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La mulţi ani cu ocazia Zilei Naţionale a României! Se împlinesc 10 luni de când am semnalat
ştergerea inscripţiei Budapesta de pe arcul de Triumf! Va defila Armata Română şi anul acesta
fără refacerea acestei inscripţii care ne aduce aminte de o strălucită victorie a trupelor române la
Budapesta? Să vedem! Noi ne-am făcut datoria....

REMEMBER

Se împlinesc patru ani de când ne-a părăsit ARTUR SILVESTRI şi
s-a ridicat la ceruri! A fost cel mai mare vizionar al vremurilor
postdecembriste lansând un proiect de reînviere online a marilor publicaţii
româneşti care au apărut la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX.
Relansarea lor ar fi trebuit să preocupe ministerele de resort dar în lipsa
unei strategii naţionale a statului român şi-a asumat Domnia Sa - pe banii
proprii - responsabilitatea înfiinţării a peste 100 de publicaţii online. Duhul
lui sfânt trăieşte şi astăzi! Vom duce mai departe ideea silvestriană care călăuzeşte publicaţiile
Semănătorul. Noi vom fi România Tainică - strălucită sintagmă a lui Artur Silvestri - care, în ciuda
tuturor greutăţilor financiare, nu vom lăsa editura şi revista Sămănătorul să moară! Pentru a
exista o literatură liberă în ţară, pentru a exista idei libere şi originale într-o mass-media care şi-
a abandonat identitatea pentru a deveni partizana unor grupuri financiare meschine care au
sărăcit ţara şi mare parte din populaţia ei care a luat drumul bejeniei prin Europa.

Fi-ei ţărâna uşoară şi să se odihnească în pace la Mânăstirea Pasărea, loc de pelerinaj
pentru prieteni şi cunoscuţi, amintire veşnică pentru familie! DUMNEZEU SĂ-L IERTE!

    Cuvinte necesare:

PE SCURT!

Un editorial
de Nicu N. Tomoniu
membru al LSR

www.tomoniu.ro
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(continuare în pag. 3)

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

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

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

Format PDF cu linkuri
Arhiva FLASH cu linkuri

Format document simplu scribd
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CAPCANELE REŢELEI INTERNET

Tematică:
- Cum ajung scrierile dvs. pe mâna unor hoţi care le vând pe bani buni
- Cum poate afla tot globul ce aveţi prin casă: din sufragerie până în coteţul găinilor

(Reţelele de socializare tip Facebook)
- Cum daţi informaţiile personale gratis tuturor: de la CIA şi FBI până la „serviciili” lui

Băsescu (deschiderea - benevolă sau forţată – de conturi pe site-uri nesecurizate)
- Cum puteţi fi manipulaţi mediatic să aveţi o conduită contrară convingerilor personale

(Ziare, radio-televiziuni, reţelele de socializare tip Facebook)
- Cum daţi datele de pe buletin şi bani de pe cardul bancar unor magazine online

nesecurizate

Această tematică dacă va fi bine receptată de cititori, va fi dezvoltată în mai multe episoade,
urmăriţi site-ul http://www.tomoniu.ro/ sau revista „Semănătorul”

INTRODUCERE

Spuneam în unele numere ale revistei „Sămănătorul”, http://www.samanatorul.ro/revista (pagina
principală) că rari sunt cei care au rămas cu datele personale intacte pe Internet. Imaginea noastră prin
tot locul pe unde mergem, anul naşterii, localitatea şi ţara unde ne-am născut, ce studii şi ce meserie
avem, starea civilă şi altele, nu mai sunt un secret pentru nimeni! Mai ales pentru „serviciili” româneşti şi
străine de care vorbea bietul Ceauşescu. Mană cerească pentru ele „Feisbucul”! Dai un „like” sau trimiţi
un asentiment la campaniile heirupiste „România mea este...”, „Iubirea de Românie” sau «Pe tricolor e
scris Unire» mare succes pe Facebook-ul plin de eleve şi cuconiţe îmbrăcate doar ca Eva lui Adam şi
„serviciili” au strâns rapid  10 mii de fişe personale. Eşti de-acum încolo, înregistrat automat cu datele
personale atât la televiziuni, cât şi la serviciile secrete… Cum este posibilă incursiunea asta în intimitatea
noastră? Să întrăm în detaliile câtorva din aceste căi …

Mai întâi, unele date nu le poţi ascunde pentru că ele se găsesc în calculatorul fiecăruia, când ai
instalat Windows sau alte programe utile care-ţi cer pentru utilizarea lor anumite date personale de
identificare. Atenţie deci ce programe încărcaţi pe calculator şi citiţi cu atenţie dacă compania producătoare
e înscrisă în comerţ cu Copyright şi dacă oferă protecţia datelor introduse de dvs. Ce nu poţi evita, este
IP-ul calculatorului, (un fel de serie a lui) ce poate fi citit de oricine. Iar dacă ai o pagină personală,
interogarea Wois de la RNC dă de regulă adresa proprietarului de domeniu sau, în cel mai favorabil caz
de siguranţă, doar a firmei unde aţi cumpărat găzduirea.

O atenţie deosebită trebuie acordată Internet Explorer şi Mozilla Firefox care îţi întind primele
capcane când te întreabă dacă le dai voie la utilizarea cookie-urilor, adică – zic ele – să le dai voie să ţină
minte paginile pe unde aţi umblat. E normal să vrem ca să ne ducă la unele pagini mai repede şi chiar să-
ţi alegi din lista dată de „istoric”  paginile utilizate de dvs. cel mai des. Însă un cookie HTTP sau un modul
cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web şi apoi retrimis firmei
trimiţătoare (nemodificat în modulele nespecializate) de către navigator. Aici e aici! Unele firme, pe ale
căror pagini umblaţi, trimit cookie-uri care sunt folosite pentru autentificarea datelor dvs. şi pentru urmărirea
comportamentului pe care-l aveţi, reţinerea preferinţelor dvs. de navigare, pentru a vi se implementa un
sistem de reclamă pregătindu-vă - fără nici măcar să bănuiţi - „coşul de cumpărături adecvat”.

Ce anume pagini web vizitaţi şi când, nu interesează numai firmele comerciale ci şi „serviciili”
piratului al mare. Trebuie să ştiţi - în ciuda dezminţirilor mincinoase ale lui Băsescu - că aşa cum CIA este
un serviciu secret care se află sub jurisdicţia preşedintelui Statelor Unite nici la noi nu e altfel. Clădirea
din România cu presupusa (greu de aflat!) închisoare a CIA - Central Intelligence Agency, Office of
Public Affairs, Washington, D.C. 20505 - e un loc interzis, cu „miliţian” la poartă, care lasă înăuntru fără

să fie legitimat doar pe Băsescu. Ea aparţine Oficiului Registrului
Naţional al Informaţiilor secrete de Stat (ORNISS) de pe strada Mureş,
nr. 4, Bucureşti iar interogarea teroriştilor aici de către CIA nu e o
problemă. Zău că-mi place, ar zice un mucalit, ai dracu’ ne-am făcut
noi românii ca să interogăm terorişti internaţionali! Dar vă daţi seama
ce gândesc unele ţări din orientul mijlociu de unde Ceauşescu a adus
României bani buni? Şi de unde mai aveam de luat destul dar am
renunţat de dragul licuriciului al mare? Acum suntem pe lista neagră

a lor şi o rachetă teroristă ne poate fi rezervată zi sau noapte! (continuare în pag. 22)

A SE CITI CU MARE ATENŢIE!
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RUBRICĂ PERMANENTĂ PENTRU UN
DIALOG

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

Pagina 4

ABUZUL  SI  CRIZA  DE  AUTORITATE
Motto : ucigaşii de speranţă sunt adeseori  mai odioşi decât criminalii

In pof ida atuuri lor lui I. Iliescu şi a
transformărilor pozitive din cei 6 ani de la
Revoluţie, erorile şi neîmplinirile, precum şi
progresiva deteriorare a autorităţii, din ce în ce
mai mult rătăcită între abuz şi criză, au determinat
pierderea alegerilor din 1996. Nu singure,
bineînţeles. Un rol extrem de important l-a jucat
cultivarea speranţei că forţele politice de dreapta,
- reprezentate  îndeosebi de partidele istorice şi
de politicienii reîntorşi din exil – vor reuşi nu doar
să bareze marşul, mai mult sau mai puţin triumfal,
al foştilor, ci mai ales să instituie o democraţie
autentică, să gestioneze ţara mai bine şi până la
urmă să asigure oamenilor un trai mai bun, o viaţă
mai demnă şi mai securizată (nu de securitate,
bineînţeles), o dezvoltare a ţării mult mai conformă
cu potenţialul ei material şi uman.

Paradoxul acestor alegeri şi relevanţa lor
privind ideea de autoritate rezidă, între altele, în
opţiunea pentru candidatura la preşedinţie. După
părerea mea, figura cu cea mai marcantă
autoritate în spaţiul politic al dreptei era Corneliu
Coposu. Personalitate puternică, prestigioasă şi
respectată chiar de adversari, cu o biografie bogată
de combatant politic, el reprezenta cel mai
redutabil adversar pentru Ion Iliescu, mai ales în
anul 1996 (în 1992, condiţiile nu erau,probabil,
propice pentru o victorie de dreapta). Cu toate
acestea şi în pofida eşecului aproape descalificant
din 1992 (61,5% Il iescu – 38,57% Emil
Constantinescu), opoziţia de dreapta, în frunte cu
însuşi Corneliu Coposu, îl desemnează candidat
tot pe profesorul de la Universitate. Adică un
personaj fără anvergură politică, fără autoritate
personală, fără carismă şi fără  un trecut care să
justifice o asemenea investiţie electorală.

Explicaţia pentru această alegere nu poate
fi aflată decât în probabilele calcule strategice ale
seniorilor de dreapta, care şi-au dorit în fruntea
statului un politician « făcut , iar nu născut ». Un
politician ispitit de putere dar fără autoritate
personală şi fără caracter puternic, deci, uşor
manevrabil. El trebuia să fie păpuşa  fotogenică

(profesor universitar, rector al celei mai mari
universităţi din ţară, membru al societăţii civile ?i,
atu suplimentar…figură  pastişând chipul de legendă
al lui Aexandru Ioan  Cuza) din avanscena politică,
pe care sforarii din culise s-o poată manevra după
bunul lor plac  şi după meschinele lor interese.  Dacă
Corneliu Coposu va fi avut raţiunile lui de a nu-?i
prezenta propria candidatură, spectrul politic de
dreapta avea destule alternative net superioare celei
alese. Chiar în zona din care venea Emil
Constantinescu. De pildă , Nicolae Manolescu, care
aparţinea aceluiaşi mediu universitar,  avea toate
atributele acestuia. Se pare însă că tocmai calităţile
lui suplimentare şi în primul rând personalitatea
puternică, autoritatea şi prestigiul de care se bucura
( e drept, nu în spaţiul politic), i-au determinat pe
bătrânii lideri să aleagă mai curând un releu decât
un post de transmisie.  In esenţă, autoritatea  care
n-a avut curajul să intre în arenă, a vrut să se
manifeste printr-un intermediar decorativ, fără de
autoritate.
             Din păcate, acest calcul s-a dovedit cel puţin
lipsit de înţelepciune şi cu urmări grave,  atât pentru
coaliţia politică, cât mai ales pentru ţară. Cel dintâi
semnal de alarmă l-a dat chiar rezultatul alegerilor.
Primul tur a fost câştigat de I. Iliescu (32,5%  faţa de
28,22 la sută) şi dacă Petre Roman (cel ieşit pe locul
3 cu 20% de sufragii), - progenitură de comunist
celebru, fost « copil de suflet » al preşedintelui FSN
şi fost prim ministru al României (până au fost aduşi
minerii să facă din nou ordine în ţară ) -  nu făcea
coaliţie cu vechii lui adversari politici, alesul fără
noimă al  dreptei şi-ar fi încheiat aventura electorală
ca şi în 1992. Aşa, el a câştigat alegerile pe baza
unor promisiuni,  care s-au dovedit până la urmă
simplă demagogie, şi, mai ales, pe baza unor alianţe
purtând încă din faşă germenii discordiei şi microbii
politicianismului găunos. Convenţia democratică,
constituită din PNTCD, PNL şi ecologişti nu s-a
mulţumit să-şi asigure majoritatea parlamentară cu
aleşii lui Petre Roman, - oricum o tovărăşie contra
naturii  în care Traian Băsescu va juca rolul
scanalagiului de serviciu – au vrut să-şi fortifice
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puterea creând precedentul aducerii la guvernare
a reprezentanţilor unui dubios şi ilegitim partid
etnic, UDMR. Si rezultatele n-au aşteptat să apară.
Lipsa de autoritate personală nu putea fi suplinită
de autoritatea instituţională. Dimpotrivă, ea a
infirmizat-o. Aşa încât, multe dintre deciziile
rătăcite ale preşedintelui au fost luate nu pentru
că el era convins de temeinicia şi oportunitatea
lor, ci pentru că autoritatea era în altă parte. Cu
guverne constituite aberant şi cu primi miniştri
incompetenţi, pe care mai târziu îi va şi califica
trădători ( Victor Ciorbea şi Ion Vasile), bunele
intenţii ale Preşedintelui nu puteau nici într-un fel
pava calea spre rai.

Ce s-a ales de cei 15000 de specialişti
despre care se vorbea în campania electorală ?
Intr-un interviu dat nu demult, în care fostul
preşedinte se straduieşte să-şi ajusteze convenabil,
deşi neconvingător, prestaţia lui prezidenţială, la
întrebarea reporterului pe această temă, el
confirmă cu toată convingerea că aceşti specialişti
au existat. Nimeni nu-l poate contrazice. Au existat
şi există nu 15, ci multe zeci de mii de specialişti
în această ţară, dar nu ei sunt promovaţi de obicei
la guvernarea şi administrarea României. Clientela
politică, neamurile şi prietenii, finanţatorii oculţi ai
celor ajunşi la putere, nu o dată prin fraudă, aceasta
este rezerva de cadre obişnuită, de mai bine de
20 de ani. Ce mari specialişti au fost Victor Ciorbea
şi Ion Vasile, ce mare specialist a fost Ioan Avram
Mureşan, inginerul de Politehnică, cocoţat în
fruntea Ministerului agriculturii, care astăzi
ispăşeşte 7 ani de puşcărie pentru matrapazlâcurile
făcute în timpul ministeriatului său ?! Instituind
sistemul v icios al logaritmului, gestionarea
instituţiilor statului au fost date ca un fel de peşcheş
clientelei politice, nu pe criteriul competenţei şi al

autorităţii personale, ci al fidelităţii faţă de şef.
Constituind un guvern pestriţ la culoare şi urât
mirositor la onoare, Preşedintele a deschis cutia
Pandorei. In locul unui organism competent şi
solidar, având ca obiectiv împlinirea speranţelor pe
care oamenii şi le-au pus în alternativa la regimul
Iliescu, guvernul, - într-o dinamică centrifugă totală
– a devenit arena tensiunilor şi conflictelor, a
intereselor divergente şi a negustoriilor convergente.
Rezultatul ? Nu este oricum cel pe care-l proclamă
E. Constantinescu, în interviul amintit. Aşa cum o
declară el însuşi, « cifrele nu pot fi contestate ». O
fi fost moştenirea lui Ion Iliescu catastrofală, ca să-
i  preluăm din nou punctul de vedere, dar moştenirea
pe care a lăsat-o el însuşi nu-i face nici o onoare :

Dacă mai adăugăm că rata şomajului în
dec. 1996 era de 6% iar în dec. 2000, 10,5% şi că
cele 65 de miliarde  de dolari investiţii străine au
rămas o simplă promisiune electorală, avem
imaginea revelatorie a unui eşec global. A unui e?ec
confirmat de Raportul Băncii mondiale, întocmit în
oct. 2003 şi inti tulat « România : evaluarea
sărăciei ». Iată două extrase sintetice din acest
raport voluminos (două tomuri) :

1.« Sărăcia a crescut în România între
1995 şi 1999 şi a scăzut între 2000 şi 2002,
acestea fiind perioade de recesiune şi, respectiv,
creştere. »

2. “Intre 1995 şi 2000 (în mod special
intervalul 1996-2000) declinul economiei a
influenţat substanţial creşterea sărăciei.”

