i pe varianta veşnicului “de sus”!
Apoi, reporteriţele cu liceu seral, de pe teren, au de regulă normă precisă: 50% de “îîî”,
“ăăă”, “eee” şi alte vocale bine scremute, în rest, bună ziua..., sunt la..., vom reveni cu alte
“amănunte” deseară la ştiri. Bineînţeles, amănunte la a, e, i, â, ă, u, nu la subiect...
În afară de situaţia dezastruoasă din presă şi principalele posturi TV româneşti un
(continuare în pag. 3)
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mare pericol ne paşte din partea reţelelor de distribuţie prin cablu. Sunt alese posturi TV străine,
dar de mare impact la populaţie tocmai datorită subiectelor “senzaţionale”, pretinse ca “ştiinţifice”
unde aberaţiile unor grupuri de interese din oculta mondială sunt subtil introduse în capul
nostru prin metode psihologice, subliminale în mare parte. E cazul posturilor TV, History şi
National Geografic, primul având scop distrugerea teoriei evoluţiei în favoarea teoriei creaţioniste,
a tezei că tot ce e pe lumea asta este creaţia extratereştrilor, al doilea, sugerând “îmbogăţirea”
românului prin vânzarea a tot ce mai are ca patrimoniu prin casele sale. Adică, după propaganda
vânzării pilonilor stategici ai economiei, a vânzării resurselor de petrol şi minerale ale ţării, iată
o nouă stategie de a ne vinde icoanele şi medaliile din casă ale eroilor de război, alte obiecte
din colecţia personală pentru a nu mai rămâne nimic românesc în ţara noastră!
Dar despre atacurile antiromâneşti, vedeţi blogul http://cleptocratia.blogspot.com/
Până una-alta, soarta noastră se joacă la ruleta dâmboviţeană. Acolo se învârte o maşinărie
extrem de complicată. Dac-o dai pe dreapta, s-ar putea să-ţi iese asul de popă, valetul de pică şi
dama cu treflă vestejită. Dac-o dai pe stânga, se învârte până dai de dreapta. E adevărat cu alţi
valeţi şi alte dame dar finalul seamănă leit.
Şi totul e un plagiat, cutumă “a la Ceauşescu”: reclami AEP - Autoritatea Electorală
Permanentă, fie la marele dreptaci fie la marele stângaci, rezultatul e sută-n mie acelaşi ca de pe
vremea primilor secretari PCR de la judeţ în vremurile împuşcatului. Mai exact, când reclamai
preşedintele Sfatului Popular la judeţ, petiţia se întorcea exact la el.
Se ştie bine că AEP a “lucrat” de aşa manieră alegerile locale pentru a se interpreta faptul
că ele au fost fraudate. Aveau şi cifra dată “de sus”: două milioane de alegători!
Azi, reclamaţiile curg gârlă şi darea în judecată a AEP pentru abuzuri e noul hobby al
românilor. Pentru că “frauda electorală” de două milioane de voturi cântată de cucuveaua de la
Cotroceni trebuie să existe în realitate: unii au semnat “pe linie”, alţii au intrat cu soţiile în
cabina de vot, unii îşi schimbaseră buletinul şi nu mai corespundea cu cel de pe liste dar frauda
cea mare la alegerile locale au făcut-o candidaţii la funcţia de consilier local independent. Sunt
poate sute de mii şi s-au aplicat amenzi penale. Vinovat AEP: la inscrierea candidaţilor a cerut la
dosar n acte şi trebuia n+1. Unu ăsta în plus, era o declaraţie că unii n-au găsit “mandatar
financiar”. Adică pe cineva să dea bani de afişe independenţilor. AEP n-au cerut-o anume, ca să
aibă suport minciuna fraudării alegerilor. Ce nebunie este acum prin ţară te-apucă groaza!
Tribunalele îşi declină competenţa trimiţând procesele la judecătorii şi viceversa. Şi pe deasupra,
unde să se judece: în judeţul celui care a făcut “fapta penală” sau în judeţul unde AEP eliberează
aceste amenzi penale pe bandă rulantă, numai aşa ca să nu intre în şomaj între două legislaturi.
Dar despre toate astea, într-un nou blog “Sămănătorul” dedicat abuzurilor autorităţilor,
pentru că tot românul are în ziua de azi un proces, nu? Şi ne salutăm: “- Tu ce proces ai miercuri?”
Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în
luna iunie a anului 2011, de către directorul acestei publicatii - Nicolae N. Tomoniu - editor si
manager al siturilor www.samanatorul.ro si www.dornatismana.ro site-uri sprijinite moral de
Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj şi de majoritatea covârşitoare a autorilor care au avut
lucrări pe vechile site-uri suspendate: Semănătorul (www.semanatorul.ro) şi Editura online
Semănătorul. Noile site-uri sunt sprijiite acum material de autorii care îşi publică lucrările lor,
de asociaţii şi fundaţii care activează în Tismana precum şi de sponsorizări şi donaţii de la
firme şi persoane private.
Conceptual si artistic - tehnic, actualul proiect “Revista Sămănătorul” este lansat de
catre prof. Nicu N. Tomoniu, el înlocuind vechiul Buletin informativ “Semănătorul” care apărea
din anul 2009 pe o iniţiativă şi o cheltuială proprie. Înlocuirea acestuia cu actuala revistă s-a
făcut deoarece buletinul lunar nu putea fructifica activitatea autorilor de la Editura online
Semănătorul şi nici nu le putea promova concret activitatea lor literară. Pe de altă parte, în
Buletinul Analize şi Fapte al ARP referirile la noile apariţii de volume publicate erau inexistente.
De altfel nici Revista Sămănătorul n-a fost amintită de ARP niciodată ci acceptată şi tolerată
tacit, ea apărând exact la împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii online “Semănătorul”.
Revista “Sămănătorul” va apare de acum încolo la adresele:

http://www.samanatorul.ro
Numărul din luna curentă în format Flash
http://www.samanatorul.ro/revista/arhiva.htm Colecţia FLASH a revistei
http://www.scribd.com/semanatorul
Format document simplu scribd
ATENŢIE! Revista în format pdf se trimite prin e-mail numai
membrilor, colaboratorilor şi revistelor prietene.

Pagina 3

Sămănătorul - Anul III. Nr. 4, april. 2013 - IN NUMELE SPERANŢEI

ALEXANDRU MELIAN - (n. 1939, Luizi-Calugara,
Bacau). Critic literar, eminescolog, dizident anticeausist.

RUBRICĂ PERMANENTĂ:«În numele speranţei»

INTERVIU CU MINE INSUMI
Argument : Dialogul cu sine nu este, în mod
obligatoriu, un monolog, aşa după cum dialogul surzilor
este întotdeuna o defilare de monologuri. Despre cei care
vorbesc singuri şi cu voce tare se spune că sunt nebuni.
Îmi asum riscul etichetării nu doar fiindcă ştiu că nu sunt
ne-bun, ci în primul rând pentru că, - stând de vorbă cu
mine însumi – nădăjduiesc să mă aflu în dialog dăruitor
cu ceilalţi...
Autorul
Continuare din nr. trecut
EM - Pot, dar n- o prea fac. Informatica şi ordinatorul,
în loc de a deveni instrumente performante în mâna
profesorului, sunt insinuate în sistem ca posibile
EM - Datele problemei nu se schimbă în esenţa substitute ale acestuia; democraţia, în loc de a
lor pentru cei din urmă. Un om de rând îşi însemna accesul liber şi susţinut al tuturor la
construieşte mai temeinic viaţa, mai profitabil şi învăţătură, a devenit o formă de neantizare a
mai f erit de riscuri dacă pune în v aloare structurilor şcolare şi a relaţiilor profesor-elev.
experienţa înantaşilor săi. Oare naşterea şi
destinul şcolii nu sunt legate de conştiinţa EF - Cred că exagerezi, ca sa fiu elegantă în rezerva
tezaurizării şi f ructif icării cunoştinţelor şi mea, şi cred c-o faci fiindcă, în esnţă, tu eşti un
deprinderilor ? Inclusiv omul primitiv a avut conservator.
această constiinţă. Riturile şi ritualurile lui erau,
în mod fundamental, forme de iniţiere întru EM - Da, sunt un conservator, dar nu în esenţă, ci în
cunoaştere şi spornică făptuire. Una din cugetările chintesenţă. Adică, eu cred că orice fiinţă înţeleaptă
fundamentale pe care gândirea umană a produs- şi orice instituţie devotată misiunii sale trebuie să
o este omul poate cât ştie. Ea sintetizează într- grădinărească dimensiunea conservatoare a
identităţii proprii. Numai aşa se poate asigura
o propoziţie de cristal un adevăr de diamant. .
perpetuarea a ceea ce este bun şi valoros, ca temelii
EF – Dacă stau şi mă gândesc bine, cred că ai perpetui ale oricăror înnoiri. Obsesia noului fără
dreptate..Numai că şcoala de care-mi vorbeşti tu rădacini tinde să substituie vegetaţia naturală cu
începe să devină mai curând o amintire. De vreo butaforia spectaculară. Si ca să-şi dea legitimitate,
câteava decenii încoace, exigenţele şi strategiile se botează,- bineînţeles, nu în
ei s-au modernizat şi democratizat. Informatica agheazma vreunei cristelniţe - noutate post modernă.
şi ordinatorul, democraţia şi televizorul oferă
EF - Mi-ai cam făcut capul calendar...
învăţământului ispitiri foarte spectaculoase.
11

EM - Chiar dacă ţi-ai rimat ispitirile, ele sunt
departe de a deveni poezie...Nu de ispitiri şi
spectacol are nevoie şcoala, ci de temeinicie,
rigoare şi stabilitate.

13
EM – Dacă s-a întâmplat aşa, nu e rău. Inseamnă
că în tărtăcuţa ta începe să se facă ordine,...măcar
în privinţa timpului supus formalizării.

12
EF – Făcând băşcălie de ceva sau de cineva, nu
EF – Păi, cele patru forţe ale lumii moderne pot devii mai convingător. Poate mai vulnerabil. Si ca
contribui foarte bine la realizarea obiectivelor de să ţi-o dovedesc, n-am să mă opresc la jocul de
cuvinte esenţă
care vorbeşti.
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chintesenţă, pentru că există probabil o acoperire
conotativă a lui, ci am să te invit să observi că
uneori te rătăceşti printre redundanţe iar alteori, în
loc să răspunzi la întrebări, te eschivezi în
digresiune ori filozofie.
EM - I-auzi!!! N-ai vrea să fii, măcar tu, ceva mai
concretă, dacă eu m-am rătăcit aşa tare ?
EF - Nu mi-e foarte greu.. Mai întîi, de ce foloseşti
cuvintele bun şi valoros ca entităţi diferite, când
ele se mişcă în aceeaşi sferă semantică ?
EM - S-or fi aflând ele într-o tandră armonie adesea,
dar orizonturile lor de semnificaţie nu sunt identice.
Fie şi pentru că nu tot ce e bun e valoros, aşa după
cum nu tot ce e valoros e bun.
EF – Sofistică şi speculaţie....

EM - Mai întâi că n-am criticat democraţia în sine,
desi, între noi fie spus, democraţia vădeşte în zilele
noastre limite şi efecte perverse, greu de ignorat
şi, în perspectivă, greu de suportat . Aprecierea
mea viza democraţia şi şcoala. Instrucţia şi
educaţia nu
se pot face în chip autentic şi durabil prin maşinăria
votului, oricât de nichelate i-ar fi butoanele şi oricât
de seducătoare mărcile de import. Experienţele
ultimei jumatăţi de secol sunt grăitoare în privinţa
consecinţelor generate de transferul sufragiului
univ ersal acolo unde se modelează copii,
adolescenţi şi tineri .
EF- Daca ar fi grăitoare, asa cum spui tu, ele ar fi
fost „auzite” şi prelucrate de cei care hotărăsc
destinele şcolii. Apoi, eu nu văd de ce ar fi o
incompatibilitate între modelarea instructiv
educativă şi sufragiul universal.

14
EM - De loc. Hai să-ţi dau câtava exemple: drogurile
sunt bune dar nu sunt neapărat şi valoroase.
EF - Iar eu pot să-ţi spun că şi reciproca e valabilă.
Drogurile sunt valoroase pentru că costă foarte
mult, dar
nu sunt bune pentru că ruinează sănătatea.
EM - Bravo ! Răspunsul tău e cea mai deplină
confirmare că îmi dai dreptate. Bineînteles că şi
reciproca e valabilă dacă schimbăm termenii de
referinţă. Important este să observăm că cele două
concepte nu sunt identice şi că unul nu-l poate
substitui totdeauna pe celălalt. Si aici nu e doar o
chestiune de semantică, ci una care vizează
sociologia, politica şi toate strategiile individuale
ori colective. Este acelaşi fenomen pe care-l putem
descoperi în f olosirea cuv intelor nou şi
progres.Aminteşte-ţi discursurile lui Ceauşescu şi
„savantele” noastre şedinţe de învăţământ politic
în care noul era totdeauna identificat cu progresul
şi mai binele..
EF - Nu cred însă că această confuzie, de loc
inocentă, este apanajul exclusiv al lui Ceauşescu
sau al regimurilor comuniste.
EM - Sunt cu totul de acord cu tine. Si aceasta nu
numai pentru că ai dreptate, ci şi pentru că practic
ai acceptat şi ai înţeles de ce nu e nimic redundant
în enunţul „perpetuarea a ceea ce e bun şi valoros”.
Care era cealaltă nedumerire a ta ?
15

Imagine din
blogul
Alexandra Ababi,
Mediaş

EF - Cea legată de criticarea democraţiei.
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EM - Din păcate graiul realităţii se loveşte de
surzenia urechilor decizionale ori de slăbiciunea
lor aperceptivă. Cei trimiţi să ia decizii în acest
domeniu sunt ca nişte afoni la conducerea unor
orchestre, când nu se întâmplă să fie nişte bieţi
bufoni rătăciţi dincolo din arena care li
se potriveşte. Privind cea de a doua orbire pe
care o marturiseşti...
16
EF - Nu înţeleg de ce îţi imaginezi că aroganţa
ta, acest aer de superioritate cu care mă tratezi,
- şi care de altfel nu ţi-e proprie în relaţiile cu
ceilalţi – te face mai convingător, mai interesant
sau ...mai simpatic.
EM - Draga mea...dragă ! Când cineva spune
„nu văd”înseamnă pur şi simplu că e orb.
Punct!...Dincolo de sinonimia a cărei realitate nu
poate fi contestată, sigur că e puţină maliţie în
formularea mea. Cred însă că , din când în când,
nu strică să fim - un pic măcar - maliţioşi cu noi
înşine. Să ne privim cu mai puţină bunăvoinţă si
admiraţie ...
EF – Păi, nu-i destul c-o fac alţii ?..
EM – Probabil că nu. Judecata lor ca şi a celor
care ne admiră sau sunt binevoitori poate fi
circumstanţializată
de mulţi factori şi modificată anamorfotic.
EF – Iţi amintesc ce spunea Garabet Ibrăileanu
în această privinţă : „Nu spune nimic de bine
despre tine pentrucă nimeni nu te va crede. Dar
nu spune nimic rău fiindcă toata lumea te va
crede”.
17
EM –Ei, tocmai aici este suprema întelepciune :
să ştii că singura fiinţă pe care n-o poţi amăgi - şi
pe care nici nu trebuie să încerci a o face – este
propria fiinţă. Aşa după cum tot ea este singura
posesoare a colacului de salvare existenţial ori a
bolovanului menit să te scufunde. Deci, aroganţa
de care-mi vorbeşti este reflexul constiinţei, sau
poate al dorinţei, ca măcar o parte din mine să
fie mai bună decât este şi mai rodnică decât
pare..

aceasta aventură, răspunzându-ţi la întrebări, stau
de vorbă cu mine însumi. Aşa încât, îmi pot permite
să nu fiu protocolar cu Eva din mine care pune
întrebări. Revenind însă la remarca ta ironică, am
impresia că percepţia ta asupra digresiunii este una
aproape pejorativă.
EF – Nu, este una funcţională.
18
EM – Daca este aşa, ar trebui să ştii că digresiunea
autentică păstrează totdeuna funcţionalitatea
cordonului ombilical care leagă mama de făt.
EF –Este destul de greu să disociem autenticul de
inautentic...
EM - Aici, validarea aparţine cititorului şi sistemului
său apercetiv. Dar să mă refer la cea de a doua ta
observaţie, ca să nu-i mai spun „orbire”. Democraţia
este unul dintre mecanismele de funcţionare şi
reglare a vieţii social-politice întemeiat pe ideea
opţiunii exprimate de toţi cetăţenii majori ai unei
colectivităţi umane, sănătoşi mintal şi neinvalidaţi
moral, în vederea alegerii, pentru o perioadă de
timp, a conducatorilor politici, începând de la o
anumita vârstă, de obicei de la 18 ani. Deci,
democraţia nu se exercită prin copiii de la gradiniţă,
prin elevii care n-au împlinit o anume vârstă. Iar
explicaţia este foarte simplă. Ca să poţi exprima o
opţiune validă social trebuie să ai capacităţile
intelectuale, morale şi psihice ajunse în stadiul de
fructificare. Inainte ca floarea să se transforme în
rod, fructul nu este decat o devenire. Actul instructiveducativ este un proces de grădinărire iar grădinarii
nu-şi fac treaba consultând, prin vot democratic,
legumele când, cum şi cu ce să le grădinărească.
19

EF - Poate totuşi, dincolo de divagaţii mai oferi
şi răspunsuri problemelor puse în discuţie. Mai
ales că felul în care mă tratezi e departe de cel
de care se bucură un reporter adevărat.

