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Nu, n-am să comentez noua deturnare de la ţelurile iniţiale a REVOLTEI POPULARE
începută în acest 13 gerar aidoma celei din 1989. Imensa armată a “serviciilor” băsesciene - că
ale poporului nu-s nicidecum - şi-a făcut treaba: toţi suntem o apă şi-un pămînt clone extraterestre
care suntem absolut identice, aşa cum şi partidele politice “sunt toate la fel” chit că strâns în
menghină sub ostilitatea “Marelui Jucător” cu ţara, guvernul precedent reuşise totuşi o viaţă
normală. Aşadar “operaţia” a reuşiţ vom mai trăi iar 22 de ani, doi de bunăstare şi 20 de sărăcie,
bine că de astă dată nu-s morţi, să ne bucurăm barem că demagogii nu mai pot salta pe piedestal
invocând celebrul “D-aia murirăm noi la revoluţie?”

Aşadar cu subiectul ăsta ne-om pierde vremea degeaba: pentru că tot mincinoşii, tot
demagogii şi tot proştii de-a dreptul vor fi mai tari în gură, pentru că vorba lui Churchill “Minciuna
ocoleşte globul de două ori, până când adevărul să-şi tragă nădragii”.

Cu dobitoci ajunşi pe pedestalul guvernamental nu mai văzurăm noi ţara pusă pe roate:
nimeni nu observă că vechile străzi ale Bucureştiului din vremurile Sămănătorului lui Coşbuc şi
Vlahuţă sunt mormane de cărămizi deasupra cuiburilor de şobolani, vechile castele domneşti
sau case boiereşti au dispărut sau au fost “retrocedate” iar ce-a mai rămas urmează. Da, e cert
urmează, pentru actele multor valori de patrimoniu românesc au dispărut!

Închipuiţi-vă Ţara Nimănui: “- N-am niciun document că Arcul de Triumf ar fi al primăriei,
zice primarul Sorin Oprescu, mâine o să vină unul şi o să mi-l ceară să il dau, spunându-mi că
l-a făcut mumă-sa! Şi după legea ăstora, o să il dau!”

Doamne fereşte! Dar cu Arcul de Triumf însă e ceva şi mai grav: acolo păzesc “serviciile”,
acolo păzesc militari şi jandarmi ca să-l apere! Să-l apere de cine? Uite că n-o să vă vină să
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Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în
luna iunie a anului 2011, de către directorul acestei publicatii - Nicolae N. Tomoniu - editor si
manager al siturilor www.samanatorul.ro si  www.dornatismana.ro  site-uri sprijinite moral de
Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj şi de majoritatea covârşitoare a autorilor care au avut
lucrări pe vechile site-uri suspendate: Semănătorul şi  Editura online Semănătorul (www.editura-
online.ro). Noile site-uri sunt sprijiite acum material de autorii care îşi publică lucrările lor, de
asociaţii şi fundaţii care activează în Tismana precum şi de sponsorizări şi donaţii de la firme şi
persoane private.

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

http://www.samanatorul/revista/index.htm
http://www.tismana.ro/samanatorul/arhiva.htm
http://www.scribd.com/semanatorul

Format PDF cu linkuri
Arhiva FLASH cu linkuri

Format document simplu scribd
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credeţi: de lume! Da, nu e glumă! Lumea nu avea voie până de curând să vadă Arcul de Triumf
din Bucuresti! Acest monument-simbol al Romaniei era deschis doar cateva zile pe an, în
timp ce la Paris la Barcelona sau chiar la Chişinău asemenea monumente pot fi vizitate de
public în fiecare zi. La presiunea unor ziare situaţia s-a mai schimbat ceva dar supravegherea
drastică a rămas. Mai ales nu eşti lăsat să fotografiezi pe oriunde şi să vedem de ce.

Fără să ştiu ce mister ascunde această şocantă supraveghere, în anul 2010, de Ziua
Naţională, privind în ziarele online o imagine luată de fotoreporterul Dragoş Savu de la Arcul
de Triumf am rămas şocat: unul din basoreliefurile amintind localităţile unde Armata Română
fusese victorioasă era astupat cu ciment! Cine fuseseră acei duşmani ai naţiunii care făcuseră
impietatea aceea? Ce localitate de pe Arcul de Triumf fusese ştearsă de nişte trădători ai
neamului românesc? Cui nu-i păsa că în aceea localiatate au murit eroii Armatei Române
strămăşii noştri, ba poate chiar bunicii noştri sau rudele noastre?

Întrebările curgeau şi un an de zile m-a frâmântat răspunsul. Un an de zile i-am întrebat
pe toţi şi toţi au dat din umeri...

Şi a venit d-l col. (r) Vasile Zărnescu cu studiul său trimis Editurii Semănătorul online,
seria «Dorna Tismana», ca să-mi răscolească mânia şi să-mi clocotească sângele de român în
vine: monumentul sfânt al Arcului de Triumf, a fost măcelărit de către politicienii de după
1989 care ne vântură pe la televiziuni patriotismul lor! Vai poporului român pe ce mâini a
ajuns!

Despre revolta populară de-acum în luna lui gerar am zis că nu spun nimic şi din cauză
că “Intelectualul” căutat ani în şir pentru “fluturaşi anti-regim” de securitatea lui Ceauşescu,
adică d-l prof. dr. Alexandru Melian, omul căruia i-a fost trădat FSN-ul, publică, o pagină mai
încolo, în rubrica permanentă a dânsului “În numele speranţei” un excelent periplu prin
“abuzul” şi “criza de autoritate” care au făcut posibilă răsturnarea idealurilor revoltei din
1989 în folosul unor “iniţiaţi” ca să nu folosim un termen mai dur.

Nu întâmplător d-l Melian a ales tema: ce-a fost atunci şi ce se întâmplă acum seamănă
ca două picături de apă. Iar turnura care-o ia revolta, tare mi-e teamă că va fi tot ce-a fost.
Vorba rapsodului popular Petre Geagu Catâroiu de la Tismana în cântecul său: ”Of,of,of şi
d’aoleu/Haoleu fire-aş al dracu’/Şi de câte-mi dete capu’/Şi nu mă-nvăţai ca dracu’!”

Aşa cum a făcut pe timpurile împuşcatului, d-l Melian atrage şi acum atenţia prin condeiul
său, aşa cum îi stă bine unui intelectual, printr-o “SCRISOARE DESCHISA POLITICIENILOR
TARII”, care este de fapt un avertisment similar cu cel transmis în data de 27 august 1989, la
postul de radio Europa Libera, mesaj adresat delegaţilor la cel de al XIV-lea Congres al P.C.R.

Il publicăm şi noi aici, integral, cu precizarea autorului: ”Excelenta ideea de a nu sta
deoparte în aceste zile  de trezire a constiintelor si de asumare a riscurilor. Materialele deja
aparute si textele preluate sunt remarcabile, unele chiar excelente.  Va trimit o scrisoare
deschisa adresata politicienilor români a carei parte a doua am sa v-o expediez  peste câteva
zile. Puteti mentiona ca orice publicatie , pe suport hârtie sau on-line, care doreste sa preia
textul are acceptul meu explicit s-o faca.”

Alexandru Melian - SCRISOARE  DESCHISA  POLITICIENILOR TARII

    Aş începe prin a vă invita să meditaţi la această rostire din anul 1880 a lui Mihai
Eminescu, atât de dureros actuală : « De-ar veni asupra noastră numai ceea ce e scris prin
fatalitate n-ar fi nimic ; am sta sau am cădea cu credinţa în suflet că din cenuşa noastră va
răsări viitorul. Dar nici asta nu ne e daţ căci fatalitatea e între noi înşine ».

    După atâţia ani de speranţe pângărite, demnitate călcată în picioare şi sărăcire
constantă a celor mulţi, de ţară scoasă la mezat  şi dată pe mâna tâlharilor cu gulere albe şi
conştiinţă jegoasă, după atâţia ani de parodie democratică  şi tragedie existenţială, răbdarea
românilor a fost din nou dusă dincolo de pragul suportabilităţii. In 27 august 1989, postul de
radio Europa Liberă  transmitea mesajul pe care-l adresam delegaţilor la cel de al XIV-lea
Congres al P.C.R. şi care se încheia cu aceste rânduri : Credem că este poate ultima ocazie de
a se opera cu înţelepciune şi în mod paşnic schimbările esenţiale pe care starea de criză
actuală le impune cu necesitate. Este poate ultima ocazie de a evita un conflict social major,
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ABUZUL  SI CRIZA  DE  AUTORITATE
( continuare din numarul trecut )

Prima întrebare care se poate pune, după răsturnarea dicaturii, - prin   revolta populară de la
Timişoara şi Bucureşti – este «care sunt factorii ce au determinat selectarea lui Ion Iliescu în fruntea
Frontului de Salvare Naţională ? »  Ei vor fi fost fireşte mai mulţi şi vor fi acţionat într-un mod mult mai
complex decât aceasta s-a reflectat în comentariile şi analizele ultimilor două zeci de ani. (De altfel, eu
cred că adevărul şi radiografia corectă a Revoluţiei şi a tot ceeace a urmat vor putea să apară abia
atunci când cei care au fost implicaţi în aceste evenimente vor fi trecut în nefiinţă.)  În consideraţiile de
faţă, parametrul de raportare pe care mi l-am propus este autoritatea , o componentă fundamentală a
vieţii colective de pretutindeni şi din totdeuna, ale cărei faţete, - în plan uman – sunt complexe, diverse
şi interdependente (autoritatea familială, religioasă, politică, militară, judecătorească, şcolară, sportivă
etc.). Din această perspectivă se va putea înţelege mai bine istoria anilor de după Revoluţie, cu multele
ei rătăciri şi eşecuri, generatoare de suferinţă, dezamăgire şi risipă (materială şi umană).

Deci, mai întîi, cum se explică faptul că în fruntea organului constituit după răsturnarea lui
Ceauşescu a ajuns Ion Iliescu ? Din perspectiva pe care mi-am ales-o, explicaţia  este simplă. La acel
moment, Ion Iliescu era figura cu cea mai marcantă autoritate personală. Ea se întemeia pe cele trei
coordonate definitorii ale autorităţii : competenţa, popularitatea, prestigiul. De-a lungul carierei  comuniste,
el a dovedit competenţă politică şi administrativă, popularitatea , -  mai ales după ce a intrat în disgraţia
lui Ceauşescu -  l-a însoţit mereu, datorită curajului său, dar mai ales felului  ne-arogant de a se comporta,
( spre deosebire de imensa majoritate  a politrucilor vremii ),  iar prestigiul s-a fondat nu doar pe atitudinea
faţa de Ceauşescu, ci şi pe statutul de intelectual autentic, nu făcut « pe puncte » prin cancelarii sau
cabinete, ca majoritatea nomenclaturii de vârf. El a fost perceput, chiar în timpul dictaturii, - inclusiv de
către Europa libera şi cancelariile occidentale – drept omul politic cel mai apt să-l înlocuiască pe
Ceauşescu. Deci chemarea lui la televiziune, după fuga dictatorului, şi instalarea în fruntea organismului
ad-hoc constituit atunci, Frontul Salvarii Nationale, nu doar că n-a surprins, dar a fost socotită drept cea
mai rezonabilă.

Si la drept vorbind, cine avea la acel moment autoritatea în măsură să-l propulseze în fruntea
unei ţări în haos, cu vechea putere decapitată ( nu şi forţele ei de represiune), dar cu noua putere fără
cap şi fără mijloace proprii de luptă ?  Si nu numai autoritatea, dar şi curajul ?  Fiindcă,  nimeni nu putea
fi sigur că fuga lui Ceauşescu nu era decât premisa revenirii lui la putere, - fie şi efemeră - cu toate
consecinţele previzibile pentru uzurpatori  ….şi nu numai.

Prin urmare, graţie autorităţii personale, Ion Iliescu este investit cu autoritate instituţională. El şi
Frontul Salvării Naţionale trebuiau să gestioneze o situaţie imediată extrem de complexă şi primejdioasă
şi, în caz de supravieţuire,  să se angajeze în realizarea unor obiective, pe termen mediu şi lung, vizând,
- într-o formulă integratoare  - renaşterea ţării.

Dacă moştenirea celor peste 50 de ani de dictatură (regală, militară şi comunistă) reprezenta, şi
mai reprezintă chiar şi astăzi, un handicap greu ( din păcate , prost diagnosticat şi prost tratat până în
zilele noastre), noua putere provizorie a beneficiat de cel puţin trei  avantaje excepţionale : o datorie
externă de zero dolari, o simpatie şi solidaritate internationale cum niciodata n-au fost cunoscute în

RUBRICĂ PERMANENTĂ PENTRU UN
DIALOG

«ÎN NUMELE SPERANŢEI»
Intreţinută de doctor în filologie prof. univ. Alexandru
Melian, în calitate de redactor revista «Sămănătorul»
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MOTTO : « Nimic nu e mai periculos pentru
con?tiinţa unui     popor decât priveli?tea corupţiei
?i a nulităţii recompensate, decât ridicarea în sus
a demeritului »    Mihai Eminescu
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istoria noastră şi un popor descătuşat, a cărui energie
şi speranţă  îl făceau apt de cele mai îndrăzneţe şi
dificile eforturi întru reconstruirea năzuită a destinului
său. Cum au fost valorificate aceste atuuri ?
Aproape incalificabil, într-un singur cuvânt. In mai puţin
de 4 ani datoria externă a ajuns la 4,5 miliarde de
dolari (dacă ne gândim la cât a ajuns astăzi ne apucă
groaza), mascarada cadavrelor de la Timişoara,
aberaţia celor peste 60.000 de morţi, ticăloşia
executării cuplului Ceauşescu în sfânta zi de Crăciun,
după un proces lamentabil, politica de învrăjbire a
forţelor politice şi implicit a poporului însuşi, toate
acestea au neantizat autuurile amintite şi au
reprezentat începuturile procesului de erodare a autorităţii şi a crizei pe care aceasta o va cunoaşte
până în zilele noastre.

Dincolo de limitele personale în înţelegerea şi gestionarea realităţilor sociale, economice şi
politice de după Revoluţie, -  extrem de complexe, contradictorii şi primejdioase -  Ion Iliescu şi-a limitat
şi mai mult capacitatea de a acţiona înţelept, vizionar, responsabil, selectându-şi colaboratorii şi echipa
fără discernământ, fără curaj şi mai ales fără perspectivă. Deşi din punct de vedere psihologic,
sentimental, poate fi explicabilă atitudinea lui tolerabilă faţă de Securitate ( aceasta l-a tratat înainte de
Revoluţie mult mai puţin dur dacât ceruse Ceauşescu) şi opţiunea de a se înconjura  de cunoştinţe şi
prieteni din vechea nomenclatură ,  din punct de vedere politic, strategic în general, aceste opţiuni au
reprezentat o eroare  capitală. Se ştie că aprope întotdeuna, succesul unui conducător este asigurat, -
uneori  într-o mare măsură determinantă  -  de oamenii pe care şi-i alege să lucreze împreună cu el. Or
aici, Ion Iliescu a împărţit autoritate instituţională, nu doar celor fără autoritate personală  puternică
(competenţă, popularitate, prestigiu), ci mai ales celor care în spatele slugărniciei faţă de şef ascundeau,
- cu mai multă sau mai puţină abilitate -  interese personale şi de grup. Rezultatul ?  Foştii promotori  şi
apărători ai socialismului « victorios » au devenit peste noapte nu doar partizanii capitalismului sălbatic,
ci mai ale artizanii, în stil mafiot, ai devalizării avuţiei naţionale prin aşa-zisa punere în practică a
capitalismului liberal, concretizat în primul rând prin actul privatizării. Intr-un soi de simetrie paradoxală,
abuzul criminal al naţionalizarii comuniste îşi afla după 40 de ani corespondentul complementar, deşi
antitetic, al abuzului nu mai puţin criminal al privatizării postrevoluţionare. Foştii securişti şi foştii
nomenclaturişti, - punând în practică şi deturnând tehnici şi mijloace avute la îndemână pe vremea
comunismului – au creat adevărate reţele prin care au pus mâna pe întreprinderi, bănci, instituţii mănoase,
devenind bogătaşii de după Revoluţie. Nu singuri, ci împreună cu politicienii de la vârf ori din teritoriu,
reprezentând  în cea mai mare măsură interfaţa publică, - foarte copios răsplătită - a sforarilor din
umbră. Dacă adăugăm la aceştia liota de străini, mai ales arabi, mulţi foşti « studenţi » prin facultăţie
noastre care au profitat de sutele de dolari avute la dispoziţie pentru a le transforma în milioane, repede
strecurate peste graniţă, avem în faţa una din consecinţele cele mai dezastruoase ale incapacităţii şi
iresponsabilităţii lui Ion Iliescu în alegerea şi promovarea cadrelor, în distribuirea autorităţii instituţionale.
Iar consecinţa cancerigenă a acestei consecinţe, este corupţia . Acel fenomen pecinginar care s-a
agravat de-a lungul anilor şi de-a latul partidelor, ajungând astăzi în stadiul de metastază. Faptul că
preşedintele şi-a declarat opţiunea personală de a f i cinstit şi sărac, - şi aşa a şi fost, spre onoarea lui
– nu-l absolvă de culpabilitatea extrem de gravă  de a fi determinat şi încurajat, - cu sau fără voie – nu
necinstea, ci spiritul mafiot de tâlhărire a ţării, prin toate mijloacele şi prin toate mecanismele. Cinstea
lui a fost maculată de cei pe mâna cărora a dat ţara,
iar săracia,  care nu este în sine o virtute, a fost
“dăruită” imensei majorităţi a poporului, ceea ce nu-
i  face nici o cinste.
O altă consecinţă, la fel de gravă, o descoperim în
caracterul eronat, nefast al unor decizii luate în
primele luni de după Revoluţie. In lipsa unor oameni
de reală competenţă diplomatică, socială, economică,
în jurul său, Frontul Salvării Naţionale, în frunte cu
preşedintele, a gafat şi s-a rătăcit în probleme
fundamentale. S-a semnat fără nici o logică si fără
nici o perspectivă un tratat cu Uniunea Sovietică,
entitate de stat muribundă, care va şi muri peste