Cauzele acestor neîmpliniri sunt multiple şi
complexe. Una însă, emblematică şi general
valabilă, este deficitul de autoritate personală a celui
desemnat să pună în valoare autoritatea unei
instituţii supreme. Autoritate care se bazează pe
competenţă verificată, pe prestigiu autentic şi nu
confecţionat ad-hoc, pe carismă mobilizatoare, pe
curaj dăruitor. A avut candidatul dreptei aceste
calităţi ? Din păcate, nu. Dintre  multele exemple
privind rolul jucat de autoritatea personală, în
această perioadă, poate cel mai relevant a fost
prilejuit de mineriada din 1999. Nu mă opresc la
incompetenţa guvernamentală, la descalificantul
comportament al poliţiei, umilită şi ruşinată de
mineri, la pescuitului în ape tulburi al PRM şi în
primul rând al lui Corneliu Vadim Tudor, nu mă
opresc la scoaterea armatei cu care se laudă astăzi

   1996   1997 1998 1999

- Cresterea PIB        4,1  -6,6  -7,3    -4
- Prod. Int. Brut       35,5  34,8  33,6    33,8     Md. &
- PIB pe loc.     1572          1532  1480    1480    în &
- Datoria int.     6,1%   5,7%   5,6%    7,1%    din PIB
- Datoria ext.      20,5%   24%   28,9%    24,3%  din PIB
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Emil Constantinescu neînţelegând cât de ceauşistă
i-a fost alegerea, ca ?i calificarea plecării minerilor
spre Bucureşti drept acţiune teroristă. Aş vrea să
mă opresc doar la « Pacea de la Cozia», pe care o
ironizează fostul preşedinte în interviul evocat
anterior şi căreia îi minimalizează importanţa.
Evenimentul de la Mănăstirea Cozia este mărturia
exemplară a rolului pe care îl poate juca autoritatea
personală, fortif icată de autoritatea instituţiei
reprezentate. Ceea ce n-a reuşit primul ministru,
ceea ce n-a reuşit preşedintele, ceea ce n-a reuşit
poliţia cu generalii ei pe puncte, ceea ce n-a apucat,
- din fericire -  armata să reuşească, a reuşit
egumenul unui lăcaş de închinăciune, care a logodit
întru pace socială autoritatea lui monahală cu
autoritatea creştinească a bisericii. Este trist că ex-
preşedintele n-a înţeles nici după peste zece ani că
nu autoritatea lui şi a armatei care se pregătea să
intre cu tancurile peste minerii rămaşi fără mine a
pus capăt acestui conflict social şi a evitat o
criminală vărsare de sânge, ci autoritatea unui
egumen binecuvântat de Dumnezeu.

Cât de importantă poate deveni autoritatea
personală în exercitarea unei autorităţi instituţionale,
a putut-o constata de altfel preşedintele
Constantinescu însuşi, atunci când a avut
înţelepciunea să-l numească prim-ministru pe
Mugur Isărescu, un specialist autentic, dintre cei
15000 pe care declara în 1996 că-i are la dispoziţie.
Era însă prea târziu . Aşa cum prea târziu a înţeles
- dacă a înţeles (pentru că străduinţa lui post-
prezidenţială , în bună măsură megalomană, de a-
şi machia o figură politică planetară alături de
Gorbaciov, Lech Walesa, Vaclav  Havel, î i
dovedeşte incapacitatea auto-evaluativă) – ca el
nu avea anvergura şi calităţile pentru a îndeplini o
misiune atât de dificilă şi mai ales că el n-a fost
decât instrumentul, mai mult sau mai puţin
conştient, al unor forţe politicianiste, setoase în
primul rând de revanşă  şi prof it personal .
Singurătatea pe care a început s-o resimtă la un
moment dat şi cu care şi-a încheiat mandatul n-a
fost decât expresia afectivă   că lumea care l-a
aruncat în arena politică nu era lumea lui. Pentru
că, în pofida tuturor erorilor, a slăbiciunilor auto-
evaluative, Emil Constantinescu  cred că şi-a iubit
şi-şi iubeşte ţara ca un român adevărat, şi-a dorit

să-i temeinicească renaşterea şi să-i slujească cu
devotament nu doar pe cei care l-au ales, s-a
străduit să construiască, dar …n-a avut nici vocaţia,
nici forţa, nici curajul meşterului Manole de a
sacrifica o Ană în zidurile construcţiei năzuite.

     Iar  răul suprem pe care el şi cei care
l-au antrenat  în această aventură  l-au provocat
poporului român a fost neantificarea speranţei şi
debusolarea oamenilor. Alegerile din 2000 nu fac
decât să confirme această dramă . Pradă disperării,
dar mereu ispitiţi de speranţă, cei care s-au simţit
înşelaţi şi umiliţi au fost la un pas de a-i încredinţa
lui Vadim Tudor puterea, cel care n-apucase încă
să păstorească România şi nici să impună cu
mitraliera pe stadioane, dreptatea lui profetică. S-
au trezit însă la timp din coşmarul virtual şi au ales
răul cel mai mic. L-au ales din nou pe Ion Iliescu.
Victoria dreptei româneşti a fost « deplină »….

Alexandru MELIAN
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MIHAIL MATE - (n. 1974, Resita)

DOUĂZECI ŞI UNA DE ORE
Consideraţii filosofice despre Universul

exterior şi cel interior

 Cuvânt înainte
Tot ce urmează nu e neapărat adevărat. Cele ce

urmează nu se cer a fi crezute ci se cer a fi o invitaţie
la reflecţie şi la introspecţie – departe de tumultul
artificial al vieţii noastre de azi. Avem fiecare un
nivel de înţelegere, dar noi am devenit adevăraţi
maeştri în a fugi de oglinda acestui lac, în loc să
încercăm în fiecare zi să-i explorăm din ce în ce
mai mult adâncimile.

Vă provoc, în cele ce urmează, să redescoperiţi
împreună cu mine oglinda acestui lac. Dacă veţi
dori sau nu să continuaţi a-i tulbura suprafaţa ori
adâncimile, decizia vă aparţine pe deplin. Să vă
fac însă să doriţi acest lucru mi s-a părut atât de
important încât am hotărât să concep acest mesaj.
Consider că de setea de cunoaştere autentică
depinde însuşi viitorul rasei umane, aşa cum o
cunoaştem noi azi. Formularea poate părea
pretenţioasă, dar am să detaliez mai încolo pentru
cei care vor avea răbdarea să mă însoţească în
această călătorie.

Suntem din ce în ce mai agresaţi in viaţa zilnică
de lucruri şi de „sentimente” prefabricate. Celor
pentru care banii nu sunt o problemă li se pun toate
pe tavă, dar ei fie se plictisesc cu ce au, fie vor mai
mult. Cei pentru care banii sunt o problemă fie sunt
nevoiţi să se dedice supravieţuirii in goana dupa
banii necesari zilei de mâine (sau poate chiar de
azi), fie sunt cei care îi invidiaza pe oamenii din
prima categorie şi incearcă să ajungă ca şi ei.

Goana dupa bani, indiferent dacă se încadrează
în categoria cursei pentru supravieţuire sau în cea
a cursei pentru un confort constant mai bun, e cea
mai devastatoare farsă pe care omenirea şi-a
construit-o în cursul aşa zisei sale evoluţii.

Daca vi se pare şocantă această afirmaţie, vă
invit sa faceţi un pas înapoi şi să incercaţi să vă
detaşaţi de propria viaţă. Priviţi-o ca pe un film.
Acum întrebaţi-vă: care sunt cele mai importante
lucruri in viaţa voastră? Vă invit sa mergeţi mai
departe de maşina sau casa visurilor voastre şi să
depăşiţi interesul pecuniar. Dacă aveţi deja un
raspuns, vă rog să vă întrebaţi in continuare cât
timp alocaţi pe zi lucrurilor pe care tocmai le-aţi
clasificat ca fiind cele mai importante pentru voi şi

cât timp alocaţi pe zi supravieţuirii şi/sau confortului
(serviciu ori alta sursă generatoare de bani).

Dacă faceţi parte dintre fericiţii care alocă în mod
constant (sau măcar preponderent) cea mai mare
parte a timpului acelei categorii definite anterior ca
fiind de primă importanţă, atunci nu am nimic nou
pentru voi în rândurile ce urmează. Lăsaţi acest
material deoparte şi nu-i permiteţi să manânce din
timpul pe care reuşiţi sa-l alocaţi acelei părţi din viaţă
care vă face să vă simţiţi cu adevărat fericiţi şi
împliniţi.

Dacă găsiţi că repartizarea timpului intre sursa
fericirii voastre personale şi sursa de bani vă aduce
unele frustrări, atunci poate că explorările unui om
obişnuit în jungla cotidiană vor putea să vă
reamintească de comoara pe care o purtaţi în voi şi
de drumul către fericirea şi împlinirea personală.

Rândurile ce urmează nu se doresc a fi o lecţie de
time management. Ele reprezintă istoria particulară
a unui excursionist în căutarea marcajelor de pe
traseu. Ca şi mulţi alţii din jurul meu, am dorit să
ştiu unde mă aflu, în ce direcţie mă îndrept, cine m-

desen  ales de
elvira ciobanu
Google group
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Citiţi întregul volum  pe site-ul   http://www.samanatorul.ro/editura-online/
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Mihail_Mate-21_de_ore.pdf

a pus unde sunt şi de ce. Nu mi-am răspuns la toate
întrebările, dar am învăţat cât de importante sunt ele
şi cât de mult înseamnă căutarea în sine. De când
am început să-mi notez ceea ce cred că înţeleg
despre aceste căutări, am senzaţia că am descoperit
o fântână plină de comori, al cărei capac am reuşit
să-l ridic doar atât cât să apuc să-i întrezăresc
profunzimea. Nu mă mai simt dezorientat şi confuz
şi nu mai simt că existenţa mea depinde de aprecierea
şi mulţumirea celor din jur, pentru că am senzaţia de
apartenenţă la un adevăr mai mare, mai frumos şi
mai înalt decât orice meschinărie cotidiană: Universul
însuşi.

Am găsit în aceste căutări o ancoră ce-mi dă
stabilitate pe valurile schimbării, ale inflaţiei, ale
serviciului, familiei, prietenilor şi... vă las pe voi să
adăugaţi ce alte valuri mai vreţi. Motivul e unul extrem
de simplu: ancora vine din adâncul meu, din ceea ce
am început să aflu că sunt, iar ceea ce am început
să aflu că sunt nu se află sub influenţa materială a
ceea ce se întâmplă în jurul meu.  Nivelul superficial
este interfaţa cu cei din jur; nivelul profund este ceea
ce sunt şi este interfaţa directă cu Universul.

Prin cele de mai sus nu vreau să spun că cei din jur
văd numai zidurile pe care mi le-am construit şi că
nu las pe nimeni înăuntru; vreau să spun că lumea
din jur e o cale pe care o avem de parcurs în drumul
către noi înşine şi că nimeni, oricât ar fi de apropiat,
nu poate ajunge acolo unde, câteodată, ne trebuie o
viaţă întreagă să ajungem (alteori poate mai mult):
propriul eu.

Nimeni nu poate să-mi ducă la bun sfârşit căutările
în locul meu, aşa cum nici eu nu pot să întreprind
căutări în numele altcuiva, pentru că fiecare din noi
are propriul drum de făcut, propriile lupte de dat şi
propriile cunoştinţe de dobândit. Nimeni nu se poate
regăsi cu adevărat în altcineva fără a se fi găsit
anterior pe sine şi oricât am fi de sinceri şi de deschişi
cu cei din jur, sau oricât i-am iubi, suntem singurii
care putem sonda în noi înşine la nivel profund.

Am hotărât să concep acest mesaj deoarece am
început să cred cu tărie că avem datoria de a înţelege
ce suntem la nivel profund pentru a ev ita
dezechilibrele care sunt pe cale să ne distrugă lumea
pe care o cunoaştem la nivel superficial. Am început
să înţeleg că, atunci când cunoaşterea de sine e în
principal rezultatul interacţiuni i sociale, apar
dezechilibre grave pe care le injectăm în mediul
înconjurător, dezechilibre cu care ne identificăm cu
o tenacitate demnă de o cauză mai bună. De aceea
cred că fiecare din noi e dator să coboare în mod
regulat la mare adâncime... în sine, deşi, probabil,
introspecţia e ultimul lucru de care ne învaţă
„sistemul” că avem nevoie.