EF – Cu aşa comparaţie cam rişti să faci ghiveci
din legumele tale...

EM – Dar tu nu eşti un reporter adevărat... Aşa
cum eu nu sunt obiectul unui interviu obişnuit. În

EM – Orice comparatie poate dev eni
discutabilă. . Dar, fiindcă nu-ţi place comparaţia
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mea, o abandonez ....în grădina de zarzavaturi.
Ceea ce vreau să spun, în esenţă, este că şcoala, în
sens generic, cunoaăte un proces continuu de
rătăcire. Printre cauzele importante se afla tocmai
contaminarea centrilor săi v itali cu v irusul
democratismului demagogic, foarte activ în Europa,
mai ales, dupa al doilea război mondial. Raporturile
profesor-elev au fost bulversate, relaţiile elev-obiecte
de studiu au fost haotizate, inspectoratele şcolare şi
ministerul de resort au devenit un soi de giruiete
decizionale care acţionează după cum bate vântul
politicii, în perpetuă schimbare, cel puţin o dată la
patru ani. Si toate acestea sunt, în ultimă instanţă,
consecinţa perversă a valorizării inadecvate, într-un
spaţiu cu specif ic inconfundabil, a doua idei
generoase: democraţia şi libertatea .

21
EF – Interv enţia mea şi-a lăsat f raza
neterminată...

EM – Intervenţiile tale lasă câteodată multe
lucruri neterminate... Voi încerca totuşi să termin
fraza... Deci, când toate cele amintite mai înainte
se întamplă, - şi nu am introdus în ecuaţie gravele
perturbări ale şcolii din anii „socialismului
victorios” – nu trebuie să mire pe nimeni faptul
că, de câteva decenii bune, în Europa, dacă nu
şi prin alte părţi, se vorbeste constant de criza
învăţământului, de fenomene de analfabetism,
de nivelul tot mai precar al culturii generale a
tinerilor, de i/amoralitaea care bântuie mai toate
societăţile, de pulverizarea unor table de valori
EF - E foarte curioasă pentru mine această rezervă care şi-au vădit perenitatea milenii, de însusi
faţă de democraţie şi libertate a cuiva care a avut de flagelul terorismului care a cancerizat planeta
suferit toată viaţa ca urmare a devotamentului, noastra în ultimul timp.
uneori fanatic, faţă de democraţie şi libertate !
EF - Trebuie să observ că perspectiva ta e destul
de catastrofică iar şcoala e văzută ca o veritabilă
20
cauză a apocalipsei care se apropie.
EM - Nu e vorba de rezerve faţă de aceste două
valori, ci faţă de aplicarea lor abuzivă, inadecvată, EM – Deşi nu mi-e greu să-ţi observ ironia, am
mercenară. Când autoritatea profesorului este să te dezamăgesc spunandu-ţi că eu chiar cred
pulverizată în numele unui soi de egalitarism în traiectoria catastrofică a şcolii contemporane.
democratic între cel care modelează şi cel care este (va urma)
Alexandru MELIAN
modelat, când elevul este invitat să-şi aleagă
disciplinele de studiu şi manualele, ba chiar este
solicitat să dea note profesorilor săi, când în numele
drepturilor copilului se încurajează delaţiunea contra
părinţilor şi a dascalilor, când telev iziunea
organizează emisiuni precum „Profesor de milioane”
unde, sub umbrela anonimatului, toţi leneşii şi
derbedii şcolilor bombardează internetul cu note de
1 (unu) pentru profesorii exigenţi ori numai corecţi...
EF - De altfel, însuşi titlul emisiunii mi se pare
pejorativ şi insultator.
EM - Bineînteles. Intr-o lume alienată de obsesia
banului şi rătăcită în promovarea valorilor tocmai
pentru că banul a fost transformat în suprema
valoare...
EF - O valoare care, din păcate, le subordonează pe
toate celelalte
EM – Mă bucur să constat că, de această dată, ne
aflam în deplină armonie ! Da, într-o asemenea lume,
a raporta prof esorul la parametrul milioane
înseamnă,în esenţă a-l macula. Chiar dacă sintagma
poate avea sensul de apreciere superlativă. Asa cum,
de altfel, premiul însuţi, decis prin plebiscitarea
amintită, poate fi perceput nu ca
o recompensă, ci mai curând ca o dispensă.

Imagine din
Revista Clipa
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AL. FLORIN ŢENE - (n. 1942). Poet, critic literar,
romancier, promotor cultural

INELUL DE IARBĂ
- Roman Capitolul I

I
„Oare nu-i mai multă fericire
în a lua,decât în a dărui?”
Friedrich-Wilhelm Nietzsche

„Privind Oltul copilăriei îmi aduc aminte de Rin
unde pe podul de la Konstanz am făcut
fotografii cu soţia. La kilometrul 555, la poalele
stâncii Loreley am intrat în orăşelul Sankt
Goarshausen, unde am băut o cafea la o
cârciumă cu aspect elveţian”. Sacadatul
mersului de tren l-a făcut să adoarmă cu capul
rezemat de perdeaua de la geam. Visul l-a
cuprins.
Am plecat aseară din burgul medieval, aşezat
în centrul Ardealului, cu Intercity, „Săgeata
Albastră”, dar nu înainte de a citi pe Internet
ziarele de seară. Acestea anunţau o relativă
stabilitate politică în capitala ţării. Mă aflam
singur la fereastra vagonului. Celelalte
canapele dormitau libere invelite în pluşul
albastru. Era ora 23:00 şi trenul aluneca, şarpe
fosforescent, printre dealurile transilvane.
Noaptea ne cuprinsese ca o lavă în
imponderabilitatea spaţiului şi timpului.

Înainte de a muri autorul acestui
roman a plecat cu acceleratul spre oraşul
natal. După ce şi-a aranjat micul geamantan
pe plasa de bagaje de deasupra capului s-a
aşezat pe locul său, desfăcându-şi nasturii
de la haina de piele, trăgând fermoarul.
Privea cu nostalgie pe fereastra vagonului
care deja trecuse de Apahida. „Mă duc să
mai văd locurile natale, cine ştie dacă le mai
pot vedea până când… Ultimul meu romanul,
pe care îl am pe un compact-disc, aflat întrun tub de alamă, am să-l îngrop sub o tufă
de măceşi pe Mohâia unde ne duceam în
tinereţe, eu şi soţia, să privim trenurie, care Când am intrat în Gara de Nord laptele dimineþii
veneau de undeva şi se duceau în altă îº i prelingea stropii pe ferestrele vagonului. Pe
direcţie, oprind trei minute în gara oraşului, peron, oamenii se salutau, scoţându-şi pălăriile
nu departe de locul unde ne aşezam să le de fetru, iar papioanele sunt la mare cinste.
privim, în fiecare duminică. Toată săptămâna Hamalii strigau cât îi ţineau gura. Pantofii
eram la servici, să construim socialismul cum scârţâiau, iar în lacul lor puteam să-mi aranjez
ne minţau Dej şi apoi Ceauşescu. Iar mustaţa. La ieşirea principală, intr-o birjă, mă
duminica ne duceau la muncă voluntară. Aşa
că, numai după amiezile duminicilor ne
bucuram de visurile pe care n-i le închipuiam
odihnindu-ne pe Mohâie. Trenurile treceu cu
ferestrele licărind în soare şi dorul de ducă
se luau după ele. Mă duc să ascund acest
roman, fiindcă nu de puţine ori oamenii
preşedintelui au încercat să pună mâna pe
el. Pe motive politice, dar mai ales că scriu
despre amanta lui. Nu doresc să sufere cei
doi băieţi ai mei...” Şi trenul înfăşura
distanţele pe roţi, alunecând pe Valea Oltului,
Gara de Nord la începutul sec. XX
în undele căruia se oglindea garnitura.
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aştepta pictorul Pallady. Mă atenţionă cu
bastonul ridicat. Mă aşezai lângă el şi birjarul,
dând bici cailor, ne îndreptăLasă-l
direct spre
sala
încolo
cu
„Cartea Românească”.
opincile lui cu tot. N- Coane! Iată ce scrie Tudor
avem
Arghezi
noi bani.
despre
Cât
vrea pe ele
mine! Şi, cu glasul lui baritonal,
îmi?citi din
- Optînlei.
prefaţa catalogului: „Delicat
nuanţe şi
A...n-am
mumă.
splendori f ragile, meşterul nostru
ne
Dacă
aş
av
ea pe
un
povesteşte tainele culorilor văzute
franc, m-aş mărita.
dinăuntru, învăluite în borangic”. Am tăcut.
Ţiganul care auzi
Cuvintele îmi vuiau în urechi.
Ajunşi
discuţia
intrălaîn sala
curte
amintită, am intrat. Un val de
culori
se aşeză se
pe revărsa
grămada
peste noi.
de lemne şi zise:
- Lasă dodă, că ne –

Drăgăşani la începutul sec. XX
Zambaccian reţinuse dejanţelem
un tablou
noi cu
intitulat
plata.
Dacă n-ai
„Noutăţile zilei”. Mie îmi plăcuse
un bani,
peisajpoate
de
Răspunsul
îl dăduPoate
controlorul
de bilete, care,
ai bucate.nu
Ceva
făsui,
cartofi, ceapă.
şi
pe malurile Senei, intitulat „Gemenii”,
pentru
niscaiva
mălai,
sare.
Poate
ai
şi
un
chil
de
gaz,
că
ntrecând
pe
lângă
mine,
mă
anunţă:
că sunt eu născut în zodia aceasta, ci pentru
am mai Între
aprins timp,
lampa de
trei săptămâni.
- Urmează
GaraNe
deculcăm
Nord!
cei doi copaci pictaţi acolo.
odată cu găinile.
Zambaccian se apropie de mine şi-mi şopteşte: S-a trezit brusc, buimăcit de vis. După ce cu
Bunica se uită la mine
cu drag,
văzus-a
şi opincile
dosul
palmelor
frecat la ochi şi privind pe
„Tablourile bune nu sunt niciodată
din cauciuc scumpe,
din cameră de maşină. Erau noi şi luceau.
fereastră
a
observat
că se vede, nu departe,
fereşte-te de cele ieftine!”. Cred
Dupăcăvernisaj,
erau dateam
cu untură.
peste Olt, turnurile Mănăstiri Turnu. În zare
plecat la „Suzana”. Erau acolo- Bine
Ressu,
mă,Steriadi,
dar vezi să mă asculţi şi să te duci
Han, Tonitza, Minulescu, Adrian
Fiind
unde teManiu.
trimit, auzi
? se arăta maiestos Muntele Coziei, înalt de
vorba despre pictori amatori,
- Fac
dar
orice
mai
ai nevoie,
ales 1668
dar mimetri,
le ei ?mărginit de Ţara Loviştei.
Când
am fost
mairepede
tânăr am urcat cu cei doi
lăsai
să sele-am
tocmească cu ţiganul
şi intrai
despre tabloul achiziţionat Ode
mine,
în grajd la vacă, să râ feciori ai mei până la Mănăstirea Stânişoara.
răspuns:
- Şi când mă gândesc că eu l-am plătit o dată Ridicată la baza stânci în vârful căreia se află
o cabană. S-au dus vremurile acelea!
şi el mă plăteşte o viaţă întreagă.
Toţi m-au aplaudat. La întoarcere, spre Gara Trenul muşca din distanţe pe când bătrânul
de Nord, în birjă, se afla şi un bărbos ciudat. scriitor a adormit din nou. Trecând de haltă
Asculta ce vorbeam cu Pallady. La un moment Prundeni s-a trezit. „În câteva minute ajung
în gară...” a gândit. Şi-a luat bagajul din plasă,
dat, ne-a replicat:
- Dacă cineva mi-ar dovedi că Hristos se află şi mergând spre uşa vagonului cu o mână sîn afară adevărului, atunci aş prefera să rămân a încheiat la haină de piele. Prin geamul uşii
a văzut Moara Olt, casele micuţe acoperite
cu Hristos decât cu adevărul.
– Într-adevăr, suntem „Un miroir profond et de vegetaţie. Garnitură de tren a încetinit din
viteză şi a oprit în staţia municipiului
sombre”, replică prietenul pictor.
Coborând în faţa scărilor Gării de Nord, Drăgăşani. Pe peron îl aştepta doi foşti colegi
bărbosul din birjă mi-a întins mâna şi se şi un reprezentant al bibliotecii din localitate.
*
recomandă:
S-a
certat
cu
Maria
pe
motiv că băuse două
– Dostoievski! Unde mă aflu şi în ce timp?!
sticle cu bere. Trist şi îngândurat a ieşit din
apartament coborând cele 16 trepte de la
etajul întâi. Cu mâinile la spate Dorin a
traversat strada îndreptându-se spre parcul
din cartier. De când se căsătorise, şi erau ceva
ani de atunci, îl tot teroriza cu aceeaşi
întrebare: „De ce bei?” Maria, având pe tatăl
beţiv, avea obsesia că poate şi soţul, scriitorul
Dorin Moisescu, o să ajungă un alcoolic
precum tatălui ei. Mergea şi briza de
primăvară îi mângâia faţa. Simţea în obraji
cum pulsează sângele. Îşi aduse aminte
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cum îi ardea pulpele picioarelor când a avut-o „Seamănă cu genunchii lui Vasilica. Nu! Mai
pentru prima oară pe Vasilica, editoarea lui.
degrabă cu ai Mariei!” Femeia de alături
scoase din geantă o carte pe care începu să
Era o seară de vară când soarele îşi trimitea o citească. „Dacă ar veni Vasilica aici, mi-ar
ultimele raze prin geamul camerei unde se afla alina durerea din suflet”. De fapt nu de puţine
editură. Alături de femeia trecută puţin de ori se întâlneau pe această bancă, loc unde
patruzeci de ani, corectând ultimele pagini din se odihnea, din când în când şi cu soţia, căruia
romanul proaspăt cules la calculator, îşi simţea îi povestea subiectul viitorului roman. La care
sângele zvâcnind în genunchiul ce-i atingea ea îi aducea unele completări. Această
discret pulpa cărnoasă şi apetisantă a femei duplicitate îl caracteriza, fiind din Zodia
de alături. La început i-a fost teamă că Vasilica Gemeni. Simţea că le iubeşte pe amândouă.
îşi v-a retrage piciorul. Dar nu a fost aşa. Într- Dorin, nu de puţine ori, le lua în seamă. Dar,
un târziu când corectau ultimele pagini, despre acest roman la care lucra, nu i-a
simulând că doreşte să vadă mai bine ecranul mărturisit nimic. „Mă bucur că Maria nu a aflat
monitorului şi-a tras scaunul mai aproape despre relaţia mea”. Parcă ghicindu-i
punând mâna dreaptă pe pulpa femeii. Aceasta gândurile, femeia de alături a pus cartea
nu a reacţionat. Şi mâna a rămas acolo. Nu deschisă între ei şi îi spuse:
mai era atent la pagini. Doar Vasilica corectă. - Ştiam de mult de relaţia ta cu Vasilica!
El, cu timiditate, îşi mută târîndu-şi palma, ca Surprins, Dorin a întors capul şi văzând-o pe
un şarpe ce-şi urmăreşte prada, pe pulpa femeii Maria i-a luat mâna şi o sărută. Între ei se afla
mai sus până la chiloţi.
ultimul lui roman editat de Vasilica.
- Nu acum, Dorine! După...
Auzind aceste cuvinte simţul vânătorului s-a
trezit în el. Îi întoarse capul şi o sărută prelung.
Vasilica se ridică şi cu picioarele desfăcute s-a
aşezat în poala lui.
- Dorine, de mult ţi-am citit romanele şi mă
visam să fiu un personaj în paginile tale erotice.
Să simt bărbăţia ta, să uit că am soţ şi un băiat
mare.
Dorin nu mai auzea ce-i spune. Mâinile
înfrigurate i-a rupt chiloţii şi... totul s-a
transformat într-un ritm ameţitor acompaniat de
gemetele de plăcere ale femeii.
Nici nu a ştiut cum a ajuns în parc. Şi-a ales o
bancă retrasă lângă un pin. La peste o sută de
metri pe drumul principal trecea în acel moment
un tramvai modern cumpărat de municipalitate
de la polonezi. Îşi aduse aminte pentru ce se
află singur pe această alee. Fără să vrea prin
minte îi trecu o întâmplare cu socrul lui, pentru
care el, cunoscutul scriitor, lăudat în mai în toate
revistele literare, suferea datorită apucăturilor
acestuia.
*
Dorin se trezi din visare când o femeie se aşeză
lângă el. Nu întoarse capul. „Să nu o
stânjenesc” gândi. Doar cu coada ochiului i-a
privit genunchii descoperiţi de o fustă vernil.