(continuare în pag. 39)
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Acum 162 de ani, Dumnezeu a dăruit neamului românesc
un fiu emblematic, menit să-i întruchipeze şi să-i înnobileze
identitatea, prin suferinţă întru frumos şi dăruire.  Geniu creator şi
apostol intolerabil al adevărului şi al iubirii de patrie, el şi-a sfârşit
pribegia pământească, am zice anticipator, într-o casă de alienaţi
mintal, nu pentru că ar fi fost nebun, ci pentru că se dovedise
insuportabil de bun în intransigenţa credinţelor sale. Abia atunci când
mormântul de la Belu a închis gura lui Eminescu, cel care încercase
să ardă purificator uscăciunile timpului, cu riscul de a ajunge acolo
unde l-au internat « prietenii », posteritatea, - inclusiv profitorii şi
temnicerii lui – a început să-i  recunoască statura excepţională şi să-
i consacre un adevărat cult. De peste un secol, generaţii după

generaţii şi-l asumă ca pe o emblemă tutelară a frumosului poetic şi a dăruirii cetăţeneşti innobilată prin
cuvânt. Chiar şi avangarda românească, cea care a contestat mai toată literatura de până la ea, s-a
recunoscut în profunzimile anticipatoare ale geniului emiescian. Pe de altă parte, nu este oare profund
revelator că aproape toate orientările politice, oricât de antitetice şi duşmane între ele, inclusiv comuniştii,
s-au revedicat din Eminescu şi s-au străduit, cu sau fără reală justificare, să-l valorifice în proiectele lor
ş  Si nu este profund revelator  că maladiile mai tuturor regimurilor politice, începând cu cele din timpul
lui şi terminând cu cele de după Revoluţie, îşi află în opera publicistică a acestuia diagnostice tulburătoare
prin pertinenţa şi expresivitatea lor şi deschideri profetice înspre tămăduire ş Iată câteva rostiri aforistice
din articolele lui, atât de valabile în vremurile comuniste şi atât de trist actuale în timpurile noastre :

 « Tocmai în asta consistă puterea tragică a răului, că cel care-l comite găseşte mii de motive
pentru a-l scuza. » (Timpul,14 oct. 1879)

« Precum gospodarul, statul casei sale, îşi prăşeşte porumbul de buruiene, astfel statul,
gospodarul obştesc, cată să prăşească buruienile rele dimprejurul plantelor roditoare.” (Timpul,29
nov.1879)

« 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)

« …pe cât educaţia unui popor se câştigă şi se păstrează anevoie, tot atât de lesne se pierde şi
se compromite o asemenea moştenire când se dau de sus exemple de neorânduială, de nedreptate, de
incoherenţă . » (Timpul, 26 mai 1882)

« …a răsădi plante fără rădăcină pentru a avea grădina gata în două ceasuri nu e progres, ci
devastare . » (Timpul, 17 febr. 1880)

« …statele scad şi mor sau prin demagogie sau prin despotism. » (Timpul, 26 aprilie 1881)

« State demagogice cari nu ţin seamă de ierarhia naturală a meritului şi a muncii şi cari, din
contră, află mijloace de a privilegia înaintarea feneantismului şi sterilităţii oamenilor vicleni şi maloneşti,
răsar şi pier, fără înflorire, ca plantele criptogame. » (Timpul , 17 august 1882)

« Un sistem a cărui esenţă e spoliaţia îl face indiferent pe omul din popor pentru ţara şi
naţionalitatea lui ; purtând numai sarcini fără nici o compensaţie, un asemenea sistem face asupra lui
efectul unei dominaţiuni mai odioase decât cea în adevăr străină. » (Timpul, 12 sept. 1882)

« …pentru mulţi oameni politici (…) venirea la putere nu e un mijloc pentru realizarea unui scop,
ci scopul însuşi, urmărit cu orice mijloace. » (Timpul, 26 oct. 1880)

« Orice stat e osândit la o retrogadare sigură, când încape pe mâna oamenilor care-şi fac din
politică o meserie de câştig, un mijloc de îmbogăţire ori de bun trai. » (Timpul, 10 sept. 1880)

ALEXANDRU MELIAN

MEMENTO
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« De-ar veni asupra noastră numai ceea ce-i  scris prin fatalitate n-ar fi nimic ; am sta sau am
cădea cu credinţa în suflet că din cenuşa noastră va răsări viitorul. Dar nici asta nu ne e dat, căci
fatalitatea e între noi înşine. » (Timpul, 8 august 1880)

« …nici un neam nu e condamnat a suprorta în veci un regim vitreg, corupt şi mincinos, chiar
dacă acel regim se exercitează de către fiii lui proprii. » (Timpul, 5 dec.1882)

   Ca mai totdeuna, excepţia care confirmă regula nu l-a ocolit nici pe Eminescu. A avut şi el
câţiva sărmani detractori de-a lungul timpului. Din păcate,  cea mai flagrantă manifestare anti-eminesciană
a apărut după Revoluţia din decembrie 1989, într-un context demolator şi denigrator mai larg. Si ea a
apărut nu ca o reacţie individuală a unor teribilişti sau a unor infirmi în perceperea valorilor. Ea s-a
constituit într-o adevărată campanie  împotriva valorilor româneşti. Indivizi adesea împovăraţi de refulări
şi complexe ascunse, care au descoperit după Revoluţie că laşităţile şi compromisurile , făcute altădată,
pot fi neutralizate prin afişarea unor îndrăzneli spectaculoase, ori prin dezvăluirea fără reticenţe a propriilor
idiosincrazii, vanităţi şi ignoranţe, - în numele libertăţii pentru câştigarea căreia contribuţia lor este
aproape nulă – s-au înarmat cu dinamită, cu târnăcoape şi uneori cu utilaje mai rafinate pentru o bine
calculată campanie de demolare a statuilor de spirit ale românilor.

    De la perspectiva urinară asupra istoriei româneşti ori interpretarea « Mioriţei » şi a « Legendei
monastirii Argeşului » drept mituri ale unui popor având cultul asasinatului şi până la bagatelizarea unor
mari personalităţi ale culturii noastre precum Arghezi, Sadoveanu, G. Călinescu, M. Preda, M. Sorescu
- şi lista nu se încheie aici – aceşti pretinşi “revoluţionari” , de fapt nişte culturnici sui-generis, uniţi parcă
sub deviza sibolistă Aprindeţi torţele , şi-au imaginat că simbolul adânc al acestei sintagme nu este
lumina cuminecătoare, ci flacăra care transform în scrum. Si s-au apucat de treabă… Iar apogeul,
expresia sintetică şi reprezentativă a acestui fenomen ne-a fost oferit de revista “Dilema” din 27 februaria-
5 martie 1998, altfel o revistă de elevată ţinută şi de autentică circumscriere la conotaţiile propuse de
numele său°. Reacţiile la această concentrare de buldozerişti culturali au fost numeroase şi de toate
nivelurile. A fost exprimată şi opinia că s-a dat o prea mare atenţie unei asemenea manifestări, mai
curând marginale, raportabilă în esenţă la cunoscuta zicală « câinii latră caravana trece » . Eu cred însă
că tendinţele de uzurpare a valorilor româneşti, concertate subtil şi cu perfidie într-un anume scop, nu
trebuie tratate cu detaşarea şi siguranţa de sine a celor care-şi imaginează că adevărul, dreptatea şi
justiţia se impun de la sine. Mediatizată drept ţară a conducătorilor sanguinari,, - tip Dracula ori Ceauşescu
– drept popor a cărui tipicitate e dată de copiii străzii, handicapaţii şi bolnavii de sida ori de ţiganii care
bagă spaima în Europa sub stindardul tricolorului românesc, percepută, - « graţie » politicienilor şi
administraţiilor post-revoluţionare – ca o societate neguvernabilă, imprevizibilă  şi  neperformantă,
România îşi păstrează încă unul din atuurile ei fundamentale : cultura. Dacă se reuşeşte performanţa de
a-i dărâma cariatidele, de a-i macula izvoarele şi de a-i înstrăina fiii, atunci proiectul neantificării acestui
popor încăpăţânat în perenitatea lui etnică, ar putea să devină realizabil.

    Ei bine, unul dintre antidoturile supreme împotriva otrăvurilor anti-româneşti  este tocmai
MIHAI  EMINESCU . Opera lui, în întregul ei necuprins, are valoarea de memento pentru gândirea
setoasă de temeinicie, are tăria unei forţe iradiante pentru sufletul tânjind spre puritate şi frumuseţe, are
înţelesurile mustrării pentru nevredniciile vieţuirii fără ideal. Să-l apărăm apărându-ne pe noi, să-l
cunoaştem ca să ne cunoaştem pe noi !

                           Alexandru  MELIAN
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Col. (r)Vasile ZĂRNESCU (n. 1947)

Victoria Ungariei asupra României pe
Arcul de Triumf

     Fragment din volumul care se poate desărca de pe pagina
http://www.samanatorul.ro/editura-online/html/studii.html

VICTORIA UNGARIEI ASUPRA ROMÂNIEI PE
ARCUL DE TRIUMF

Motto: „…Nu vă temeţi! Căci nimic nu este acoperit care să nu
iasă la iveală şi nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut“!

Matei, 10, 26

Materialul de faţă este continuarea articolului Dictatul de la Viena redictat de Ungaria, via
U.D.M.R., subintitulat Scrisoare deschisă adresată domnilor Traian Băsescu, Gabriel Oprea şi Sorin
Oprescu, care a fost conceput ca un studiu politologic prin care denunţam inacţiunea principalelor
autorităţi ale statului faţă de ignorarea semnificaţiei respectivului Dictat, ale cărui consecinţe le suportăm
şi acum. Aceste consecinţe rezidă inclusiv în faptul că toate tezele care au stat la baza Diktatului
hitleristo-mussolinian sunt reluate acum de organizaţia fascistă numită pompos şi inadecvat Uniunea
Democrată a Maghiarilor din România (U.D.M.R.). Prezenţa acesteia în Parlament, din 1992 pînă azi
şi în guvern din 1996 pînă azi este ilegală, ilegitimă şi extrem de periculoasă, întrucît nu este partid
politic şi, în plus, este manevrată de organizaţii din afara ţării – ceea ce în alte state ar fi dus la
interzicerea U.D.M.R. şi la trimiterea în puşcărie a membrilor acesteia. Legat de acest aspect, este
absolut falsă disocierea pe care o fac unii „analişti“, cum că doar liderii U.D.M.R. ar fi extremişti, pe
cînd marea masă a moghiorilor ar fi „tolerantă“ şi că s-ar înţelege bine cu vecinii lor, românii.

Evenimentele tragice din decembrie 1989, din localităţile ocupate preponderent de moghiori,
precum şi de la 15 martie 1990, din Târgu Mureş, contrazic vehement opinia conciliatoristă. Contează
că toţi moghiorii votează, în unanimitate, cum le cer liderii, iar liderii propun şi votează, în Parlament,
numai legi antiromâneşti. De aceea, aproape toate legile emise de Parlamentul României sunt ilegale
şi, mai ales, antiromâneşti, îndeosebi acelea propuse de guvernele din care face parte şi U.D.M.R.,
întrucît coaliţiile Puterii erau majoritare în Parlament prin sprijinul acestei cîrje politice, care este
organizaţia antinaţională, antiromânească şi antistatală cea mai redutabilă din România şi, de aceea,
absolut condamnabilă.

Succesul diseminării studiului Dictatul de la Hiena…
Într-o lucrare celebră, tradusă la noi acum vreo patru decenii, ŞTIINŢĂ MARE, ŞTIINŢĂ MICĂ,

autorul, Derek J. De Solla Price, demonstra că, pentru a-ţi asigura cel mai bine paternitatea ideilor,
cea mai eficientă metodă este răspîndirea lor cît mai largă, deoarece, devenind foarte cunoscute,
este, practic, imposibil să şi le însuşească altcineva spre a le prezenta ca fiind ale sale. Trebuie să
relev că, sub acest aspect, publicarea, în mai multe reviste electronice, la solicitarea mea – în Curentul
Internaţional, Naţiunea, Neamul Românesc, Necenzurat etc. – şi pe bloguri – Rapcea.ro , de ex., – şi
republicarea sau semnalarea din propria iniţiativă a blogerilor pe diverse site-uri – Octavpelin etc., şi-
mi cer iertare că nu le pot enumera pe toate şi, totodată, mulţumesc directorilor revistelor respective
pentru bunăvoinţa de a mă publica –, diseminarea, ziceam, a studiului Dictatul de la Viena redictat
de Ungaria, via U.D.M.R. a fost un succes! M-a surprins neplăcut, totuşi, că un cititor al articolului şi-
a exprimat îndoiala că pe placa acoperită de pe Arcul de Triumf din Bucureşti „ar fi fost scrisă denumirea
BUDAPESTA“! Spun „neplăcut surprins“, deoarece respectivul cititor este, şi el, colonel în rezervă şi
încă fost ataşat militar! Deci, are discernămîntul necesar şi, mai ales, trebuia să aibă suficientă cultură
istorică şi politică încât să ştie că aşa a fost: BUDAPESTA a figurat pe Arcul de Triumf ca una dintre
localităţile/zonele în care Armata României a dus bătălii grele şi victorioase în Războiul Reîntregirii,
punînd, fapt notoriu, o opincă pe Parlamentul de la Budapesta.

Dar îndoiala sa – care ar putea să mai fie şi a altora! – m-a pus pe gînduri şi am încercat să fac
o documentare suplimentară. La Muzeul Militar Naţional, o bibliotecară binevoitoare mi-a adus să

Atenţie,  link-urile sunt active doar  în carte - vezi link pag.9, jos



Pagina 9

Sămănătorul -  Anul II. Nr. 1 - ianuarie 2012 - STUDII
consult o lucrare voluminoasă, din 2009, coordonată de amiral prof. univ. dr. Gheorghe Marin, pe atunci
şeful Statului Major General, din care citez: „Pentru tratarea interiorului arcadei, varianta 1936 a recurs
numai la evocarea unor importante localităţi unde[,] în războiul reîntregirii (sic)[,] s-au desfăşurat importante
bătălii: CERNA, JIU-OLT, DRAGOSLAVELE, NEAJLOV, OITUZ, MĂRĂŞTI, MĂRĂŞEŞTI, RĂZOARE,
VRANCEA, MUNCELU, COŞNA, BUDAPESTA“ (cf. Enciclopedia Armatei României, Editura C.T.E.A.,
Bucureşti, 2009, pag. 1070). Iată, deci, o referire inatacabilă la faptul că pe arcadă figurase şi trebuie să
figureze inscripţia BUDAPESTA. Din păcate, e-adevărat, capitolul respectiv, „Arcul de Triumf“, al
Enciclopediei nu face nici o referire la faptul că ea, inscripţia BUDAPESTA, fusese, în vremea dictaturii
staliniste, ştearsă, iar, ulterior, în epoca naţionalistă, fusese refăcută şi nici nu era ilustrat cu vreo fotografie
cu arcada Arcului – cum ar fi fost normal. Am solicitat accesul la fototecă, dar mi s-a spus că nu aveau
astfel de fotografii. O altă bibliotecară şi-a amintit că arhitectul Virgil Z. Teodorescu a tipărit cartea Arcul
de Triumf, pe care o donase muzeului. S-a dus să o caute, dar nu a găsit-o. „– Nu ştiu unde este, dar ştiu
precis că d-l arhitect Virgil Teodorescu a donat-o muzeului!“, s-a dezvinovăţit ea. Am căutat această
carte şi la Biblioteca Academiei Române, dar nici acolo nu exista. Am găsit pe Internet blogul d-lui
arhitect Virgil Z. Teodorescu şi l-am contactat telefonic. Era şi dînsul dezolat că nu am găsit respectiva
carte a sa, dar mi-a confirmat că domnia sa nu inserase fotografii cu arcada Arcului.