Marcajele mele pot fi diferite de ale voastre, fără
ca asta să însemne că cineva trebuie să se înşele.
Suntem personalităţi diferite, în stadii de evoluţie

diferite şi trăim circumstanţe diferite. Marcajele
noastre nu au cum să fie la fel pentru că nici drumul
nostru nu e la fel. Prin acest mesaj nu doresc să
vă transmit marcajele pe care le-am văzut eu,
pentru că v-ar duce într-o direcţie greşită, ci dorinţa
de a vă căuta propriile voastre marcaje. Şi asta
pentru că am senzaţia că cei mai mulţi dintre noi
ne-am trezit într-o vale în care ar fi trebuit cel mult
să ne intersectăm, fără să ştim unde mergem şi
de unde venim, şi am rămas acolo. Între timp,
marcajele pe care fi trebuit să le urmăm şi să le
întreţinem pentru cei ce ar putea veni după noi,
sunt din ce în ce mai acoperite de vegetaţie şi mai
distruse de intemperii, iar noi rămânem blocaţi în
valea noastră, din ce în ce mai mulţi şi din ce în ce
mai preocupaţi să prindem cele mai bune locuri
de campare în acest teritoriu. Uitând cu desăvârşire
că acesta e doar un loc de trecere. Câteodată mai
avem o vagă nelinişte intuind un marcaj sub
muşchiul gros al pietrei, dar atunci ne uităm speriaţi
la cortul pe care am muncit din greu să-l ridicăm,
la locul pentru care ne-am certat cu vecinii să-l
obţinem... la cât suntem de aproape de apă şi la
cât de bine ar rezista copiii unui drum lung şi incert
- ca să nu mai spunem că ei ar veni cu noi doar
până când vor fi învăţat să-şi descopere propriile
marcaje... şi ne scuturăm ca de un vis urât,
aruncând incertitudinea şi efortul în străfundul
negru şi neexplorat de unde au avut îndrăzneala
să se ridice.

desen  ales de
elvira ciobanu
Google group
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Vedeţi blogul italian de poezie pe site-ul  http://lapoesiaelospirito.wordpress.com
http://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2011/10/12/quel-che-resta-del-verso-n-81-poesia-nella-lingua-

dell%E2%80%99altro-mihaela-cernitu-parole-senza-posa-vorbe-fara-astampar/

Recenzie
Mihaela Cernitu scrive in italiano ma e nata a

Craiova, in Romania. La sua lingua madre in cui
accuratamente poi traduce i suoi versi italiani e il
rumeno, una lingua simile e dissimile in una volta
all’italiano che usa per la sua scrittura. Il suo sguardo
poetico, dunque, e sempre quello dell’osservatore,
di chi guarda dalla finestra il mondo in cui si e
ritrovata a vivere e che spesso non riesce a
comprendere totalmente. L’oggetto della sua poesia
e un’Italia in cui e venuta a vivere e di cui ha
prescelto e prediletto cultura e vita quotidiana; la
lingua che usa per farlo e un tentativo di conciliare
esigenze culturali e consumo usuale delle parole
necessarie per farsi comprendere e per comunicare.
La poetessa vive allora tra due mondi: quello della
scrittura poetica che frequenta abitualmente ma che
non esaurisce la sfera delle sue osservazioni umane
e culturali e quello della vita quotidiana da cui trae
gli spunti per la sua produzione lirica. Scrive, infatti,
Franco Manescalchi nella sua precisa Presentazione
del volume di Mihaela Cernitu:

«Ma, direi, il pregio essenziale di questa raccolta
e di cogliere il microcosmo nel macrosmo e
viceversa, ovverossia la capacita di operare la
magia particolare del poeta che consiste nel creare
un’immagine doppia, in dissolvenza per cui cio che
e detto non e soltanto cio che e detto, e cio che e
scritto non e soltanto cio che e scritto. In questo
modo il privato, in quanto tale, si fa pubblico e il
momento muove nella dimensione dell’universale.
La poetessa puo, in questo modo, fermare sulla
pagina l’inchiostro del giudizio verso personaggi che
si pongono fuori dal l ’umano (l ’affarista, lo
zuzzurellone) con un moto di coscienza tipico della
poesia dell’Europa orientale del ‘900, e nello stesso
tempo registrare i suoi lampi immaginifici, le sue
riflessioni contemplative su un’ora del giorno, una
citta visitata, il mondo delle proprie amicizie, uno

MIHAELA COLIN CERNITU- Poet şi
publicist român stabilit în Italia..

Poesia nella lingua dell’Altro.
Mihaela Cernitu, Parole senza posa /

Vorbe fără astâmpăr, Firenze,
Edizioni Novecento Poesia, 2010

spazio domestico che diventa colore, un suono che
diviene musica, o – per concludere – ubiquita poetica
fra due luoghi lontani» (p. 4).

La scrittura della Cernitu si configura cosi come un
crocevia tra due mondi: la comprensione dei fatti della
vita quotidiana stempera in una malinconica
accettazione dello spaesamento in cui si trova talvolta
a vivere mentre la capacita di sognare e di concedere
delle fughe verso altri mondi e altre forme di esistenza
possibili si raggruma in immagini vivide e coerenti,
in impressioni ferme e attente, in forme di
condivisione e di conoscenza della difficolta di vivere:

«POMERIGGIO IN CASA. Pioveva stamattina,
adesso ha smesso, / fa freddo: fuori e autunno, in
casa siamo in due, / ognuno con il suo freddo nelle
ossa, nel cuore, in sé. / Chiusa in grande silenzio,
guardo dalla finestra, / mi saluta un alloro con i suoi
verdi-eterni rami, / a dire tutta la verita, l’alloro alto
non parla, invece / saluta la mia immaginazione per
non impazzire di noia. // Pomeriggio-solfeggio di una
sinfonia orientale, / con l’impresario solenne seduto
nel mio soggiorno; / divento un quadro-ciclone per
me stessa / in una parte insofferente del mondo. / Le
cose, le parole, i muri, la camera, le piante / parlano
un linguaggio straniero in questo pomeriggio; / non
capisco dove ho smarrito la pazienza» (p. 26).
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Dr. Alex Berca
 ”Început de secol”

Un nou eveniment
cultural

Este  Cu puţin timp în urmă Editura
Sedcom din Iaşi, a publicat lucrarea

 ”Început de secol”
 a economistului american de origine

română, Dr. Alex Berca.

 Prin această nouă lucrare, (după ce
în urmă numai cu câteva luni apăruse tot la Iaşi
în Editura Institutului European lucrarea:

 Crizele economice şi
ciclicitatea lor
 Dr. Alex Berca oferă cititorilor o

imagine multilaterală asupra evoluţiei unora dintre
ţările lumii care au fost şi continuă să facă obiectul
unor ample discuţii între specialiştii geopoliticieni,
cei din domeniul economic, social şi istoric.

  Ceea ce reţine în mod special atenţia
oricărui cititor este analiza socio-economică a
diverselor ţări în contextual special al evoluţiei
lor politice.

   Cu toate că lucrarea se adresează
unui cerc larg de cititori din diverse domenii de
activitate cu diverse preocupări şi interese în
privinţa evoluţiei vieţii din ţările analizate, autorul
face uz de o multitudine de date statistice care îi
dovedesc punctele de vedere, dar prezentate în
cea mai mare parte a lor prin diverse grafice color
care fac mult mai uşoară urmărirea respectivelor
fenomene economice sau sociale.

  Plasându-se pe o poziţie
independentă de orice influenţă politică, autorul
prezintă diversele fapte, aşa cum s-au petrecut
sau continuă să aibă loc, în condiţiile specifice

ale vieţii naţionale şi internaţionale.
  Pe parcursul întregului volum, de circa

400 de pagini, Alex Berca face uz de nenumărate
fapte, prezentând în mod critic diverse aspecte ale
vieţii americane, chineze, indiene, ruseşti şi din alte
ţări (adăugând multiple exemple referitoare la locul
şi poziţia României în acest context internaţional).

    Autorul prezintă  o mulţime de
exemple concrete pe care le consideră ca fiind
imanente în vederea reexaminări i de către
guvernele ţărilor respective, prezentând unele soluţii
destinate ridicării nivelului vieţii popoarelor din ţările
respective.

  Întregul volum reflectă un spirit obiectiv
şi totodată optimist în special când se referă la
viitorul lumii în general şi al viitoarelor generaţii în
special.

    Marea diversitate a problematicii
abordate, de la evoluţia populaţiei globului,
problema şomajului cu întreaga trenă de efecte
negative asupra vieţii oricărui om ce munceşte
pentru aş asigura un anumit nivel de trai, problemele
diverselor fraude ce au loc la nivel naţional şi
internaţional şi  în care uneori sunt implicate şi
personalităţi ale vieţii politice, problema resurselor

ALEX BERCA - (locuieşte în USA) - (n. 1937,
Bucureşti)  Jurnalist, redactor si analist în domeniul

economic la nivel global, dramaturg)
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energetice şi cu efecte dintre cele mai grave ce au
dus la declanşarea unor războaie, diversele aspect
ale globalizării şi multiplele lor cauze şi efecte,
asigurarea resurselor de hrană prin dezvoltarea
agriculturii mondiale şi încă multe alte aspect ale
vieţii cotidiene, duc  la concluzia că toate aceste
informaţii pentru a fi cât mai apropiate de înţelesul
fiecăruia, nu pot fi privite într-un mod singular ci fac
parte dintr-un tot ce trebuie privit şi înţeles în
complexitatea lui.

    Unele aspecte istorice din evoluţia
diverselor ţări, i-au folosit autorului, în prezentarea
stadiilor actuale şi evoluţiei viitoare a societăţii
omeneşti.

    Interesul pentru diferitele aspecte ale
vieţii, cotidiene din diverse ţări, la care se referă pe
parcursul a 27 de capitole, i-au permis elucidarea
acestora, întrucât foarte multe dintre ele au fost şi
sunt prezentate într-un mod sporadic sau sunt ocolite
cu bună ştiinţă de către diverşi autori.

   Pe parcursul întregii lucrări se găsesc
o mulţime de observaţii, din care unele critice la
adresa situaţiei economice sau a celei social politice

a Statelor Unite, a Uniunii Europene, a Rusiei, a
Chinei, Indiei, Iranului sau a României.

   Nota personală a cărţii, se menţine
în limitele unei obiectivităţi şi a unui optimism care
nu poate fi neglijat şi care oferă cit itorului
posibilitatea urmăririi unor aspecte istorice sau
socio-economice în corelaţia lor internaţională, într-
un mod deosebit de uşor şi plăcut de citit.

  Numai astfel, afirmă Dr. Alex Berca,
vom şti cu exactitate, unde suntem şi în ce direcţie
vor evolua diversele ţări şi care vor fi perspectivele
spre care trebuie să ne îndreptăm atenţia pentru a
înţelege şi a putea aprecia într-un mod cât mai
obiectiv viitorul  lumii, în cadrul acestui secol.

DR. ALEX BERCA
NEW YORK - SUA

In imagine:
noile turnuri construite în locul

turnurilor gemene

Citiţi mai departe pe blogul “Semănătorul” întregul articol:
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/11/dr-alex-berca-inceput-de-secol.html
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GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

Poeziile lunii noiembrie

 De aşteptare

Pe când marea arde albă
Sub al lunii crug solemn,
Visul meu tăcut, de lemn,
Îţi stă frunză neagră-n palmă.

Te chem vrajă prin descântec
Spre acum şi spre aici
Ca pe-un straniu licurici
Pe poteci muiate-n cântec.

Dar nu-mi vii în clipe rare
De-ntuneric. Când te culci
Împrejurul gurii-ţi dulci
Şoaptele-mi rostesc pahare.

Şi nu-mi vii în clipe dure
De lumină. Când visezi
În frumoşi-ţi ochi mă vezi
Stea căzând peste pădure…

Albesc ţipăt într-o carte
Cu coperţile de-argint –
Sunt captiv, dar mă tot mint
Că-mi eşti totul şi-ţi sunt parte.

Hei, cum mi-ai sfinţit în piept
Un altar pentru durere –
Taina lui încet mă piere
Şi-am murit de când te-aştept.

George Ene

FERIŢI-VĂ DE ORANGE!

N-am avut de lucru şi mi-am cumpărat un mobil
Să fiu şi eu în rândul lumii, ca orice copil.
Şi-am semnat cu Orange cuvenitul contract
Ca un orb dus de mână, stăpânit de antract,
Fără să-mi vadă ochii orbi - doi bolovani -,
Că mă angajam să nu-i părăsesc timp de doi ani,
Ca după doi ani să-mi prelungească fără notificare
Contractul, cu alţi doi ani, şi-ncă doi, fără-ncetare...
Finalul: cum la mobil, nefolosindu-l, am renunţat
După doi ani, în următorii doi m-am trezit amendat
Cum că le datorez contravaloarea fidelităţii abandonate
Contrar... „înţelegerii”. Vorbeam singur: „Nu se poate
Să mă ia, vorba aia, direct, ca din oala de ciorbă!”
„Ba se poate, că ţi-ai încălcat semnătura! Fără vorbă!”

Învăţătură: Feriţi-vă de Orange, stimaţi oameni buni,
C-aveţi de-a face, cum văzurăţi, c-o casă de nebuni,
Pentru că dacă nu dansaţi cum vă cântă şi le convine lor,
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Poezii împreună cu Liviu Florian Jianu
  http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2012/11/poeziile-zilei-la-samanatorul.html

Citiţi poeziile domnului George Ene pe blogul nostru de poezii:

Vă întocmesc dosar şi vă dau pe mâinile unui executor,
Care, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă
Vă bagă pumnu-n gură fără drept de apel, şi fără milă
Vă ia casa, grădina, vita din curte şi cămaşa de pe voi
Pentru că aţi renunţat la mobil, strivit de nevoi.

N-ai cui să te plângi, dar, ia seama că nici nu poţi,
Pentru că iubita noastră ţară e plină de hoţi!

George Ene

 Scrisoare deschisă către Europa
- din partea unui european autentic -

Europa, dacă tot spui că ne iubeşti,
Fii bună şi scapă-ne, Maică, din braţe:
Că prea ne strângi pătimaş şi ne păgubeşti
Iar dragostea ta ne cam arde la maţe.

Europa, dacă tot ţi-e milă de noi
Şi tot spui că vrei cu-adevărat să ne-ajuţi,
Lasă-ne, scumpo,-n tristele noastre nevoi
Că nu suntem handicapaţi, chiori şi nici muţi.

Europa, dacă vrei prieteni să-ţi fim,
Ţine-ţi înţelepţii comisari acasă
Că prea se dau deştepţi, şi nu-i preţuim
Când fac nazuri la ce le punem pe masă.

Europa, dacă ai nevoie de noi
Contează pe noi la pace şi dreptate!
Şi reţine: respingem orice război
Că n-avem de ce să ne facem păcate.

Europa, dacă ţii să ştii ce dorim
Deschis ţi-o spunem, o clipă nu ezităm:
Vrem la fel independenţi şi liberi să fim
Ca Elveţia! Vrem să ne helvetizăm!

George Ene
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 Calendar  fericitodox
 
23 noiembrie
Ieşirea lui Bulă din casă.

23 noiembrie seara
Intrarea lui Bulă în casă.

24 noiembrie
Intrarea în baie a lui Bulache.

24 noiembrie, seara
A doua intrare în baie a lui Bulache.

25 noiembrie
Ziua tuturor din neamul lui Bulă.

26 noiembrie
Întristarea  vrednicului Bulă, cel
deopotrivă  cu Bulache.

27 noiembrie
Venirea la Bulă a bucuriei lui Bulă, cea
vremelnic pierdută.

28 noiembrie
Mare masă pentru mulţumirile pe care
Bula le-a dus tatălui lui pentru revenirea
bucuriei.
Poftă de zamă de varză şi dor de mălai
fiert, la masă.  Dar Bulă, find suferind de
stomac, zamei de varză nu i-a fost dat
să-i guste pofta.

Din poeziile lunii
noiembrie

29 noiembrie
Marea fericire a lui Bulă: a descoperit de
ce îl cheamă pe el aşa. Pentru că aşa i-
au pus numele părinţii lui.

30 noiembrie
A doua aflare a fericirii de către Bulă:
când s-a gândit că el gândeşte, şi s-a
mirat că gândeşte. Ceea ce este un lucru
minunat.

1 decembrie
Ziua Naţională a ţării lui Bulă, când Bulă
s-a întrebat cine l-a făcut pe el. Şi a aflat
că pe el nu l-au făcut.

2 decembrie
Ziua în care Bulă s-a odihnit 6 zile.

8 decembrie
Ziua în care Bulă a făcut tot ce există.
Mai puţin pe Bulă.

9 decembrie
Pensionarea lui Bulă. Angajarea lui
Bulache.
Ostenirea lui Bulache. Ieşirea la pensie a
lui Bulache.

Din 10 decembrie încolo
Fericitele şi veşnicele sărbători.

23 noiembrie 2012
Jianu Liviu-Florian

Liviu-Florian Jianu
(n. 1961, Craiova) poet, prozator, publicist.

Citiţi alte poezii semnate Jianu pe BLOGUL Semănătorul:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/
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Fabula nemerniciei
 
Un canibal şi-un mare sfânt
Se întâlniră pe pământ.
Au discutat de munci, de casă,
Până s-au aşezat la masă.

Şi canibalul i-a şoptit:
-          Eşti bun la gust? Eşti pregătit?