Port femeiesc la începutul sec. XX

Citiţi întregul roman «INELUL DE IARBĂ» aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Al_Florin-Tene-Inelul_de_iarba.pdf
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FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti Gorj) - prozator, poet.

Petrilică, „haiducul” de
la Tismana
- Oameni, aşa cum au fost -

În duminica a şaptea, după Rusalii, de
Sf. Ierarh Nifon, când Mântuitorul Iisus a
vindecat cei doi orbi şi un mut în Capernaum
– cu o săptămână înainte de Sf. Marie Mare,
era mare agitaţie pe Valea Tismenii. Lume
multă la cârciumă, la „Rozica”. Flăcăi, fete,
gură-cască şi toţi lăutarii din mahala, cu mic
cu mare, aşteptau coborârea din munte –
pe drumul Schitului, a vestitului cioban –
haiduc Petrilică al lu’ Tabără. Îşi cobora oile
în sat. Păscuseră toată vara prin munţi. În
fruntea convoiului, opt-zece măgari, purtând
samare grele: cojoace, brădoaice pline cu
brânză, caş, „bodănoase” de la stână…
În urmă veneau oile, şerpuindu-şi
plapuma de lână, încadrate de câini mari,
lăţoşi şi harnici. Urmau caii, încărcaţi cu de
toate.
Deodată, din norul gros de praf, stârnit
de dobitoace, apare un munte de om. Călare
pe un cal sur, îmbrăcat în costum ciobănesc,
purta la chimiru-i lat, din piele, două pistoale
aşezate în cruce, la burtă. Falnic !
Ca la un semn nevăzut, lăutarii – cu
instrumentele sub braţ se apropie smeriţi de
cel care le zice cu blândeţe:
1972, Oslea - Gălăţescu Petre (Petrilică) călare
pe calul lui alb

Petrilică la o bere cu
"tinăretu'"...

- Bă, … mama voastră de… ca să nu
vă laud !
- Să trăiţi don’ Petrilică !
- Lasă, mă… că ştie don’ Petrică ce
zice…
Se spune că există pe lume două
categorii de pupători în „dos”: „una formată
dintre aceia care pupă pe cei de „sus”, alta
(aproape inexistentă), care ar trebui să
pupe pe cei ce fac ceva pentru comunitate.
Evident tot în dos”.
- Bă… anu’ ăsta m-am hotărât să dau
ca premiu o putină cu brânză, tarafului care
îmi va cânta ceva… aşa, de jale, să plângă
şi oile, să ragă şi măgarii…
Petrilică sare de pe cal, ia frâiele cailor
în mâna-i cât lopata şi îi bagă în cârciumă,
la umbră. Să se odihnească şi ei ca oamenii,
că or fi obosiţi după atâta amar de drum. El
iese afară, la aer, întinde ţolul vărgat pe
iarba verde, se aşează turceşte şi cheamă
băiatul de prăvălie, care vine însoţit de
însăşi doamna Rozica, patroana.
- Luaţi un berbec, pe cel mai gras,
tăiaţi-l şi la proţap cu el. Până se face o să
mănânc o bucată de brânză cu
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mămăligă. Oricum de-aici nu plecăm până
dimineaţă !
Începu muzica. Săreau scântei din
arcuşurile care, în mâinile dibace ale
lăutarilor, se repezeau în sus şi în jos,
despicând trupul viorilor. Geagu Petre
Cătăroiu, Petrică Moşu, Rugină al bătrân,
Victor Lulea stăteau mai în faţă, lângă
Petrilică. Urmau cei tineri: Gheorghiţă Argint,
Mitică Chibrit, Stricăfer, Călae, Zară, Victoriţa
lu Toacă şi Titina lu’ Chibrit se întreceau cu
gura, ca prigoriile.
După câteva ore de cântat, Petrilică îi
pofti la masă.
- E… acum hai să mâncaţi şi să beţi
ceva, că după aia… avem treabă. Nu scăpaţi
până dimineaţă !
Noaptea trecu repede. Oile păşteau
mărunt în zăvoiul dintre cârciumă şi apa
Tismanei, caii moţăiau stând în picioare;
oamenii… aburiţi de oboseală se mişcau mai
greu. Deodată Petrilică li se adresă cu o voce
de tunet:
- Bă… vedeţi putina aia cu brânză de
lângă gard? Când dau eu semnalul, cine
ajunge primul, a lui să fie, toată. Unu… doi…
trei !
Toţi o luară la fugă spre putina cu
brânză. Scăpară şi viorile. Se îmbulziră aşa
de tare, care mai de care să apuce o bucată
de brânză, încât bietul vas din lemn se
desfăcu în bucăţi, conţinutul se rostogoli pe
jos, oamenii se călcară în picioare. Brânza
lipită de haine şi de feţele lor nu mai putea fi
recuperată. Se uitau toţi spre Petrilică. Nu
apucaseră nimic.
- Bă… buni aţi fi voi, nu zic nu, dar vă
strică lăcomia, bat-o Dumnezeu s-o bată !
Ce era dacă împărţeaţi brânza frumos, cu
bucata? Acum ce mai duceţi acasă la copii?
La Stâna Ursului din Muntele Oslea, în anul
1972

Polina Bunica
autorului,
povestitoare...

II
- Altă dată – îmi povestea bunica
Polina, Petrilică fu chemat la Postul de
jandarmi, la Tismana.
Nu ştiu ce făcuse rău pe la munte.
Ziceau oamenii că trecuse cu turma lui de
oi (vreo trei sute) prin alta, a unui om care
avea mai puţine. Când au ieşit oile, erau mai
multe cu jumătate din turma mică. Pe
ciobanul păgubit l-a legat de un gorun. A
stat omul acolo câteva zile până a fost găsit
de nişte ciobani care au şi povestit cazul.
Alţii ziceau că ar fi avut legături şi cu
transfugul Troacă din munţii Cernei, căruia
îi ascunsese un pistol automat în lâna de
sub burta unui berbece. Lumea vorbea
multe. Cert este că din clădirea Postului de
jandarmi, Petrilică a ieşit cu cătuşele pe
mâini.
Trebuia dus la Baia de Aramă, la raion.
Îl însoţea un jandarm tânăr, care s-a urcat
în şareta jandarmeriei, iar pe arestat l-a legat
cu o sfoară de şaretă, ca să meargă încet
pe jos. Cam pe la Salca Pocruii, pe la Troiţă,
Petrilică se ceru pentru necesităţi.
- Măi nea Petrilică, uite îţi desfac doar
o singură mână, dar bagă de seamă că dacă
încerci să fugi te împuşc, să ştii !
- Stai liniştit că nu te bag eu în belele !
Omul se aplecă uşor pe vine, făcu
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1978 - Petrilică in lunca Sohodolului de Vânăta

în mână, iar când tânărul jandarm se uita
în altă parte, îl plesni peste ochi cu
„încărcătura” încât omul legii luat prin
surprindere, fi repede dezarmat.
Petrilică trecu pe poteca din luncă,
prin fânul mare şi se duse acasă la
Ungureni.
Noaptea îşi luă oile şi plecă cu ele
spre Jiu, ca să-şi piardă urma. Îl prinseră
zorile în Tg-Jiu. Conduse turma pe digul
Jiului şi ce îşi zise, ia să bage el oile în
Grădina Publică a oraşului, să mai pască
ceva gazon proaspăt. Cam pe la amiază,
oile lui Petrilică păscuseră deja toate florile
plantate şi îngrijite de Primărie. Când au
venit paznicii, Petrilică, ieşit înainte cu
ciomagul în mână:
- Staţi… să nu-mi deranjaţi animalele,
plătesc paguba şi… atât !
Aşa a şi făcut. Numai că până ce
contabilii Primăriei Tg-Jiu au calculat
pagubele produse parcului, Petrilică s-a
gândit să dea vreo două ture prin oraş cu
Dricul de la pompe funebre, aşa să-l vadă
lumea. În dricul vopsit negru de care
trăgeau patru bidivii frumos împodobiţi, în
vitrina de sticlă stătea Petrilică întins pe
spate, cu mâinile pe piept, cu pălăria pe
cap – mare cât un acoperiş şi cu ciomagul
pe lângă el. Lumea privea uimită, bărbaţii
îşi descopereau capetele la trecerea
mortului, urmat de famfara regimentului.
- Acesta nu-i Petrilică Tabără? Săracu
şi era atât de zdravăn…
Multe a mai făcut haiducul nostru în
viaţa lui. Odată, cică s-a dus la
Penitenciarul din Tg-Jiu să se intereseze
cum poate să se odihnească acolo câteva
zile. A bătut la poartă, iar un caraliu îl
întreabă:

- Ce-ţi trebuie măi ciobane, ţi s-a urât
cu libertatea?
- Nu tată, dar vreau şi eu să văd cum e
înăuntru. Tare curios mai sunt ! Ce trebuie
să fac să fiu primit la voi?
- Vezi-ţi de treabă omule, aici sunt
numai
răufăcători,
borfaşi,
hoţi,
scandalagii…
Nici nu termină omul vorba că se şi
pomeni cu o palmă peste faţă de intră
înăuntru forţat. Aşa ajunse Petrilică şi la
puşcărie. Ar fi stat acolo o săptămână, după
care a evadat.
Toate acestea se întâmplau înainte de
apariţia regimului popular: republica şi
circulau din vorbă în vorbă.
Timpul trecea, haiducul nostru
încărunţise, securitatea devenise mai
neiertătoare.
Îmi aduc aminte că într-o perioadă era
interzisă cu desăvârşire tăierea mieilor de
Paşti. Pentru alţii, mai fricoşi… Pe bătrânul
Petrilică l-am întâlnit la Tismana – la brazii
de la Gară, în marginea şoselei, tăind miei. Îi
jupuia spânzuraţi de un copac.
- Hai tată, ia că-i dau ieftin !
Tăiase vreo zece-cincisprezece, ajutat
de un briceag în formă de peşte pe care îl
ţinea legat cu o aţă de chimir. Obosise, avea
peste optzeci de ani. Se aşezase la o masă a
bufetului, afară, cu o halbă de bere înainte.
Era tare supărat, ofta.
- Ce s-a întâmplat nea Petrilică ?
- Sunt supărat rău de tot. Ieri, în deal în
Sporeşti m-a bătut Ghiţă Brânzan ! Nu mă
doare, mă doare sufletul. Cine-am fost şi ceam ajuns !
Lacrimile i se înnodau sub bărbie şi se
ştergea la nas cu mâneca de la cămaşa

La Stâna Ursului
din Muntele Oslea,
în anul 1972

"Pretinii" lui Petrilică din satul Ungureni - Tismana
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albă, cusută cu purecei.
Peste vreo două – trei zile am auzit
că a luat foc conacul lui Ghiţă Brânzan, cu
clăile de fân cu tot.
Florian Văideianu
Jurist
În imaginea din dreapta:
Petrilică in costum de
ungurean, cu fata lui, Miluşa şi
ginerele Nelu Pau
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Citiţi articolul original “Petrilică, „haiducul” din Tismana” aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/04/florian-vaideianu-petrilica-haiducul-de.html
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VASILE MIC - poet şi grafician, jud. Satu
Mare. Publică în revistele:
CETATEA CULTURALĂ, Cluj-Napoca
http://cetateaculturala.wordpress.com
Revista CITADELA, Baia Mare
Revista "Destine literare", Canada
www.scriitoriiromani.com

POEZII
Avem un foc
Numai azi
Putem face curat
Prin sufletele noastre.
Avem un foc
Îl putem stinge
Cu foc.
Avem zăpada aceasta,
Facem din ea
Vis.
Din raze de lumină
Clădim
Punţi.
Din raze de soare
Scări vom înălţa…
Chiar dincolo
De zbor.

Inima ei
Inima ei
A încăput într-un suflet.
Şi într-o poveste
Şi-a făcut loc.
Sub un cer,
Într-o lume
Precum aceasta,
Aceeaşi inimă,
Acelaşi suflet…
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Oficial –
Pentru că neoficial
E de rău!
Numai caii
Pădurii Letea
Nu au minister…
Dar sigur au
Un abator
În aşteptare!

Să poţi lua trecutul

Grafica:
Vasile Mic

Să poţi lua
Trecutul,
Să-l închizi
Undeva.
Să poţi lua
Lumea, s-o pui
În inima ta.
Viitorul
Să poţi să-l iubeşti…
Chiar în timp
Ce strănepoţii
Ţi-i creşti…

Pierderea rădăcinii
Un minister al
aerului

Regina
A pierdut
Rădăcina
Ce trează
Era
Să o ţină.

Pădurile
Au fost despărţite
De aer.
Fiinţează un minister
Al aerului.
Şi un minister
Al culturii
Avena sativa.
Un alt minister,
Al urşilor braconaţi
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La rădăcina zidirii

Toţi

La rădăcina
Zidirii
Cerului
S-a pus şi o lacrimă.
Din privirile zeilor
S-a desprins
Lumina…
Culorile
Chiar noi
Le-am adus
Pe pământ.

Ţăranul

Patria rămâne o
ghicitoare

R ă z b o i u l
lumilor

Patria
Rămâne
O ghicitoare;
Poate să facă
Vrăji…
Ca să lungească
Noaptea,
Poate să prevestească
Atenţionări
Cod galben
Pentru zăpezi
Roşii, roşii…

Cu temple şi infern
Suntem
O planetă iscoditoare.
Avem intervale de timp
Cu vise,
Cu năzuinţe de zbor,
Nemăsurată
Iubire.
Suntem o planetă
Fără zei…
Şi cu zei,
Cu temple
Şi infern.

Trăim
Trăim
Pentru sacul de mălai
Ce ne poate aduce
Zâmbetul
Fiecărei dimineţi.
Trăim
Încă…
Trăim!
Citiţi

Ţăranul
Îşi va căuta
În sine
Puterea.
Pământul,
Din când în când,
Sigur va reveni
În visele sale.

Războiul
Lumilor
Se duce între un pâlc
De haiduci
De-ai noştri
Şi armata divină.
Bătăliile
Se văd crunte,
Învingători…
Nu sunt.

Vom
judeca
lumea
Vom judeca
Lumea
Cu putină îngăduinţă.
Poveştile
De dragoste
Vor fi puse
În consens
Cu lumina.
Nicio floare
Nu va fi lăsată
În bezniă.
Nici un anotimp
Nu va fi
Privit
De la fereastră.
Păsările,
Departele,
Glonţul de argint…
Ne vor ajuta
În demersul
De a judeca lumea
Cu puţină îngăduinţă.

Primprejur,
Dealuri
Sterpe
În oglindă,
Corbi
Ciugulind
Din stânga
Şi din dreapta,
Din soare,
Din tei,
Din trecut,
Din vieţile
Viitoare.