Trebuie să recunosc, spăsit, că, pînă să fiu nevoit să încep documentarea după publicarea
articolului meu, nu citisem vreo carte despre Arcul de Triumf, iar cultura mea, pe această temă, se baza
doar pe informaţiile sumare din presă. Totuşi, din 1968, de cînd mă stabilisem în Capitală, şi pînă pe la
anii 2002-2003, vizitasem frecvent Arcul de Triumf şi ştiu absolut sigur că pe placa acoperită, recent, cu
ciment, scria BUDAPESTA. Pus în încurcătură de faptul că, pînă la această dată, nu am reuşit să
găsesc nici o fotografie a arcadei cu inscripţia BUDAPESTA neacoperită, am apelat la memoria unor
ofiţeri rezervişti, cu care colaborez în desfăşurarea activităţii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate
(S.C.M.D.); aceştia au confirmat că pe placa acoperită scria BUDAPESTA, iar unii au declarat că sunt
gata să îmi dea o declaraţie notarială că aşa este: cel puţin pînă în decembrie 1989, inscripţia BUDAPESTA
nu fusese acoperită cu ciment! Unii chiar s-au mirat că, acum, este astupată şi că nici nu au remarcat,
anterior publicării articolului meu, acest fapt incalificabil.

Citiţi cartea  Victoria Ungariei asupra României pe Arcul deTtriumf - aici
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Vasile_Zarnescu-Impietate_la_Arcul_de_Triumf.pdf

Vedeţi  galeria foto Armata Românã in drum spre Budapesta, iulie-august-1919  aici
http://www.george-damian.ro/galerie-foto-armata-romana-in-drum-spre-budapesta-iulie-august-1919-846.html
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Defilarea de la

1 dec. 2010
Foto DragosSavu

Despre  Dragoş Savu - Mediafaxfoto
http://dragossavu.ro/uploads/user/dragossavu1.pdf

Imaginea aparţine utilizatoruluiKorinna de la Wikipedia

«Imaginea făcută de
Dragoş Savu la 1 decembrie
1910 m-a şcocat. Ce localitate de
pe Arcul de Triumf fusese ştearsă
de nişte trădători ai neamului
românesc? Cui nu-i păsa că în
aceea localiatate au murit eroii
Armatei  Române strămăşi i
noştri, ba poate chiar bunicii
noştri sau rudele noastre?

Un an de zile m-a frâmântat
răspunsul, un an de zile i-am
întrebat pe toţi şi toţi au dat din
umeri...

Şi a venit d-l col. (r) cu
studiul său ca să-mi răscolească
mânia şi să-mi clocotească
sângele de român în vine:
monumentul sfânt al Arcului de
Triumf, a fost măcelărit de către
politicienii de după 1989 care ne
vântură pe la televiziuni
patriotismul lor! Vai poporului
român pe ce mâini a ajuns!»

Editorial «Sămănătorul»
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CULTURA  VINE  DE
LA CLUJ!

Iată că neobositul nostru indianist dar şi
fost mare bibliotecar al universitarilor ne aduce
«o veste minunată»...

Biblioteca Centrală Univesitară «Lucian
Blaga» de la Cluj, ne face cadou întreaga
colecţie a revistei «Gândirea», în format digital!

Salutăm iniţiativa, uite cum o luăm şi noi
pe urmele Unchiului Sam, să dea Domnul să
avem şi noi o ţară în rândul marilor «licurici» ai
lumii.

Vedem în dreapta însă, că văduva lui
Coşbuc, fondatorul «Sămănătorului», primea
pe vremea revistei «Gândirea», în anul 1921,
«mai puţin decât văduva unui sergent de
stradă» Hmm? Unde-am mai auzit noi asta?

Pe pagina următoare citim un articol de
acum 81 de ani despre «Falimentul
democraţiilor parlamentare»...

  Broasca, racul şi cu ştiuca, cum o
dădură, cum o făcură, parc-am fi pe vremea aia!
Ce să mai «cetim» de prin jurnale, uite modelul
de faliment pe toate posturile de televiziune.
Ba se trage clopotul că după dictatura
parlamentară ar veni tare din urmă partidele
extremiste de dreapta. Hmm? Când am mai păţit
noi asta?   (NNT)

Răsfoiţi colecţia  Revistei Gândirea în format digital, aici
http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/gandirea/
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«Cu toată posibilitatea crescândă a popoarelor de a se guverna ele înşile, actele de
gugernământ nu sunt mai puţin potrivnice intereselor reale ale colectivităşilor guvenate: iar

democraţiile moderne sunt tot atât de prost guvernate ca şu autocraţiile pe cari le-au înlocuit!»
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MARIANA ZAVATI GARDNER (n. 1952, Bacău)

Versuri
     Fragment din volumul care se poate citi integral la

www.samanatorul/editura-online   -   Butonul POEZIE

Odihnă

Şedeau în cerc
umbre suspendate în ocru
între două lumi îngenunchiate
atomi ai foamei în cursa himerei
erau sudaţi împreună
sub cerul asurzitor
muiaţi în râs invizibil
pământ ars, tufişuri sterpe şi beţe
cenuşă oarbă a zilei precise
focul picura biciuri
culori se-amestecau
vertical prin policandre
praful scâncea-n ochi
nisipul silabisea-n gură
cei de acolo pluteau
prin labirintul tăcerii
cascadori ai himerei
canicula era bolnavă de foame
atomii se luau la trântă prin aer

Julia May adormită

Stol de vise-i zboară peste casă
Casa ei fără ferestre
Casa ei cu uşi ferecate
Casa ei, la răscruce de drumuri
Între paranteze de timp

Stol de tăceri îi trece peste casă.
În întuneric lipitori
Iau cu asalt duşumele
Meşterite din lemn plutitor
Şi coajă din ouă stricate

Paşii lui tăbăcesc scândurile.
În iatacul cu pian
Chei sâcâie zgomote
Să prinda-n ghiare vidul
Între pereţii ferecaţi.

Închipuiri

Închipuiri despre hăituirea ursului
Ursul se ţine ascuns în tufiş
O închipuire bolnavă să fie
Despre urs, despre ursul întunericului
Despre un invizibil urs colosal
În tufişuri fantastice la adăpost de noapte
Închipuiri despre hăituirea ursului
Închipuiri despre visul cu vulpe
Închipuiri despre vulpea care ţipă
Vesteşte nenorociri iminente
Închipuiri despre ghionoaia
Ghionoaia care zdrobeşte gospodaria
Închipuiri avertizează plecarea eternă
Ale cui închipuiri, ale cui închipuiri ?

Tsunami

Înfaşată strâns în panza-ngheţată –
Nisipuri umblătoare se adună
la gura râului
bărci se fac grămadă

Citiţi «El perseguidor» revistă de limbă spaniolă din Tenerife la
http://www.scribd.com/semanatorul
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-Mamă, ţine-mă de mână
-Te-aşţine, dacă aş putea

Înfăşată strâns în alabastrul răsuflării-
Case priponite
se-nghesuie şfichiuite
sub cioplituri adânci de ape

-Mamă, mi-e frig
-Te-aşînfăşa strâns, dacă aş putea

Înfăşată strâns de mâini aeriene –
Cât ochii pot să cuprindă
vântoase nemernice înfulecă
pustietatea în derivă

-Mamă, hainele-mi sunt ude
- Te-aş schimba, dacă aş putea

Înfăşată strâns în somn fluid –
Umbre sunt prinse în noduri cu sfori
lângă apa care muşcă vitreg
din cărămida căminului

-Mamă, m-am udat pân-la gât
-Te-aş sălta la deal, dacă aş putea

Înfăşată strâns-
Gura căscată a apelor
duce la vale o jucarie din argint
de ici până colo...din loc in loc.

La mijlocul  verii

Uleioasă şi calmnă-i căldura
Îfaşată pe suprafaţa mării
La Southwold, punctul cel mai din est al
Angliei

Coloane de şezlonguri
Intrerup tumultul  torid al litoralului
Care onduleaza in culorile mării

Traversând razele soarelui
Dantela roză etalează modele,
Când pescăruşi cascadori decupează aerul

Pe chei, ceasul în formă de baie
Suna ora întreagă şi jumătatea
Roţile i se rotesc în sunetul propulsat al apei.

Nu-i răgaz pentru mămicile îmbrăcate
În culorile azurului şi al fructelor pârguite
Mici răsfaţaţi se ghiftuie cu apă minerală de
la ghiaţă

Epuizaţi pe şezlongurile deschise
Bărbaţi, femei şi copii se dedică siestei
În timp ce bolta cerească se-nroşeşte zglobie

Pentru umbrele în mişcare si valurile ascunse
Totul este ca mai-nainte ; de-a lungul digului
Pescari amatori cercetează depărtarea

În labirintul de oameni, femei şi copii
Întinşi pe şezlonguri cu modele animaliere
Cerul îşi înălbeşte albastrul de sineală

Se odihnesc doar şi sa fac cumpăraturi
Găleţele, lopăţele şi peşte cu cartofi -
Se apărâ de pescăruşii-n viraj

Se ascundea prin dulapuri
îndesate aliniat cu dulceţuri
de vişine răscoapte din pomi
din gradina cu muzică a Domnului Ion
Ferecate-n mintea ei cea albastră
o curte răcorită de suflete pierdute -
Unul câte unul la zaruri şi cărţi
în oraşul himeră cu râul Negel  îmbufnat
în încăperea unde intrau şi ieşeau
în galop persoane apretate pe aţă,
oarbe cu mâini efemere, fantome electrice
măscărici adormiti în lumi ferecate

Vara

Păianjeni vărateci urzeau
cuibăriţi în alcovuri de stâncă
Erau sub un castron de sineală
şi gălbenuş - pămîntul plutea
plesnind în lumina acută
umbre de aur prin bolovani
Scorpioni şi şopârle înnoatau la soare
printre cactuşii care trosneau în spaţii
O libelulă dispărea spre Palatul din Stâncă,
argint scrijelit pe-o tăbliţă de cer
Greierii se scăldau pe boabe de ienupăr
Crengi rupte, mărgele din turcuoaze
îngânau melodii de demult
Frunze şopteau despre legende
în imagini din nisip invizibil -
Ţipăt de păsări în tocană de suflete
fierbeau suspendate în ocrul torid

Citiţi volumul  Versuri integral la
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Mariana_Zavati_Gardner_Versuri.pdf
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Samanta din interiorul cuvantului
     Fragment din volumul care se poate desărca de pe pagina
http://www.samanatorul.ro/editura-online/html/poezie.html

Amintiri din miezul unui poem

Ideile acestui poem sunt un cer spuzit de stele
Numai când ultimul luceafăr cade-n rouă,
Aşa cum renaşte din tăcerile mele
In suflet când începe o zi nouă.

Ideile acestui poem se strecoară în metaforă
In propriul subânţeles atât de viu.
Stelare insule culeg dimineţi în anforă
Mărturii de lumină din care sorb,târziu.

Să lupt cu Goliot mi-e rândul
In clipa versului şi-al evocării
Cînd verbul cade-n mine îmbălsămându-l
In amurgul împins în secunda uitării.

A plecat circul

Cupola albastră şi cu ringul  luminate feeric
Sub care s-au împlinit visele ne visate de noi,
Acrobaţi, pantere, fachiri, toate cuprinse sferic,
În ochii noştri inundaţi de imagini adunate roi.

...Şi fete frumoase dansând pe sârmă zâmbind
Sfidând gravitaţia zboară sub cupola albastră
Până în speranţe, până în clipa în alb levitând
Până în emoţia inimii şi în  privirea noastră.

Pântecul cuvântului

Am coborât în pântecul cuvântului:
dinţi tociţi de caria înjurăturii
mi-au sfâşiat carnea respiraţiei
de-am simţit în ureic gustul murăturii,
erau acolo diafanul înţeles eminescian
şi miezul îndoielii lui Cioran,
însă bomboana de pe colivă era
metafora dintre dinţii acestui an.
În sâmburele verbului alunecând

am dat de rădăcina ascunsului gând
învăţat ştiţi când şi pe bune
una gândeam şi alta eram îndemnaţi a
spune.

Antagonie

Ieri s-a mai născut o stea în cer,
Aici, a fost o moarte cu durere,
Plecarea unei fiinţe de-ntrebări
ne-a  pus în cuvinte numai miere.

Aparenţă

Dorm maimuţele în copaci
Cineva seamănă vânt sub lună
E timpul, îmi spune gândul, să taci
Dimineţa s-ar putea să culegi furtună.

E bucurie mare prin pădure
Le-am întins un deget, împăcată
gloata a plecat fluierând după mure,
În locul lor să le culeagă mi-au luat mâna
toată.
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Văzându-mă, maimuţele şi-au ascuţit
privirea,
Proverbul mă duce la gândul ... cine te-
nsoţeşti,
În scoica urechii le-a încolţit uimirea
Şoptindu-mi, ştim acum cine eşti!

În buturugă un urs loveşte cu coada
Pe care n-o are, ca pe-o nicovală,
Trezeşte din somnul ei livada,
Aparenţele înşeală, mormăie
aparenţele înşeală!

Dorm maimuţele în copaci
Cineva seamănă vânt sub lună,
E timpul,îmi spune gândul, să taci
Dimineaţa versul îşi roade zăbala
Lăsând să-mi curgă pe limbă morala.

Aripa de guguştuc

Paşii îmi aleargă pe uliţa aburului de
toamnă,
Tăcere, nu se aude pe nicăieri
sorbitul paharului întins de-o Doamnă,
sunt împins ca o remorcă cu proţapul frânt
în accidentul pe autostrada numelui de ieri.

Azi sunt altul, nu mă salută cunoscutul,
Îşi aduce aminte după plecare,
Eu nu l-am văzut, mi-am luat scutul
să mă apăr de anonima lui cărare
ce n-o recunoaşte chiar nici lutul.

Pe creanga bătrânului  nuc
mai cântă –n toamnă un guguştuc.

      Arzând ca o torţă

Departe de trupul tău pe malul mării
Mă simt ca Orfeu rătăcitor pe ape
Şi nici o liră nu vibrează pe coarda zării
Să mă îmblânzească simţindu-te aproape.

Nu-ţi mai simt căpşunile buzelor deşarte
Şi nici sânii piersice coapte,
Marea sublimă la picioare mă desparte
De tine şi-n scoici mi-aduce şoapte.

Mă simt un vârtej de flăcări pustiit
Şi-aş vrea din lut să-ţi modelez cu forţă
Trupul tău de bambus înflorit
Şi foc să fim arzând în junglă ca o torţă.

Ascultându-mi eul dectestabil

Harfa a tăcut, doar mâinile cântă în continuare,
Degetele vibrează, coarde sub apăsarea vântului
de colorează amurgul cu dor în zare,
Scama de nor rătăcită  dând sens cuvântului.

Părul ei se-ntinde salcie galbenă sub deal
Şi sunete de bronz curg sub degete de lut
Când clipa suferă lovită de-un gând real
Şi râul de cuvinte se varsă-n veacul slut.

Autobiografie

M-am născut pe strada anului 1942,
bombardată de oameni cu ochii roşii,
îmbrăcaţi în verde
când vara  scotea la porţi moşii,
aruncându-şi mantaua soldăţească şi ploi
luna iunie aducea în ferestre visele femeilor
şi dor,
 mergând nicăieri,aşteptând în pridvor…

Mama mi-a pus în straiţă în loc de pâine
visul zilei de mâine,
pe care l-am trăit într-o singură noapte
când ursitoarele jucau pe un lătrat de câine
pe strada unde şcoala intrase în vacanţă
şi paznicul please cu cartela
după pâine
legând poarta cu o speranţă…

jucării confecţionam din zdrenţe de vise,
ciorapul piciorului desculţ îl făceam minge,
în curtea şcolii cădeau iubiri ucise,
pe dealuri contempla sania
cum în sufletele noastre ninge
cu cântece ruseşti Tania.
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Liviu-Florian Jianu
   Cititi poeziile pe pagina sa personalã Google

http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/home/poezii-01-2012/liviu-florian-jianu

DUBA

Se tot preschimbă duba cea de pâine
În duba libertăţii, de arest –
Şi ieri, şi azi, şi-n infinitul mâine,
Cu ordine venind din Est, sau Vest –

Ce scumpă este duba asta plină,
Cu nemâncati de mâine, sau de ieri,
Că libertatea pare chiar, de vină,
Când este oferită de hingheri –

Se coace duba între revoluăii,
Din pâine, libertate – în arest –
Din visători, devin tirani, recruăii -
Când emanaţi din Est, şi când din Vest –

Estimp, plecăm flămânzi cumpliă din ţară,
De pâine, libertate,  mai ales –
Să le trăim măcar pe dinafară,
De n-au în vatra noastră, înţeles –

Să vină iarăşi duba cea de pâine!
Să plece iarăşi, duba de arest!
Să mai trăim o viaţă, până mâine!
Sătui de lanăuri, între Est, şi Vest !