Morala:

E-adevărat, şi în credinţă
Eşti canibal cu cel de-o fiinţă,
Prin egoism... Prin neputinţă…
Prin laşitate… dar o simţi
De n-ajungi carne  între dinţi?

25-26 noiembrie 2012
Jianu Liviu-Florian

 Oamenii lui Dumnezeu

Unui anume politician, pe numele lui
mic Atilla,  mare afacerist cu lemn, care
a ras de pe fata pamantului minunatii
de paduri, i s-a mai spus  si DRUJBA
LUI DUMNEZEU, in amintirea lui Atilla,
BICIUL  LUI DUMNEZEU.
 Lui i-a urmat un alt afacerist cu lemn,
pe langa care primul era mic copil, care
a ras rezervatii naturale intregi. Eu i-am
gasit si un nume, care sa continue
traditia divina: GATERUL LUI
DUMNEZEU.

26 noiembrie 2012
Jianu Liviu-Florian

ALTE POEZII:  poezie despre «iepocă», Ode, părinţi, cinstiri, frumoase
doamne...  NU RATAŢI!

  http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2012/11/jianu-liviu-florian-ode-parinti.html
Poeziile zilei la "Sămănătorul"

  http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2012/11/jianu-liviu-florian-poezia-saptamanii.html
Poezii împreună cu George Ene

  http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2012/11/poeziile-zilei-la-samanatorul.html
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Recenzie de Ionuţ Hens

Teologul grec, Ioannis Zizioulas s-a născut la
data de 10 ianuarie 1931 în Kataphygion-Kozanis,
Grecia. Este licenţiat în Teologie la Universitatea din
Atena (Grecia) în anul 1955, obţine un master în
Teologie la Universitatea Harvard din SUA în anul 1956
şi titlul de doctor în Teologie la Universitatea din Atena
(Grecia) în anul 1966.
            În ceea ce priveşte activitatea sa didactică, este
profesor la Universităţile din Atena (Grecia), Edinburgh
şi Glasgow (Scoţia), Tesalonic (Grecia) şi profesor
asociat la Universitatea Gregoriană din Roma, la
Universitatea din Geneva şi la King’s College din
Londra. A primit titlul de Doctor „Honoris Causa” al
Institului Catolic din Paris în anul 1990, al Universităţii
din Belgrad, 1991, al institului Saint Serge din Paris
(2008), al Universităţii Babeş-Bolyai (2009). Este co-
preşedinte al Comisiei internaţionale mixte de dialog
teologic între Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-
Catolică, din anul 2006 şi membru al Academiei din
Atena, din anul 1993 şi preşedinte al Academiei din
Atena din anul 2002. Poartă titlul onorific de Mitropolit
al Pergamului din anul 1986.
            Lucrarea „Euharistie, Episcop, Biserică” a fost
iniţial prezentată ca teză de doctorat, alcătuită sub
îndrumarea profesorilor G. Florovsky, G. Williams şi
K. Stendahl de la Universitatea Harvard, susţinută apoi
la Universitatea din Atena şi publicată în limba greacă
în 1966. În limba română, ediţia de faţă a apărut în anul
2009 la editura „Basilica” a Patriarhiei Române. Este
împărţită în trei capitole mari, încadrate de o scurtă
introducere şi de concluzii generale. Ioannis Zizioulas
studiază din punct de vedere istoric importanţa
Euharistiei şi a Episcopului în unitatea Bisericii din
primele trei secole creştine. Totodată, atrage atenţia
asupra faptului că Ortodoxia tinde să fie redusă la statutul
de ideologie. Se uită faptul că Ortodoxia este Biserică,
iar Biserica este o comunitate cu o structură specifică,
iar această structură este episcopocentrică. Această
lucrare este fundamentată pe izvoarelor primelor trei
secole, avându-i în centru pe părinţii apostolici care au
preluat moştenirea lăsată de Sfinţii Apostoli.
            În partea introductivă, autorul ne pune în faţă
tema lucrării şi anume unitatea Bisericii în dumnezeiasca
Euharistie şi în episcop ca pe o problemă istorică,

IONUT HENS - (n. 1989, Cluj-Napoca)

- Eseist, teolog
 Ioannis Zizioulas - Euharistie,

Episcop, Biserică
localizează punctul de plecare şi felul în care se
manifestă în zilele noastre raportat la acea perioadă
primară. Ioannis Zizioulas afirmă că unitatea Bisericii
era legată în acea perioadă la cel mai profund nivel de
credinţă, de rugăciune şi de activităţile Bisericii. În anii
ce au urmat perioadei apostolice, Biserica a privit
unitatea ca pe o problemă ce necesita preocupare
permanentă şi ca pe un obiect al credinţei puternice.
Ceea ce observă teologul grec este faptul că de-a lungul
istoriei cei ce s-au ocupat de studierea a ceea ce înseamnă
unitatea Bisericii s-au oprit doar la acest aspect şi nu au
abordat problema care priveşte unitatea în Euharistie şi
în episcop, temă de care este preocupat în această lucrare.
            În teologia apuseană erau două scheme care
conturau această temă. Prima aparţinea adepţilor şcolii
de la Tübingen care aveau două teorii: teologia unităţii
(idealul sau învăţătura Bisericii primare privind unitatea
sa) şi istoria unităţii (se referă la ceea ce a experiat
Biserica ca unitate în perioada examinată. A doua
schemă este cea influenţată de şcoala lui Harnack, care
susţinea antiteza dintre idealism şi universalism care
reprezenta o altă formă între individualitate şi totalitate,
spunând că întreaga evoluţie a unităţii Bisericii a trecut
mai întâi prin individualism şi apoi localism pentru a
putea ajunge la organizare mondială, având Roma drept
centru.
Ioannis Zizioulas vede o eclesiologie hristologică având
în centru Euharistia, care formează centrul întregii vieţi
în Biserică.
Primul capitol al lucrării teologului grec este numit:
„Relaţia dintre Biserică, Euharistie şi episcop în
conştiinţa Bisericii primare” fiind premisa acestui
subiect. În prima parte a acestui capitol vorbeşte despre
Biserică, o defineşte ca o realitate concretă în spaţiu.
Biserica nu a fost identificată cu orice fel de adunare, ci
numai de adunarea euharistică (ekklesia). Pentru a
exemplifica acest lucru, autorul face o distincţie între
Biserica din Corint unde se afla adunarea euharistică şi
adunarea din Ahaia, pe care îi numeşte doar „sfinţi” şi
nu Biserică (nu se afla în adunare euharistică în
momentul primirii scrisorii). O altă denumire ce o
primeşte Biserica primară în paginile Noului Testament
este cea de „biserica din casă”. Mulţi dintre cercetători
au identificat-o pe aceasta cu familia creştină, sau mai
este descrisă de grupurile de creştini care se adunau în
jurul personalităţilor puternice (ex: Filimon, Priscila şi
Acvila). Noţiunea de casă cu cea de Biserică au fost
unite prin săvârşirea dumnezeieştii Euharistii.
Relaţia „celor mulţi” cu „Unul”, Care se oferă pe Sine
pentru ei leagă temeliile istorice ale Euharistiei cu
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tradiţia iudeo-creştină a slujitorului lui Dumnezeu.
Conştiinţa că cei mulţi sunt uniţi până la identificare
cu Unul, care se oferă în locul lor, s-a arătat a fi la fel
de veche ca însuşi creştinismul. Conştiinţa a fost
aceeaşi de-a lungul Bisericii primare: „cei mulţi devin
noul, adevăratul Israel, devin o unitate până la
identificarea cu Hristos”. Principalele imagini ce
descriu Biserica în Noul Testament sunt bazate pe
ralaţia „celor mulţi” cu „Unul”, iar accentul nu se pune
pe ideea de „trup”, ci pe genitivul „al lui Hristos”. O
altă idee importantă este faptul că organizarea Bisericii
a format o unitate euharistică, nu a împrumutat din
lumea din jurul ei, ci s-a născut în mod natural prin
adunarea euharistică. Cultul Bisericii primare este
săvârşit pe pământ, dar ia un chip al cultului ceresc,
Hristos este preaslăvit în ceruri, dar în acelaşi timp
prezent pe pământ în Euharistie. Treapta de Apostol
nu a fost înţeleasă ca o autoritate ce există în paralel
cu autoritatea lui Hristos, ci ca însăşi autoritatea lui
Hristos. Prin dumnezeiasca Euharistie, Hristos s-a unit
cu Biserica până la identificare. Succesiunea apostolică
îşi avea originea în dumnezeiasca Euharistie, în
săvârşirea căreia, episcopii urmau apostolilor.
Capitolul al II-lea al acestei lucrări poartă numele:
„unitatea în dumnezeiasca Euharistie şi în episcop şi
formarea Bisericii catolice”. Dorinţa Sfântului Ignatie
era ca în fiecare Biserică să existe un singur episcop
şi o singură Euharistie. Lega episcopul de Euharistie
într-un mod inseparabil şi de unitatea Bisericii. Sfântul
Iustin Martirul şi Filozoful ne spune că creştinii din
comunităţile rurale ale Romei formau o singură
comunitate cu creştinii de la oraşe. Dar, o dată cu
înmulţirea numărului creştinilor era nevoie de
formarea de comunităţi bisericeşti speciale (paroikia)
la sate, apărând astfel horepiscopii (episcopi ai satelor).
Trebuie amintit faptul că termenul de paroikia nu avea
înţelesul de parhie, ci de Biserică locală completă cu
propriul ei episcop.
O altă problemă abordată în acest capitol este cea a
termenului de Biserică catolică. Acest termen de
„catolic” primeşte două nuanţe. Apusenii îl consideră
în sens calitativ (complet, întreg, general), iar
ortodocşii în sens cantitativ (nu universal sau
geografic). Termenul de catolic a mai fost folosit şi în
disputa cu ereziile, pentru a arăta că Biserica catolică
reprezintă întregul, spre deosebire de erezii care
reprezintă doar o parte a întregului. Pentru biserica
primară, catolicitatea însemna ortodoxie. Biserica
catolică se identifică cu Hristos întreg, se află şi este
revelat în cel mai palpabil mod în adunarea euharistică
şi în comuniunea tuturor membrilor fiecărei Biserici
sub conducerea episcopului. Trecerea Bisericii de la
termenul de catolic la cel de ortodox apără în momentul
apariţiei ereziilor când se simte nevoită să se apere
(vremea Sfântului Policarp) punând accentul pe
activitatea de învăţare Ortodoxia nu poate fi concepută

fără Euharistie, în acest sens Sfântul Irineu spune că:
„învăţătura noastră este în acord cu Euharistia, iar Euharistia
ne confirmă învăţătura...” O altă definiţie dată Bisericii este
cea a Sfântului Ciprian când spune că: „cine nu are Biserica
drept mamă, nu-L poate avea pe Dumnezeu ca Tată”.
Capitolul al treilea este numit: „Dezvoltarea Euharistiei unice
sub conducerea episcopului în mai multe adunări euharistice
conduse de preoţi. Apariţia parohiei şi relaţia sa cu unitatea
diocezei episcopale”. Acest capitol se referă la o altă etapă
în care se afla creştinismul. Sporirea numărului creştinilor
a dus la nevoia organizării Bisericii în aşa fel încât să
îndeplinească serviciul liturgic tuturor creştinilor şi să nu
afecteze tradiţia apostolică. La aceasta s-a mai adăugat şi
persecuţia asupra creştinilor de care nu au scăpat nici
episcopii, astfel absentând perioade lungi din mijlocul
comunităţii pe care o păstoreau. Cu precădere acest lucru s-
a întâmplat la sfârşitul secolului al treilea şi începutul
secolului al patrulea. Dacă la început numai episcopii erau
hirotoniţi pentru a oferi Euharistia, cu această perioadă a
fost adăugată la rugăciunile pentru hirotonirea presbiterilor,
singura diferenţă fiind dreptul de a hirotoni.
Păstrarea iniţială a singurei Euharistii, aflată sub conducerea
episcopului în fiecare Biserică era expresia vie a unităţii
Bisericii lui Dumnezeu pelerină în acel loc într-un singur
trup desăvârşit, Trupul întreg al lui Hristos. Astfel, parohia
nu forma o unitate euharistică dependentă şi autosuficientă,
ci o extensie în spaţiu a singurei Euharistii. Astfel, presbiterul
săvârşea Euharistia în numele episcopului, care rămânea
singurul şi adevăratul conducător al trupului mistic al
Bisericii lui Dumnezeu. Astfel chiar şi după apariţia
parohiilor, fiecare Biserică locală a continuat să formeze,
un cerc deplin, un singur trup, însuţi trupul lui Hristos,
manifestat în istorie printr-o singură Euharistie.
Pornind de la cuvintele Sfântului Ignatie care dorea unitatea
Bisericii într-o singură Euharistie şi un singur episcop,
consider că în ciuda tuturor greutăţilor şi a celor ce au stat
împotriva păstrării acestei Tradiţii, Biserica a găsit cele mai
inspirate decizii condusă prin ajutorul lui Dumnezeu.
Consider că acest studiu al mitropolitului Ioannis Zizioulas
este bine argumentat şi a punctat miezul problemei în ceea
ce priveşte unitatea Bisericii, printr-o singură Euharistie şi
un singur episcop.
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Iuliu-Marius Morariu (n. 1991, Salva-Bistriţa-

Năsăud)

Câteva consideraţii privind concepţia
şi practica medievală despre libertate

şi libertinaj

1. Precizări terminologice

a. Libertatea

Pentru realizarea unei analize complete şi
complexe a evoluţiei conceptelor de libertate şi
libertinaj în Biserica creştină, precumn şi în
societatea laică medievală, este necesară o definire
exactă a lor din perspectiva eclesială şi a ştiinţelor
care se ocupă, între altele şi cu studiul ei.

Astfel, conceptul de libertate,1  pe care
Ţuţea îl aseamănă cu o frânghie care coboară din
cer,2  provine din latinescul libertatis,3  şi este definit
de ,,Dicţionarul explicativ al Limbii Române” ca fiind
,,posibilitatea de a acţiona după propria voinţă sau
dorinţă; posibilitatea de acţiune conştientă a
oamenilor în condiţiile cunoaşterii (şi stăpânirii)
legilor de dezvoltare a naturii şi societăţii”, respectiv
,, starea celui care nu este supus unui stăpân”.4

Ea este de asemenea şi ”starea unei persoane care
se bucură de drepturi politice şi civile în stat; starea
unei persoane sau a unui grup de persoane care
nu depinde de un stăpân, precum şi situaţia unei
persoane care nu este întemniţată”.5

 Def iniţia este preluată în parte din
perspectiva scripturistică asupra ei, unde este
percepută ca: ,,stare de independenţă, de
autodeterminare”,6  ea fiind una dintre puterile
sufleteşti care alcătuiesc ,,chipul lui Dumnezeu în
om”, alături de raţiune şi simţire.7  Vorbind despre
libertatea acordată prin actul creaţiei omului,
părintele Ioan Mircea spune:

 ,,Omul a fost creat liber de pasiuni
vinovate. Prin libertatea de alegere însă i s-a dat
posibilitatea de îndumnezeire şi de a ajunge la
nemurire, dar şi de a cădea în neascultare şi în
moarte şi stricăciune. Răspunderea îi aparţine
integral”.8

Observăm aici legătura puternică şi
cauzală care există între ea şi responsabilitate,
omul fiind creat deci liber, dar şi responsabil, ori
cea de-a doua calitate se leagă în mod indisolubil
de cea dintâi, omul fiind responsabil în primul rând

de libertatea sa şi de păstrarea ei.9

,, După creştini, libertatea este vehiculul
cu care poţi să cobori în întuneric dacă eşti vicios.
Infractorii sunt primitivii actuali, pentru că ei nu sunt
adaptabili la morala zilnică şi o calcă fiind liberi”10 ,
spune un filosof contemporan, accentuând şi
dimensiunea negativă a ei, pentru cei ce nu o
folosesc într-un mod corect.