Toţi
Am iubit,
Am sperat,
Ne-am luptat
Cu ziua,
Cu necunoscutul,
Cu absolutul.
Toţi am învins…
Când nu am fost
Învinşi.
Toţi am făcut parte
Din această lume.

Un zeu

Inima
Inima
Poate pluti,
Uneori,
Poate dansa…
Noaptea târziu,
Dimineaţa în zori.
Inima
Poate să ducă
Departe…
Pe fereastra sufletului
Poate intra
Să meargă
Alături de ochii albaştri,
Să rămână
Unde ea vrea.

Nesfârşita
viitoare

zi

Profeţia
Poate distruge
Lumi.
Nicio răzbunare
Nu
Se negociază;
Amintirea ruşinii
Rămâne
Nesfârşita zi
Viitoare.

Sigur ne antrenăm
Sigur
Ne antrenăm
Într-un abator
De la sfârşitul lumii.

Un zeu al zborului
S-a implicat
În salvarea
Sufletului
Frunzei.
O istorie
Ne-a rămas
Şi un tei,
Nemărginirea
Aceasta…

Ca omul
Ca omul
Să moară de foame
Nu are nevoie
De nici un
Nimeni.
Nici de dumnezei
În plus
Nu poate fi vorba.

Înseamnă
Asta înseamnă
Să trăieşti
Ca un om obişnuit.
Nicio dimineaţă
Fără zâmbetul tău,
Nici un anotimp
Indiferent ţie.
Femeia
Şi patria,
Ochii albaştri…
Nu mă vor trezi
Din visare.

articolul original “Vasile Mic - Poezii” aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2013/04/vasile-mic-poezii.html
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Prima carte tipărită sub Editura Semănătorul:
“Dezmărginiri - Ieşirea din paradis”
Vedeţi reglementările Bibliotecii Naţionale a
României la pagina 36
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GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

George Ene - Poeziile lunii
aprilie
Anunţ
Tăcerea e o insulă între cuvinte.
Cum nimeni,
de aproape un an,
nu mi-a deschis uşa,
să mă bucure cu pâinea caldă a cuvintelor,
tăcerea din jurul meu a prins crustă,
iar singurătatea mea
a devenit planetă.
De ieri
mă tot chinui să scriu un anunţ
pentru presa de pretutindeni:
“Vând planetă centrală,
ultradotată.
În locul unui vagon de dolari
prefer căuşul unei mâini calde,
plină cu vorbe bune:
s-o sărut
şi să-i sorb vorbele.

Ardere
ascultă sufletul ierbii ce vine
ascultă seva urcând în copaci
cum cheamă ploile
cum cheamă iubirile
tot aşa cum îţi ascult eu paşii
care m-au potecit în adânc
din lumina ochilor
până-n taina viselor
pune fruntea pe scrisul meu
şi-i vei simţi arderea
născând pe hârtie
cea mai pură iubire
şi iartă-mi
imaculata concepţie
.

Pictura: http://facebook.com/dobritescu
Băleşti - Gorj
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Avem Dovezi!
Cu dragoste, tuturor acelora care încă mai vor teritorii româneşti – spre ştiinţă!
Venim din această glie de când ne ştim,
Cu toţi moşii şi strămoşii dimpreună.
Aici am învăţat să trăim şi să murim
În zile de dogoare şi în nopţi cu lună.
Bărboşii daci doineau cu Carpaţii prieteni
Şi-şi ziceau cu miere pe buze: "Ziua Bună!",
După care mergeau la câmp şi printre cetini
Sau rămâneau Christoşi pe vreo columnă.
Căci mulţi nechemaţi s-au vânturat pe-aici, peste ani,
Şi trecând au semănat focul şi jalea.
Au învăţat ai noştri să şi-i facă prieteni de la romani
Ori le-au arătat nechemaţilor pe unde le-e valea.
Ai noştri n-au luat nimic de la nimeni, ferească Sfântul!
De dat le-a dat tuturor mai mereu peste măsură
Şi i-au convins cu pilda vieţii că-şi iubesc pământul,
Iar dacă-şi văd de treaba lor, ei nu le poartă ură.
Şi-uite-aşa, Daco-Romania, cu care se sfârşeşte o lume,
A stat neînvinsă la margini de imperii, de pază.
E limpede: înaintaşilor nu le ardeau de glume:
Ei au rămas aici aceeaşi daco-romană oază.
Ei au rămas aici şi suntem aici de mii de ani
Şi-o putem dovedi tuturor cum se cuvine
Pe documente autentice, dar şi pe bolovani,
Căci am avut şi-avem destule Dovezi Geto-Latine!

Binefăcătoarea ploaie
Adineaori
au trecut pe-aici
iscusitul hidalgo Don Quijote,
urmat de Sancho şi de Dulcineea o tristeţe, o pală de vânt
şi şoapta de iubire a cerului,
ultimii soldaţi ai Marii Armate Albastre
ţintindu-ne cu săgeţile ploii.
Toate frunzele şi toate păsările
le-au făcut cuvenitele reverenţe,
mai albastre decât albul zilei uscate.
Noi ne-am frecat la ochi şi-am zis:
"Iată că cerul ne poartă de grijă!",
şi i-am inspirat,
şi i-am expirat,
să poată mărşălui în continuare.

Citiţi alte poezii ale domnului
George Ene pe blogul nostru de
poezii:

Doar nu poţi opri din mers o asemenea armată,
care trebuie să ajungă tot mai departe la toate adresele
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/
ivite şi neivite încă….
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IONUT HENS - (n. 1989, Cluj-Napoca)
- Eseist, teolog

Istoria Lausiacă

- Prezentarea cărţii –
Istoria Lausiacă sau Lavsaicon este o
lucrare aparţinând lui Paladie, scrisă în secolul al
V-lea, undeva între anii 419-420. Titlul de ”Istoria
Lausiacă” îl primeşte de la destinatarul scrierii,
un postelnic al împăratului bizantin Teodosie II,
pe numele său Lausus. A fost cunoscută în lumea
monahală dintr-o veche traducere, din a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea, f iind
contemporană cu traducerea scrierilor greceşti.
Autorul acestei scrieri, Paladie s-a născut
în Galatia, în anul 363 sau 364 având o pregătire
clasică acelor vremuri. A ajuns călugăr prin anul
386, vieţuind în această stare, la început în
Palestina. Apoi a vieţuit trei ani cu un ascet,
Inochentie, în muntele Măslinilor, unde se întâlni
cu Rufin şi cu Melania cea bătrână. La propunerea
acestora, acceptă să meargă în Egipt pentru a
cunoaşte monahismul acelor locuri. Acolo, rămâne
o perioadă de un an în Alexandria, avându-l ca
povăţuitor pe părintele Isidor, care i-a insuflat lui
Paladie modul de viaţă al pustnicilor, apoi se
decide să urmeze şi el calea aceasta a pustnicilor
avându-l îndrumător pe Dorotei. Anul 390 îl
găseşte pe Paladie în Nitria, unde rămâne pentru
o perioadă de nouă ani. Aici întâlneşte două
modele ale monahilor, pe Sf ântul Macarie
Egipteanul şi pe Evagrie Ponticul, având o
influenţă foarte mare asupra lui Paladie. După
moartea lui Evagrie, în anul 399, Paladie s-a
îmbolnăvit şi a fost sfătuit de medici să se întoarcă
în Palestina.
Întors în Palestina, vieţuieşte la Betleem
unde îl întâlneşte pe Poseidon. În jurul anului 400,
Paladie devine episcop în Bitinia, al ţinutului
Eleonopole. În anul 403, a avut loc Sinodul de la
Chercia, în apropiere de Calcedon, convocat de
inamicul Sfântului Ioan Gură de Aur, Teofil al
Alexandriei. La acest sinod, Sfântul Ioan Gură de
Aur a fost condamnat, iar lui Paladie i s-a reproşat
influenţa origenistă. Paladie l-a apărat pe Sfântul
Ioan Gură de Aur în timpul primului exil al acestuia,

fiind arestat pentru aceasta în anul 406 şi exilat în
Egipt de către împăratul Arcadie. S-a întors în locurile
sale natale, după încetarea opoziţiei faţă de Sfântul
Ioan Gură de Aur. Devine apoi episcop al Aspurei,
timp în care scrie această carte, ”Istoria Lausiacă”.
Textul tradus în limba română, provine din traducerea
textului publicat de Barthelink, fiind publicat pentru
prima dată de Cuthbert butler sub titlul ”The Lausiac
History of Paladius” I, Cambridge, 1898 şi II, 1908.
În cuprinsul acestui text nu se observă vreo
influenţă origenistă asupra scrierii lui Paladie,
învăţătura despre patimi şi despre purificarea de ele
este o învăţătură generală a spiritualităţii creştine. În
laudele şi recunoaşterea că Evagrie i-a fost un
învăţător şi în prezentarea unui episod din viaţa lui
Origen, nu se observă o acceptare a celor două
greşeli ale lui Origen: preexistenţa sufletului şi
apocatastaza (restaurarea tuturor).
Conţinutul acestei scrieri pune accentul pe
ajutorarea ce o făceau persoanele prezentate în
această lucrare bolnavilor şi săracilor, de aici
rezultând că scrierea are un sens contrar învăţăturii
origeniste. Se pune preţ pe slujirea oamenilor şi pe
slăbirea şi curăţirea patimilor prin care se pg. 2
urmăreşte eliminarea egoismului din viaţa
oamenilor şi sfinţenia vieţii prin înfrânare şi prin
slujirea şi iubirea neîncetată a aproapelui.
Paladie a scris această lucrare pe când se afla
la al 56-lea an din viaţa sa, în al 33-lea an de
convieţuire în viaţa monahală şi în al 20-lea an de
episcopie. Prin această carte, Paladie oferă o
mărturie directă a felului în care îşi duceau viaţa
printre primii monahi ai creştinismului. Scopul scrieri
acestei cărţi, după cum îl mărturiseşte chiar Paladie,
este acela de a-i oferi omului un îndreptar de viaţă,
un exemplu de urmat pe calea cunoaşterii lui
Dumnezeu. Scopul călătoriilor şi peregrinărilor pe
care le făcea Paladie, era acela de a cunoaşte oameni
de la care să înveţe ce înseamnă iubirea de
Dumnezeu şi cum poţi ajunge la cunoaşterea lui
Dumnezeu. Iar această scriere nu-i este spre laudă,
pentru că a ajuns în preajma unor asemenea oameni,
ci acela de a folosi cititorilor din experienţa sa. Îi
îndeamnă pe creştini, să rămână raţionali şi să
respingă prin raţiune orice urmă de păcat.
În limba română, această carte a apărut
prin munca aceluiaşi Părinte Profesor Dumitru
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Stăniloae, care a înfrumuseţat teologia românească prin
osteneala sa. Pe lângă această carte şi multe altele, Părintele
Profesor Dumitru Stăniloae a oferit tezaurului teologic românesc
şi traducerea colecţiei Filocaliei. Traducerea românească a cărţii
” Istoria Lausiacă ” mai poartă denumirea şi de ”Lavsaicon” sau
” Scurte biografii de pustnici” şi conţine 126 de pagini.
Prin această lucrare, Paladie a reuşit să insufle şi să
înfăţişeze chipul unei spiritualităţi filocalice, care va defini
permanent fiinţa Ortodoxiei. Dacă pentru omul lumesc, pustia
apare ca un tărâm al singurătăţii, al uitării de sine, pentru omul
duhovnicesc, iubitor de Dumnezeu, însetat după Acesta, pustia
se preface într-un loc al învierii spirituale. Pustiul rămâne şi
locul de luptă, frontul pe care se duce războiul între monah şi
puterile demonice, în încercarea de a-l rupe pe om de
comuniunea cu Dumnezeu. Aceste lupte cu diavolii, sunt însă
pentru monahi, prilejuri care îi apropie mai mult de Dumnezeu,
îi face mai puternici, întărindu-i spiritual.
Prin urmare, această lucrare a lui Paladie, ” Istoria
Lausiacă”, putem spune că este un pelerinaj prin viaţa sa. Viaţa
lui Paladie şi totodată pelerinajul făcut de orice cititor al acestei
cărţi prin lecturarea ei, are nişte puncte cheie asupra cărora e
necesar să se oprească fiecare cititor, pentru a medita şi a-şi
îmbogăţi bagajul în urma pelerinajului lecturării cărţii. Aceste
puncte sunt reprezentate în această carte de monahii cu care
acesta a intrat în contact şi care fiecare lasă o învăţătură
duhovnicească pentru omul care doreşte să-L cunoască pe
Dumnezeu.

Articolul original - cu harta în format mai mare - se poate citi AICI:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/04/ionut-hens-prezentarea-cartii-istoria.html
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IULIU-MARIUS MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

Mugurel Pădureanu-Coarbă,
Din Văianu la Toronto,
Editura S. C. Paper Print Bussines S. R. L.,
Bucureşti, 2010.
Sub pesudonimul Mugurel PădureanuCoarbă, scriitorul gorjean Ion Gociu, cunoscut
îndeobşte prin calităţile sale de militar înnăscut,
şi-a făcut, cu trei ani în urmă, debutul literar.
Opera sa este prefaţată de profesorul
universitar dr. Alexandru Metea, şi dânsul cu origini
gorjene ca şi cel dintâi. În cuvântul său, acesta
descrie întâlnirea cu distinsul autor (pp. 5-6) şi
rezumă în câteva cuvinte opera sa, arătând că în
cadrul ei:
Sunt adunate evocări din lumea unui
sat gorjean, cu obiceiuri ancestrale şi cu
oameni dintr-o bucată, dar şi traiectoria unui
tânăr care s-a îndreptat spre cariera militară,
încât o bună parte a acestei cărţi poate fi
încadrată în ceea ce se numeşte un
„Bildungsroman” (p. 6).
Prefaţatorul nu uită de asemenea să remarce
caracterul memorialistic al volumului şi să arate
că în cadrul său, naratorul descrie amintirile sale
din perioada formării sale ca om şi intelectual. El
mai remarcă şi deosebitul talent literar al ofiţerului,
care conferă cărţii un statut şi o valoare aparte:
Cartea colonelului Ion Gociu se citeşte
cu sufletul la gură, pentru că autorul,
înzestrat cu un talent literar pe care nu i lam bănuit, îşi „mărturiseşte” în pagini
memorabile - cu multă sensibilitate –
nostalgia satului în care a văzut lumina zilei
şi pe care îl păstrează în amintire, iubirile şi
atracţia eternului feminin („femeia-floare”),
idealurile din tinereţe, bucuria împlinirilor, dar
şi greutăţile care i-au stat în drumul său spre
vârf (p. 6).
Desconspirând, asemeni volumului lui
Florian Văideianu, faptul că lucrarea este un
adevărat comornic ce antologizează frânturi de
pastel şi portrete din viaţa satului gorjean, autorul
nostru ofreă încă dintru început cititorului un tablou
al satului de odinioară, privit de această dată prin
ochii copilului de către scriitorul matur, dar
nostalgic. Momentele importante ce circumscriu
întreg parcursul anului calendaristic, respectiv
anotimpurile, presărate fiecare cu momente ce-i
asigurau specificul zonal, precum plecarea