16 ianuarie 2012
Jianu Liviu-Florian

POEZII DIN
JURNALUL (Blogul) SĂMĂNĂTORUL

http://samanatorul.blogspot.com/

CÂNTEC PENTRU DEMONSTRANŢI

V-aş da la fiecare câte-o pâine,
Dar ştiu că prea puţin o să vă pară,
CĂ FĂRĂ DE SPERANŢĂ, E AMARĂ
Şi pâinea unui om, ce-a ajuns câine –

Îmi place că vorbesc, azi, însuşi câinii
De viaţa lor de câine, răbdătoare,
şi nu le plâng de milă, tot stăpânii,
Care le iau şi porţia de mâncare –

V-aş da la fiecare o speranţă,
Dar şi speranţa, astăzi, e de piaţă,
Se dă doar cu dobândă, şi chitanţă,
Şi se înghite cu un pumn de greaţă –

V-aş da ceva, câte-un nimic, din mine,
Atunci constat cu silă, şi cu groază,
C ă tot ce am avut în mine, bine,
E cancer naţional, în metastază –

şi-atunci, vă cânt: trăiască Raiul nostru!
Este aici, în noi, la îndemână –
În ce vă doare, şi în traiul vostru,
Rostit atât de sincer, în română –

Atunci vă cânt: Trăiască Tricolorul!
Şi Eminescu să vă ocrotescă !
Trăiască România şi poporul!
Şi pâinea, cât de rea, dar românească!

16 ianuarie 2012
Jianu Liviu-Florian
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Ce să facem cu tine, generaţie în blugi,
Ce să facem cu tine, generaţie punk,
Ce programe se fac, pe pămânţ contra rugi,
Pentru tineri ce vor să muncească pe-un franc?

Unde este partidul să vă dea de muncit
Pentru Raiul de-aici, nu din lumea de-apoi,
Unde este partidul să vă dea de iubit
Viaţa toată, visând, ce-i  mai bun pentru voi?

Unde este partidul, să ajungeţi bărbaţi,
Unde este partidul, să vă faceţi copii,
Unde este partidul să vă dea să-nvăţaţi
Bucuria de-a face, de a şti, de a fi?

Ce să facem cu tine, generaţie-n converşi,
Una de pe pămânţ una-n cer, avortată,
Să nu fiţi pe pământ  prea naivi, ori perverşi?
Să n-ajungeţi în loc de luceferi, o gloată?

Ce să facem cu tine, generaţie de club,
Generaţie de neţ generaţie de bere,
Ce partid să vă dea, pe pămânţ înviere,
Nu consum, de roboţi, într-un singur şurub?
Generaţie de neţ generaţie de bere,
Ce partid să vă dea, pe pămânţ înviere,
Nu consum, de roboţi, într-un singur şurub?

Ce să facem cu tine, generaţie de sex,
Ce să facem cu tine, generaţie ce stă,
Ce să facem cu tine, generaţia lui bă,
Rezumată la neţ şi la bani, şi la sex?

Ce partid să preia datoria de-a fi
A atâtor deştepţi, şi-a atâtor eroi,
Care sug cu dobândă, toata vlaga din noi,
De a creşte pe lume, revoltaţii copii?

Sămănătorul - Anul II. Nr.  1 - ianuarie 2012 - POEZIE

JURNALUL (Blogul) SĂMĂNĂTORUL
http://samanatorul.blogspot.com/
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Ce să facem cu tine, generaţie ce bea,
Care vrea libertate, neştiind că ea plânge,
şi plăteşte pe lume – şi cu lacrimi de sânge,
şi cu sângele celor ce-au muriţ pentru ea?

Ce să facem cu tine, generaţie de drog,
Ce să facem cu tine, generaţie tutun,
Ce să facem cu tine, când tu ştii ce e bun?
şi eu ştiu – nu-i destul, pentru voi, să mă rog !

Ce să facem cu tine? Iată, vin iar la Tine,
Dumnezeule care sper că, totuşi, mai eşti –
Să le dai şi programe, să înveţi, şi să creşti,
Generaţia în blugi, şi converşi, care vine!

Să le dai, încă, sensuri, să le dai existenţe,
Să le dai şi servicii, pace, bine, să dai,
Să le dai pe pămânţ ca şi-n ceruri, un Rai!
Vă inviţ Demiurgi! Vă inviţ Eminenţe!
     19 ianuarie 2012

Pentru mine România este o vasalitate, adică m-am născut român şi n-am
cum sa ies din acest destin. Cu alte cuvinte o sa-mi iubesc tara chiar dacă

va fi condusa de canalii şi lepădături şi escroci.
Nu ma interesează! Dar îmi păstrez unicul drept care mi-a rămas

după iluzii, după dezamăgiri, după revoltă – ultimul meu refugiu e dispreţul.
Octavian Paler

Mulţumim reporterilor de la
http://www.jurnalul.ro/ şi
 http://www.hotnews.ro/

pentru instantaneele pe care
le-au pus la dispoziţia

cititorilor fără să le
ciumpăvească cu emblema lor.

Spre deosebire de alte ziare
neserioase care ne oferă

imagini mutilate ca să reţinem
numele lor de prost gust,

reporterii JN  şi Hotnews au
fost adevăraţii eroi ai Revoltei

Populare pornită la 13 ianuarie.
Le mulţumim şi pentru

secvenţele filmate ale căror
adrese se găsesc pe site-ul

http://samanatorul.blogspot.com/
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GLAS DIN CER

Din cerul meu venii cu greu,
Să vă urmez îndemnul,
C-aş vrea şi eu cu scrisul meu
Să vă alung blestemul.

Să fim iar ce am fost cândva,
Să reînviem trecutul,
În Dulcea România mea,
Să nu rănim prezentul.

Şi munţi şi cer noi vom chema,
La vetrele străbune,
Şi vom renaşte asemenea
Cu Pasărea minune.

Ca Pheonix toţi vom învia,
Pe plaiuri de baladă
Şi bucurie vom avea,
De-a pururea, în ţară.

Şi un Luceafăr răsărit,
Din liniştea uitării,
Vă va veghea necontenit,
Pe tot cuprinsul ţării.

Şi zeii toţi şi genii mari
Vor duce-n zări tăria,
Vom deveni nemuritori,
Vom întări mândria.

Şi povestea neamului meu
Cu triste, negre pagini,
O voi scrie din nou chiar eu,
Cu alte dragi imagini.

Iar pruncii toţi vor învăţa
Ce  sfânt e  tricolorul,
Nimic mai scump nu vor avea
.Ca patria, poporul.

Iar eu, Hiperion, vă spun
Să mai aveţi răbdare,
Că va sosi şi-un timp mai bun
Şi voi veni pe mare.

În noua Românie Mare
Vom fi toţi ca fraţii
Vom aduce pace-n lume
Cât vor dăinui Carpaţii.

Iar un Luceafăr răsărit
Din infinit albastru
Va fi mereu preafericit
Îndemn în neamul nostru.

ECATERINA SPERANTA
 CHIFU

Cititi poeziile pe pagina sa personalã Google
http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/home/articole-01-2012/ecaterina-chifu

ELOGIUL SATULUI MEU NATAL,
TISAU DIN JUDETUL BUZAU

Căutaţi acest eseu aici:

ARTICOLE DIN
Pagina de articole (Google) SĂMĂNĂTORUL

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

ECATERINA SPERANTA CHIFU - (n.
1950, Tisău - Buzău), poet, eseist,

publicist.:
“Speranta” este pseudonimul utilizat ca scriitor

SONETUL I
DORURI

 Ard doruri în mine, doruri de foc,
Gândesc la viaţa trecută, viitoare
Mă întreb mereu de ce al meu noroc
De-l am, prinde aripi spre alţii să zboare.

Iluzii ne facem mereu, tot mereu,
Credem că alţii ne iubesc, dar cât doare,
Când vedem a lor înstrăinare
Şi ce suferinţă adunam în sufletul greu.

Iubim cât trăim, căci inima noastră
Este floarea de vis, aşteptând să-nflorească,
Mereu mai tandră şi mai frumoasă.

Aşa este viaţa, cu doruri şi vise,
Cu înălţări şi căderi, iluzii pierdute,
Dar noi renăştem după orice eşec..

SONETUL II
SENSUL VIEŢII

 Mulţimea pestriţă se veseleşte-n oraş...
Între fericire şi iubire, nobilă misiune,
Eu caut un sens existenţei mele iarăşi,
Uit ce necazuri au trecut peste mine.

Se frânge în mine sufletul mereu,
Prin dureri şi tristeţi ce m-apasă din greu,
Dar trec prin viaţă senină mereu,
Căci port în suflet pe Dumnezeu.

Iarba verde tremură sub trandafiri,
Noi credem într-o eternă primăvară,.
Sub cerul înalt peste grădini.

Ninge cu petale peste fiinţele noastre...
Ne înfioară un nor sidefiu pe azur
Şi sorbim infinitul cu sufletul pur.
…

SONETUL III
DOR

Apele cad în bazinele artezienelor,
Mi-e dor de atingerile mâinilor tale,
Iubirea mi-o iau din mângâierea lor
Vreau să-nţeleg de ce le iubesc, de ce le ador.

Nimeni nu poate să-mi dea tot ce-mi oferi tu,
Nimeni nu are atâta căldură în suflet,
Privesc munţii-nalţi să compar al meu dor
Ce vine din mine şi se-mplineşte în tine.

Mitica inimii mele este numai iubire,
Vibraţia sufletului tău este numai iubire,
Trăim şi iubim, sperând fericire.

Nu vrem tristeţe în inimile noastre,
Nu întuneric dorim, nici dezastre,
Ci armonie şi iubire sub blândele astre.

SONETUL IV
SUFLETUL

Am pus sufletul în palma iubitului…
El îmi spune: ”Mi-e dor de sufletul tău”
Îmi iau bucuria din ochii lui albaştri
Şi vreau să-nţeleg tot dorul său.

Am pus inima în inima iubitului
El îmi cere iarăşi inima mea,
Dorul lui este un dor imens,
Este dorul din lumina infinitului.

Mi-e dor de cel drag în orice clipă,
Alerg să îl văd, să îl simt aproape,
Să îmi dea puterea din iubirea lui.

Eu cer doar răbdare, îndurare,
Din marele timp aş vrea să păstrez
Frumoasele clipe de iubire şi încântare.…
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Iuliu-Marius Moraru (n. 1991, Salva-Bistriţa-Năsăud)

Gruparea eseniană si raporturile ei cu crestinismul
     Fragment din volumul care se poate citi integral la

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

1. Esenienii în contextul politico-religios al Israelului
secolului I d.H

The article presents the group of the Essenians that was extremely important
during the age the Saviour was contemporary with and in other periods. The piece
includes on the one hand the Scripturistic information and the Biblical perspective
related to it, and on the other hand the evocations of certain great writers of the
time, such as Philo of Alexandria or Flavius Josephus and the manuscripts discovered
during the last century in Qumran that offer a new perspective on the perception of
the Essenians. This work analyses the pieces of information, their amount of
verisimilitude as well as the agreement or disagreement of the tackled sources.

Dacã ar fi sã ne raportãm la starea religioasã a iudeilor din veacul întâi înainte ºi dupã Hristos, n-am putea
sã nu observãm faptul cã aceºtia nu constituiau o unitate strâns legatã ci se aflau împãrþiþi, precum se þtie, în
mai multe grupãri sau secte politico-religioase1  care se luptau între ele.2   Conflictele lor nu se rezumau, se
pare, doar la dispute oratorice, ci, între ele se ajunse la ciocniri armate ºi  rãscoale întinse, care au putut pune
în primejdie însãþi existenþa statului iudeu.3  Cele mai importante dintre acestea erau: fariseii, saducheii,
samarinenii, terapeuþii ºi esenienii,.

Fariseii, ,,cea mai mare ºi mai influentã grupare religioasã a Noului Testament”, 4 s-au remarcat încã din
timpul lui Ezdra, ,,când au început sã dea o formã definitã învãþãturii lor”.5  Ei  s-au constituit ca grupare
evreiascã  la începutul secolului II î. H,6  în jurul anului 144 î.H,7  fiind caracterizaþi ca ,,apãrãtorii legii
iudaice ºi ai tradiþiei religioase”, 8  motiv  pentru care þi-au arogat titlul de doctori sau expozanþi ai Legii.9   Se
remarcau de asemenea, prin ostilitatea lor faþã de stãpânirea romanã.10  Se þtie cã erau de mai multe nuanþe ºi
cã, în respectarea Legii deveniserã  formaliþti, ipocriþi, ceremonioþi ºi cazuiºti, fapt care le-a atras în mai
multe rânduri dojana Mântuitorului.11

În ceea ce-i priveºte pe saduchei, aceºtia, deºi apar în istorie  destul de târziu, în timpul domniei lui Ioan
Hircan I ( 135-104 î.H.),12  se pare cã îºi trag originea dintr-un oarecare Zadoc, care a trãit în jurul anului 240
î. H. 13 , deci cu mult timp înainte da a se constitui propriu-zis în gruparea religios-politicã. Ei erau un partid
preoþesc, aristocratic, alcãtuit din oameni bogaþi, liberali, care se acomodaserã cu stãpânirea romanã ºi cu
ideile timpului.14   þineau ca obligatorie numai Legea scrisã, fãrã interpretarea ei oralã, negau providenþa
divinã, existenþa îngerilor ºi demonilor, învierea ºi viaþa veºnicã.15  De remarcat este faptul cã îl considerau pe
Dumnezeu ca pe o fiinþã  care observã în tãcere cursul vieþii umane, fãrã a se preocupa însã  în legãturã cu
direcþiile particulare în care ar putea s-o ia evenimentele.16

Samarinenii, care-ºi derivã numele, dupã cum aflãm de la germanul John Azlog, ,,de la fosta capitalã a
Israelului, Samaria”,17  erau o populaþie amestecatã formatã din iudei ºi neiudei care  trãiau, în provincia de la
care îºi vor trage ºi numele. Ei erau monoteiºti, dar, din Legea lui Moise nu respectau decât Pentateuhul. De
asemenea, aveau un templu propriu pe muntele Garizim, pãstrau ideea mesianicã, credeau în Providenþã18  ºi
se gãseau într-o stare conflictualã cu evreii.19

Terapeuþii erau o sectã iudaicã din jurul Alexandriei, în Egipt, unde se refugiaserã numeroºi iudei din
timpul lui Alexandru cel mare.20  Aceºtia se ocupau cu citirea Vechiului Testament, pe care-l interpretau alegoric,
duceau o viaþã contemplativã ºi aveau agape religioase cu cântece ºi dansuri.21

Cei din urmã în cadrul enumerãrii de mai sus, esenienii, ,,erau o sectã iudaicã înfluenþatã de idei
religioase strãine”, 22   ,,apãrutã pe la mijlocul secolului 2 i. e. n.”,23  care, dupã cum  aflãm de la Philo din
Alexandria, avea în jur de 4000 de adepþi, 24  ea fiind cea mai fidelã pentru respectarea legii morale.25  Despre
numele lor, acelaºi spune:

,,…ce nom, a mon avis, quoiqu’il soit d’une forme incorrecte
au regard de la langue grecque, dérive du mot ,,sainteté”; ce sont,  en effet au plus
haut point, de serviteurs de Dieu, non point de sacrificent des animaux, mai sen
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raison de la volonté qu-ils ont de rendre dispositions intérieurres dignes de la divinite”.26

 La obârºia grupãrii lor, ne spune pãrintele Vasile Muntean, stã o schismã ivitã în sânul saducheilor.27

Despre apariþia lor, istoricul american Vanhoozer,  referindu-se la documentele descoperite la Qumran, spune:
 ,,The  Dead Sea Scrolls indicate they objected to the temple’s wordliness, the

calendar in use there, the stance on ritual purity taken by its leadership, and the illegitimacy
and impiety of the Hasmonean high priesthood”.28

Afirmaþia lui este confirmatã ºi de cãtre mai-sus citatul istoric neamþ John Azlog,29  care susþine aceleaºi
lucruri despre originea lor, bazându-se pe izvoarele existente pânã la anul 1900, când ºi-a scris el cartea, pe-atunci
manuscrisele nefiind însã descoperite.