Privită în complexitatea ei, nu putem să
nu remarcăm că există mai multe feluri de libertăţi:
,, libertate fizică sau externă, o libertate a
indiferenţei, liber arbitru, libertate psihologică,
morală, spirituală, socială, politică, religioasă ,”11

libertate de conştiinţă, etc. Cea din urmă reprezintă
,,dreptul oricărui cetăţean de a avea o opinie
proprie,12  iar libertatea de gândire, pe care
,,Dicţionarul enciclopedic” o relaţionează cu cea a
cuvântului, este ,,opinia cuiva care gândeşte liber,
respectiv dreptul acelei persoane de a-şi exprima
opiniile”.13

Ea are,
c o n f o r m
s p u s e l o r
p ă r i n t e l u i
profesor Ştefan
I loaie, mai
multe sensuri,
cel mai
i m p o r t a n t ,
despre care altminteri am amintit în treacăt în
cadrul introduceri i  f i ind cel ontologic. De
asemenea, el mai vorbeşte şi de sensul cel de-al
doilea al ei, ca ,,libertate de alegere”.14

De asemenea, după cum am precizat, azi
avem de-a face şi cu libertatea religioasă,
garantată la noi prin constituţie, care aceasta o
defineţte ca fiind ,,dreptul fiecăruia de a avea sau
de adopta o religie sau o credinţă religioasă”,15

precizând de asemenea, că ,,nimeni nu poate fi
constrâns să adopte o opinie sau să adere la o
credinţă religioasă contrar convingerilor sale”.16  Ea
se regăseşte în toate ţările civilizate, într-o formă
mai evoluată sau cel puţin egală faţă de cum o
regăsim la noi. Lipsa ei, în cadrul comunismului a
dus la manifestarea aderenţei la o convingere sau
credinţă religioasă în clandestinitate, cei ce făceau
acest lucru riscându-şi libertatea şi vieţile. Acesta
este motivul pentru care regimul comunist va
aduce o mulţime de martiri în ţări precum URSS,
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Albania, România şi altele, sau va întemniţa o serie
de credincioşi ai anumitor culte cu statut de ,,deţinuţi
politici”. La noi, ei erau condamnaţi în baza articolului
209 şi erau acuzaţi oficial de ,,uneltire împotriva ordinii
sociale”17 , dar condamnaţi în mod propriu-zis datorită
vinei de a fi ,,mistici”. Aşa a avut loc desfiinţarea
Bisericii Greco-Catolice şi asuprirea celei Ortodoxe
în această crâncenă perioadă pentru istoria şi neamul
nostru.

Aceasta este istoria privării de libertate
religioasă a românilor în perioada comunistă, din care
generaţiile de astăzi sunt datoare să înveţe spre a nu
repeta greşelile trecutului şi spre a crea şi în realitate
libertatea religioasă garantată de constituţie, care,
scriptic, exista şi pe vremea comuniştilor.

Dar acestea nu sunt singurele forme ale
libertăţii, conceptul reunind o multitudine de sensuri.
Sfântul Ioan Scărarul vorbeşte şi de o altă formă a
ei, şi anume ,,libertatea de patimi” sau ,,apathia” pe
care el o socoteşte ,,un cer al minţii înlăuntrul inimii”18 ,
iar alţii o definesc ca fiind ,,o înviere a sufletului care
precede pe aceea a trupului; alţii că ar fi o desăvârşită
cunoaştere, neîntrecută decât de cea a îngerilor”.19

Ea este, spune el:
 ,,…cea care sfinţeşte în aşa fel sufletul şi

aşa îl răpeşte din materie încât, după ce îl aşează
într-un port ceresc, îl ridică din această viaţă într-un
fel de extaz, până în cer, pentru a contempla pe
Dumnezeu”.20

Observăm că avem de-a face aici cu o
libertate superioară, netrupească şi care îl apropie
pe om de adevăratul sens al vieţii sale,21  de eliberarea
deplină, căci, elementele care o îngrădesc, din
perspectiva creştină, sunt păcatele. Ea are un impact
foarte mare asupra celui care se învredniceşte de
ea, căci el:

 ,,…fiind încă în trup, adăposteşte pururi în
sine pe Dumnezeu care-l ocârmuieşte în toate
cuvintele, faptele şi gândurile şi care, prin lumina
interioară ce-i luminează sufletul, îl face să audă
oarecum glasul voii Sale dumnezeieşti şi ridicându-l
deasupra întregii cunoştinţe omeneşti, îl face să zică:
,,Când voi merge să mă arăt înaintea feţei lui
Dumnezeu?”22  ( Ps. 41, 2 ).23

O altă formă a l ibertăţii , deosebit de
importantă şi ea, este cea morală, care constă în
,,posibilitatea individului de a alege în mod conştient
între multiplele situaţii generate de necesitate, situaţia
în care îmbracă forma generală a alternativei bine-
rău”.24  Ea presupune ,,reflexia asupra motivelor
comportării şi asupra urmărilor ei, alegere conştientă
care deseori trebuie să se opună pasiunilor,
instinctelor, mobilurilor accidentale şi superficiale”.25

Astfel:
,,O persoană se simte liberă din punct de

vedere moral, când manifestă stăpânire de sine, poate
rezista tentaţiilor efemere, atrăgătoare, le poate
domina26  pentru a acţiona în conformitate cu ceea ce

natura umană posedă în ea superior- raţiune şi
moralitate…libertatea nu poate fi interpretată ca
drept al individului de a face orice, de a se comporta
oricum, sfidând normele generale morale acceptate
de societate. Libertatea nu este un concept negativ,
cum afirma Spoenhauer, adică absenţă a oricărui
obstacol, posibilitate neîngrădită de nimic de a
voi….Libertatea morală presupune manifestare
activă pe linia propriei realizări a personalităţii
fiecăruia în acord cu interesele generale ale
societăţii”.27

Dacă ar fi să aruncăm o privire asupra
felului cum este perceput acest termen în alte
medii decât cel literar şi cel teologic, nu putem să
trecem cu vederea, de exemplu, peste modul cum
este el perceput de către dicţionarele de filosofie
apărute în perioada ante-decembristă, unde
percepţia politică materialistă dominantă la acea
vreme îşi pune amprenta cu generozitate.

 Aici, el este corelat cu cel de necesitate,
cele două fiind ,,categorii filosofice exprimând
raportul în care se află libertatea oamenilor faţă
de legile obiective ale naturii şi societăţii”.28  Ele
spun că:

,,Libertatea constă tocmai în înţelegerea
necesităţii, în cunoaşterea legilor obiective ale
realităţii şi în stăpânirea forţelor naturii şi ale vieţii
sociale, întemeiată pe această cunoaştere.
Condiţionarea gnoseologică a libertăţii pune în
evidenţă şi reorganizarea continuă şi progresivă a
statutului ontologic al omului şi totodată, caracterul
constructiv, creator, activ, inventiv, şi prospectiv al
actului eliberator; între momentul gnoseologic (al
cunoaşterii) şi momentul praxiologic (al acţiunii)
se situează momentul axiologic (al aprecierii).29

Aceeaşi idee o regăsim şi în cadrul
dicţionarelor de etică aparţinând acestei perioade.
Aşa se face, că, într-o astfel de operă, regăsim
mai-sus citata şi explicitata libertate morală
relaţionată cu necesitatea, întrucât aceasta ,,nu
poate fi înţeleasă decât în strânsă legătură cu
rezolvarea unei
probleme mai
vaste, aceea a
raportului dintre
necesitatea care
g u v e r n e a z ă
viaţa socială şi
l i b e r t a t e a
indivizilor care o
compun”,  spune
autorul.30   El mai
remarcă şi faptul
că:

,,Necesitatea
determină un
cadru general de
evoluţie care
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1 ,,Libertatea,-ăţi, -ăţile”. Cf. Ana Tătaru, Dicţionar de
pronunţare a Limbii Române, Ediţia a doua, Editura Clusium,
Cluj-Napoca, 1999, p. 394.
2 ,,Libertatea eu o asemăn cu o frânghie agăţată de undeva,
de sus. Te poţi urca pe ea la cer, participând la actul mântuirii
tale creştine sau poţi să cobori în întuneric”. Petre Ţuţea,
322 de vorbe memorabile ale lui Petre Ţuţea, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1997,  p. 64.
3 Pentru mai multe detalii cu privire la etimologia termenului
şi la formele sale latine, precum şi la similitudinile existente
între forma latină şi cea română contemporană vezi: Prof.
Marius Lungu, prof. Mariana Lungu, Dicţionar Român-latin,
latin-român, Editura Steaua Nordului, Constanţa, 2003, p.
257.
4 Academia Română, Institutul de lingvistică ,,Iorgu Iordan”,
Dicţionarul explicativ al Limbii Române (DEX), Ediţia a II-
a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, p. 570.
5 ***, Dicţionarul explicativ şi enciclopedic al Limbii
Române, Editura Floarea Darurilor, Bucureşti, 1997, p. 233.
6 Pr. dr. Ioan Mircea, Dicţionar al Noului Testament, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1995, p. 287.
7 Ibidem, p. 287.
8 Ibidem,  p. 287.
9 Idee pe care am exprimat-o şi mai sus susţinându-o cu citate
şi pe care o reiau pentru importanţa şi rolul ei soteriologic
(n.n.).
10 Petre Ţuţea, op. cit., p. 64.
11 ***, Dictionnaire de Spiritualite Ascetique et Mistique,
Doctrine et Histoire, Tome IX, Beauchesne, Paris, 1976, p.
780.
12 ***, Dicţionarul explicativ şi enciclopedic al Limbii
Române, Editura Floarea Darurilor, Bucureşti, 1997,  p. 233.
13 Ibidem,  p. 233,
14 Ştefan Iloaie, Responsabilitatea morală personală şi
comunitară, o perspectivă teologică, Editura Renaşterea,

Cluj-Napoca,  2009,  p. 79.
15 Radu Preda, Biserica în stat, o invitaţie la dezbatere, Editura
Scripta, Bucureşti, 1999, p. 37.
16 Ibidem, p. 37. Autorul pune la dispoziţie în mod explicit şi
articolul 29, alineatul 1, parafrazat de el: ,,Libertatea gândirii
şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot
fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să
adopte o opinie sau să adere la o credinţă religioasă contrare
convingerilor sale. Ibidem,  p. 37.
17 ,,Articol al Codului Penal comunist la baza căruia oricine
putea fi condamnat, inclusiv la moarte, pentru orice faptă, reală
sau imaginară (30% din condamnaţii politici români au suferit
urmările acestui articol)”. Romulus Rusan, coord., România
în timpul războiului rece, scurtă cronologie a evenimentelor,
instituţiilor şi mentalităţilor (1945-1989), colecţia ,,Ora de
istorie”, vol. 3, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2008, p.
140. Acest articol are un conţinut similar, dacă nu chiar aproape
identic cu articolul 58 din Codul Penal din 1926 al URSS-ului.
Despre acesta (articolul), Soljeniţîn spunea că: ,,nu există sub
soare faptă, intervenţie, acţiune ori non-acţiune care nu ar putea
fi pedepsite de braţul greu al articolului 58”. Alexandr
Soljeniţîn, Arhipelagul Gulag, vol. 1. traducere Nicolae Iliescu,
colecţia ,,Literatura”, vol. 100, Editura Univers, Bucureşti 2008,
p. 57 (pentru prezentarea şi explicitarea pe larg a articolului a
se vedea pp. 57-62). Să se fi inspirat oare comuniştii români
din articolul sovietic sau să fie o pură coincidenţă asemănarea
de conţinut ? (n.n.).
18 Sfântul Ioan Scărarul, Scara Raiului, traducere Nicolae
Corneanu, Ediţia a VI-a, colecţia ,,Cum Patribus”, Editura
Învierea, Timişoara,
2007, p. 377.
19 Ibidem,  p. 377.
20 Ibidem, pp. 377-
378.
21 Pe care probabil
cei închişi în
î n c h i s o r i l e
comuniste sau cei
prigoniţi şi
martirizaţi în cadrul
persecuţiilor care au
avut loc de-a lungul
timpului au avut-o ca
ţel, ea ajutându-i să
rabde cu eroism
chinurile la care erau
supuşi pe nedrept
(n.n.).
22 Observăm dimensiunea eshatologică a acestei forme de
libertate care generează cunoaşterea lui Dumnezeu şi, implicit,
datorită faptului că este vorba de o cunoaştere nedeplină, dorinţa
cunoaşterii depline şi a împărtăţirii depline de Domnul (n.n.).
23 Ibidem,  p. 379.
24 ***, Dicţionar de etică pentru tineret, Editura Politică,
Bucureşti, 1969, p. 274.
25 Ibidem, p. 274.
26 Deşi o definiţie comunistă, ea surprinde un aspect duhovnicesc
al libertăţii morale, respectiv rezistenţa în faţa tentaţiilor
efemere. Ulterior, ea se va contrazice oarceum, când va afirma
că ea ,,nu trebuie înţeleasă în sens ascetic” (Ibidem,  p. 274.),
27 Ibidem, p. 274.
28 ,,Materialismul istoric subliniază corelaţia dialectică între
libertate şi necesitate şi, în cadrul acesteia, recunoaşte
caracterul primordial al necesităţii obiective în raport cu voinţa
şi conştiinţa oamenilor, dar în acelaşi timp evidenţiază şi

lasă deschise multiple posibilităţi de realizare.
Libertatea constă tocmai în cunoaşterea acestei
necesităţi şi a posibilităţilor deschise de ea. Gradul
de cunoaştere al necesităţii, dublat de acţiunea în
conformitate cu ea reprezintă indiciul gradului de
libertate”.31

Tot în cadrul noţiunii de libertate, în
legătură strânsă cu aceasta, regăsim şi termenul de
liber arbitru, celebru în teologia creştină răsăriteană,
în lupta ei de combatere a predestinării protestante,32

pe care dicţionarele comuniste îl definesc ca:
,,Termen prin care, în teoriile idealiste

indeterministe asupra moralei, libertatea morală este
considerată ca libertate de voinţă. Liberul arbitru apare
în aceste teorii, drept facultatea prin care noi ne
determinăm în mod absoult pe noi înşine, pe calea
voinţei, liberă de orice fel de constrângeri, fie ele de
ordin natural, fie social”. 33