bărbaţilor la muncă la oraş, activităţile gospodăreşti
sau ,,întoarcerea taţilor ”, se regăsesc în povestirea
intitulată Din vremea părinţilor (pp. 7-9), fiind apoi
reluate şi explicitate în amănunt, precum în
structura unei lucrări ştiinţifice (unde ele sunt
enunţate în ipoteză şi expuse şi explicitate pe larg
în tratarea lucrării). Un exemplu în acest sens îl
constituie opera Ignatul în copilărie (pp. 71-74). Aici,
pe lângă descrierea evenimentului şi a tradiţiilor
locale privitoare la anumite momente ale sale sau
la utilitatea anumitor componente obţinute în urma
procesului [1], este descrisă şi dimensiunea
intrinsecă a tradiţiei, autorul subliniind atât legătura
profundă existentă între copii şi animal, ruptă brutal
atunci, întrucât, animalul făcea parte din ,,existenţa
sentimentală a lor”. Revelator în acest sens n i se
pare pasajul următor, care surprinde atât elemente
din prima parte a ipotezei noastre, cât şi din cea
din urmă:
Tăiatul avea o semnificaţie sacră,
ceacare aducea prosperitatea în casă,
belşugul care te ajuta să treci mai uşor prin
greutăţile iernii, către primăvară şi mult peste
vară. Noi, copiii, de fiecare dată,eram
confruntaţi cu ceva dureros, fiindcă în
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bătătura casei noastre, vrând, nevrând,
trebuia să luăm parte la acest ritual, într-un
fel barbar. Porcul făcea parte din existenţa
noastră sentimentală! Avea şi un nume, chiar
creştinesc. Bunica Stătiana, cât a stat la noi,
a „botezat” un purcel ce a ajuns porc până la
Ignat cu numele de Gore, ca pe fratele meu
(p. 71).
După suculentele pasaje ce descriu peisajul
rural cu tradiţiile şi efervescenţa lui, autorul trece la
descrierea perioadei de şcolarizare, ce cuprinde de
altfel fragmente deosebit de importante, care-l fac
pe cititorul care a trăit la rându-i clipe asemănătoare,
să reitereze momente din viaţa de liceu. Învoirea,
viaţa de internat, dorul de casă, acomodarea,
distanţa de cei dragi şi nerăbdarea revederii
grabnice, devin adevărate leitmotive ale operei, prin
intermediul lor fiind descris zbuciumul tânărului atât
de ancorat în tradiţiile locale şi aruncat acum în
mijlocul rigorilor unei instituţii ce dorea să-i
disciplineze şi să-i formeze ca viitori slujitori ai
patriei. În mod cert, datorită privaţiunilor suferite şi
a dorului de casă, autorul descrie cu atâta acrivie
elemente ce compuneau viaţa şcolarului, precum
învoirea în oraş sau plecarea acasă. Iată un exemplu
în acest sens:
După regulament, fiecare elev avea
dreptul la învoire în oraş. Învoirea se făcea
numai în zilele de sărbătoare şi numai în
procent de maximum 50% din efectiv. Învoirea

era folosită şi ca stimulent pentru rezultate
foarte bune la învăţătură. Dacă erai
sancţionat fie numai cu observaţie, pierdeai
dreptul la învoire (p. 155).
După descrierea traseului caracteristic al
devenirii, ce face volumul să-şi merite statutul
de bildungsroman, autorul adaugă înspre finalul
operei sale şi un mic jurnal de călătorie, în care
descrie sejurul său canadian, consumat înspre
sfârşitul mileniului tocmai se pregătea să apună.
Lecturând opera sa, observăm că autorul
dă dovadă de un condei iscusit, la baza căruia
stă în mod incontestabil un bagaj consistent de
lecturi şi că opera sa se dovedeşte o adevărată
realizare a beletristicii contemporane, atât din
punct de vedere stilistic, cât şi în ceea ce priveşte
mesajul, bine articulat şi transpunând cititorul întro stare de melancolie şi contemplaţie, fapt ce ne
face să recomandăm şi altora opera distinsului
autor, spre desfătarea imaginaţiei şi spre
întoarcerea în vremurile pline de har ale copilăriei.

[1] Ca de exemplu: Cea mai dificilă operaţie
în această activitate era jupuitul. Era considerată
risipă să pârleşti porcul cu paie şi să nu recuperezi
pielea şi părul, trebuitoare în gospodărie. Aproape
toată pielea, mai puţin o porţiune de pe burtă, era
jupuită, pentru că din ea se meştereau opincile
pe care noi le purtam în picioare, tot timpul iernii

Citiţi articolul original aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/04/iuliu-marius-morariu-recenzie-roman-din.html
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ALEXANDRU MELIAN - (n. 1939, Luizi-Calugara,
Bacau). Critic literar, eminescolog, dizident anticeausist.

Aspecte ale societăţii româneşti actuale:

Laudele infirme ale dlui Pleşu
MOTTO : « Nimic nu e mai primejdios pentru
conştiinţa unui popor decât priveliştea corupţiei şi a
nulităţii recompensate, decât ridicarea în sus a
demeritului.» (Timpul, 9 apr. 1881) Mihai EMINESCU
Cu abilitatea celui care ştie să
meşterească subtilităţile limbii, domnul Pleşu ne
propune un exerciţiu de logică politicianistă şi
de partizanat travestit filozofic. Deşi, de la un
cărturar ca dânsul, ne-am fi aşteptat la un
exerciţiu de logică, pur şi simplu şi la o demnă
echidistanţă, fără nici un travesti. Dar pentru că
dumnealui n-a ţinut să se adreseze unor
neisprăviţi mioritici, îngrijoraţi de halul în care a
fost adusă ţara de către indivizi precum cel căruia
tocmai i-a transmis salutul graţioş aceştia, - cu
obsesia lor pentru caracterul uman întemeiat pe
morală, dev otament şi bună-credinţă –
îndrăznesc să-i decodifice mesajul şi să
înţeleagă ce se află dincolo de barba înţeleptului.
Deşi, în esenţă, rostul articolului publicat
de Andrei Pleşu este de a-i aduce un elogiu
primului ministru şi de a mai trimite o săgeată
strâmbă spre Crin Antonescu, acesta începe
spectaculos prin artizanarea unei tehnici adeseori
productiv e : aşteptarea f rustrată. Fraza
introductivă este ca un fel de cheie pe un portativ
: « Am mai multe motive să nu-l laud pe Victor
Ponta ». Si în continuare sunt schiţate motivele.
Este evocat plagiatul şi neruşinarea de a nega
evidenţele, este exprimată “prudenta rezervă”
faţă de comportamentul public al politicianului
caracterizat prin « derutanta flexibilitate » ( adică
« să spună azi inversul a ceea ce a spus ieri, să
asume nonşalant poziţii contradictorii probând,
astf el, o serioasă carenţă la rubricile
predictibilitate, consecvenţă, credibilitate), iar
în final este mărturisit desgustul faţa de stilul mai
mereu şugubăţ al premierului , pus la tot pasul
pe glumiţe.
Trebuie să observăm că motivele de nonlaudă ale autorului, indicate în prima treime a
articolului, sunt serioase şi aş spune
fundamentale. E adevăraţ ele sunt prezentate în
formulări abstracte, bine cântărite pentru a nu
atârna prea greu, ca un fel de fructe ale stejarului
care, aşa cum spunea Eminescu, poartă în
sâmbure necuprinsul misterios al codrilor. Pentru

că dacă încercăm să pătrundem în virtualitatea ghindei,
adică în cuprinsul motivelor amintite, oferite marelui
public doar cu eticheta, suntem nevoiţi să ajungem la
o concluzie mult mai gravă decât « prudenta rezervă
» a mânuitorului de nuanţe. Un plagiator fără scrupule,
un personaj cocoţat dubios în politică căruia nu «
flexibilitatea » i se poate reproşa, - aceasta este o
veritabilă calitate a omului de staţ atunci când e
practicată cu înţelepciune, cu bună credinţă şi cu
devotament f aţă de ţară – ci comportamentul
impredictibil, inconsecvent şi fără credibilitate, un astfel
de personaj este incompatibil cu marile răspunderi şi
onoruri asumate. Dacă am inv entaria toate
consecinţele acestor motive de ne-laudă, invocate de
Andrei Pleşu, « opera » lui Victor Ponta n-ar fi nici măcar
la nivelul plagiatului său. Această operaţie o poate face
fără dificultate orice om de bună-credinţă. Nu o voi
repeta aici pentru că am făcut-o - cu mâhnire, cu
revoltă, dar şi cu speranţă – în articolele publicate în
Samanatorul :” Apel adresat noilor ajunşi la putere”,
“Paranoia referendumului”, “Ce nu a înţeles încă Victor
Ponta”, “Un nou prim-ministru filo-maghiar”.
Ceea ce cred că poate fi revelator, nu
atât pentru cel gratif icat cu laude, cât pentru
gratificatorul însuşi, este expozeul celorlalate două
treimi din articol. După un preambul ironic privind aşazisul lui « pro-băsism » şi previzibila răstălmăcire de
către răuvoitori a certificatului de bună purtare pe care
urmează să-şi pună semnătura în calitate de fost
ministru de externe, fost ministru de cultură şi fost
consilier al preşedintelui (care nu mai e de fapt
preşedinte), actualul fosţ - care, la drept vorbind, n-a
încetat să fie – îşi începe pledoaria printr-o judecată
de valoare corectă:
« dacă ai „curajul” de a critica pe cineva pentru
ce face greşiţ trebuie să ai şi curajul de a-l lăuda, atunci
cînd procedează cum trebuie. În definitiv, nimeni nu e
condamnat să bată cîmpii toată viaţa, după cum nimeni
nu trebuie transformaţ definitiv, în statuie ».
Din păcate, corectitudinea acestei afirmaţii
nu poate fi aplicată lui Victor Ponta ; cel puţin
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acum. Pentru că el nu a procedat cum trebuie în
foarte multe din actele sale,( inclusiv în cel care
este obiectul laudei lui Andrei Pleşu) şi pentru că
primul ministru nu a încetat să bată câmpii, la fel
de şugubăţ şi plin de glumiţe. Care sunt
argumentele autorului, menite îndreptăţească reevaluarea celui atât de aspru evaluat pe când nu
era co-semnatarul pactului de noapte cu Traian
Băsescu ? Două principii esenţiale, aduse recent
în discuţie de şeful guvernului, par a-l fi sedus pe
cel care nu « face jocul preşedintelui » şi care nu
« e înamorat orbeşte » de acesta. Primul se
concretizează în ideea că
« A fi atent la valorile şi recomandările Uniunii
Europene nu e a fi obedienţ nedemn, „căzut în
genunchi”, ci a fi realist. »
Mai întâi, acest principiu n-a fost adus recent
în discuţie de Victor Ponta. El l-a proclamaţ şi nu
numai el - chiar în primele ieşiri publice, când a
fost uns premier după căderea, se ştie cum, a
guvernului Ungureanu. Apoi, în discuţie nu e
principiul ca atare, el e valabil în esenţa lui.
Problema este că pentru şeful guvernului român
« atenţia la valorile şi recomandările Uniunii
Europene » s-a concretizat în obedienţă şi lipsă
de demnitate. De ce, nu e foarte greu de explicat.
El se raportează la Uniunea Europeană în primul
rând din perspectiva intereselor personale şi nu
ale ţării. Or, acestea îi cereau să fie obedient ,aşa
după cum demnitatea nu putea fi invocată de un
plagiator care nu-şi asumă cu bărbăţie erorile. In
special,
comportamentul
cu
ocazia
referendumului, este integral definitorie pentru
subiectul discutat şi pentru obiectul lăudat.
Există apoi câteva disocieri suplimentare
care se impun. Prima, ignorată adesea, este
disocierea normală între instituţii şi cei care sunt
la un moment dat în fruntea lor. Diverşii funcţionari
numiţi în organismele europene nu sunt Uniunea
Europeană, ci funţionari ai acesteia. De altfel, ar
fi foarte util să se cunoască mai bine atitudinea ,
nu doar a presei occidentale, dar a multor oameni
politici din Franţa, Anglia şi chiar Germania, faţa
de felul în care sunt selectaţi şi faţă de competenţa
unora dintre funţionarii acestor instituţii. Încât te
poţi întreba uneori cine face cu degetul, cine dă
lecţii şi ce se ascunde în spatele unor intervenţii
?! Desigur, pentru Andrei Pleşu ca şi pentru
prietenii săi siamezi, H. Patapievici, G. Liiceanu,
L.Boia, demnitatea naţională e o nonvlaoare care
mai dăinuieşte doar în Coreea de Nord. Pentru
ei, totul e negociabil şi totul se raportează la bani,
la profiţ la ghişeft. Apoi, pentru cineva care
stăpâneşte bine proprietatea termenilor, cum este
autorul articolului, nu pare a fi întâmplătoare
utilizarea verbului a cere , ca act definitoriu pentru
România în raport cu Uniunea Europeană. Dintr-

Tovarăşul
Andrei
Pleşu

o astfel de perspectivă, ţiganii cerşetori care au
speriat Europa nu sunt altceva decât produsul
de avangardă al unei Românii cerşetoare. Ceea
ce se face a uita A. Pleşu este că ţara noastră –
precum toate celelate ţări ale Uniunii - plăteşte
miliarde de euro, în fiecare an, că investiţiile nu
vin de dragul ochilor noştri, ci de dragul bogăţiilor
noastre, în sfârşiţ că intrarea în Schengen nu este
un cadou pe care-l cerşim, ci un drepţ pentru care,
de asemenea am plătit destul.
Si mai e cev a care mă
nedumereşte în construcţia lui A. Pleşu. Zice el
sentenţios : « Cine vrea să devenim „independenţi”
trebuie, mai întîi, să ne propună un plan concret
de supravieţuire în condiţii de izolare ». După câte
ştiu eu, românii şi-au câştigat independenţa, fără
ghilimele, în 1877 şi, chiar dacă timp de peste
40 de ani aceasta ne-a fost călcată grosolan în
picioare de « eliberatorii » bolşevici, ea n-a fost
niciodată şi de nimeni pusă în discuţie. Poate de
Lucian Boia şi Horia Patapevieci. Dar, din fericire,
ei n-au putut să urineze şi pe independenţa
noastră. S-au mulţumit doar cu istoria şi cu
Eminescu…Un fost ministru de externe nu ştie
că, în conformitate cu tratatul de aderare la
Uniune Europeană, statele care aderă nu-şi pierd
independenţa naţională ? Bineînţeles că el ştie,
dar cum se adresează unui popor care nu se ridică
la nivelul « elitei » - şi pe care de fapţ trăind doar
la nivelul lui frunză verde, al lui mioriţă laie,
bucălaie şi a unui meşter Manole asasin, nici n-o
merită – a îmbârliga speculativ vorbele pentru a
face să treacă neobservate intenţiile face parte
dintr-o iscusinţă pe care o stăpâneşte foarte bine.
Si ar mai fi o întrebare. Crede domnul fostministru de externe şi actual cărturar că, dacă
şeful Guvernului român s-ar fi comportat demn
şi curajos faţă de Bruxelleş în toate împrejurările,
acţionând în numele celor peste 7 milioane de
români care l-au destituit pe T. Băsescu şi a
milioanelor care i-au permis majoritatea
parlamenară de astăzi de aproape 70%,
Manuel Barosso (eventual de mână cu Monica
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Macovei şi T. Băsescu) ar fi exclus România din
Uniunea Europeană ?
Pentru a termina cu primul principiu ,ca
sursă de elogiu, - deşi ar mai fi multe de spus – să
observăm, în concluzie, că pactul Ponta –
Băsescu, abandonarea unor promisiuni din
campania electorală şi a unor idei directoare puse
la bazele USL, înlăturarea strategică a doamnei
Pivniceru, pentru ca elogiatul autorului să preia
interimatul ministerului de justiţie, cu vădita
intenţie de a rezolva problema numirilor ştiute
conform unui troc lamentabil, încălcarea prin
acest act nu doar a reglementările românesti în
vigoare, dar şi recomandările exprese ale Uniunii
Europene (când acestea nu mai convin cuplului
ad-hoc, ele nu mai contează), ca să nu mai vorbim
că ele fuseseră susţinute cu aplomb chiar de
chiriaşul de la Cotroceni şi de stăpânul de la
Palatul Victoria, cu doar puţină vreme în urmă,
toate acestea constituie, în totalitate, fapte
încriminate în prima treime a articolului semnat
de A. Pleşu. Deci, semne de schimbare benefică
şi motive de laudă nu prea se văd, chiar dacă le
cauţi şi cu lumânarea.
Sigur, dacă le cauţi cu fumigenele, culorile
nu se mai văd şi atunci poţi, de la înălţimea sau
adâncimea la care te afli, să prezinţi negrul drept
alb şi viceversa, aşa cum o cer interesele
personajului mereu prezent în subtext ( pentru
că în texţ el nu apare decât în trecere şi atunci
ca victimă sărmană a unor derbedei halucinaţi
care nu se mai satură să-l trateze, când îl prind
la cotitură, cu câte « un radical cap în gură ».
Si al doilea principiu, ca şi primul, este
absolut corect :