Aceºtia trãiau mai ales pe lângã Marea Moartã, fiind constituiþi în niºte grupãri asemãnãtoare satelor,
30 duceau o viaþã cumpãtatã de asceþi, nu participau la cultul iudaic de la templu, respingeau sacrificiile de animale,
aveau preoþii lor, practicau un cult al soarelui ºi al îngerilor, deºi admiteau cã Dumnezeu este numai unul, sãvârºeau
ospeþe religioase, practicau  comunitatea bunurilor,31  erau contra sclaviei,a jurământului şi a folosirii armelor.
Gradele  superioare se abţineau de la căsătorie şi plăceri. Ei admiteau nemurirea sufletului, dar nu credeau în
învierea trupului şi admiteau căsătoria pentru cei simpli, nedesăvârşiţi.32 De asemenea, aveau un mare respect faţă
de supraveghetorii lor, fără dezlegarea cărora nu puteau face aproape nimic. În acest sens, Iosif Flaviu, care, după
cum ne spune cercetătorul american Vanhoozer:

,,Le acordă mai multă atenţie lor decât altora,33   doar în două privinţe li se dă
îngăduinţa de a hotărî singuri: acordarea de ajutor şi dovedirea milosteniei”.34

În ceea ce priveşte primirea adepţilor, accesul nu era unul imediat. Solicitantul trebuia astfel  ca, vreme de
un an, rămas în afara ordinului să ducă o viaţă asemănătoare cu a membrilor acestuia, iar dacă în acest timp reuşea
să treacă cu bine proba stăpânirii de sine, el se apropia pas cu pas de felul de viaţă al esenienilor: lua parte la
sfinţirea apei purificatoare, fără a fi încă acceptat în rândul lor, lucru care se petrecea abia după ce acesta mai făcea
dovada statorniciei sale vreme de încă doi ani şi era pus la încercare.35  Cei intraţi în sectă erau ulterior atât de
desconsideraţi de cei cu vechime, încât, dacă unul tânăr îl atingea pe cel vârstnic, acesta se spăla de parcă ar fi fost
spurcat de un străin.36

Cei ce comiteau păcate grele erau scoşi în afara sectei, mare parte dintre ei fiind reprimiţi ulterior, atunci
când cei din grupare socoteau  că şi-au ispăşit deja păcatele  prin îndurarea chinurilor care i-au adus în pragul
morţii.37

În privinţa luării deciziilor cu caracter juridic, Iosif Flaviu remarcă faptul că erau foarte conştiincioşi şi
drepţi.38  În acest sens, el spune:

,,Ei nu rostesc o sentinţă decât dacă s-au strâns cel puţin o
sută laolaltă, iar verdictul lor este fără drept de apel. În afară de Dumnezeu, ei respectă
în cea mai mare măsură numele Legislatorului39 şi cel ce îl defăimează este condamnat la
moarte”.40

În funcţie de durata  traiului lor ascetic, ei se împărţeau  în patru grupe: preoţi, leviţi, laici şi novici.41

Istoricul iudeu menţionează de asemenea faptul că mai exista şi un alt ordin esenian,  care se deosebea de
cel dintâi prin concepţia asupra căsătoriei, pe care ei o considerau necesară în vederea asigurării urmaşilor.42  De
asemenea, despre modul lor de organizare, părintele Ioan Mircea spune: ,,existau  în  esenism  şi mănăstiri  de
călugăriţe”,43  precum şi mănăstiri de bărbaţi, aceştia fiind consideraţi, după cum tot el ne spune, anticipatori ai
monahismului creştin.44

Observăm aşadar faptul că esenienii erau o sectă  apocaliptică, care se considerau singurii Israeliteni
adevăraţi, cărora Dumnezeu le va acorda tămăduirea şi iertarea păcatelor  când  va avea loc judecata lumii.45

1 Pentru descrierea acestor grupări şi secte, vezi, şi  Kevin J. Vanhoozer, Dictionary for theological interpretation of  the Bible, Associate editors:
SPCK and Baker Academic, Michigan, 2006, p. 374-380, precum şi  John Azlog, Manual of universal church history, translated by F.J. Pabisch and
Tomas S. Byrne, vol. 1, Dublin, 1900, pp. 86-90.
2 Constantin Daniel, Esenienii şi Biserica primară, în ,,Studii Teologice”, seria a II-a, anul XXII, nr 7-8, Bucureşti, 1970, p.707.
3 Ibidem, p. 707.
4 Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, Studiul Noului Testament, curs pentru anul I de studiu, Ediţia a II-a, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005,
p.99.
5 John Azlog, op. cit., p. 87.
6 Pr. prof. dr. Vasile Muntean, Istoria creştină generală, volumul I (ab initio-1054), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 2008, p.49.
7 John Azlog, op. cit., p. 87.
8 Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, Istoria bisericească universală, manual pentru seminariile teologice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004, p. 16.
9 John Azlog, op. cit., p. 87.
10 ,,Fariseii naţionalişti erau zeloşii su sicarii (dotaţi cu pumnale), membrii ai unei organizaţii secrete, duşmani implacabili ai ocupaţiei romane
şi ai slugilor acesteia. Aceştia au avut un rol foarte activ în războiul dintre ocupanţi şi evrei, între anii 66-70”. Pr. prof. dr. Vasile Muntean,op. cit.,
p. 50.
11 Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, op. cit., p.16.
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12 Pr. prof. univ. Stelian Tofană, op. cit., p.102.
13 John Azlog, op. cit., p. 88.
14Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, op. cit., p.16.
15 Ibidem, p.16; Pr. prof. dr. Vasile Muntean, op. cit., p. 50.
16 John Azlog, op. cit., p. 88.
17 Ibidem,  p. 90.
18 Ibidem, p. 90.
19 Pr. prof. dr. Vasile Muntean, op. cit., p. 51; Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, op. cit., p.16.
20 Ibidem, p.16. Pr. prof. dr. Vasile Muntean, op. cit., p. 51-52.
21 Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, op. cit., p.16-17.
22 Ibidem, p.16. O descriere frumoasă şi amănunţită a sectei esenienilor se găseşte şi la Flavius Josephus, Istoria războiului iudeilor împotriva
romanilor, traducere Ghengheli Wolf şi Ion Acsan, Editura Hasefer, Bucureşti, 1999, p. 158-164.
23Academia Republicii Populare Române,  Dicţionar enciclopedic român, vol. II,   Editura Politică, Bucureşti, 1964, p. 294.
24,,Certain d’entre eux (de juifs, n.n), au nombre de plus  de quatre mille sont  désignés lá-bas du nom d’Esséens”. Philon d’Alexandrie, Quod
omnis probus liber sit, traduction par Madeleine Petit, Editions du Cérf, Paris, 1974, p. 197.
25 Pr. Dr. Ioan Mircea,  Dicţionar al Noului Testament, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995,
p. 156.
26 Philon d’Alexandrie,op, cit., p. 197. Observăm aici faptul că el simpatizează cu această grupare, după cum va reieşi şi din citatele pe care le voi
folosi mai târziu.
27 Pr. prof. dr. Vasile  Muntean, op. cit., p. 50. A se vedea de asemenea şi Constantin Pogor, Ierarhia şi doctrina sectei esenienilor, http://
www.crestinortodox.ro/diverse/ierarhia-doctrina-sectei-eseniene-69399.html, accesat 11.11.2010.
28 Kevin J. Vanhoozer,  op. cit., p. 377.
29 ,,About the middle of the second century before Christ, a number of Jews, equally disatisfied with the theachings of each of this sects and
their influence ( fariseii şi saducheii, n.n.)  upon public opinion, formed themselves into a third party, known as the essenians, who embracing
an ascetical life and combining the Mosaic law with the philosophy of the Orphic- Pitagoreean school”. John Azlog, op. cit., p. 88. Aici
scriitorul lansează afirmaţia conform căreia esenienii ar fi fost influenţaţi de ideile filosofice ale şcolii pitgoreice, afirmaţie pe care nu  am întâlnit-
o însă la ceilalţi autori, motiv pentru care , în lipsa altor izvoare care să o confirme, nu vom pune mare accent pe ea.
30 ,,Ces hommes habitent dans des sortes de villages, fuyant les villes á causse des crimes qui sont cutumiers aux citadins. ; ils sauvier bien,
en  effet, que  ,  de męme qu’un    air
délétčre est  cause   d’épideméies,  la
promiscuite inflige aux âmes des
atteintes incurables”. Philon
d’Alexandrie, op. cit., p. 199.
31 ***, Mic  dicţionar enciclopedic,
Ediţia a III-a, Editura ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 615.
32 Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu,op. cit.,
p.16.
33 Kevin J. Vanhoozer,  op. cit., p. 377.
34 Flavius Josephus, op. cit., p. 160.
35 Ibidem, p. 160-161.
36 Ibidem, p. 162.
37 Ibidem, p. 161.
38 Ibidem, p. 161.
39 Moise (n.n.)
40 Ibidem, p. 161.
41 Ibidem, p. 162.
42 Ibidem, p. 163.
43 Pr. dr, Ioan Mircea, op. cit., p.156.
44 Ibidem, p. 156.
45 Kevin J. Vanhoozer,  op. cit., p. 377.
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Col. (r)Vasile ZĂRNESCU (n. 1947)

Ubicuitatea razboiului axiologic
     Fragment din volumul care se poate desărca de pe pagina

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

În multe dintre articolele republicate în ultimii doi-trei ani, am făcut dese
referiri la studiul „Ubicuitatea războiului axiologic“, tipărit în volumul coordonat

de Elena Zamfir, Ilie Bădescu, Cătălin Zamfir, Starea  societăţii  româneşti  după  10  ani  de  tranziţie (Editura
Expert, 2000, la pag. 900-901). Pentru respectarea adevărului istoric, este necesar să-l republic ne varietur. De
aceea, bibliografia citată este cea de până în luna noiembrie 2000. Apoi, republicarea lui este necesară întrucât,
privind retrospectiv, se poate constata că toate vulnerabilităţile pe care le-am enunţat atunci s-au adeverit, aşa cum
voi releva, mai detaliat, în final, în Addenda, şi după cum au putut să remarce şi membrii Academiei Dacoromâne
(A.D.R.), cărora, între timp, le-am prezentat acest studiu, dezvoltând unele teme ale lui în diverse sesiuni ştiinţifice ale
A.D.R.

Totodată, vulnerabilităţile anticipate atunci sunt la fel de pernicioase, unele agravându-se şi, ca atare, studiul
îşi păstrează actualitatea, oferind o perspectivă gnoseologică pentru a se putea releva necesitatea înlăturării lor.

Urmează articolul tipărit în decembrie 2000.
***

Războiul convenţional este cel cunoscut de toată lumea din realitate, cărţi, filme etc., care comportă arme
clasice, trupe inamice îmbrăcate în uniformă şi dispuse pe fronturi faţă-n faţă.

Războiul atipic este opus celui convenţional: este diferit, asimetric, fără uniforme, fără fronturi vizibile,
este peste tot şi nicăieri. Războiul axiologic este o specie a războiului atipic.

Definiţii

Polemica este o discuţie în contradictoriu, dusă, de obicei, în forme elegante, urbane. Dar, uneori, se ştie,
ia aspecte sângeroase. Războiul „fierbinte“, sângeros, nu este decât continuarea politicii – generic, a polemicii –,
când celelalte forme, diplomatice, au fost epuizate şi au dat greş.

Polemos, în limba greacă, înseamnă „război“. De aici, polemologia – ştiinţa războiului. Drept contribuţie
la dezvoltarea polemologiei propunem un concept nou: războiul axiologic.

Teoria „drepturilor omului“ a avut şi un efect de bumerang asupra promotorilor ei şi, ca atare, războiul în
forma sa sângeroasă a trebuit să fie, în general, înlocuit, urmând să fie păstrat tot ca o soluţie finală, extremă, cum s-
a întâmplat – şi se va mai întâmpla –, de exemplu, în Iugoslavia. În consecinţă, războiul „fierbinte“ a lăsat loc formelor
sale premergătoare, de „catifea“. România este acum ţinta şi victima războiului psihologic, mediatic, axiologic,
informaţional, cultic etc. Chiar dacă această clasificare se face după anumite criterii, menite să ducă la realizarea
ordinii şi clarităţii conceptuale şi metodologice, în realitate aceste forme de război se conexează, se interferează şi se
potenţează reciproc – de aceea, este greu de circumscris aria de acţiune a fiecărei forme de „război“.

Axiologia este teoria valorilor. În societate, ele există în diverse paliere: economic, politic, religios, moral,
estetic, literar etc. Războiul axiologic reprezintă totalitatea formelor de luptă atipică întreprinse pentru distrugerea
valorilor economice, politice, morale, culturale şi sociale ale unei naţiuni prin devalorizarea lor – prin bagatelizare,
ridiculizare, denigrare, satanizare – şi înlocuirea lor cu altele – cu non-valori –, impuse de anumite centre de putere
străine.

În ultimii ani, la războiul atipic s-au referit expressis verbis generalii Lucian Culda, Decebal Ilina, Ion
Oros şi alţii, iar, recent, în mod implicit, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, g-ral de Corp de Armată dr.
Mihail Popescu. „Conform teoriei războiului «de tip special», acesta debutează sub umbrela păcii şi exploatează
vulnerabilitatea statului. Potrivit opiniei generalului Oros, România se află în pragul unui astfel de război. Practic,
nu se urmăreşte ocuparea teritoriului, ci înlăturarea conducerii. Inamicul este necunoscut. (...) Sunt folosite mijloace
nemilitare şi neconvenţionale. Imaginea aparentă este aceea a unei adunări de evenimente haotice, declanşată în
medii diferite, care face ca România să pară neguvernabilă“1 . Generalul de divizie Decebal Ilina fusese mai
categoric: „Noi ne confruntăm, în prezent, cu agresiuni atipice, care presupun angajări militare tot atipice“2 .

Oricum, chiar dacă unii – îndeosebi activiştii din mass media – „nu ştiu“ despre el, războiul atipic există,
se manifestă devastator, fără ca victimele să conştientizeze acest fenomen contemporan. În ultimii ani, în tot mai
multe publicaţii s-a relevat faptul că, îndeosebi în domeniul economic, al comerţului, al afacerilor unele firme
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străine înţeleg să se comporte ca într-o ţară ocupată. În 1990, când comerţul începuse să se desfăşoare preponderent
în dolari (cel puţin, în marile oraşe), în presă chiar s-a afirmat că România seamănă cu o ţară ocupată de un inamic
numit dolar. Ulterior, Mihai Ungheanu avea să vorbească despre „ocuparea instituţiilor“.

De altfel, trebuie să recunoaştem că o analiză mai atentă atestă faptul că, acum, România este şi sub alte
aspecte – ideologic, politic, cultural etc. – o ţară ocupată de un inamic invizibil, dar omniprezent. În aceasta
constă ubicuitatea războiului axiologic: în faptul că este prezent peste tot şi nicăieri, deoarece pentru un „simplu
cetăţean“ este foarte greu, dacă nu imposibil, să îi determine ameninţarea potenţială sau chiar prezenţa pernicioasă.

Şi chiar dacă, în urmă cu 10 ani, circulaţia dolarului alături de leu a fost interzisă, numai aparent au fost
înlăturate efectele sale de cuceritor imperialist. Deoarece, în locul „circulaţiei dolarului alături de leu“ – deci, împreună
cu moneda naţională – a fost impusă devalorizarea leului în funcţie de rata de schimb leu/dolar. Aşadar, rolul dolarului
a fost mărit extraordinar de mult, căci costul biletului de tren, de tramvai, preţul gigacaloriei, tariful telefonic, preţul
kilowat-ului etc., etc., toate se scumpesc în funcţie de modul cum este evaluat – artificial, în culisele băncilor –
dolarul. Această agresiune axiologică este, evident, mai ipocrită, dar are marele avantaj că este făcută cu acceptul
victimei – adică „în parteneriat“ cu ea, de fapt, cu cei care o „reprezintă“.

Vectorii sunt organizaţii şi persoane străine şi indigene care dispun de capacităţi financiare şi logistice
pentru a realiza acţiunile agresive comandate.

Dar este necesar ca forma de realizare să fie de aşa natură încât victima să fie neapărat convinsă că are parte
de o binecuvântare şi, deci, că trebuie să colaboreze – adică să fie adusă în situaţia să îşi facă singură rău, să se
automutileze, precum un om bolnav. De aceea, agresiunile axiologice sunt precedate de agresiuni psihologice şi
informaţionale, prin care victima este anesteziata şi hipnotizată, este „drogată“, manipulată să întreprindă acţiuni
contrare interesului său – întocmai ca un om căruia „i-a luat Dumnezeu minţile“.