Observăm polisemia conceptului de
libertate şi conotaţiile variate pe care anumite
concepţii şi ideologii politice, filosofice sau de alt fel
i le oferă, precum şi importanţa lui în viaţa religioasă
şi cea socială. În cadrul lucrării care urmează, întrucât
este vorba de o cercetare teologică, vom folosi sensul
teologic al acesteia, vom accentua similitudinile sau
diferenţele perecpţiei lui  în raport cu sfera socială.
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posibilitatea oamenilor de a transforma realitatea obiectivă
pe baza cunoaşterii necesităţii”. ***, Dicţionar de filozofie,
Editura Politică, Bucureşti, 1978, p. 407. Observăm, încă de
la primele cuvinte ale definiţiei acestui dicţionar şi a celorlalte
aparţinând perioadei citate (acesta preia definiţia celor
anterioare, ca de exemplu a ediţiei din 1954 a Micului
Dicţionar Filozofic- Editura de stat pentru literatură şi politică,
Bucureşti, 1954, şi, la rândul său, este preluat de dicţionarele
ulterioare, care nu aduc decât eventuale modificări ale topicii
sau ale exprimării cu rol pur estetic) că avem de-a face cu o
concepţie pur materialistă despre libertate, pe de-o parte din
felul cum este ea definită, iar pe de altă parte din conceptul
cu care este relaţionată şi este pusă în relaţie de corespondenţă
şi chiar de egalitate, fiindu-i negată conotaţia şi chira valenţa
metafizică şi consecinţele care converg din ea, dar, cu toate
acestea, datorită valorii istorice şi explicative, am considerat
necesar să precizăm aici şi această definiţie şi chiar să insistăm
puţin asupra ei (n.n.).
29 Ibidem,  pp. 407- 408.
30  ***, Dicţionar de etică pentru tineret, op. cit.,  p. 273.
31 Ibidem, pp. 273-274.
32 Conceptului de predestinaţie, Biserica Ortodoxă il opune
pe cel de libertate şi de liber arbitru. A se vedea: Pr. prof. dr.
Isidor Todoran, Arhid. prof. dr. Ioan Zăgrean, Dogmatica
Ortodoxă, manual pentru seminariile teologice, Ediţia a
şaptea, Editura Re$naşterea, Cluj-Napoca, 2006, p. 243.
33  ***, Dicţionar de etică pentru tineret, op. cit.,  p. 273.
***, Dicţionar de filozofie, op. cit., p. 406.
1 Ibidem, p. 317. Să nu se creadă însă că ei nu sunt atestaţi şi
înainte, căci avem cazuri de preoţi martiri încă din primele
secole (Monatnus, Epictet etc.).
2 Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe
Române, vol. 2..., p. 591.
3 Spre exemplu, Hotarnica unei părţi a satului Comăneşti,
moşia preotului Iftimie, fiul lui Dăniil din Călineşti, în vol
,,Vechi documente moldoveneşti”, publicat de Alexandru
Vitencu, Tipografia Mitropolitului Silvestru, Cernăuţi, 1925,
p. 40, prin care se confirmă proprietatea celui în cauză asupra
unei moşii.
4 Pr. Gheorghe I. Moisescu, Pr. Ştefan Lupşa,  Pr. Alexandru
Filipaşcu, Istoria Bisericii Române, manual pentru Institutele
Teologice, vol. 2, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1957, p. 343.
5 A. D. Xenopol, Domnia lui Cuza Vodă, vol. 1, Tipografia
Editore ,,Dacia”, Iaşi, 1903, p. 397.
6 Pr. Gheorghe I. Moisescu, Pr. Ştefan Lupşa, Pr. Alexandru
Filipaşcu, op. cit., p. 590. Părintele Popescu este însă de altă
părere: ,,La 1864 s-au dat bisericilor pământ, dar iar nu
preoţilor, judecându-se că preoţii se întreţin din cele 17
pogoane ale bisericii”. Pr. Niculae M. Popescu, Preoţie veche
românească..., pp.328-329.
7 Pr. Gheorghe I. Moisescu, Pr. Ştefan Lupşa, Pr. Alexandru
Filipaşcu, op. cit., p. 344.
8 Ibidem, p. 345.
9 Ibidem, p. 345.
10 Ibidem, p. 345.
11 Pr. Niculae M. Popescu, Preoţie veche românească..., p.329.
12 Ibidem, p. 329.
13 Ibidem, p. 329. Pr. Gheorghe I. Moisescu, Pr. Ştefan Lupşa,
Pr. Alexandru Filipaşcu, op. cit., p.344.

14 ,, Plata de vizitaţie. Protopopul lua cât putea. Însă în 1823,
mitropolitul Grigorie Dascălul, o mărgini la 3 taleri”. Ibidem,
p. 345.
15 Pr. Niculae M. Popescu, Preoţie veche românească..., p. 329.
16 Pr. Gheorghe I. Moisescu,  Pr. Ştefan Lupşa,  Pr. Alexandru
Filipaşcu, op. cit., p. 344.
17 Ibidem, p. 344.
18 Ibidem, p. 344.
19 Pr. prof. ştefan Lupşa, Clerici români meşteşugari, în rev.
,,Studii Teologice”, seria a II-a, nr. 7-8, 1950, p. 395.
20 Erau apicultori. Conscripţia austriacă din 1728 găseşte la
primul 183 stupi, iar la cel din urmă 68. Ibidem, p. 418.
21 Acesta s-a oferit la 1767 să-i facă episcopului Timişoarei
tipografie pe cheltuială proprie. Ibidem, p. 420.
22 A fost pictor de biserici pe la 1850. Ibidem, p. 422.
23 Directorul tipografiei din Bucureşti pe la 1715. Ibidem, p.
418.
24 Ibdem, p. 418.
25 Pr. Gheorghe I. Moisescu,  Pr. Ştefan Lupşa, Pr. Alexandru
Filipaşcu, op. cit., p. 346.
26 Încercări de şcolarizare a preoţimii vor face ierarhi de seamă
precum Antim Ivireanu sau Dositei Filliti, şi pedagogi români
de seamă precum Gheorghe Lazăr, însă ele nu vor reuşi decât
în mică măsură. Asupra lor nu vom insista, pentru mai muulte
informaţii vezi Ibidem, pp. 346-349.
27 Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, op. cit., p. 73.
28 Pr. Niculae M. Popescu, Preoţi de mir adormiţi în Domnul...,
pp. 104-107.
29 Ibidem, pp. 85-88.
30 Ibidem, pp. 94-98.
31,, De aceea, noi preoţii judeţului Argeş zicem să trăiască
România unită! Trăiască alesul ei Alexandru Ioan I”.
Scrisoarea preoţilor din judeţul Argeş către Alexandru Ioan
Cuza, în secţiunea ,,Documente”, vol. ,,Domnia lui Cuza-Vodă”,
de A. D. Xenopol, vol. 2, Tipografia Editore ,,Dacia”, Iaşi, 1903,
pp. 436-437.
32 A rămas văduv şi a crescut singur 7 copii, pe la 1626. Deşi
nu face parte din aria temporară la care ne referim, am considerat
important să-l menţionăm întrucât considerăm că experienţa
lui de viaţă este una des întâlnită şi în vremurile despre care
vorbim. Despre el, vezi Pr. Niculae M. Popescu, Preoţi de mir
adormiţi în Domnul,..., pp. 54-57.

Antim Iv ireanul
(n. circa 1650,
Iviria — d. 1716,
asasinat în
Rumelia) a fost un
autor, t ipograf ,
gravor, teolog,
episcop şi
mitropolit român
de origine
g e o r g i a n ă .
Mitropoli t de
Bucureşti, a
înf i inţat prima
bibliotecă publică
în capitală.
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Dar ce-are a face asta cu cookies? Are! Dacă
intraţi pe Google Maps, având chef de o plimbare
virtuală pe strada Mureş, ORNISS v-a şi luat în
colimator! Vedeţi ce capcane are reţeaua Internet?
Avem spionul în faţa noastră când lucrăm pe
calculator!

Ca urmare, folosirea cookie-urilor (şi a
informaţiilor culese de acestea) sunt supuse în unele
ţări unor restricţii legale, printre care Statele Unite
ale Americii şi ţările UE. Dar asta o spun cam
degeaba! Nici firmele şi nici lumea navigatorilor
obişnuiţi, habar n-are despre ele deşi unele site-uri
au început să precizeze că folosesc cookie-uri.

FURTUL DE SCRIERI DE LA
SCRIBD

Dar să lăsăm spionajul şi să ne ocupăm de
hoţia şi furtul de proprietate intelectuală de pe
reţeaua Internet. Până acum câţiva ani site-ul nostru
Scribd http://www.scribd.com/semanatorul oferea
gratuit descărcări de acolo.

(continuare din pag. 3)

Fie că era vorba de rev istele
„Sămănătorul”, „Luminătorul” – Chişinău sau „El
Perseguidor” – Tenerife, cine dorea, descărca
documentele noastre de acolo. Avem acolo, până
în 27 nov. 2012, nu mai puţin de 50.851 de citiri
dar, doar 184 de descărcări (downloadări) de ai
zice că lumea nu-i interesată de noi. Departe de
realitate că nu vrea lumea să descarce! Iată ce
şmecherie se ascunde în spate : ca să descarce
un document, cititorii trebuie să plătească! Dar
nu nouă, cum ar fi normal ci Scribd San Francisco,
539 Bryant St. Suite 200, San Francisco, CA,
94107. Şmecherii de cow-boy au introdus o

minusculă înregistrare în setarea contului pe care
au denumit-o hoţeşte: Scribd Archive. Te
minunezi: ia uite domnule ce galantoni, ne oferă
şi arhivare! Şi bifezi acolo ca prostul, asta
însemnând în fapt că Scribd ia banii celor care
descarcă documentul şi nu noi…

M-am pomenit cu cartea mea „Sfântul
Nicodim de la Tismana” vândută pe Internet fără
să mi se dea un cent. Şi la Scribd şi pe la alţi
şmecheri! Am bifat „NU la Scribd Archive” şi le-
am tăiat macaroana!

S-au cel puţin aşa am crezut eu! Au găsit
altă modalitate de a fura: descărcarea pe telefonul
mobil sau pe afurisitele astea de tablete! Tăbliţele
noastre cu cretă, pe care scriam alfabetul după
război, nu erau învăţate la furat, acum furi de la
grădiniţă. Am declarat scrierea „doar în citire” dar
sunt sigur că vor găsi alte şmecherii. Şi ce facem?
Te duci în Olanda ca să-i iei de gât? Pentru că
acesta e un serviciu Funfone, Postbus 20581,
1001 NM Amsterdam. Adică o firmă de piraţi
informaţici, cu sediul într-o staţie de autobuz dintr-
o piaţă din Amsterdam. Care firmă poate fi şi o
gaşcă de securîşti români pe care i-a uitat Băsescu
pe acolo când era el pe cai mari cu
contrabanda de Kent şi blugi.

A SE CITI CU MARE ATENŢIE!
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ŞMECHERIILE RAFINATE DE LA
GOOGLE

Banerele animate sau reclamele text pe care
le vedeţi în partea dreaptă sau la subsolul paginilor
înseamnă bani câştigaţi de Google. Nea Gugăl -
vorba lui Vanghelie cel ajuns politician - şmechereşte
tot globul pentru că el nu respectă regulile de apărare
a datelor personale valabile în alte ţări!  99 % din
veniturile lui Google provin din publicitate. Practic
este un imperiu mondial care nu stăpâneşte numai
teritorii le virtuale ocupate de Director Blog,
Director Google+, Director Twitter, Director
Facebook, sau Director YouTube.

Google a creat teritorii virtuale în care n-ai
cum să nu intri: Google Earth, imagini din satelit
ale Pământului (înregistrate, nu live), Google
Chrome, navigator de web (browser), Android,
sistem de operare de tip open source pentru
dispozitive mobile, Gmail, sistem de e-mail, Google
Talk, client de mesagerie instantanee, Google
Chrome OS, sistem de operare bazat pe kernelul
Linux, Orkut, reţea de socializare dezvoltată şi
deţinută de Google, Google+, noua reţea de
socializare Google, iată doar câteva din aceste elite
virtuale. Există articole din presa românească ce-ţi
spun cum să te fereşti de Google. Anemice paleative!
Suntem nişte mutanţi Google pe această planetă şi
orice evadare este exclusă! În fapt, cu greu găseşti
şi sediul ei: el este disimilat prin adresele locale din
ţările planetei sau pe teritoriile Google amintite mai
sus. Dacă totuşi găseşti adresa pe o alee dintr-un
parc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California, Statele Unite ale Americii, intrarea în
legătură cu ei e o himeră: motorul lor de căutare te
duce la teritoriile imperiului sau la sediile subsidiare
din ţările lumii!

M-am întrebat şi eu: cine sunt aceia care
manipulează banerele şi reclamele pe Internet?
Nimic mai simplu: oricare dintre noi şi implicit EU
ca un mutand Google, vrei - nu vrei! Mi-am deschis
un cont pe Google AdSense, mi s-au pus la
dispoziţie instrumente de executare a banerelor şi a
reclamelor text şi le-am pus  pe toate site-urile
Sămănătorul cu gând că ne vom pricopsi! Ei bine,

din toate, ne-am ales cu formidabila sumă de 3,92
€, de la 21.06.2011 şi până la data de 27.11.2012!
Pentru un clic pe un anunţ, primim 0,09 € şi atunci
cum să ţii la marile televiziuni ca TVR sau Antena 3
şi chiar la Radio România Actualităţi care te îmbie
pe „pagina emisiunii noastre” iar tu dai clic sau „like”
fără să-ţi dai seama cât venit aduci acelor posturi cu
MILIOANE de cititori „Feisbuc”! Ce ne facem noi cu
cei  50.851 de cititori pe scribd sau alte zeci de mii
de cititori ai publicaţiilor Semănătorul care dau un
clic la un an pe reclamele existente pe site-urile
noastre? Ban la ban trage iar noi sărăntocii mass-
mediei cerem cuminţi o cotizaţie modică ce nu
acoperă nici curentul consumat!

Dar cine sunt aceia care dau banii aceştia
(3,92 €, cazul nostru!) pentru reclamele puse? S-o
credeţi Domniile Voastre, dragi cititori, că firma
Google!  Tot noi săracii!   TVR, Antena 3, B1,
Realitatea TV sau alte televiziuni, bagă bani buni în
contul pentru reclame Google AdWords dar şi
câştigă înmiit!  Noi, paria revistelor online, ne
mulţumim cu un cupon promoţional de 200 lei pentru
a face reclamă unei f irme, firmei proprii sau
asociaţiei. Am făcut reclamă Asociaţiei Semănătorul
Tismana, cu gândul că vom avea clicuri grămadă şi
vom scăpa de penuria de bani pe care o avem. Dar
am dat cam degeaba bani din cuponul gratuit: la 29
nov., dădusem 3,96 lei pentru 5 clicuri reclamă pentru
Publicaţiile online «Semănătorul Tismana» şi 10,71
lei pentru 20 clicuri Semănătorul - Editura online.
Vom mai băga o roabă de bani şi tot alţii vor câştiga
pentru clicuri! E clar că lumea nu va da clic pe
reclamele pe care le avem noi unde se câştigă un
cent la 10 clicuri, ci dă clic unde se câştigă 1$ dolar
sau 10 $ la un clic. Apoi, banerele şi reclamele
noastre nu se pun la pagina întâi pe ziarele naţionale
sau pe pagina televiziunilor amintite! Acestea au bani
să dea pentru pagina unu 400 lei iar noi dăm 2 lei!