stârnească admitaţia domnului Pleşu, chiar şugubăţul
nostrum Victor Ponta. Ceea ce m-a frapat însă printre
şfichiuirile autorului aplicate celor care-l critică pe
Băsescu şi pe recentul său logodnic, este fraza: ”Sunt
uimit să văd ce lipsă de imaginaţie - şi, îndrăznesc
să spun, de patriotism - dovedesc o sumedenie de
politicieni şi gazetari …”
Cuvântul patriotism între argumentele
internaţionalistului A. Pleşu ??!! Faci ochii mari şi
nu-ţi vine să crezi …Că i-a trebuit multă îndrăzneală
nu e deloc de mirare. Numai că nu de îndrăzneală
dă dovadă autorul, ci de ipocrizie. Cineva pentru
care patria şi patriotismul sunt doar nişte concepte
anacronice, bune pentru lada istoriei ca şi cei care
mai cred în ele, cineva care face parte dintr-un soi
de formaţie rap pusă mereu pe cântat aria cacofonică
a mondialismului ultra-liberal, un astfel de cineva,
când vorbeşte de patrie şi patriotism, ai senzaţia că
spurcă.
Da, cele două principii care i se par lui A. Pleşu
« sănătoase, raţionale, mature », le împărtăşim fără
nici o rezervă. Noi credem chiar că ele sunt mai mult
decât o părere, sunt o certitudine. Numai că favoritul
său , ca şi co-semnatarul de pact nocturn, nu sunt
grădinarii acestor principii,care să merite laude,ci
violatorii lor care ar trebui să se afle în altă parte. O
ştie şi autorul cu certitudine, că doar e un om
inteligent. Din păcate, inteligenţa lui n-are de a face
cu caracterul. E o inteligenţă mefistofelică, fiindcă,
aşa cum cred unii, îngerii sunt cam prostuţi. Si apoi,
cine dracu a mai văzut înger cu barbă ? Încâţ a vedea
în Victor Ponta viitorul Rmâniei sună aproape ca un
blestem.
Cât priveşte mărturisirea din final, “Avem,
totuşi, noroc”, n-o pot întâmpina decât c-o urare :
De aşa noroc să aibă parte toată viaţa domnul Andrei
« E ridicol, dacă nu direct nevrotic, să reduci Pleşu şi toţi cei ca dânsul !
problematica unei ţări întregi (aflate, totuşi, în criză)
Alexandru MELIAN
la o răfuială personală. România nu e Băsescu,
iar guvernarea nu poate avea drept singură ţintă,
drept obiectiv prioritar, lichidarea unui singur om.
»
Numai că ceea ce se face a nu observa
fostul consilier şi actualul condeier al « locuitorului
temporar » de la Cotroceni este că răfuiala
personală nu e doar a celorlalţi cu Băsescu, ci
mai ales a lui Băsescu cu ceilalţi. Sigur, într-o
bătălie, când te afli într-o tabără, nu-ţi vezi decât
adversarul din faţa. Dacă vrei să-i vezi însă şi pe
ai tăi, cu adevărat şi cu bună-credinţă, trebuie să
adopţi altitudinea ciocârliei. Iar dacă pasărea îţi
miroase disgraţios a păşunism mioritic, să adopţi
măcar altitudinea elicopterului. Că România nu e
Băsescu o ştie o ţară întreagă. Singurii care n-o
ştiu sunt Băsescu însuşi, acoliţii lui, mai mult sau
Traian Băse, asigurându-şi amicul de
mai puţin mercenari, iar de când a început să-i
neparticipare la referendum

Articolul original se mai poate citi AICI:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/04/al-melian-laudele-infirme-ale-dlui-plesu.html
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Gheorghe FUNAR - (n. 1949, Sânnicolau
Mare, jud. Timiş) - senator român

Planul secret al Ungariei
pentru anexarea
Ardealului
Persoanele aflate în conducerea
României au fost informate de către Serviciile
Secrete ale ţării despre pregătirile care se fac
pentru Diktatul de la Bruxelles, din anul 2014,
vizînd dezmembrarea teritorială a ţării noastre.
Cu toate că ştiu ce se pregăteşte împotriva
Poporului Român şi a României, cei informaţi nu
acţionează, dar nici măcar nu reacţionează. Mai
mult, preşedintele României, primul-ministru,
preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor,
directorii Serviciului Român de Informaţii (S.R.I.)
şi Serviciului de Informaţii Externe (S.I.E.) refuză
să f acă cunoscut Poporului Român şi
Parlamentului planul secret al Ungariei pentru
anexarea Ardealului. Principalele direcţii de
acţiune ale Ungariei şi revizionismului unguresc
împotriva României şi Poporului Român sînt
următoarele.
1. Dobîndirea dreptului de proprietate
asupra a peste 60 la sută din bunurile (clădiri,
terenuri agricole şi păduri) din Ardeal de către
Ungaria, prin persoane juridice şi persoane fizice
maghiare, pe următoarele căi:
a) Retrocedările în natură (cele mai multe,
bazate pe acte false) către bisericile maghiare
(romano-catolică, ref ormată, unitariană şi
luterană) care aparţin Ungariei.
b) Împroprietăririle ilegale ale Statusului
romano-catolic şi Ordinelor călugăreşti catolice
maghiare cu imobile pe care niciodată nu le-au
avut în proprietate, ci doar în administrare.
c) Exproprierea românilor de către titularii
unguri ai licenţelor de exploatare a bogăţiilor
naturale din România, în baza modificărilor şi
completărilor la Legea minelor, Legea nr.85/2003,
votată în Senatul României (la 27 octombrie 2009)
şi care aşteaptă doar votul final în Camera
Deputaţilor, pînă în luna iunie a.c.
d) Cumpărarea terenurilor agricole din
România de către persoane juridice din Ungaria,
la care se vor adăuga persoanele fizice ungare.
Se ştie că în Ungaria, la fel ca şi în alte ţări din
Uniunea Europeană, ca şi în Israel, este interzisă
vînzarea pămîntului la străini.
2. Acordarea rapidă şi gratuită de către

Ungaria a dublei cetăţenii pentru românii get-beget.
În timp ce ţara-Mamă, România, acordă cetăţenia
română pentru un număr foarte mic dintre fraţii
noştrii români din Republica Moldova şi Ucraina,
după un calvar de cîţiva ani şi percepînd taxe uriaşe
– Ungaria vitregă şi perfidă a organizat un sistem
diabolic şi antieuropean de acordare a dublei
cetăţenii pentru români. Zilnic, în 920 de localităţi
din Ungaria, ţară vecină şi neprietenă, numeroşi
de români get-beget primesc cartea de identitate
şi paşaportul din partea Ungariei, în mod gratuit,
în maximum 30 de zile. La începutul aplicării Legii
dublei cetăţenii de către Ungaria pentru minoritarii
unguri din România aceştia trebuiau să plătească
taxe şi să dea un examen, scris şi oral, care să
ateste cunoaşterea limbii ungare, a Constituţiei,
istoriei şi geografiei acestei ţări. Din vara anului
2012, legea respectivă a fost modificată şi românii
care cer şi obţin cetăţenia Ungariei nu trebuie să
cunoască limba ungară, nici Constituţia, nici Imnul,
nici Istoria de 1.100 de ani şi nici geografia acestei
ţări. S-a ajuns ca peste 2,5 milioane de cetăţeni
români să dobîndească, deja, cetăţenia Ungariei
şi astfel să intre în Spaţiul Schengen. În cel mult
12 luni, alte 2-3 milioane de români get-beget vor
intra în Spaţiul Schengen, cu ştiinţa şi acordul tacit
al Consiliului Europei, Parlamentului European,
Comisiei Europene, obţinînd formal cetăţenia
Ungariei. Pînă să decidă, în mod discriminatoriu,
intrarea României în Spaţiul Schengen, probabil
în 2014 sau 2015, komisarii de la Uniunea
Europeană vor constata că peste 5 milioane de
români au obţinut accesul şi dreptul la muncă în
toate ţările din U.E. Românii sînt singurii cetăţeni
dintr-o ţară membră a Uniunii Europene care intră
în Spaţiul Schengen prin obţinerea dublei cetăţenii
din altă ţară europeană, în timp ce ţara lor,
România, nu este admisă în această zonă. Este
pentru prima dată în Istoria Poporului Român,
urmaş al Poporului Primordial în Grădina Maicii
Domnului, cînd Ungaria a devenit generoasă pentru
români. Doar în aparenţă! În fond, Ungaria
intenţionează să păcălească organismele europene
şi cele de la O.N.U., urmînd să susţină, fără
legătură cu realitatea faptică, numărul de 4,5-5
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milioane de „unguri“ din Ardeal, pe care să-i
confirme cu paşapoartele şi cărţile de identitate
ungureşti. Această acţiune diabolică a Ungariei,
unică în Europa, nu este demascată la Bruxelles
de către preşedintele şi premierul României, deşi
ei o cunosc şi îi ştiu consecinţele. După ce Ungaria
ajunge să acorde dubla cetăţenie la peste 4
milioane de români get-beget va acţiona, în anul
2014, pentru autonomia Ardealului pe criterii
etnice, solicitînd aplicarea principiului
autodeterminării popoarelor.
3. Falsificarea Istoriei Poporului Român.
Specialiştii în domeniul Istoriei din Europa şi
S.U.A. au aflat şi susţin că leagănul civilizaţiei pe
Planeta Pămînt a existat în spaţiul carpatodanubiano-pontic, în Grădina Maicii Domnului, în
Dacia Mare, cu cel puţin 10.000 de ani înainte de
naşterea Fiului Domnului, Iisus Hristos. Limba şi
Scrierea Primordială au aparţinut geto-dacilor în
Dacia Edenică, în Ţara Havila (Valahia) despre
care scrie în Biblie, în Facerea, Întîia Carte a lui
Moise. Se ştie că ungurii sînt urmaşii unui popor
barbar, venit în Cîmpia Panonică din îndepărtata
Asie, în anii 890-900. Despre unguri, în anul 889,
Reginonis, în cronica sa, scrie următoarele: „Neam
feroce şi mai crud decît orice fiară…ei nu trăiesc
ca oamenii, ci ca fiarele: se hrănesc cu cărnuri
crude, beau sînge şi inima oamenilor prinşi în
războaie o mănîncă drept leac; ei nu ştiu ce este
mila şi nici un sentiment de pietate nu mişcă inima
lor“. Despre venirea ungurilor şi aşezarea lor în
Cîmpia Panonică vorbesc izvoarele istorice, mai
ales „Cronica notarului anonim al regelui Bela“ şi
„Cronica lui Simon de Keza“, precum şi cartea
„Continuitatea românilor în Dacia – Dovezi noi“,
a lui G. Popa-Lisseanu, care ar trebui să fie
retipărită în tiraj de masă, pentru a-i reduce la
tăcere pe cei care susţin, în mod fals, că Poporul
Român s-a format în sudul Dunării, în Secolele al
XII-lea şi al XIII-lea, de unde s-ar fi infiltrat în
Ardealul ocupat de unguri. Adevărul istoric este
că la sosirea lor în Ardeal, ungurii au găsit în
Grădina Domnului, sau Cetatea Domnului, mai
multe voievodate ale urmaşilor geto-dacilor, care
au avut o unitate de limbă şi o continuitate
neîntreruptă în Vatra Strămoşească, de mai bine
de 11.000 de ani.
Ungaria are ca politică de stat falsificarea
propriei Istorii şi, mai ales, a Istoriei Ardealului şi
a Daciei Mari. Numeroaselor cărţi şi articole
apărute în Ungaria socialistă, prin care se falsifică
Istoria Poporului Român şi a României, Regimul
Ceauşescu le-a dat o replică, în anul 1986, printro culegere de studii şi articole apărute în cartea
„Jocul periculos al falsificării istoriei“. Dintre autorii
români care au prezentat ADEVĂRUL ISTORIC
cu privire la România, Ardeal şi Ungaria amintim
pe: prof. univ. dr. Mircea Muşat, acad. Ştefan
Pascu, prof. univ. dr. Ştefan Ştefănescu, dr.

Augustin Deac,
prof . univ. dr.
F r a n c i s c
Păcurariu, prof.
univ. dr. Dinu C.
Giurescu, prof.
univ. dr. Florin
Constantiniu,
prof . univ. dr.
Viorica Moisuc,
prof. univ. dr. Ion
Coja, prof. univ.
dr.
Mihai
Ungheanu, dr.
Alexandru Savu,
prof. univ. dr. Gh.
I. Ioniţă, dr.
Cristian Popişteanu. De remarcat că, deşi România
şi Ungaria făceau parte din lagărul socialist,
duşmanii de 1.100 de ani ai Poporului Român au
continuat să falsifice, de la Budapesta, ADEVĂRUL
ISTORIC despre Poporul Primordial şi continuitatea
sa de mai mult de 11.000 de ani în Grădina Maicii
Domnului, în Vatra Strămoşească. Acum, cînd
Ungaria şi România fac parte din N.A.T.O. şi
Uniunea Europeană, se continuă de la Budapesta
aceeaşi politică revizionistă împotriva ţării noastre,
vizînd, în principal, Ardealul. Spre deosebire de
Regimul românului Ceauşescu, Regimurile
alogenilor Iliescu, Constantinescu şi Băsescu nu au
dat nici o replică fermă acţiunilor antiromâneşti şi
revizioniste ale Ungariei; mai mult, le-au facilitat şi
tolerat, punînd în mare pericol integritatea teritorială
a României.
Tot pe tema ADEVĂRULUI ISTORIC trebuie
ştiut că falsa legendă cu „Dracula-vampirul“ a fost
creată tot de unguri cu scopul viclean de a încerca
să o ascundă pe „Femeia-vampir“, contesa
Erzsebet, unguroaică (1560-1614) vinovată de
asasinarea, rînd pe rînd, a 600 de femei tinere,
pentru ca ea să se îmbăieze în sînge, spre a încerca
să rămînă veşnic tînără şi frumoasă (?!). După
numeroase plîngeri ale părinţilor fetelor dispărute,
la ordinul regelui Mathias al II-lea, s-a declanşat o
anchetă, care a stabilit modalităţile prin care
contesa-vampir Erzsebet le-a ucis pe cele 600 de
tinere. Contesa-vampir a fost condamnată la moarte
şi zidită de vie într-o cameră a castelului din Csejthe,
pe care ungurii refuză să-l facă punct de atracţie
turistică. Încă nu-i prea tîrziu, iar românii pot să-i
ajute. Aflîndu-se adevărul despre unguroaica
respectivă, este posibil ca, în curînd, să fie turnat
despre aceasta un film, care are mari şanse să
cîştige Premiul Oscar. Pentru a nu se cunoaşte
adevărul despre contesa-vampir, propaganda
ungară a creat şi a întreţinut falsa legendă a lui
„Dracula-vampirul“. Adevărul este că domnitorul
Vlad Ţepes a fost drept, viteaz, un conducător care
a luptat împotriva turcilor şi pentru neatîrnarea
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Ţării Româneşti.
4. Pregătirea paramilitară a tinerilor unguri
din Ardeal şi existenţa depozitelor cu armament şi
muniţii, despre care S.R.I. şi S.I.E. i-au informat pe
preşedinţii României, primii-miniştri, preşedinţii
Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi pe
parlamentarii din Comisiile de Control al Serviciilor
Secrete. De la sfîrşitul anului 1989 şi pînă azi, au
fost aduse din străinătate şi au fost depozitate, în
multe locuri din Ardeal, mari cantităţi de armament
(pistoale şi pistoale mitralieră) cu şi muniţia aferentă,
care ar urma să fie folosite pentru atacarea unităţilor
militare, a sediilor Poliţiei şi Jandarmeriei, precum
şi pentru săvîrşirea de atrocităţi împotriva românilor,
similare cu cele de după Diktatul de la Viena.
Scenariile cu insurgenţii din alte state sînt
arhicunoscute şi aşteaptă să fie aplicate şi în Ardeal.
În faţa acestui mare pericol, Regimurile Iliescu,
Constantinescu şi Băsescu au refuzat să acţioneze
pentru aplicarea Legii şi pentru confiscarea
depozitelor ungureşti de armament şi muniţie din
Ardeal ºi pentru arestarea persoanelor vinovate de
tentativa de genocid.
5. Intensificarea lobby-ului unguresc,
împotriva României şi pentru anexarea Ardealului,
în capitalele importante ale lumii: Washington,
Berlin, Londra, Paris, Moscova, Roma, Viena,
Bruxelles, şi, mai ales, la Vatican.
În mod surprinzător pentru foarte mulţi
români, la nici 24 de ore de la difuzarea în mass
media a primei părţi din Planul secret al Ungariei
pentru anexarea Ardealului, a reacţionat ministrul
de externe din ţara vecină şi neprietenă de 1.100
de ani, d-l Janos Martonyi. Într-o conferinţă de presă
extraordinară, şeful diplomaţiei de la Budapesta a
încercat să-i liniştească pe români, minţindu-i că
Ungaria recunoaşte consecinţele Tratatului de la
Trianon, din 4 iunie 1920, şi că nu are pretenţii
teritoriale în ţările vecine unde trăiesc comunităţi
de maghiari. Ministrul de externe al Ungariei a
recunoscut că politica de acordare a dublei cetăţenii
a dus la creşterea semnificativă a numărului de
cetăţeni unguri şi, astfel, Guvernul de la Budapesta
este nevoit să deschidă încă două consulate în