Esenţa şi subtilitatea vicleniei Diavolului rezidă nu în negarea existenţei lui Dumnezeu, ci, îndeosebi, a
existenţei Diavolului. Apoi, în insinuarea ideii că, de vreme ce Diavolul nu există, el, Diavolul-care-nu-există şi
care se-înfăţişează-sub-diverse-forme-aparente, este, totuşi, Dumnezeu. În faţa unor minţi mai puţin versate în
materie de dialectică şi paradox, această versatilitate a celui Viclean are, adeseori, succes. Iar, în aceste ultime
vremi, se pare că are din ce în ce mai mult succes.

În mod similar, centrele de putere politică şi financiară – mai oculte sau mai „transparente“ – pretind că
reprezintă un „partener“ într-o relaţie de colaborare, de „pace“. Ca în anecdota cu sovieticii: ei ne luau grâul, iar
noi le „dădeam“ porumbul. Vechiul dicton Si vis pacem, para bellum capătă acum o consistenţă dramatică şi chiar
tragică, inclusiv din cauza perversităţii, a păcălelii pe care o conţine. Dar, pentru că este însoţit de o propagandă
masivă, subtilă şi insidioasă, dobândeşte un aspect aparent benign şi este acceptat, în final, ca o fatalitate, ca un
mers inexorabil al Istoriei – mers care este „dezvăluit“ opiniei publice de tot felul de „specialişti“, de analişti
politici şi economici făcuţi în pripă.

Evident, nu este necesar ca aceşti „analişti“ să fie conştienţi că sunt doar nişte mercenari în slujba unor
interese străine şi antiromâneşti. Dimpotrivă, cel mai adesea se preferă situaţia când ei sunt manevraţi prin mai mulţi
intermediari, astfel încât să se piardă urma celui Viclean (tot astfel cum s-a pierdut urma navelor flotei comerciale a
României – una din cele mai mari din lume). În faimoasa lui carte Societatea deschisă şi duşmanii ei, Karl Popper
chiar subliniază că este de preferat această ultimă variantă, pentru că, astfel, „intelectualii respectivi devin o veritabilă
Coloană a V-a, cu o dublă eficienţă“.

1 Nicoleta Savin, „Potrivit afirmaţiilor generalului de brigadă Ion Oros, România se află în pragul unui «război
de tip special»“, Evenimentul zilei, nr. 1867, 17 august 1998, p. 3. Vezi şi: Cristian Tudor Popescu, „Vrem să
aderăm la N.A.T.O. sau să declarăm război N.A.T.O.?“, Adevărul, nr. 2556, 18 august 1998, p. 16.
2 Cf. Naţional, nr. 33, 23 iulie 1997, p. 3.
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Prolegomene

Încă din zorii existenţei sale, făptura umană a ştiut să-şi stimuleze energiile latente, trezind cu
ajutorul lor numeroase semne de întrebare. Însăşi existenta noastră, cu toate barierile ei ontologice, reprezintă
o taină neexplorată îndeajuns1 , şi oricât am adânci-o tot ar mai rămâne urme de mister. În acest context, a vorbi
despre Sfânta Treime reprezintă de departe cea mai mare taină a credinţei2 .

Pe Dumnezeu, nu-L poţi cunoaşte doar din manualele de Teologie Dogmatică3 , „Dumnezeu în Sine este
un mister”4  - spun cuvintele prin care, părintele Stăniloae alege să-şi înceapă periplul hermeneutic Trinitar. Poate
puţin cam impersonal spus hermeneutic – o exegeză exhaustivă la adresa Trinităţii cade sub incidenţa hazardului,
dacă aşezăm în ecuaţie carenţele cugetării umane. Atâta vreme cât subiectul Trinităţii ne scapă, predicaţia noastră
despre spaţiul intratrinitar se păstrează în limitele indescifrabilului. Reflecţiile noastre euristice despre Dumnezeu,
sunt fie de natură apofatică5  fie catafatică6 ; prin urmare, având acces doar asupra acestor două paliere, riscăm să
rămânem închişi în oralitatea lor – ele devenindu-ne nişte idoli; repudiindu-le însă sfârşim sub chingile
scolasticismului. Debarasarea de formulele noastre uzitate devine astfel un real apanaj, pe care dobândindu-l prin
aportul unei lectio divina7  deschidem orizonturi noi infinitului străveziu.8  Pentru atingerea acestui ţel, propun
două teme hermeneutice majore ale Vechiului Testament din cartea Facerii (1, 26; 18, 1-15) pe care le vom studia
în partea a 2-a a acestui studiu, unde vom încerca să decantăm înţelesuri noi, pentru o cunoaştere şi mai adâncă a
lucrării Treimice.

Prin urmare, ajutaţi fiind de excursurile lămuritoare ale acestei dezbateri, vom încerca să ajungem la un
anume grad de cunoaştere a lui Dumnezeu, urmărindu-L pentru început, atât în structura intimă a perihorezei
desăvârşite, cât şi în reflexiile creaţiei Sale – atât cât sunt cu-prinse ele în datele Revelaţiei. Vom accesa astfel, pe
palierul la care avem acces9 , informaţii sau date apriorice/empirice – despre care nădăjduim că nu sunt altceva
decât cheia dezlegării arcanelor divine.

Consider că această temă, în contextul în care uriaşele frământări teologice se consumă în jurul cunoaşterii
lui Dumnezeu10 , este una cât se poate de actuală.

2. Sfânta Treime – icoana supremei iubiri

Prin acumulări graduale, icoana devine focarul unei aglomeraţii semantice de tipul unei răscruci între
vizibil şi invizibil, vehicul al harului, culoar al contemplaţiei rugătoare sau suport al efectelor taumaturgice11 .
Plasată însă în sfera unei gândiri autonome, icoana a su-ferit nesfârşite răstălmăciri şi constrângeri antinomice,
de aceea cuvinte ca: „Să  facem  om  dupa  chipul12   şi  asemănarea  Noastră...” (Facere 1, 26) devin în
contemporaneitatea noastră analitică, cheia unei aporii interminabile. Bunăoară, francezul Jean-Luc Marion merge
mult mai departe când afirmă despre existenţa unei expresii artistice, amputată serios de criza teoriilor estetice ale
modernităţii.13  Părerea Sfinţilor Părinţi viasavis de arta sacră, este una sincronică, ei nu raliază imageria iconolatrică
asupra unui subiect particular14 , ci îi conferă un topic anagogic, o infuzare a umanului în eshaton.15  Ideea normativă
de frumuseţe discutată aici, reprezintă mai degrabă un referent, decât numai atunci când este infuzată într-o formă
umană. Cheie fără de care obiectul pozat, nu va putea mulţumi niciodată spectrul întreg al cu-noaşterii.16

Pentru noi, Sfânta Treime nu este altceva decât icoana supremei iubiri17 , iar această i-coană  nu suprimă
Persoanele, ci  Chipul Treimii: „unimea într-o singură  natură a  celor Trei Persoane formează un singur Subiect,
Dumnezeu Unul şi Treime deodată; la fel şi uniunea conjugală a două persoane formează o diadă-monadă, doi şi
unul deodată, uniţi în al Treilea termen, cel divin”.18  Astfel, omul în relatii conjugale devine chipul Treimii sau i-
coana comunităţii conjugale; Dumnezeu de aceea i-a creat pe Adam şi Eva, pentru cea mai mare iubire dintre ei,
ca ei să reflecte deci taina unităţii divine.19

Punctul de plecare al teologiei chipului, este învăţătura paulină (chip al lui Dumne-zeu este Hristos)20 ,
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iar această caracteristică, ne spune Cullmann21 , nu era rodul unei con-cepţii pauline, ba mai mult decât atât,
această afirmaţie era un imn liturgic al comunităţii creştine primare. Ceea ce prezintă acest text, este o învăţătură
pur cosmologică şi antropologică, în care Apostolul Pavel dezvoltă semnificaţia lui Hristos pentru om. Această
dimensiune a termenului eikon22 , se pliază pe învăţătura fundamentală a Apostolului în asen-timentul căreia
„pentru a fi întreg omul trebuie să poarte chipul omului ceresc, adică cel al lui Hristos (1 Corinteni 15, 49), ca
să ajungă la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos (Efeseni 4, 14)”.23  Prin urmare, desăvârşirea ipostasului uman
ratifică certamente hristificarea lui.

„Asadar, creaţia omului după chipul lui Dumnezeu Care l-a plăsmuit, s-a făcut din-tru început pentru
El [Hristos], ca să poată cuprinde cândva Arhetipul; şi legea din Rai dată de Dumnezeu a fost tot pentru El
[Hristos], ca să ajute, pe om să fie călăuzit spre Hristos.”24

 Pentru limitarea cadrelor acestei digresiuni, trebuie să precizez, ca un corolar al celor enunţate mai
sus, că izvorul principal al cunoaşterii lui Dumnezeu este indubitabil Prologul Evangheliei după Ioan. În care
Tatăl este numit Dumnezeu, Hristos este Cuvântul, iar Cuvântul este înscris într-o cheie atemporală, şi Cuvântul
este în acelaşi timp Dumnezeu. Aparatul introductiv constituie deci sâmburele întregii teologii Trinitare.25  De
aici putem extrage două dintre atributele Treimii, identitate şi diversitate, coordonate pe care le vom studia mai
jos.

1  Pr.Prof.Dumitru Stăniloae, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1990, p.147.( “Dar omul vrea să
ştie nu numai cine l-a adus la existenţă ci şi în ce calitate şi în ce scop. Eul personal se simte îndemnat să răspundă la aceste întrebări. Ele
sunt implicate în în-săşi existenţa lui cugetătoare. Altfel n-ar cugeta. Deci se poate spune că persoana umană este o existenţă cugetătoare,
pentru că este o existenţă întrebătoare, sau viceversa ”).
2  Florin Păuleţ, Essay on Trinity, in Studia Theologica II, 2/2004, p.152: „Speaking about the Trinity is no less a mystery, maybe the greatest of
our faith”.
3  Manuale ce redau o imagine scolastică a divinităţii, încorsetând arcanele metaistoriei în termeni em-pirici secătuiţi de viaţă.
4   Pr.Prof.Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime, structura supremei iubiri, Revista S.T., nr. 5-6, 1970, p. 333.
5  áđďöáôéęüň („Cunoaşterea apofatică se caracterizează prin negarea oricărei imperfecţiuni în Dum-nezeu, ceea ce, în fond, înseamnă
afirmarea tuturor perfecţiunilor în El. În transcendenţa Fiinţei Sale personale, Dumnezeu rămâne necunoscut şi necuprins”). cf. Arhid.Prof.Dr.
Ioan Zăgrean, Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, Dogmatica Ortodoxă, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007, p.76.
6  ęáôáöáôéęüň  („Astfel, despre Dumnezeu afirmăm că este Cel viu şi personal, că este spirit absolut, că are toate perfecţiunile în sens absolut,
că este atotbun, iubire, atotştiutor, atotînţelept, atotdrept, atotputernic etc. Acest chip de afirmare a adevărurilor despre Dumnezeu se numeşte
catafatism”). idem.
7  Lectio Divina nu reprezintă în ansamblul ei anagogico-semantic nimic  altceva decât practica tradiţională, sau o lecturare meditativă a Scripturii
cu intenţia de a introduce cititorul într-un periplu, având ca telos ultim comuniunea cu Dumnezeu, koinonia. Acest telos îmbracă şi dorinţa unei
iluminări, sau deificări (theosis), adică participarea omului la viaţa cu Creatorul. A se vedea John Breck, Sfânta Scriptură în Tradiţia Bisericii,
Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2008, p.106.
8  Pr.Prof.Dumitru Stăniloae, ibidem, pp.333-334.
9  Andrei Pleşu, Despre îngeri, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003, p.233.
10 Cuvânt introductiv asupra lucrării Sfântului Grigorie de Nazianz, Cele cinci cuvântări despre Dumnezeu, trad. de Pr. Gheorghe Tilea şi
Nicolae Barbu, 1947, p.6; semnat de Pr. Gheorghe T. Tilea.
11  Leonid Uspensky, Teologia icoanei în Biserica Ortodoxă, trad. de Teodor Baconsky, Apologeti-cum, 2006, p.3. A se vedea şi subcapitolul lui
Steiner Sensibil-suprasensibilul în realizarea lui prin artă cuprins în cartea Rudolf Steiner, Arta şi cunoaşterea artei, Editura Triade, Cluj-
Napoca, 2002.
12  Consider cea mai plastică expresie a Chipului Treimic, icoana lui Andrei Rubliov, teofania de la stejarul Mamvri. Astfel, tema propusă a
tabloului - raportată la lumea noastră naturală, ascunde în subsidiar fascinaţii, prin acapararea necondiţionată a privirii. Vezi Marius Boldor,
Pedagogia privirii,  Revista Studia Theologica I, 4/2003, p. 188. („Această acaparare a vizibilului de către pictură este realizată în două
modalităţi aparent contradictorii: tabloul încadrează vizibilul care iniţial este nelimitat ; prin aceasta oferindu-ne o protecţie împotriva
excesului vizibilului / privirea se fixează asupra obiectului ei care prin aceasta îl acaparează şi îl saturează capacitându-i întreaga admiraţie”).
Vezi şi Davor Dzalto, Who is an author (an artist), Revista Studia Theologica IV, 1/2006, pp. 119-123.
13  Mihail Neamţu, Idol, Simbol, Icoană. O discuţie a fenomenologiei imaginii la Jean-Luc Marion, în Revista Studia Theologica I, 2/2003,
p.75. („Indusă în istoria metafizicii de către structurile idolatre ale reprezentării, polarizată ulterior de voinţa de putere a subiectului, criza
formelor de expresie artistică a amputat major atât produsele cât şi teoriile estetice ale modernităţii. Percepţia operei de artă a fost distorsionată
de un conflict fals între şcoala clasicilor şi cea a romanticilor bazat pe aporiile comunicării complexului semantic al operei, izolată în discuţii
privitoare la constituirea gustului şi posibilele forme de canonizare ale acestuia. Întrebarea privitoare la originea operei de artă a fost
suspendată în teritoriul subteran nesfârşitelor polemici privind capacitatea sa de generare, reproducere şi recepţie a imaginarului artistic”).
14  Vezi A. Grabar, L’Iconoclasme byzantin, Paris, 1957, p.79.
15  În sensul acesta e important de urmărit Canonul 82 al Sinodului de la Quinisext, deschis la data de  1 septembrie 692, care prevede următoarele:
„Pe anumite picturi (graphais) se află mielul pe care Înaintemergătorul îl arată cu degetul; acest miel a fost pus acolo ca model al harului,
prefigurând – prin mijlocirea Legii – adevăratul Miel, Hristos Dumnezeu. Desigur că onorăm figurile  (tupous) şi umbrele – ca pe nişte
simboluri şi închipuiri ale Bisericii, dar preferăm (protimômen) harul şi adevărul, primind acest adevăr ca plinire a Legii. Hotărâm deci ca
de acum înainte plinirea aceasta să fie tuturor vădită prin picturi, astfel încât în locul mielului din vechime să fie reprezentat – după firea Sa
omenească (anthrôpinon charactera) – Cel ce a ridicat păcatul lumii, Hristos Dumnezeul nostru. Aşa înţelegem mărirea smereniei lui Dumnezeu-
Cuvântul şi ajungem să-I pomenim locuirea (politeias) în trup, Patima, Moartea Lui mântuitoare şi, de aici, izbăvirea (apolutroseôs) pe care
a dăruit-o lumii”.  A se vedea Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Editura Deisis, Sibiu, 2005.
16  Hans-Georg Gadamer, Truth and method, Continuum Publishing Group, London, 2004, p.41.
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17  În Vechiul Testament simbolul deţinea ca sens secundus imaginea profetică a viitorului Mesia. A-ceastă semnificaţie specială, lucrurile sau
fiinţele din lume nu o aveau în baza unei apartenenţe a lor la lumea creată, ci în baza unei revelaţii stricte, descoperită înaintea căderii protopărinţilor
în păcat. Vezi Pr.Prof. Dumitru Stăniloae, O teologie a icoanei, Editura Fundaţiei Anastasia, Bucureşti, 2005, p.69. Tot pe acest palier, de o
deosebită importanţă este studiul profesorului american Emil J. Piscitelli, Ricoeur’s theory of myth and symbol, Anandale, VA, U.S.A. („The
religios notion of the self as self-transcending is the reflective appropiation of the structure and intentionality of the religios symbol. For the
structure of the religios symbol is that the subject intends Transcendence. By preserving the real meaningfulness and truth of religios mythic-
symbolic speech in a reflective thought which is mo-tivated by human, religious intentionality, we can avoid the Kantian extreme of a human
finitude overly limited by an abstract and formal conceptualism on the one hand, and positivism or naive re-alism on the other ”). Însuşi
marele filozof Paul Ricoeur, întrebat fiind ce înţelege prin simbol, replica următoarele: „I define ‘symbol’ as any structure of signification in
which a direct, primary, literal meaning designates, in addition, another meaning which is indirect, secondary, and figurative and which can
be apprehended only through the first”. A se vedea Alexis Deodato S. Itao, Paul Ricoeur’s hermeneutics of symbols: A critical dialectic of
suspicion and faith, Kritike, volume four, number two, december 2010, p.3. apud Paul Ricoeur, Existence and Hermeneutics, in The Conflict of
Inter-pretations: Essays in Hermeneutics, 1969, p.13.
18  Paul Evdokimov, Taina Iubirii, trad. de Gabriela Moldoveanu, Editura Christiana, Bucureşti, 1994, p.101.
19  Ibidem, apud Teofil al Antiohiei, Ad Autolycum, III, 28.
20  eikon Eikonos (Coloseni 1, 15-18).
21  Oscar Cullmann, Christologie du Nouveau Testament, Neuchatel-Paris, Delachaux&Niestle, collection „Bibliotheque theologique”, 1958,
p.152.
22  Substantiv în cazul Nominativ, gen feminin, număr singular, grecescul eikon desemnează termenul de imagine sau acţiunea de manifestare a lui
Dumnezeu – o manifestare a realităţii, formei şi subs-tanţei Raiului. Cuvântul dat, defineşte şi termenul de icoană; astfel ocurenţa sa captează un
câmp se-mantic omnivalent. Conform Timothy and Barbara Friberg, Neva Miller, Analytical Lexicon of the Greek New Testament, Trafford
Publishing, Canada, 2005. („ 1. as an artistic representation, such as on a coin or statue image, likeness (MT 22.20); 2. as an embodiment or living
manifestation of God form, appearance (CO 1.15); 3. as a visible manifestation of an invisible and heavenly reality form, substance”).
23  Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit, Editura Deisis, Sibiu, 2009, p.61.
24  Sfântul Grigorie Palama, Omilie la Lumini, Editura Oikonomos, Atena, 1861, p.259.
25  Vladimir Lossky, Introducere în teologia ortodoxă, trad. de Lidia şi Remus Rus, Editura Sophia, Bucureşti, 2006, p.17. Vezi şi Yves-Marie
Blanchard, Când sfântul Ioan povesteşte despre Dumne-zeu...hristologia ioaneică în lumina exegezei narative, Revista Studia Theologica
VIII, nr. 2/2010, pp.69-71: („ Pe de o parte, cuvântul Logos desemnează mai puţin un discurs despre Iisus Hristos, după rigoarea unei ştiinţe
(hristologia), cât persoana lui Hristos ca singurul Fiu, veşnic asemeni lui Dumnezeu însuşi, deci Cuvânt preexistând oricărei creaţii. Este
vorba chiar de Cuvântul lui Dumnezeu în actul creator - “Toate prin El s-au făcut, şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut”  [ Ioan 1, 3]).
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http://sites.google.com/site/cartipublicate/critica-literara/cezarina-adamescu/Cezarina_Adamescu-