Dacă te gândeşti bine, IT-iştii din Silicon
Valley amplasată în partea sudică a zonei oraşului
San Francisco, California, SUA, sunt în mare parte
… români, româna fiind acolo a doua limbă printre
angajaţi! Ei împânzesc coasta vestică a SUA, acolo
fiind sediile Adobe Systems, Advanced Micro
Devices, Apple Computer, eBay, Google, Hewlett
Packard, Intel, Intuit, Oracle şi Yahoo! I-o durea
în cot de românii de acasă care n-au ce pune pe
masă dacă au împânzit siturile româneşti cu cuponul
gratuit Google? Sau vor să ne afle adresele pentru
a ne jumuli! Grăbiţi-vă! Oferta ţine până la 15 dec.!
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FANBOX, GLUMA DOLARILOR
CARE ÎN FAPT SUNT VIRTUALI, ADICĂ
FURAŢI DE-A DREPTUL!

O altă găselniţă a furtului pe reţeaua
Internet o reprezintă dolarii virtuali. Şmecheri cei
de la FanBox! Aţi ghicit, tot  din California! Confraţi
cu Google şi cu ceilalţi hoţi! Având sediul lângă
graniţa pistolarilor mexicani şi anume, 113 West
G Street, Suite 510, San Diego, CA 92101, United
States, cel puţin poţi să faci reclamă la autorii
Semănătorul şi la articolele lor, pe lângă promoţia
noastră prin Publicaţiile Semănătorul. Am deschis
cont acolo de peste un an gândind la dolarii
omniprezenţi aici! Cum pui acolo un articol, cum
primeşti confirmare de câştig. Când m-am pomenit
cu vreo 23 de dolari după zeci – dacă nu sute de
postări – i-am părăsit! Mă contactează un „Coach”
filipinez: „bagă d-le reclamă de ăia 23 de dolari şi
se vor înmulţi dolarii tăi ca ciupercile!”. Am băgat
ceva postări ca reclamă şi n-am mai dat pe-acolo
un an…

Intru la începutul toamnei din nou pe cont
şi să vezi minune: aveam peste 1000 de dolari!
Na, că m-am pricopsit! Şmecheria era că o „fană”
de acolo mi-a zis: fă reclamă dar înregistrează-te
cu ea, când postezi ceva, la „plătesc mai târziu”,
adică, «I’ll Pay Later».

Şi bag, şi bag, până mă văzui „bogat” cu
vreo 1300 de dolari! Acu’ dacă tot îi am, să-i scot…
uite ce bine mi-ar prinde mie banii ăştia la
„Semănătorul”, adio cotizaţie care poartă
suspiciunea de „pricopseală”! Şi fac senin toate
„procedurile” necesare. Trebuie să ai un cont
PayPal, nu-i nimic, îl deschid! Pe ce cont la bancă?
Păi pe-al meu, la Google gratuit îi am pe  „Asociaţia
Semănătorul Tismana”. Dă datele necesare de pe
card. Hmmm! Alţi şmecheri! Dacă mă înşeală? Dar
până la urmă am zis: ce să-mi ia de acolo? Nu-mi
pot lua bani fără ID-ul de la bancă şi parola Token-
ului! Parola e automată iar Token-ul e la mine în
sertar. Am zis să fac proba şi să bag un dolar în
reclamă ca să vedem cum merge!

Aşa am descoperit o nouă capcană a
reţelei Internet!  Conversia valutară legată de
transferul unui dolar m-a costat o avere! Dar nu
era singura capcană… Acele reclame pentru
articolele puse se plătesc prin PayPal din dolarii
virtuali pe care-i ai la FanBox dar conversia
valutară se face din banii tăi reali de pe cardul în
euro. Te pomeneşti cu e-mail: „Suma plătită 20.17
ROL, Suma in valuta contului 4.45 €, Comision
conversie pentru tranzactia cu voucherul!

Pe scurt, capcana este următoarea: se
primeşte prin e-mai confirmare că ai câţiva dolari
câştigaţi. Cu ei poţi să faci reclamă: nu i se spune
„advertise” ca să nu te prinzi de şmecherie, acolo

scrie „Create Ads” şi imediat în căsuţa de dialog
deschisă ţi se spune că vei dubla dolarii pe care-i
împrumuţi. Pentru că asta înseamnă plata mai târziu,
«I’ll Pay Later», împrumut cu camătă deci nu ţi se
spune ce vei păţi cu banca.

Ai încredere că acolo sunt oameni cinstiţi
care te vor plăti dacă pui acolo nişte articole. Şi mergi
mai departe. Ţi se pun la dispoziţie  să  zicem 2500
de dolari,  plătiţi mai târziu,  «I’ll Pay Later» , dolari
cu care, chipurile, vei câştiga, ei există în contul tău
FanBox pentru că articolele reclamă trebuie plătite.
Prin articolele tale nou puse, te pomeneşti că ai
acumulat 2250 de dolari, verifici prin setări şi afli că
trebuie să dai FanBox $1,213.15 pentru ce-ai lucrat
şi mai rămân $1,036.85 pentru reclamă. Te gândeşti:
dar bani în contul meu din România nu băgaţi? Ba
da, deocamdată aveţi transmisibili prin PayPal în
cont  $0.00, ca să scoateţi ceva  trebuie să mai băgaţi
aici cel puţin 200 de imagini, în prima lună (de când,
nu se spune!) puneţi postări pentru bune intenţii, să
mai adăugaţi apoi postări vreo trei luni ca să fiţi
eligibil după vreo nouă luni! Apoi, trebuie să aveţi
pe FanBox cel puţin 100 de „fani”, cel puţin trei
prieteni şi să treceţi şase praguri: categorii şi
ratinguri, producător de cunoştinţe, listarea
produsului sau serviciului dvs., cel puţin trei reclame
active, stimulare şi  paşii acestor cunoştinţe.
Toţi românii care intră pe FanBox se gândesc în
primul rând că mai sunt acolo români şi că în dreptul
lor sunt listaţi nişte dolari. În lipsa unei cunoaşteri
perfecte a limbii engleze americane cam toţi pe care-
i întrebi sunt începători şi nu ştiu dacă vor câştiga
vreodată ceva. Am zis că dacă ar fi vreo şmecherie,
ar spune vreunul. Dimpotrivă, m-a şocat un român
de acolo care avea ceva vechime şi care spunea:
insistaţi fraţilor, se pot câştiga bani aici! Şi făcea
nişte scheme interesante cum se câştigă bani dar
care duc în final la filme în limba… engleză. Te miri:
ia uite! Un român cu aplecare spre confraţi! Dar tot

A SE CITI CU MARE

ATENŢIE!
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filipinezul săracul, mai cinstit, îmi zice într-un e-
mail: „nu e de colo frate, poţi câştiga bani de o cafea!

UNDE-I IUBIREA DE ŢARĂ ŞI
ATITUDINEA NOSTRĂ CIVICĂ
ADEVĂRATĂ?

Unde-i patriotismul? Pentru că  trăncăneala
TVR cu  „România mea este...” sau cu „trimite e-
mail” am văzut ce este: hoţie de clicuri şi de
sentimente cinstite. Iei e-mail-urile pe care un sărac
a dat bani pe acces web şi faci un articol cu care tu,
televiziune, „care ai minţit poporul cu televizorul”
îţi faci propagandă patriotică în blană de hoţ.

Românul de care vorbeam mai sus şi care
mă atrăgea la FanBox, a făcut şi el un mixaj de
diaporame şi secvenţe video de pe Internet  o
revărsare de patriotism ca şmecherii din ziare,
radiouri şi televiziuni. Când găsesc cazuri ca
acestea nu le pot trece cu vederea! Pentru mine,
postarea lui „Pentru toti romanii de pretutindeni!»
de la adresa   http://posts.fanbox.com/9wr55  era
un fals patriotism.

I-am scris la comentarii:
„Da domnule, iubesti ţara, dar de români

de ce îţi baţi joc? Ai scris aici că se câştigă bani pe
FanBox şi m-ai minţit pe mine şi pe toţi care te citesc
aici! Azi am vrut să bag la FanFox de un dolar
reclamă si merge al dracu’ de bine la luat, mi-au
luat vreo 5 euro din cont. Stii ce înseamna asta
pentru mine domnule? Pâinea pe vreo 20 de zile.
Mi s-au luat de dumneata domnule, care te lauzi ca
o duci bine acolo! Dar stai acolo furând din pensia
mea la fel cum a făcut Băsescu aici în România!
Ţara pe care şi d-ta şi el minţiţi că o iubiţi! Am muncit
42 de ani ca prof. ca să mă înşele şi statul şi hoţii
care au plecat peste hotare! Pun articole aci de un
an şi mi se spune că am 0,00 lei de luat! Pentru că
dolarii ce-i vânturaţi aci pe FanBox că-i câştig, în
fond mi-i daţi cu împrumut ca să-mi luati dobâdă şi
comisioane de schimb mai târziu!

O să-mi spui că banii pentru reclame mi se
iau din contul FanBox, aici e hoţia! Imi daţi bani
virtuali FanBox dar dacă se face o tranzacţie cu ei
mi se ia de pe card banii mei reali pentru schimbul
valutar. Dacă iubeşti România scrie d-le cum se fură
banii aici la FanBox. Dar nu poţi! Eşti plătit de
FanBox să atragi românii aici fără ruşine. Poate unii
se înşeală şi apoi pleacă fără gălăgie pentru că sunt
mai bogati. Dar eu, cu 200 lei pensie furată de 5 ani
ca să ramân doar cu 800 lei, cum pot trăi?

Explică astea domnule dacă iubeşti
România! O iubeşti exact ca Băsescu şi gaşca de
îmbuibaţi din juru-i!”

Omul s-a crezut dator să răspundă cinstit
şi merită să-i pun aici răspunsul:

„Imi pare rau pentru dvs., dar ceea ce ati
citit pe blogul meu despre Fanbox este istorie. Nu
sunt platit de Fanbox, si eu sunt un pensionar care
cauta sa castige un ban in plus, nu sunt PDL-ist,
am aceeasi parere ca dvs. despre regimul lui
Basescu etc. In prezent acest program s-a
transformat intr-o bună afacere pentru EI şi nu
pentru NOI. Am incercat sa sterg blogul si nu m-
au lasat. Am incercat sa-i avertizez pe cei care il
citesc si mi-au sters mesajele. Si dvs. ati facut
probabil greseala pe care multi o fac la inscriere:
activeaza IPL! IPL functioneaza ca o banca - te
lasa sa folosesti banii pusi la dispozitie de ei si iti
iau dobanda, iar banii castigati prin activitatea pe
Fanbox ii plimba dintr-o parte in alta fara sa mai
ajunga in contul din care poti sa-i retragi.

Ce e de facut? In primul rand intrati pe
«My Dashbord», apoi in «I’ll Pay Later» si
dezactivati-l. Daca v-ati introdus cardul sau contul
de PayPal stergeti-le si pe acestea. Daca vreti intr-
adevar sa va faceti o afacere pe internet, folositi
informatiile din blogurile dvs. de pe Fanbox intr-un
blog personal. Ce trebuie sa faceti gasiti pe site-ul
http://www.aloesib.ro  Va doresc (ca si mie) sa fiti
sanatos ca sa puteti apuca zile mai bune.”

La rândul meu am apreciat răspunsul:
«Da domnule, acum într-adevăr eşti

român! Mulţumesc pentru sfaturi, pusesem deja
în pauză «I’ll Pay Later», pentru că dezactivat de
tot nu merge. Am dezactivat şi reclamele Ads, şi
contul PayPal unde am făcut reclamaţie pentru
banii furaţi din contul meu de către FanBox . Dacă
e voba de hoţie trebuie să luăm atitudine toţi
românii, să-i atenţionăm de pericol. Eu acum scriu
un articol în privinţa asta pentru revista
Sămănătorul . O să scriu şi despre Google barem
cu cuponul lor faci o reclamă cuiva şi-i iei bani
pentru ea. În rest, să ciţiţi articolul, suntem prea
săraci ca să ne fure toţi hoţii din lume, avem noi
destui hoţi înăuntrul ţării de ne-au pus pe toţi
oamenii cinstiţi pe butuci! Nu mai vorbesc de
pensionari, un adevărat genocid, un milion au murit
din cauza revopsiţilor care mai au şi tupeu să urle
contra celor care i-au dat jos! Să începem deci
campania contra hoţilor de pe Internet!

Ştiţi pe cineva dintre români care a câştigat
pe FanBox vreun dolar?»

La câteva minute, postarea din postarea
lui mai rămăsese prima frază. La „Comentarii” eu
i-am refăcut-o, pentru că fusesem destul de
prudent să a arhivez!

Mai mult, nu se poate vedea postarea lui
în întregime dacă nu ai cont FanBox sau intri cu
datele contului… Facebook!

Cred că v-aţi făcut o impresie ce vă
aşteaptă la FanBox, prieten cu Facebook-ul în care
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aţi  avut încredere până acum. Fiind în legătură
ca fraţii toţi aceşti hoţi între ei, punem pariu pe-o
bere (că mai mult nu putem!) că Facebook se va
transforma şi el într-o hoţie bancară?

BANI CÂŞTIGAŢI DE PE URMA
NOASTRĂ

Nu e vorba de banii reali din buzunarul
propriu! Am prezentat mai sus trei cazuri de
capcane omniprezente pe reţeaua Internet. Unele
sub pulpana unor campanii pentru scopuri nobile
dar care ascund noile hoţii ale bunei credinţe
proprii , care e folosită pentru a vă paşte
convingerile  prin web. Revenind la campaniile
„România” la care fac referire la începutul
articolului şi atenţionând asupra heirupismului,
prostului gust gazetăresc din România - care
ascunde practic o hoţie de bani în favoarea
trustului de presă implicat – vreau să vă spun, cu
toată convingerea, că noi săracii ne iubim ţara
ca nimeni alţii din lume. Privesc la săracii
României cât de mult vor ca să-şi afirme iubirea
faţă de patria mumă, în fond  tot o sărăcie de
ţară care a ajuns la fel ca şi gospodăria lor! De
aia o iubesc! Pentru că a ajuns furată şi săracă la
fel ca toţi săracii României.

Hei, hoţilor bogaţi ce sunteţi! Cine iubeşte
România nu o strigă prin piaţă sau prin jurnale!
Ia atitudine faţă de tot ce-i afectează fiinţa
naţională. Fiţi atenţi săraci români la astfel de
campanii, nu sunt pentru noi!

„NAŢIUNEA” ŞI „PATRIOTISMUL”.
PORTUL POPULAR CU CARE NU
TREBUIE SĂ NE FIE RUŞINE !

Am fost împotriva campanii lor de
„promovare” a sentimentului naţional după ce
chiar  tu - ca televiziune sau jurnal - ai distrus
imaginea ei! Nu prin a pune steaguri peste tot,
inclusiv de gâtul unui câine pe un tanc – cum am
văzut recent la TVR – reînvii sentimentul patriotic!

Cu toate acestea, am văzut la Antena 3
o excepţională atitudine civică a angajaţilor care
au gândit o emisiune demnă de toată lauda! Într-
o seară au venit în studioul lor - inclusiv cu copiii
- îmbrăcaţi în foarte frumoase costume populare
din zonele folclorice de unde provin. A fost o seară
minunată! Redactorii au fost incredibil de frumoşi
faţă de cum se îmbrăcau la emisiunile obişnuite.