Ardeal, la Târgu Mureş şi Oradea, fără acordul
Guvernului României. Până la sfârşitul anului 2013,
Ungaria intenţionează să deschidă câte un consulat
în fiecare judeţ din Ardeal, în clădirile retrocedate
ilegal. Nmărul foarte mare de consulate ale Ungariei
în Ardeal va fi încă un argument pentru obţinerea
Diktatului de la Bruxelles, din anul 2014. În timp ce
Ungaria acordă zilnic cetăţenia ungară la mii de
români get-beget, politicienii şi manipulatorii de
opinie de la Bucureşti îşi dau cu presupusul privind
nominalizarea ilegală a unor procurori. În timp ce
Ungaria neprietenă acţionează, la Bucureşti se
parlamentează. Conducătorilor Ungariei le este frică
de reacţia Poporului Român, mai ales a românilor
din Ardeal, la aflarea direcţiilor de acţiune ale
Budapestei şi revizionismului unguresc împotriva
României. De ce le este frică nu vor scăpa!
Poporul Român va putea să aibă încredere
în declaraţiile autorităţilor din Ungaria numai dacă
sunt îndeplinite cumulativ, cel puţin următoarele
condiţii:
1) Parlamentul de la Budapesta adoptă o
hotărâre privind recunoaşterea Tratatului de la
Trianon şi renunţarea la orice pretenţii teritoriale şi
amestec în treburile interne ale României, Slovaciei,
Serbiei şi Ucrainei.
2) Ungaria recunoaşte Marea Unire de la 1
Decembrie 1918 de la Alba Iulia şi solicită public
minoritarilor unguri din România să participe la
sărbătorirea Zilei Naţionale a Poporului Român, care
îi găzduieşte de 1.100 de ani, fără se le perceapă
chirie.
3) Parlamentul Ungariei recunoaşte
atrocităţile săvârşite de unguri în anii 1848-1849 şi
după Diktatul de la Viena împotriva românilor şi se
angajează la plata despăgubirilor pentru urmaşii
românilor şi evreilor care au fost asasinaţi în mod
bestial în timpul genocidului din interv alul
septembrie 1940-octombrie 1944 în partea din
Ardeal ocupată de unguri.
4) Preşedintele şi primul ministru al Ungariei
declară public că această ţară renunţă la orice
pretenţii teritoriale asupra Ardealului, încetează să
susţină acţiunile revizionismului unguresc şi ale
lobby-ului maghiar împotriva României şi pentru
autonomia teritorială a Grădinii Domnului, moştenită
de Poporul Român de la geto-daci, de la Poporul
Primordial.
5) Ungaria obligă bisericile maghiare din
România, Statusul romano-catolic şi Ordinele
călugăreşti catolice maghiare să doneze Statului
Român toate clădirile, terenurile agricole şi pădurile
pe care le-au obţinut ilegal în Ardeal, după anul
1990, pe calea retrocedărilor şi împroprietăririlor
bazate pe documente false.
6) Ungaria se obligă şi restituie integral
averea Fundaţiei Gojdu a Bisericii Ortodoxe
Române.
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7) Parlamentul Ungariei abrogă Legea
dublei cetăţenii şi încetează acordarea cetăţeniei
ungare pentru românii get-beget, cu scopul de a
falsifica realitatea demografică din Ardeal, care
este românesc în proporţie de peste 85 la sută.
8) Guvernul Ungariei cere Guvernului
României să-i doneze toate monumentele
criminalilor unguri existente în ţara noastră.
9) Ungaria se angajează şi aplică principiul
reciprocităţii acordând etnicilor români aceleaşi
drepturi pe care le au minoritarii unguri în
România.
10) Ungaria recunoaşte implicarea directă
în lovitura de stat din decembrie 1989 din
România şi în acţiunile antiromâneşti din martie
1990 de la Târgu Mureş.
11) Ungaria încetează să întreţină vrajba
dintre minoritarii unguri din România şi populaţia
majoritară românească.
12) Ungaria reafirmă că niciodată nu au avut
personalitate juridică şi imobile în proprietate atât
Statusul romano-catolic, cât şi Ordinele călugăreşti
catolice maghiare din România interbelică, cea
socialistă şi cea post-decembristă.
În cele cinci direcţii de acţiune ale Ungariei
şi revizionismului unguresc împotriva României
şi Poporului Român a fost folosită ca vârf de lance
U.D.M.R., organizaţie antiromânească şi
antieuropeană, apărută încă din 21 decembrie
1989 la Cluj-Napoca şi Târgu Mureş. Cu
încălcarea Legii partidelor politice şi fără a fi
înregistrată la Tribunalul Municipiului Bucureşti,
U.D.M.R. a fost asimilată ilegal cu un partid politic
şi susţinută de către P.D.S.R. (acum P.S.D.),
P.N.L., P.D. (acum P.D.L.) şi P.N.Ţ.-C.D. Deşi este
înregistrată ca o organizaţie neguvernamentală,
U.D.M.R. a participat la guvernarea României,
cu excepţia Guvernului Văcăroiu, în intervalul
1992-1996. De pe centura politicii dâmboviţene,
premierii Victor Ciorbea, Radu Vasile, Mugurel
Constantin Isărescu, Adrian Năstase, Călin
Constantin Anton Popescu Tăriceanu, Emil Boc
şi Mihai-Răzvan Ungureanu au luat U.D.M.R. la
guvernarea României cu toate că membrii ei nu
au votat la referendum Constituţia ţării noastre,
nu recunosc Statul Naţional Unitar Român,
dispreţuiesc Limba Română şi sfidează drapelul
României. Cei care au ajuns în funcţiile de
Preşedinte al României, prim-ministru, lideri ai
partidelor politice care s-au aliat cu U.D.M.R. au
refuzat să ţină seama de profilul conducătorilor
minoritarilor unguri din ţara noastră, care a fost
prezentat la 1 noiembrie 1928, în Camera
Deputaţilor de secretarul acesteia Emil A. Dandea
(fost secretar al Primăriei din Cluj din 19 ianuarie
1919 şi fost primar la Târgu Mureş) în discursul
intitulat „Nemulţumirile Ardealului şi chestiunea
minoritară“. Citez câteva fragmente din acest

discurs al lui Emil A. Dandea: „În trecutul de dominaţie,
ne-a devenit o a doua natură dispreţuirea valahului.
Cultură, civilizaţie, pentru noi nu poate fi decât la
Budapesta. Bucureştenii sunt personif icarea
bizantismului şi balcalismului celui mai întunecat, unde
mergem numai ca să corupem şi să facem afaceri în
stil balcanic. Legile ţării le privim din punct de vedere
al eludării lor sau ca să tragem eventualul profit pe
care ni-l asigură.Nu există între ungur şi ungur
deosebire, toţi vă urâm, toţi tidem cu toate mijloacele,
la păstrarea supremaţiei noastre, ca ceasul reînvierii
Ungariei să ne afle înmulţiţi şi întăriţi ...Trăim cu
amintirea dominaţiei din trecut, pentru dominaţia care
are să ne revină. Noi folosim toate mijloacele, nu avem
ce pierde, şi numai câştiga putem...Ce serveşte
consolidarea României nouă ne strică.Ce este sfânt
pentru voi, nouă ne este obiect de batjocură“.
Ungaria şi U.D.M.R. au folosit şi recurg la toate
mijoacele, mai ales cele ilegale, pentru a crea condiţiile
care să facă posibilă stabilirea unui nou diktat, Diktatul
de la Bruxelles din anul 2014, vizând autonomia
teritoriala a Ardealului. Pentru a-i putea convinge pe
liderii Uniunii Europene de necesitatea Diktatului din
anul 2014, Ungaria şi U.D.M.R. acordă o importanţă
deosebită creşterii rapide şi prin orice mijloace a
numărului de clădiri şi a suprafeţelor de terenuri
agricole şi păduri din Ardeal deţinute de Statul Ungar
şi de persoanele juridice şi fizice maghiare. Acest prim
obiectiv din planul secret al Ungariei pentru anexarea
Ardealului a fost înscris în Statutul U.D.M.R. şi reluat
la congresele sale anuale. De pildă, la congresul
U.D.M.R. din 15-16 mai 1999 care a avut loc la
Miercurea Ciuc, s-a stabilit ca obiectiv prioritar în
programul de activitate: restituirea integrală a bunurilor
bisericeşti şi comunitare ilegal conf iscate,
naţionalizate, expropriate sau despăgubirea echitabilă
a persoanelor în cauză. Pentru a reuşi în acţiunile sale,
U.D.M.R. a avut relaţii foarte bune cu P.N.Ţ.-C.D.,
P.N.L., P.D.S.R. şi P.D., partide care au facilitat intrarea
acestei organizaţii antiromâneşti în Guvernul
României, de unde să poată lovi în Statul Român şi
în Poporul Român. U.D.M.R. a încheiat protocoale
secrete cu P.D.S.R. (la 23 decembrie 2000), cu Alianţa
„D.A.“ (în vara anului 2004), cu P.D. (în toamna anului
2008) şi cu U.S.L. (în august 2012). Partidele şi
alianţele respective s-au angajat să acţioneze în
Guvernul şi Parlamentul României pentru a fi realizaţi
paşii mărunţi din politica U.D.M.R. şi a Ungariei, mai
ales restituirea în natură a imobilelor revendicate de
cultele maghiare. Ungaria a urmărit şi sprijinit cu
tenacitate realizarea acestui obiectiv mai ales prin
participarea U.D.M.R. la guv ernare şi prin
reprezentanţii săi din administraţia publică locală. În
ultimii 16 ani, reprezentanţii U.D.M.R. au ocupat
funcţiile de vice-prim-ministru (Marko Bela, care a
coordonat Învăţămîntul şi Cultura din România),
miniştri (ai Culturii, Sănătăţii, Comunicaţiilor,
Turismului, Apelor, Pădurilor şi Mediului), secretari de
stat (la aproape toate ministerele şi de delegat
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pe lângă primul-ministru pentru minorităţile
naţionale. De asemenea, U.D.M.R. a condus o
vreme şi Administraţia Domeniilor Statului Român.
În ultimii 23 de ani, U.D.M.R. a obţinut posturi multe
de prefecţi şi subprefecţi în majoritatea judeţelor din
Ardeal. În urma alegerilor locale, mulţi reprezentanţi
ai U.D.M.R. au fost aleşi direct sau cu sprijinul
P.D.S.R. (P.S.D.), P.N.L., P.D. (P.D.L.) şi P.N.Ţ.-C.D.
în funcţiile de primari şi viceprimari, precum şi
preşedinţi şi vicepreşedinţi de Consilii judeţene. În
Consiliile locale şi în Consiliile judeţene, U.D.M.R.
a negociat obţinerea funcţiilor de preşedinte numai
la anumite comisii, respectiv Agricultură, Învăţământ
şi Cultură. De asemenea, U.D.M.R. a obţinut funcţiile
de conducere la Oficiile de Cadastru şi Organizarea
Teritoriului (O.C.O.T.) şi la Arhivele Statului, în toate
judeţele din Ardeal. Toate funcţiile ocupate de
reprezentanţii U.D.M.R. au fost şi sunt folosite pentru
a asigura obţinerea de către Ungaria şi de către
persoanele juridice şi persoanele fizice ungare a cât
mai multe clădiri, terenuri agricole şi păduri, de
regulă în mod ilegal, pe bază de acte false. Printr-o
astfel de politică diabolică, desfăşurată în ultimii 23
de ani, s-a ajuns ca Ungaria (prin bisericile catolice
maghiare) împreună cu persoane juridice şi
persoane fizice ungare să obţină în proprietate 70
la sută-80 la sută din imobilele judeţelor Covasna şi
Harghita. Guvernele post-decembriste, mai ales cele
conduse de premierii Adrian Năstase şi Călin
Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, în cârdăşie
cu U.D.M.R., au susţinut, prin multe acte normative,
retrocedările în natură către bisericile catolice
maghiare, Statusul romano-catolic, Ordinele
călugăreşti catolice şi urmaşii grofilor unguri. Prin
retrocedări bazate pe acte false, Ungaria a dobândit
imobile (clădiri, păduri şi terenuri agricole) în Ardeal
în valoare de circa 100 miliarde euro. În baza Legii
Ponta prin care va f i angajată răspunderea
Guvernului României, în următorele trei săptămâni,
Ungaria şi U.D.M.R. speră să dubleze această sumă
, tot prin retrocedări ilegale. Specialiştii în domeniu,
consideră că 80 la sută-90 la sută dintre
retrocedările în natură către bisericile maghiare,
Statusul romano-catolic, Ordinele călugăreşti
maghiare, alte persoane juridice ungare şi urmaşii
grofilor unguri au la bază documente false, acte de
corupţie, abuzuri în serviciu, trafic de influenţă şi
asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
Cunoscând că la baza majorităţii
retrocedărilor în natură din Ardeal către Ungaria şi
către maghiari stau fapte de natură penală şi fiindule frică de începerea cercetărilor penale, liderii
U.D.M.R. s-au grăbit să susţină nominalizările făcute
de premierul Ponta, în ziua de 3 aprilie a.c., la
conducerea Parchetului general şi a Direcţiei

Naţionale Anticorupţie (D.N.A.).
Legile retrocedărilor către cultele religioase
maghiare s-au dovedit a fi, prin modul de aplicare
şi prin consecinţele lor, un atentat la siguranţa
naţională şi la integritatea teritorială a României.
Ardealul se confruntă cu o situaţie extrem
de periculoasă şi românii sunt disperaţi pentru că
aproape toate clădirile din centrul municipiilor şi
oraşelor sunt revendicate şi cu multe dintre ele a
fost împroprietărit Statusul romano-catolic,
respectiv Biserica romano-catolică, o urmaşă a
Statusului care nu a avut personalitate juridică,
nu a deţinut proprietăţi şi nu a fost recunoscut
niciodată de Vatican, Ungaria şi România.
Operaţiunea de împroprietărire ilegală a Statusului
romano-catolic şi a Ordinelor călugăreşti maghiare
cu cele peste 2.000 de clădiri revendicate pe bază
de acte false a început în guvernarea Năstase şi
a fost continuată de premierii Tăriceanu, Boc,
Ungureanu şi Ponta. După retrocedările ilegale ale
clădirilor din zonele centrale ale municipiilor şi
oraşelor din Ardeal, au ajuns românii să se simtă
străini în ţara lor, în România moştenită de la getodaci şi apărată prin jertfele a milioane de eroi.
În mai mult de 1.000 de localităţi din Ardeal
au fost revendicate de către Ungaria (prin biserica
romano-catolică, reformată, luterană şi unitariană,
Statusul romano-catolic, Ordinele călugăreşti
catolice maghiare) şi numeroase persoane juridice
ungare şi persoane fizice maghiare, inclusiv urmaşi
ai foştilor grofi, peste 10.000 de clădiri şi mai mult
de două milioane hectare de terenuri agricole şi
păduri.
Guvernul României are date exacte
privind cererile de revendicare şi restituirile în
natură către Ungaria şi către unguri, dar încalcă
principiul transparenţei şi ascunde Poporului
Român ADEVĂRUL şi marele pericol al întabulării
pentru Statul ungar şi pentru unguri, pe bază de
acte false şi mită, a peste 50 la sută din imobilele
Ardealului!
Directiva Guvernului şi Parlamentului
Ungariei pentru U.D.M.R. şi bisericile maghiare
din Ardeal este foarte clară: cât mai multe terenuri
agricole, păduri şi clădiri să fie întabulate pe
persoane juridice şi fizice maghiare, prin orice
mijloace.
În înţelegere sau nu cu autorităţile de la
Budapesta, Regimurile alogenilor ConstantinescuIsărescu, Iliescu-Năstase, Băsescu-Tăriceanu au
promovat şi susţinut mai multe acte normative
(O.U.G. nr. 94/2000, Legea nr. 1/2000, Legea nr.
10/2001 şi Legea nr. 247/2005), care să faciliteze
atingerea obiectivelor Ungariei în ceea ce priveşte
împroprietãrirea asupra Ardealului.