Carti_aniversare_ale_lui_N_Baciut.doc?attredirects=0

Cezarina Adamescu (n. Galaţi)

Cărţi aniversare ale lui Nicolae Băciuţ
CRÂMPEIE DE LUMINĂ ÎN REPERE DE CULTURĂ

SI INFORMARE
 “Semănătorul - Editura online”

seria “Dorna Tismana”, ian. 2012

CĂRŢI ANIVERSARE – NICOLAE BĂCIUŢ, 55

Nicolae Băciuţ, «Presa culturală mureşeană
contemporană. Reviste, jurnalişti, repere», Editura Nico, Târgu-Mureş, 2011

Considerată drept cea de a patra putere în stat, presa, şi în speţă – jurnalistica,
atunci când este făcută cu profesionalism  contribuie în mod esenţial la formarea
unei viziuni asupra societăţii în ansamblu şi a individului în special.  Toate fenomenele
petrecute în Agora, trec prin ascuţişul presei cotidiene, indiferent dacă e vorba de
presa scrisă, ori de audio-vizual. Nu este om care să nu fi recurs la aceste mijloace
de informare, clasice ori moderne, ca să afle noutăţi, ştiri despre ce se mai întâmplă
în lume. Pentru scriitori ea este modalitatea cea mai la îndemână pentru a se
documenta în vederea alcătuirii unui text cu un subiect care să intereseze.
Spaţiul limitat al ziarului, revistei, altor publicaţii de presă, oferă, atât scriitorului,
cât şi cititorului putere de sinteză, concizie, capacitatea de selecţie din noianul
informaţional a acelor ştiri care să capteze atenţia şi interesul cititorului. Mânuirea
condeiului trebuie să fie însă, desăvârşită.

Ideea lui Nicolae Băciuţ de a alcătui o istorie a presei culturale mureşene
contemporane cuprinzând reviste, jurnalişti, repere, este una cât se poate de fericită,
atât prin ineditul ei, cât şi prin necesitatea încadrării printre domeniile de referinţă
ale literaturii româneşti, pe o plajă destul de generoasă. Autorul menţionează în
“Prolegomene” – la începutul lucrării:

“Istoria presei culturale mureşene nu are un trecut nici foarte bogat, nici
foarte îndepărtat, cauzele acestei stări trebuie căutate în circumstanţele istorice,
deloc confortabile pentru populaţia românească şi, implicit, pentru presa culturală
de expresie română.

Fenomenul presei culturale mureşene nu a fost cercetat în complexitatea
sa, fiind abordate fragmentar ori tangenţial analize ale acesteia,  istoria presei
culturale româneşti nefiind de niciun veac”.

Cu toate acestea, nume ilustre de intelectuali, şi-au manifestat prezenţa, în
lipsa presei locale, colaborând la publicaţiile ardelene ori de peste munţi: Zorile,
Gazeta de Transilvania, Foaie pentru minte, inimă si literatură, Telegraful Roman,
Transilvania  ş.a”
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Citiţi cartea d-lui Nicolae Băciuţ
«Presa culturală mureşeană contemporană. Reviste, jurnalişti, repere»

aici:
http://sites.google.com/site/cartipublicate/critica-literara/nicolae-baciut/N_Baciut-Presa-mureseana.pdf?attredirects=0

Imagine preluată din cartea d-lui Băciuţ
După cum se vede, George Coşbuc mai avusese frumoase iniţiative

înainte de a scoate «Sămănătorul»
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Cezarina Adamescu (n. Galaţi)

Întâlniri neaşteptate

 “Semănătorul - Editura online”
seria “Dorna Tismana”, ian. 2012

PAGINI DE ISTORIE INSTANT – PAŞI  PRIN
PUSTIA VEACURILOR

MARIANA CRISTESCU, Trandafirii deşertului, (România, mon
amour)”, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2011

A propune în ziua de azi, un periplu iniţiatic prin intimitatea creaţiei unor
autori sau oameni de cultură, reprezintă, nu numai un act de curaj, dar, mai curând,
o aventură teribilă.

Ceea ce reuşeşte Mariana Cristescu în cartea “Trandafirii deşertului” -
este o probă de jurnalism exemplar şi o dovadă de generozitate şi deschidere
sufletească faţă de valorile autentice ale neamului, recunoscute sau nu, dar care-şi
semnează fiecare, dreptul la exprimarea neîngrădită, drept dobândit după ani de
încorsetare a Cuvântului şi chiar a gândurilor.

Mariana Cristescu este, fără urmă de îndoială, un jurnalist de linia a-ntâia
care şi-a luat în serior vocaţia, încă de la primele pagini scrise. Pentru ea, scrisul
nu e o bagatelă, ci un modus vivendi şi arta desăvârşirii Cuvântului, chiar o datorie
de onoare pe care o achită exemplar. Vocea ei răsună precum cea a unui stentor
care anunţă o veste în Cetate. Este Glasul cu porta-voce care pătrunde în inimi şi
se întoarce-n ecou. Chiar dacă cei care trebuie s-o audă îşi fac urechea toacă.
Stăruind în lupta cu vremea, jurnalista reuşeşte să “mişte” uneori, chiar şi munţii.
Ceea ce nu e de ici-colea. Efectele articolelor sale din reviste, hebdomadare, cărţile
sale, s-au văzut şi simţit imediat sau pe timp îndelungat, fiecare studiu de caz fiind
tezaurizat în sipetul inimii. Ceea ce frapează la Mariana Emanuela Cristescu este
că ea, în pofida presiunilor de orice fel, a rămas dreaptă în scris ca şi în viaţă,
preferând să-şi asume responsabilitatea cuvântului său, în orice situaţie. Ceea ce e
admirabil. În acest sens, Mariana Cristescu poate constitui pentru tinerii gazetari
şi jurnalişti, un model perfect despre cum trebuie să-şi exercite profesiunea şi să
respecte codul deontologic.

Polemicii distructive, jurnalista i-a preferat  susţinerea cu argumente clare,
temeinice, o logică fără cusur şi adoptarea unei poziţii ferme în afirmaţii, acoperite
de o bogată documentare şi de o cultură enciclopedică solidă.

Cartea este o reuşită din toate punctele de vedere, nu numai prin contribuţiile
intervievaţilor, dar prin întregul ei, care semnifică o viziune clară asupra fenomenului
cultural de la răscrucea veacurilor şi, în mod conjunctural, al mileniilor.
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Şi cum răscrucea mileniilor a însemnat un punct de reper semnificativ, un
prag important la care se raportează toate domeniile vieţii sociale şi culturale în
accepţia bună a cuvântului, cartea de faţă este una dintre oglinzile prin care putem
vedea dinamica literaturii, în funcţie de reprezentanţii ei străluciţi, care ar putea
alcătui şi ei, aidoma celor din veacul XX, o falangă de aur rămasă în istorie.

Ce a dorit Mariana Cristescu în această frumoasă demonstraţie de înalt
profesionalism jurnalistic? Desigur, nu gloria de moment, înseilată pe o copertă
ori titrată într-un jurnal, fie el şi cotidian. A dorit să semnaleze semnele veacurilor
care s-au încrucişat, cu doar câţiva ani în urmă, semne prea puţin prielnice culturii,
dar care s-au impus în pofida vitregiilor politico-economice şi sociale şi au ieşit la
lumină precum ghiocelul răzbate potrivnicia zăpezii şi-şi ridică creştetul în lumină.

Autoarea, prin toate cărţile de până acum, a dovedit cu prisosinţă că este o
forţă, o voce puternică, legitimă, perspicace, penetrantă care s-a impus cu pregnanţă
în lumea jurnalisticii, o lume foarte dură unde nu toţi răzbesc.

Încă din primul articol, La Târgu-Mureş, ... „Fahrenheit 451”?!? – autoarea
face câteva asociaţii şi similitudini neaşteptate cu titlul şi conţinutul unui roman
celebru, ecranizat, cu acest titlu: “Fahrenheit 451” – scris de Ray Bradbury: “o
alegorie cu multiple sensuri, dominată de previziunea sumbră a unei lumi silite
să îşi renege trecutul şi umanitatea prin distrugerea memoriei şi a tradiţiei, miza
conflictului care opune indivizii şi societatea fiind libertatea spirituală. Celor
care nu îşi mai amintesc filmul şi nu au avut şansa de a citi nici cartea, le reamintim
că... 451 grade Fahrenheit este temperatura la care... ard cărţile!”

Pornind de la această aserţiune, autoarea face un expozeu al stării de cultură
în mediul rural, mai précis, la bibliotecile săteşti. Biblioteca – acest bastion al
culturii – se năruie încetul cu încetul, dacă nu cumva este smulsă din rădăcini cu
buldozerul. Locul ei îl iau restaurantele, farmaciile, casele de licitaţie, cazinourile.
Fenomen generalizat. Fondurile  de carte care, atât cât au mai rămas, zac prin
locaţii improprii, ori lipsesc cu desăvârşire, fiind distruse, o dată cu noile schimbări
de mentalitate survenite în ultimele două decenii. Cartea – un obiect desuet – care
e tratat cu indiferenţă, dacă nu cumva cu dispreţ şi derâdere, ca fiind ceva total
nefolositor, „Cititul e pierdere de vreme!” – a trecut prin războaie, calamităţi, dar
acum nu mai poate trece de indiferenţa oamenilor.

Seria "Întâlniri spirituale" a criticului literar Cezarina Adamescu
conţine cronici, eseuri, portrete, exegeze, interviuri, evenimente şi

tablete spirituale volumul prezentat aici fiind al zecilea
citiţi

        Cezarina Adamescu - Întâlniri neasteptate Vol. X,
aici:

https://sites.google.com/site/cartipublicate/critica-literara/cezarina-adamescu/Cezarina_Adamescu-
Intalniri_neasteptate.pdf?attredirects=0&d=1
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 Maria Roman - Despre o
carte...

"Exilul Românesc la mijloc de
secol XX" de Octavian Curpaş

Maria Roman
 -  actriţă, publicist, trăieşte în New York

Citiţi articolul aici:
http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/home/articole-01-2012/maria-roman

Un blog util: - George Damian. Citiţi :
Neagu Djuvara şi demitizarea istoriei românilor

http://www.george-damian.ro/cum-face-neagu-djuvara-demitizarea-istoriei-romanilor-laudand-ungurii-1464.html
Adevarul despre coroana Sfântului Ştefan al Ungariei

http://www.george-damian.ro/adevarul-despre-coroana-sfantului-stefan-a-ungariei-1269.html
Ce au ungurii ci aia calului

http://www.george-damian.ro/ungaria-pitoreasca-ce-au-ungurii-cu-aia-a-calului-1703.html

Salonul Literar “Colocviile de Marti”, organizează , marţi, 31 ian 2012, orele 17.00, un eveniment
cultural la Centrul pentru Activitati Recreative si Inovare Ocupationala, Str. J.L. Calderon nr.39,

mereu amfitrion Dr. George Anca.

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

UN FILM DE EXCEPTIE LA TELECINEMATECA

Independenţa României - Răsboiul Rmâno Ruso-Turc 1877
Filme prelucrate după originale (fara sunet) clic aici:

http://youtu.be/UA9J6funJis

Vedeţi şi la pagina "Articole Semănătorul" FILME DOCUMENTARE:
http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/filme-documentare

VEDEŢI
86 filme de istorie, 23 de mediu, 37 religie şi 47 conspiraţii

STAND CLUB CALDERON -

Sect. 2 - Buc.
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de a evita vărsarea de sânge la care aproape întotdeuna duce disperarea. Aveţi misiunea istorică
de a evita o asemenea tragedie, aşa după cum aveţi datoria să vă gândiţi la răspunderea
nemiloasă nu doar în faţa istoriei, ci şi a judecăţii imediate care nu va întârzia să vină. Răbdarea
românului e proverbială, dar nu fără margini !

Avertismentul n-a fost luat în seamă, Ceauşescu şi clica lui n-au fost înlăturaţi de la
conducerea partidului şi, drept urmare, schimbările care în celelalte ţări foste socialiste s-au
făcut pe cale paşnică la noi s-au produs cu vărsare de sânge.

Acest mesaj avertisment din 1989 este de o tristă actualitate. Manifestaţiile românilor
care au cuprins ţara de peste o săptămâna  n-aveţi voie să le subestimaţi, cu atât mai puţin să
trataţi cu aroganţă şi insultător pe cei care-au ieşit în stradă. Nu vă jucaţi cu focul !!!

    Domnule Traian Băsescu, mă adresez mai întâi dumneavoastră şi dacă o fac fără a
utiliza titulatura uzuală, Domnule Preşedinte, este pentru că n-o mai meritaţi, pentru că aţi
uzurpat-o atât prin comportamentul  cât şi prin politica pe care aţi promovat-o, îndeosebi în
ultimii ani. Si pentru a nu rămâne la nivelul etichetărilor, iată câteva, - repeţ doar câteva -  din
cele mai reprezentative  fapte care vă descalifică în raport cu cea mai înaltă funcţie în stat :

- comportamentul şi limbajul de derbedeu lipsit de educaţie ( formula « ţigancă împuţită
» rămâne emblema dv. reprezentativă, frecventarea , uneori în compania unor personaje
dubioase, a cârciumilor, chiar dacă se numesc Golden Blitz, conducerea autoturismului după
consumul de băuturi alcolice, participarea  activă la chiolhanuri ţigăneşti, - nu acolo unde
ţiganii sunt necăjiţi şi ar avea nevoie de sprijinul dv. , ci acolo unde kilogramele de aur încovoaie
grumaze şi sugrumă degete butucănoase de osânză – râsul behait şi dispreţuitor cu care trataţi
oamenii şi ideile care nu vă convin, atunci când insultele cu care-i împroşcaţi nu vă mai ajung,
aroganţa nu numai faţa de concetăţenii cărora le-aţi promiş cinic şi mincinoş să trăiţi bine !,
dar şi în relaţiile internaţionale în care sunteţi perceput ca o prezenţă dezagreabilă şi indezirabilă,
cu mult sub nivelul lui N. Ceauşescu, cel care a defilat alături de regina Angliei în caleaşca de
aur etc. etc. etc. etc ……….