Citiţi mai departe întregul articol aici:
http://cleptocratia.blogspot.ro/2013/04/gh-funar-planul-secret-al-ungariei.html
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ALEXANDRU MELIAN - (n. 1939, Luizi-Calugara,
Bacau). Critic literar, eminescolog, dizident anticeausist.

Aspecte ale societăţii româneşti actuale:

IMPERTINENŢA PROFITORILOR DE
TOLERANŢĂ
MOTTO : « Afirm cu tărie că nu există nicăieri, în lumea
civilizată, o ţară care să acorde atâtea drepturi unei minorităţi
alogene, cum acordă România minorităţii maghiare»
Miodrag Stanojevic, profesor sârb de istorie
Câteodată, ai impresia că UDMR, această grupare ilegitimă, profund toxică în spaţiul
politic românesc - ignoră fără ruşine în ce ţară se
află şi uită în ce spaţiu şi pe spatele cui şi-a
îmbuibat escadroanele anti-româneşti, e adevărat,
blagoslovite de nemernicia şi iresponsabilitatea
complice a mai tuturor instituţiilor ţării, de la
Revoluţie încoace.
Aflăm astăzi că UDMR Mureş este revoltat
de apariţia unor afişe « provocatoare şi jignitoare
antimaghiare » la Liceul Pedagogic Mihai
Eminescu din Târgu Mureş, culmea neruşinării,
scrise chiar în limba română, cum declara, cu
mânie revoluţionară, dl. preşedinte UDMR, Brassai
Zsombor. Din comunicatul lor solemn, trâmbiţa
neruşinării cheamă parca sub arme infanteria urii
şi cavaleria neloialităţii :
« Condamnăm manifestarea extremistă şi
somăm conducerea Liceului Pedagogic să aibă o
atitudine promptă în rezolvarea tensiunilor etnice
dintre elevii români şi maghiari. Din păcate, acest
incident este un alt exemplu care arată că
problemele de convieţuire româno-maghiare din
Târgu Mureş nu sunt soluţionate în mod
satisfăcător ».
Ce manifestare extremistă condamnă
acest tribunal al poporului, care este obiectul
somaţiei lui ultimative ??! ! Ei bine, stimaţi
concetăţeni, infracţiunea care s-a produs la liceul
amintit este faptul că nu ştiu pe ce uşi din şcoală
au fost lipite afişe pe care scrie « ARDEALUL,
PAMÂNT ROMÂNESC » .
Păi, să analizăm un pic situaţia ca să ne
dăm seama cu cine avem de-a face .
Prima întrebare : nu este Ardealul pământ
românesc ?! Îi trimitem pe analfabeţii istoriei să
afle când au venit pe pământ daco-roman barbarii
lor strămoşi din pustiurile Asiei ? Îi trimitem să
afle că Ungaria a devenit paşalâc turcesc în 1541

pentru vreo 150 de ani, în timp ca Transilvania a
rămas principat autonom şi că în 1699, prin Pacea
de la Karlowitz , atât Ungaria, cât şi Transilvania
au fost încorporate în Imperiul Habsburgic . Dar
mai ales le reamintim tratatele de pace de după
primul război mondial, când cele trei imperii au
dispărut de pe harta Europei. Dacă pentru vajnicii
războinici ai UDMR, frontierele Europei trebuie
modificate, s-o spună cu voce tare şi să ne pregătim
de război !!??
A doua întrebare : daca a spune că
România este a românilor reprezintă o
manifestare extremistă, provocatoare şi jignitoare
pentru UDMR, ce ar trebui să spună acest popor
tolerant până la auto-primejduire şi primitor până
la rătăcire ? Că ea este a UDMR ?
A treia întrebare : cum ar trebui calificată
direcţiunea unei şcoli din România şi diriginta unei
clase care insultă şi pedepseşte o elevă pentru că
a venit la şcoală cu o bentiţă tricoloră pe cap ?
Oare nu aici se manifestă extremismul, provocarea
şi jignirea ? Mai mult chiar, încălcarea legilor din
ţara al cărui cetăţean eşti ?
A patra întrebare : cine provoacă tensiunile
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etnice, cei care-şi manifestă ataşamentul faţă
de ţara lor, - şi printre aceştia se află imensa
majoritate a românilor de origine maghiară –
sau politicienii de contrabandă care ştiu că nau nici o şansă de a exista decât dacă joacă
rolul pompierului piroman ?
A patra întrebare : socoteşte UDMR şi
celelalte aşazis partide etnice că a nu respecta
constituţia şi legile ţării este, nu doar un act de
neloialitate, ci o infracţiune supusă rigorilor
legii ? Dacă răspunsul lor le este aşa precum
le sunt faptele, aceste formaţii trebuie scoase
în afara legii, acolo unde s-au aflat, de fapt,
încă de la înfiinţarea lor.
A cincea întrebare : cum înţeleg
instituţiile statului român să asigure domnia legii
în ţară, să-şi protejeze cetăţenii supuşi unei
discriminări ticăloase chiar în ţara lor ? Că
premierul Victor Ponta, cu consilierul lui
udemerist, e ocupat de şubredul său destin
politic şi n-are timp de problemele ţării, se vede
de la distanţă. Dar instituţiile ţării trebuie să-şi
facă datoria în raport cu singurul lor şef, imperativul constituţiei şi al legilor. Întrebarea
se adresează acum, în mod direct, şi
inspectorului şcolar general al judeţului Mureş,
Ştefan Someşan.
De răspunsul la aceste întrebări – nu

verbal, ci faptic – depinde evoluţia situaţiei din
Transilvania şi din întreaga ţară. Atmosfera o aminteşte
pe cea din 1990 când UDMR, proaspăt angajată în
proiectul ei anti-românesc (a luat fiinţă, ca Uniune, în
ziua de Crăciun a anului 1989) a putut înregistra primul
ei succes întru ură şi dezbinare.
Ceea ce aş vrea să reamintesc, în încheiere, nu doar
UDMR , ci tuturor celorlalţi extremişti, că există un
cunoscut şi verificat proverb la care toţi trebuie să ne
raportăm : Cine seamănă vânt culege furtună. Iar
guvernantilor şi instituţiilor ţării să le reamintesc, de
asemenea, că furtunile nu distrug niciodată doar
uscăturile
Alexandru MELIAN..

Cum arătau manualele de clasa a III-a, pe care învăţau bunicii noştri, în pagina următoare

CITIŢI ŞI: Miodrag Stanojevic - Ecouri din Serbia
http://cleptocratia.blogspot.ro/2013/04/miodrag-stanojevic-ecouri-din-serbia.html
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Vremuri când în şcoala primară se învăţa la istorie, ceea ce s-a scos azi din şcoli şi licee!
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CĂRŢI DONATE ASOCIAŢIEI
SEMĂNĂTORUL TISMANA

Liliana Petcu şi Tudor Petcu
Pagina
Pagina3533

Sămănătorul - Anul III. Nr. 4, april. 2013 - NORME ŞI LEGI
PRECIZARI PRIVIND TRIMITEREA
BORDEROURILOR
LA DEPOZITELE LEGALE ALE BIBLIOTECILOR.
în baza Legii nr.111/1995, republicată
ADRESE: BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI - DEPOZITUL LEGAL
Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, cod 030833, Bucureşti

INFORMAŢII
Depozitul legal central (se trimit 7 ex)
Biblioteca Naţională a României organizează Depozitul legal la nivel central: primeşte
de la producători documentele cu titlu de Depozit legal, le ia in evidenţă, le prelucrează, le
acordă numărul de depozit legal, reţine un exemplar pentru Depozitul legal propriu, un exemplar
pentru semnalare statistică şi elaborarea Bibliografiei naţionale curente a României şi un
exemplar destinat schimbului internaţional de publicaţii, şi distribuie câte un exemplar
beneficiarilor:
- Biblioteca Academiei Române,
- Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” Cluj-Napoca,
- Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi,
- Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” Timişoara.
Biblioteca Naţională a României primeşte de la producători în 7 exemplare următoarele
documente: cărţile (cu excepţia ediţiilor rare şi bibliofile), broşurile, extrasele din publicaţii
seriale.

Depozitul legal local (se trimit 3 ex)
Organizarea Depozitului legal local
Depozitul legal este organizat, la nivel local, de bibliotecile judeţene şi de Biblioteca
Metropolitană Bucureşti. Depozitul legal reprezintă fondul intangibil al patrimoniului cultural
mobil local.
Pe baza depozitului legal local se realizează Bibliografiile locale.
Tipurile de documente supuse depozitului legal local
Sunt supuse obligaţiei de trimitere, cu titlu de depozit legal local următoarele documente:
- cărţile, broşurile, extrasele din publicaţii seriale, publicaţiile seriale, publicaţiile cu caracter
oficial ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi culegerile de acte
normative, manualele şcolare, documentele audiovizuale stocate pe discuri, casete,
videocasete, CD-uri, DVD-uri, documentele în formă electronică difuzate pe dischetă, CDuri, DVD-uri.

Controlul aplicării Legii Depozitului legal
Biblioteca Naţională a României, respectiv Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi
bibliotecile judeţene, controlează, prin personalul lor de specialitate, împuternicit în acest
scop, activitatea producătorilor (edituri, persoane fizice sau juridice care realizează documente
în regie proprie, ateliere, case/studiouri de înregistrare, Banca Naţională a României, Regia
Autonomă “Monetăria Statului”, Compania Naţională “Poşta Română” - S.A. ) cu privire la
îndeplinirea obligaţiilor de depunere a documentelor care fac obiectul Depozitului legal,
respectiv al Depozitelor legale locale, constată contravenţiile şi aplică amenzi contravenţionale,
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conform Legii 111/1995, republicată şi a Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
Ministerul Culturii şi Cultelor eliberează legitimaţii speciale pentru personalul de control
din cadrul Bibliotecii Naţionale a României, Bibliotecii Metropolitane Bucureşti şi bibliotecilor
judeţene.
Controlul activităţii producătorilor din subordinea Ministerului Apărării şi Ministerului
Administraţiei şi Internelor, constatarea contravenţiilor săvârşite de aceştia şi aplicarea
amenzilor contravenţionale se realizează de către personalul desemnat de cele două ministere.

Controlul depunerii Depozitului legal local
• Bibliotecile judeţene, controlează, prin personalul lor de
specialitate, împuternicit în acest scop, activitatea tuturor persoanelor
fizice şi juridice cu domiciliul sau sediul în judeţul respectiv, cu privire
la îndeplinirea obligaţiilor de depunere a documentelor care fac
obiectul Depozitului legal local, constată contravenţiile şi aplică amenzi
contravenţionale
Personalul desemnat cu controlul aplicării Legii Depozitului legal
încheie procese verbale de constatare şi procese verbale de
contravenţie.
- Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional eliberează
legitimaţii speciale pentru personalul de control;
- controlul activităţii producătorilor din subordinea Ministerului
Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor,
constatarea contravenţiilor săvârşite de aceştia şi aplicarea amenzilor
contravenţionale se realizează de către personalul desemnat de cele
două ministere.
• Nerespectarea obligaţiei de trimitere a documentelor cu titlu
de depozit legal în termen de 30de zile de la data apariţiei, constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă contravenţională de la 300 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice
şi de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, în funcţie de preţul de vânzare al
documentului sau valoarea documentară;
- amenda se aplică pentru fiecare titlu sau număr de serial în parte;
- amenda se plăteşte în contul bibliotecii beneficiare de depozit legal local;
- in termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii contravenţionale, contravenienţii sunt
obligaţi să trimită pentru Depozitul legal documentele a căror netransmitere a făcut obiectul
contravenţiei;
- netransmiterea documentelor în termen de 30 de zile după aplicarea amenzii
contravenţionale, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională
între limitele prevăzute, reduse la jumătate.
aceste prevederi nu sunt aplicabile în situaţia în care contravenienţii probează că,
anterior sau începând cu data aplicării amenzii contravenţionale, nu mai deţin documentele
a căror netransmitere a făcut obiectul contravenţiei.
Prezentele precizări sunt trimise autorilor, pentru a ne anunţa imediat după tipărire
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Românii,
egalii SUA!
Americanii
se amuză
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Comentarii politice "Sămănătorul"
http://cleptocratia.blogspot.com/
Scrisoarea unei unguroaice din România, publicată în Ungaria
http://cleptocratia.blogspot.ro/2013/04/scrisoarea-unei-unguroaice-din-romania.html

Al. Melian - UN GEST DE DEMNITATE CÂT UN STRIGAT DE DISPERARE
http://cleptocratia.blogspot.ro/2013/04/al-melian-un-gest-de-demnitate-cat-un.html

Gh. Funar - Planul secret al Ungariei
http://cleptocratia.blogspot.ro/2013/04/gh-funar-planul-secret-al-ungariei.html

Alexandru MELIAN - IMPERTINEN?A PROFITORILOR DE TOLERANŢĂ
http://cleptocratia.blogspot.ro/2013/04/alexandru-melian-impertinenta.html

Miodrag Stanojevic - Ecouri din Serbia
http://cleptocratia.blogspot.ro/2013/04/miodrag-stanojevic-ecouri-din-serbia.html

Alexandru Melian - Troaca politică şi marionetele ei
http://cleptocratia.blogspot.ro/2013/04/alexandru-melian-troaca-politica-si.html

Colonel (r.) Vasile I. Zărnescu - Eliminarea din Constituţie a sintagmei minorităţi
naţionale
http://cleptocratia.blogspot.ro/2013/04/eliminarea-din-constitutie-sintagmei.html

Rosia Montana, un loc la marginea prapastiei
http://cleptocratia.blogspot.com/2013/04/rosia-montana-un-loc-la-marginea.html
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ÎN ANUL 2013, membrii cotizanţi pot tipări cu ISBN, contra cost,
cărţile lor prin Editura „Semănătorul”. Din tirajul total, orice editură
din România va da obligatoriu 10 buc. Bibliotecii Naţionale din
România şi 10-12% gratuit autorului, restul vânzându-se prin
magazinul online „Semănătorul” sau depozitele de carte angajate de
autor. In acest din urmă caz, se vor păstra totuşi 5-10 cărţi pentru a fi
vândute şi prin "Magazinul online Sămănătorul" într-un termen
convenit, suma rezultată fiind dată autorului la acest termen
împreună cu cărţile nevândute.
CONTURILE BANCARE ALE ASOCIAŢIEI “SEMĂNĂTORUL
TISMANA”:
DENUMIRE: Asociatia ”Semanatorul Tismana”
Cont
RO45RNCB0149125641110001 RON
Cont
RO18RNCB0149125641110002 EUR
Cont
RO88RNCB0149125641110003 USD
BCR - Banca Comerciala Româna S.A.

ATENŢIE!
Revista online în format pdf se trimite prin e-mail numai
membrilor, colaboratorilor şi unor reviste prietene.
Se mai trimite gratuit şi cumpărătorilor prin Magazinul
Semănătorul. Tot gratuit, amatorii o pot citi, în format flash
ARHIVA ONLINE FLASH, COMPLETA, este aici:
http://www.samanatorul.ro/revista/arhiva.htm

Târgu Jiu - Strada pietonală din centrul oraşului
Pentru cei care nu deţin carduri bancare pot trimite cotizaţia Asociaţiei "Semănătorul
Tismana" prin mandat postal: Asociatia Semanatorul Tismana, presedinte Nicolae Tomoniu

Str. Tismana, nr. 153, Cod postal 217495 Tismana, Jud. Gorj sau prin transfer bancar
Asociaţia Semanatorul Tismana, Cod fiscal C.I.F. 29532170 Cont Iban
RO45RNCB0149125641110001 BCR filiala Gorj, Cod SWIFT - RNCBROBUXXX
E-mail-uri f olosite de Asociaţia "Semănătorul Tismana": posta@samanatorul.ro şi
redactie@samanatorul.ro atenţie, posta si redactie fără diacritice

Ptr. CĂRŢI manuscrise: editura.online@gmail.com
Ptr. ARTICOLE folosiţi nicu.tomoniu@gmail.com
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