- uzurparea de facto a principiilor democratice şi instituirea unei caricaturi de dictator,
după modelul căpitanului de navă cu apucături de piraţ care-şi transformă corabia şi echipajul
în jucărele ale unui copil întârziat la minte şi vestejit la suflet ( de altfel, chiar alegerea dv.
pentru al doilea mandat a fosţ dacă nu un act de piraterie, cel puţin unul de excrocherie)

- consecinţele acestei trădări a valorilor în numele cărora aţi ajuns în fruntea statului
sunt incalculabile şi în esenţă pot fi socotite crime împotriva poporului român :

a) aţi continuat şi agravat procesul de înstrăinare şi jefuire a avuţiei naţionale

 b) aţi continuat şi agravat procesul de uzurpare a şcolii româneşti (una din cele mai
performante din Europa, între cele două războaie mondiale)

c) aţi continuat şi agravat până la absurd politica de înlesnire şi promovare a corupţiei,
astăzi un cancer socio-economic şi politic în stare de metastază

d) aţi sărăcit majoritatea cetăţenilor tării, aruncând  în primul rând  pe umerii lor povara
crizei mondiale (ea însăşi consecinţă a deturnării liberalismului în banditism financiar fără
frontiere), dar aţi « grădinărit » iresponsabil, dacă nu în mod complice, îmbogăţirea  nesimţită,
- ca să vi-l citez pe trepăduşul dv. instrumental – a celor deja îmbogăţiţi (mulţi dintre ei în mod
fraudulos) ; în nici o ţară din Europa, inclusiv Grecia care este astăzi în comă, guvernele n-au
îndrăznit să reducă salariile cu 25% şi să crească TVA-ul  cum a făcut-o guvernul dv., - al
dumneavoastră, nu al ţării

e) v-aţi subordonat aproape toate instituţiile ţării, transformându-le în instrumente ale
politicii proprii, o politică care, de cele mai multe ori, s-a dovedit a fi un produs al incompetenţei
şi clientelismului politic ori personal de cea mai joasă speţă ; de aici a rezultat şi promovarea
în posturi de conducere (de fapţ posturi  de aducere) a nenunărate nulităţi selectate şi menţinute

 (continuare din  pag. 3)
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în funcţii, în primul rând ,pe criteriul slugărniciei absolute faţa de şef .

f) aţi continuat politica iresponsabilă a guvernărilor anterioare  de a transforma UDMR
într-o marfă politică, fiindu-vă mai scumpe calculele politicianiste meschine, decât preţul
plătit în asemenea tranzacţii. In timp ce UDMR, cu politicienii lor inteligenţi şi solidari,  au
profitat de toate guvernările, poporul român a suportat de fiecare dată umilinţele acestor
negustorii  dezonorante.

Lista reproşurilor ce vi se pot face , a detaliilior şi particularizărilor concrete  e lungă . O
puteţi întreprinde dv.înşivă sau sfetnicii pe care-i aveţi, dacă mai aveţi aşa ceva. Inainte de a
vă face o ultimă recomandare, am să vă citez câteva din promisiunile solemene ale unui
preşedinte proaspăt ales :

« Nu avem voie să ne facem că mai mascăm sărăcia sub statistici. Marea realitate este că prea
mulţi dintre pensionari au pensia mai mică  decât factura la întreţinere pe timp de iarnă. Prea mulţi
dintre pensionari au pensia mai mică decât costurile facturii la ennergia electrică şi gaze pe lună. Prea
mulţi dintre ţărani, mici proprietari devin mai săraci chiar şi în anii în care recoltele au fost bune. Prea
mulţi dintre tinerii României încep să creadă că România nu mai este o ţară  în care ei au şanse »

« O prioritate deosebită pe care mi-o propun este scoaterea instituţiilor statului de sub influenţă
politică(…) Nu este permis nici un fel de amestec al politicienilor în justiţie, în poliţie, în parcheţ
nicăieri acolo unde se tratează problemele grele ale încălcării legilor ţării. Voi fi un preşedinte care va
veghea şi va proteja instituţiile statului de orice tip de influenţă politică ».

« Apreciez că în momentul de faţă corupţia la nivel înalt a devenit sau e pe cale să devină o
ameninţare la adresa securităţii naţionale .(…) Indiferent de instituţie, toate vor avea prioritate zero
lupta împotriva corupţiei ».

« Nu poţi să vorbeşti de om demn atât timp cât tu, stat român, îţi umileşti cetăţenii prin pensii
prea mici, prin sprjin prea mic pentru ţărani, prin şanse zero pentru generaţia tânără.(…) Atâta timp cât
statul român îşi va umili milioane de români prin sărăcie, în mod cert naţiunea română nu va avea
coeziune ».

Stiţi d.le Băsescu cine este preşedintele, care lumina speranţa oamenilor cu asemenea
promisiuni, la 13 decembrie 2004 ? El se numea TRAIAN BASESCU . Care din aceste
promisiuni le-aţi onorat ??!!

Aveţi aici justificarea integrală a ceea ce vă strigă şi vă cer românii prin cei ieşiţi în
stradă de mai bine de o săptămână. Iar recomandarea  de care vorbeam mai sus  este să citiţi
cu atenţie Scrisoarea deschisă pe care v-a trimis-o în decembrie 2011 Cristian Tudor Popescu(ea
se află publicată şi în paginile acestei reviste on-line), să meditaţi la ea cu discernământ şi să
acţionaţi cu înţelepciune. Este un mesaj dur în expresivitatea lui tulburătoare, dar tragic prin
strigătul de suferinţă şi de revoltă pe care-l transmite. Este un scaner necruţător al organismului
dumneavoastră uman şi politic unde se vede că sunteţi atât de bolnav încât rămânerea la
Cotroceni este echivalentă cu un act sinucigaş pentru dumneavoastră şi periculos în cel mai
înalt grad pentru poporul român. Si în pluş scrisoarea acestui mare publicist care aminteste
de apostolatul gazetăresc al lui M. Eminescu, este o chemare adresată conştiinţelor româneşti.
Ea a fost auzită, dacă în prea mică măsură de elita noastră intelectuală şi politică, cel puţin de
cei care probează  astăzi prin protestele lor că răbdarea românului e proverbială, dar nu fără
margini.

                                    Prof. Univ. dr.  Alexandru  MELIAN
                          ( va urma partea a II-a)

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

prin cofinanţare. Cofinanţare mai mare înseamnă un proiect mai mare!
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Regulamentul  site-urilor Sămănătorul
pentru întreţinerea lor prin mijloace proprii

Preambul

Redacţia Tismana care gestiona vechile site-uri Semănătorul,  pentru a continua
fenomenul literar al publicaţiilor online început de Artur Silvestri, a procedat la înfiinţarea
a  două  noi asociaţii. Înfiinţarea a fost posibilă - şi încă rapid - prin cooptarea ing.
Antonio Tomoniu, care este instruit şi specializat în managementul asociativ.

Parteneriatul ARP-Fundaţia Tismana încetând prin decizia unilaterală a ARP,  dl
Nicu Tomoniu a devenit preşedinte al noii  Asociaţii «Semănătorul Tismana» - acronim
AST - care va asigura apariţia Revistei «Sămănătorul», publicistica şi publicitatea
prin câteva site-uri «Semănătorul» create anume.

«Semănătorul - Editura online» îşi va continua activitatea sub egida Asociaţiei
«Dorna Tismana» - acronim ADT - , având ca preşedinte ing. Antonio Tomoniu şi
având în vedere anvergura pe care se preconizează s-o ia asociaţia implicându-se în
viitor nu numai în publicarea online a unor opere literare dar prin proiecte adecvate, la
tipărirea lor, la crearea şi gestionarea unor site-uri personale dar şi ţinerea unor cursuri
de acreditare pentru «Permisul european de conducere a computerului» (ECDL –
European Computer Driving Licence) ECDL la Tismana: Avansat, Avansat Modulele
3, 4, 6, Equalskills, CAD, WebStarter, EUCIP.

Deocamdată, până la intrarea asociaţiilor noastre pe proiecte avansate ale unor
ONG-uri care aduc o contribuţie bănească la dezvoltarea sectorului nonguvernamental,
totul - cumpărare de domenii web, găzduire web, cheluieli legate de înfiinţare - s-a
făcut din buzunarul propriu al membrilor consiliului director.

Pentru a se asigura sprijinul material mersului inainte al proiectului literar
«Semănătorul» - publicistică, editură, gestionare şi creare de site-uri - rugăm autorii
care au scrieri noi, articole sau cărţi deja publicate, să ne sprijine material prin donaţii,
cotizaţii sau sponsorizări, imediat din luna februarie conform conturilor ce se pot citi
pe pagina:http://www.dornatismana.ro/servicii.htm  sau pe pagina următoare.

Articole din Regulamentul Comun  ADT şi  AST

1. Serviciile pentru care se face plată pe site-ul aminitit mai înainte nu sunt
restrictive ci orientative.

2. Nu este obligatorie plata anuală integrală, putând fi plătită şi trimestrial.
3. Comitetul director poate aprecia de -  la caz la caz - scutirea unor categorii

de autori de la plată, cum ar fi studenţii, pensionarii sau chiar unii autori care
prin scrierea lor foarte valoroasă, ridică prestigiul proiectului literar.

4. Printr-un sondaj, apoi o decizie a comitetului director, se vor desemna
membrii onorifici «Semănătorul».

5. Membrii onorifici  «Semănătorul» se scutesc de cotizaţie dar prin funcţia
lor ne aşteptăm să doneze proiectului, din proprie iniţiativă, bani, cărţi sau alte
mijloace materiale.

6. Comitetul director a hotărât ca d-l Al Ionuţ Ţene, preşedintele Ligii
Scriitorilor Români, să fie membru onorific al ADT şi AST, dat fiind sprijinul său
moral pentru noi, imediat ce fusese anunţată suspendarea vechiului proiect.

7.  Membrii cotizanţi şi membrii  onorifici  «Semănătorul»  vor primi din
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partea AST sau ADT, după caz, legitimaţia şi insigna «Semănătorul AST» sau
«Dorna AST».

8. Legitimaţiile sau insignele care se dau membrilor cotizanţi, le oferă
acestora acces gratuit  la manifestările literare care  sunt incluse într-o manifestare
culturală cu plată destinată publicului larg:  program artistic, seară literară cu
premii şi tombolă,   program  sau întrecere cu caracter sportiv, turistic sau de
agrement.

9. Serviciile literare de publicare online sunt oferite oricărui membru asociat,
fie AST, fie ADT, respectiv,  fie că s-a înscris pentru publicarea articolelor lor, fie
a volumelor  lor literare .

10. In cazul când AST sau ADT devin beneficiare ale unor proiecte
subvenţionate de tipărire a cărţilor editate online, ale unor cursuri gratuite, cum
ar fi « Managementul relatiilor cu mass-media», «Managementul relatiilor publice»,
«Management financiar asociativ» , cursuri  în cadrul modulelor  «ECDL» prioritate
la înscriere o au membrii cotizanţi.

11. In funcţie de numărul membrilor cotizanţi dintr-o zonă geografică,
cursurile AST şi  ADT se pot organiza în aceea zonă la o pensiune turistică sau
într-un spaţiu al organizaţiilor partenere din aceea zonă.

12.  Începând cu luna februarie,  toţi cei care ne trimit scrieri pentru publicare
să trimită prin transfer bancar sau mandat postal,  donaţia, cotizaţia anuală sau
parţială. Copiile după fişele de sponsorizare se trimit  prin poştă. Vom elibera
chitanţe pentru  toate sumele primite, chitanţele fiind apoi trimise prin poştă.

13.  Autorii care doresc publicitate la cărţile lor prin revista «Sămănătorul»
sau pe siturile şi blogurile noastre, trebuie obligatoriu să achite cotizaţia anuală
sau parţială (10 lei/lună sau 2 €/lună).

14.  Autorii, membri sau nu, pot participa gratuit cu articole pe site-urile:
"Sămănătorul - Blogger":
http://samanatorul.blogspot.com şi
http://cleptocratia.blogspot.com
"Sămănătorul - Articole":
 http://sites.google.com/site/articolesamanatorul

în limita a două-trei articole săptămânal, grupate într-un fişier word pentru a fi
up-gradat ulterior cu versiuni noi.  Amatorii de bancuri nu vor fi acceptati decât
dacă-şi cumulează bancurile primite pe o săptămână într-un singur fişier. A se
evita aglomerarea redacţiei prin 3-4  e-mailuri trimise într-o zi de aceiaşi persoană!

  15. Coordonatele bancare ale AST şi ADT sunt următoarele:
Prin virament bancar în contul Asociaţiei «Dorna Tismana»:
RO16RNCB0149125538870001 (RON)
RO86RNCB0149125538870002 (EUR)
BCR – Banca Comerciala( Româna( S.A.
Cod SWIFT - RNCBROBUXXX
Prin mandat poştal, purtând menţiunea "donaţie";
Asociaţia «Dorna Tismana»,  preşedinte Gheorghe-Antonio Tomoniu
Str. Tismana, nr. 153,  217495 Tismana, Jud. Gorj, Cod fiscal 29507614
Asociatia  ”Semanatorul Tismana”, codul C.I.F. 29532170
Cont Iban curent în RON ---------  RO45RNCB0149125641110001
Cont Iban curent în EUR ---------  RO18RNCB0149125641110002
BCR - Banca Comerciala Româna S.A.
Cod SWIFT - RNCBROBUXXX
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câteva luni ( nu şi tratatul încheiat ), a fost recunoscută
Republica Moldova în loc să f ie valorif icată
oportunitatea unirii celor două state germane pentru
a se realiza reîntregirea ţării cu fraţii de peste Prut, a
fost tratată cu superficialitate, dacă nu cu vinovăţie,
problema teroriştilor, s-a admis şi încurajat constituirea
unui partid etnic, cu toate consecinţele nefaste pe care
aceasta a generat-o şi o generează până în zilele
noastre, în agricultură s-a luat decizia fricoasă,
electoralistă şi fără perspective, de a împinge în haos
vechile ei structuri şi de a abandona  întru ruină şi
hoţie, în mod iresponsabil, ca să nu zic criminal ,
sistemul de irigaţii, atât de greu plătit şi atât de necesar.
Alegerile din 1992 au conf irmat opţiuni le din
decembrie 1989 şi rolul jucat de factorul autoritate în
opţiunea alegătorilor.  Cei care vorbeau de orbirea
românilor din  « Duminica orbului » se dovedeau ei
înşişi orbi ori …de rea credinţă. Puteau Radu
Câmpeanu sau Ion Raţiu să obţină adeziunea
majorităţii alegătorilor pentru a fi aleşi în funcţia de
preşedinte, la mai puţin de trei ani de la răsturnarea
dictaturii ? Aveau ei, sau mai corect spus, dovediseră
ei,  autoritate personală (competenţă, popularitate,
prestigiu ) în măsură să fie percepuţi  drept conducători
de încredere, capabili să conducă destinele unei ţări
ravăşite economic, învrăjbite politic şi debusolate
social, deci apţi să f ie investiţ i  cu autoritate

instituţională ? Eu cred că nu. Poporul alesese în logica bunului simţ. Aşa cum o va face şi peste patru
ani.
Din păcate, nici după ce autoritatea instituţională i-a fost  validată şi fortificată prin alegeri, Ion Iliescu
şi oamenii lui n-au fost capabili să se ridice la înălţimea aşteptărilor şi speranţelor, la înălţimea momentului
istoric sacralizat prin aspiraţiile, dăruirile şi jertfele Revoluţiei. Continuând în acelaşi spirit de dinainte
de alegeri, autoritatea  personală, a instituţiei prezidenţiale şi a tuturor celorlalte instituţii, constituite pe
calapodul unui stat democratic modern, a intrat într-un proces de erodare progresivă. Iar momentul
emblematic al acestei crize de autoritate îl reprezintă evenimentele din Piaţa Universităţii  şi venirea
minerilor la Bucureşti să facă ordine în locul autorităţilor investite legal în acest scop.
                                                                                    Alexandru  MELIAN
                                                                              (continuare în numărul viitor)

(continuare din pag. 5)Semnarea  tratatului cu Uniunea Sovietică

Citiţi “Revista Sămănătorul” la adresele:
http://www.tismana.ro/samanatorul/arhiva.htm

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

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

prin cofinanţare. Cofinanţare mai mare înseamnă un proiect mai mare!
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Reorganizarea  site-urilor
Sămănătorul după suspendarea lor

de către ARP

Există două asociaţii, fiecare gestinând
un domeniu bine precizat:

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

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

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

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

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

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

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

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

CITIŢI-MĂ şi

daţi-mă mai departe prin e-mail

prietenilor dvs.!