Să nu le fie aşadar ruşine să se mai
îmbrace şi altă dată aşa, pentru că românii îşi
iubesc portul pe care-l purtau bunicii, în orice

circumstanţă s-ar fi aflat aceştia: la horă sau la coasă!
Asta înseamnă a fi un cetăţean cu drag de

naţiunea ta! Să iei o atitudine civică în orice împrejurare
care primejduieşte de identitate şi snobism ţara în care
te-ai născut! Această atitudine nu poate fi impusă, nu
poate fi amplificată artificial, o ai în sângele tău aşa
cum l-au avut cei care au murit în războaiele românilor
pentru Independenţă, Reîntregirea neamului şi în
marea conflagraţie a secolului XX, în cadrul căreia
naţiunea noastră a dus un greu război de redobândire
a teritoriilor din Basarabia, Herţa şi Bucovina, Herţa
nefiind nici măcar revendicată în ultimatumul textului
sovietic din iunie 1940!

O ultimă remarcă: diluarea identităţii noastre
ca membru al UE şi capcanele reţelei Internet
întrezăresc - pentru prima dată în istoria omenirii – un
război global contra omului de rând! Românii trebuie
să împotrivească acestui flagel mondial aidoma lui
Decebal în faţa legiunilor romane: „Veţi învinge, dacă
noi vom (putea*) muri!”

*) Dacii se considerau potriv it propriilor
convingeri religioase nemuritori !

Citiţi acest articol şi pe legătura de mai jos. Copiaţi-l de acolo şi daţi-l prin
e-mail mai departe cunoscuţilor:

http://www.tomoniu.ro/opinii/societate/capcanele-internet-1.htm
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Pr. Prof. Dr. Al. Stãnciulescu-Bârda
Măria Ta, Ţăran Român!  (din «Scrisoare pastorală» - nr. 241)

 Măria Ta, Ţăran Român(IX).  Dacă cineva nu ar cunoaşte din tot ce ai făptuit tu în trecerea ta
prin această lume de-a lungul veacurilor decât limba în care ai vorbit, ai cântat, ai plâns şi ai iubit şi tot
te-ar crede genial. Dacă ar citi poveştile şi legendele tale, doinele,  cântecele şi bocetele tale, ar rămâne
uimit de înălţimea gândirii, de profunzimea temelor abordate, de arta superioară cu care te exprimi. Prin
creaţiile tale literare transmise prin viu grai din generaţie în generaţie poţi să stai pe picior de egalitate
alături de mari scriitori şi poeţi ai lumii. Prin proverbele şi zicerile tale cu tâlc concurezi cu marii filozofi
şi nu te laşi mai prejos.
  Ai ştiut să creezi o limbă curată, subtilă, bogată în nuanţe şi înţelesuri, o limbă zidită pe cugetare
adâncă şi îndelungată, asemenea vechilor greci şi latini. Ai zidit o limbă, care, dacă ar fi aparţinut unui
popor mare, precum cel chinez, sau unui popor colonialist şi comerciant, precum cel englez, ar fi devenit
demult limbă internaţională. Multe popoare ar vrea să aibă bijuterii precum Mioriţa sau Meşterul Manole.
Tu le-ai compus în timp ce păşteai oile, ori mergeai încet după plug, ori străbăteai drumul spre hotare, ca
să-ţi pui acolo pieptul pavăză înaintea duşmanilor. Limba aceasta, comoară sfântă din bătrâni, te-a
mângâiat în ceasurile de cumpănă şi de jale, te-a însoţit în ceasurile de dragoste şi de fericire, şi-a fost
alături la muncă, la câmp, în mine, în pădure şi oriunde te-au dus paşii.
Ne-ai lăsat nouă Sfânta Limbă Românească, moştenire sacră, s-o ducem mai departe altor şi altor
generaţii de urmaşi. Dacă te-ai face astăzi printre noi, Măria Ta, ai muri de infarct, fără îndoială. Când şi-
ai auzi tu limba stâlcită, shimonosită,  infectată cu tot felul de ţigănisme, turcisme, englezisme, franţuzisme
şi multe alte isme, te-ai zvârcoli şi în mormânt. Să vezi tu unii din scriitorii şi poeţii neamului ce perle
debitează şi câte ,,succesuri” dobândesc! Să auzi cum se vorbeşte la televiziune, în palament, pe la
tribune diferite. Ce agramatisme, ce caraghioslâcuri s-au născut din dulcea limbă românească, pe care
ne-ai lăsat-o Tu, ne-ai cere dezmoştenirea. Nu ne-ai mai recunoaşte de urmaşi! Ne-ai socoti bastarzi,
erori genetice!
Apropo, Măria Ta, Tu chiar mai exişti cu adevărat?

Pr. Prof. Dr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Folclor din Mehedinţi(VIII). Redăm  astăzi trei cântece culese la 26 august 1972
de la Petre P. Gheran, zis Pătru lui Scurtu din Bârda, care la data culegerii,

avea 86 ani, fiind născut la 15 ianuarie 1886:

Foaie verde foi ca
rugul

,,Foaie verde foi ca rugul,
De-aş trăi să cânt ca cucu,
Nu m-aş mai duce la lucru.
Şi-aş cânta din pom în pom,
La neveste fără om;
Aş cânta din sat în sat,
La neveste cu bărbat;
Şi-aş cânta pe rămurele,
La neveste tinerele,
Care-am băieţit cu ele”

Foaie verde
micşunea

,,Foaie verde micşunea,
Când eram în vremea mea,
Tăiam calul cu scara,
Mâna cu trăgătoarea,
Iubeam nevasta altuia,
Dar acum nu pot pe-a mea.
Apuca lunca la vale,
Întâlneam pe mândra-n cale,
O sărutam pe cărare,
Puneam mâna-i luam o floare,
I-o puneam la cingătoare,
Ca să-i ţină de răcoare,
Cât o fi vara de mare
Şi la umbră şi la soare.”

Foaie verde rug de mure

,,Foaie verde rug de mure,
Arde-te-ar focul, pădure,
Frumos cântă cucu-n tine
Şi mai gros şi mai subţire,
Tocmai cum îmi place mie.
Dar eu nu mai am venire,
Ca să mai umblu prin tine
Cu mândra pe lângă mine,
Tot râzând şi spunând glume.
Foaie verde liliac,
De-aş trăi cât frunza-n fag,
Numai să trăiesc cu drag.
Cu drag şi să trăiesc bine,
Cu mândruţa lângă mine,
Că nu ştiu moartea când vine”

Un calendar ortodox deosebit. Aveţi mai  jos un link unde puteţi intra şi dand click pe ziua
dorită aflaţi viaţa sfintilor din acea zi, pe scurt.... Să vă fie de folos!
 http://www.noutati-ortodoxe.ro/calendar-ortodox/  
Acest calendar se dovedeşte a fi o enciclopedie întreaga  incluzând şi biblia, dacă urmăreşti
toate linkurile.
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Ionuţ Hens - Recenzie Ioannis Zizioulas - Euharistie, Episcop, Biserică
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/11/ionut-hens-recenzie-ioannis-zizioulas.html

Jimborean Silviu Aurelian - Recenzie «Ioannis Zizioulas»
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/11/jimborean-silviu-aurelian-recenzie.html

Traian Bădulescu Şuţeanu - COMEMORAREA UNIONIŞTILOR
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/11/traian-badulescu-suteanu-comemorarea.html

Dr. Alex Berca - ”Început de secol”
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/11/dr-alex-berca-inceput-de-secol.html

Fl. Smarandache - Premiul statelor New Mexico
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/11/fl-smarandache-premiul-statelor-new.html

Ion Untaru - Sfântul
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/11/ion-untaru-sfantul.html

Liviu-Florian Jianu - Din «Amintiri asomate» (2)
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/11/liviu-florian-jianu-din-amintiri_16.html

Liviu-Florian Jianu - Din «Amintiri asomate» (1)
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/11/liviu-florian-jianu-din-amintiri.html

S.O.S. STOPAŢI EVACUAREA INSTITUTULUI DE ETNOGRAFIE
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/11/sos-stopati-evacuarea-institutului-de.html

Voicu TUDOR - Arhitect CEZAR LĂZĂRESCU
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/11/voicu-tudor-arhitect-cezar-lazarescu.html

Jianu Liviu-Florian - Ştefan Doru Dăncuş - «Bocitorii».
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/11/jianu-liviu-florian-stefan-doru-dancus.html

Jianu Liviu-Florian - Din «Amintiri asomate»
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/11/liviu-florian-jianu-din-amintiri-asomate.htm

VEDEŢI ŞI
Comentarii politice "Sămănătorul"

  Citiţi poezii BLOGUL Semănătorul

Citiţi despre «Micul anticariat» al Editurii Cuget Romanesc şi Oferta
de carte din luna nov., anul 2012 aici:

http://www.scribd.com/doc/108827285

Citiţi pe site-ul
         http://www.scribd.com/semanatorul

"Scrisoare Pastorală" - anul X - nr. 241 nov - 2012, aici:
http://www.scribd.com/doc/114198476
LUMINĂTORUL CHIŞINĂU:

Revista "Luminatorul", Nr. 4 (121), iulie-august 2012
http://www.scribd.com/doc/115006962

RECOMANDĂRI DIN
Blogurile SĂMĂNĂTORUL

http://samanatorul.blogspot.com/
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MILAREPA
Din Grubum

În româneşte de George Anca
Ghagyuba

 (După ce spulberase toate îndoielile lui
Gambopa, Milarepa a cântat un cântec rostind
învăţătura tantra în armonie cu tradiţi i le
Ghagyuba:)

Iubite doctor preot,
Vederea de pe urmă-i căutarea minţii
Drept şi cu hotărâre.
De cauţi vederea afară de minte
Semeni a monstru
Căutător de aur.

Iubite doctor preot,
Nevoinţa de pe urmă-i a vedea
A păcate distracţiile şi toropeala,
Altfel de le vei plezni
Aprinzi lampa-n plină zi.

Iubite doctor preot,
Ascultarea de pe urmă-i să te-odihni
De voie în vedere.
De umbli după ascultare fără legi
Afară din minte
Stâlpi de zigzag dezlegi.

Iubite doctor preot,
Acţia de pe urmă e a înceta de a lua şi a lăsa.
Să iei, să laşi
În plasă ai sălaş.

Iubite doctor preot,
Plinirea de pe urmă este adeverirea întreagă a
minţii tale.
De cauţi altunde plinirea nefiinţei,

Ţestoasă-i părea
Pe cer a zbura.

Iubite doctor preot,
Maestrul de pe urmă ţi-e mintea.
De cauţi altunde maestru
E cum ai încerca
De mintea-ţi a scăpa.
Vei şti cum toate formulele
Nu-s decât mintea.

Citiţi alte cântări de Milarepa aici:
 http://georgeanca.blogspot.ro/

Colocviile de Marţi –
Tinereţe fără bătrâneţe şi
viaţă fără de moarte
http://georgeanca.blogspot.ro/2012/11/colocviile-de-
marti-tinerete-fara.html

Marţi, 27 noiembrie 2012,  a avut loc
acest eveniment cultural
Vedeţi imagini în pagina următoare

GEORGE ANCA (n. 12 aprilie 1944,
Vâlcea) Poet, eseist, specializat în

indianistică.

George Anca - "Ghagyuba" de Milarepa
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Imagini de la Colocviile de Marţi – Tinereţe fără
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte

Sala
Colocviilor de

Marţi

Amfitrion
Dr.George

Anca

 Colocviile de
Marţi

Puşi Dinulescu

Colocviile de
Marţi

Bianca
Beatrice Michi

şi
Puşi Dinulescu
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SILVIU-AURELIAN JIMBOREAN - (n. 1991,
Toplit,a-Harghita) - Eseist, teolog

Recenzie
"Ioannis Zizioulas - Fiinţa eclesială"

Ioannis Zizioulas viitorul mitropolit al Pergamului
s-a născut pe 10 ianuarie 1931. Şi-a început studiile la
Universitatea din Tesalonic, dar a obţinut o primă diplomă
în Teologie de la Universitatea din Atena, în anul 1955. A
studiat teologia patristică sub coordonarea Părintelui
George Florovsky la Harvard Divinity School, şi a obţinut
titlul de Magistru în Teologie în 1956. Şi-a urmat studiile
doctorale sub îndrumarea aceluiaşi părinte George
Florovsky  şi a obţinut titlul de doctor în Teologie al
Universităţii din Atena în anul 1965.

Vreme de paisprezece ani, a fost profesor de
Teologie la Universităţile din Edinburgh şi Glasgow. A fost
ales membru al Academiei Internaţionale de Ştiinţe
Religioase din Bruxelles în anul 1973. A fost profesor invitat
la Universitatea din Geneva, la Universitatea Pontificală
Gregoriană şi la King’s College (Londra). În anul 1986, a
devenit profesor de Teologie Dogmatică la Universitatea
din Tesalonic. Pe 22 iunie 1986 a fost hirotonit episcop,
cu titlul de Mitropolit de Pergam, în cadrul Bisericii
Ortodoxe a Constantinopolului.  În anul 1993 a devenit
membru al Academiei din Atena, iar din anul 2002 a
devenit Preşedintele acesteia.

 În anul 2003 a fost decorat de Preşedintele
Republicii Elene cu Ordinul Fenixului, în grad de Mare
Comandor. Mitropolitul Ioan de Pergam a devenit apoi o
figură semnificativă în dialogul ecumenic dintre Biserica
Ortodoxă şi celelalte tradiţii creştine. A fost membru al
Comitetului Central şi al Comisiei „Credinţă şi Constituţie”
al Consiliului Mondial al Bisericilor. În anul 2006 i-a urmat
IPS Arhiepiscop Stylianos al Australiei ca preşedinte al
Comisiei Ortodoxe de dialog cu Biserica Romano-Catolică.
IPS Ioan este cunoscut şi pentru luările sale de poziţie în
domeniul ecologiei, îndeosebi pentru seria de prelegeri
cu privire la „Păstrarea Creaţiei lui Dumnezeu”.

El este activ şi în cadrul comisiilor de pregătire a
viitorului Mare Sinod Panortodox, fiind în 2009 preşedinte
al Conferinţei pre-sinodale pregătitoare, ca reprezentant
al Patriarhiei Ecumenice. A primit mai multe distincţii şi
medalii. A fost ales Doctor Honoris Causa al Institutului
Catolic din Pariş al Şcolii Teologice Ortodoxe din Belgrad,
al Institutului Teologic Ortodox „Sf. Serghie” din Pariş al
Universităţii din Cluj-Napoca şi al Universităţii din Münster
(Germania).  Este considerat unul dintre teologii ortodocşi
a căror influenţă este semnificativă atât în lumea ortodoxă,
cât şi în rândul teologilor catolici şi protestanţi.

 Opera sa teologică se concentrează asupra a
două teme înrudite: eclesiologia şi ontologia teologică.
Teologia lui a fost marcată de influenţa teologiei ruse din
diaspora, îndeosebi a lui Nikolai Afanasiev, Vladimir
Lossky şi a profesorului său, George Florovsky, precum
şi a Arhimandritului Sofronie (Saharov). Prima lucrare a

teologului Ioan Zizoulas a fost publicată în anul 1965,
anume teza sa de doctoraţ intitulată Euharistie, Episcop,
Biserică. Unitatea Bisericii în dumnezeiasca Euharistie
şi episcop în primele trei secole. Aceasta a fost o
contribuţie timpurie şi semnificativă la „eclesiologia
euharistică” asociată de obicei cu Nikolai Afanasiev, în
care sublinia rolul conducător esenţial al episcopului în
slujirea Sfintei Liturghii.

Cartea mitropolitului grec pe care o voi
prezenta în rândurile următoare, a apărut în limba
franceză, cu titlul „ L`etre ecclesial” în anul 1981 la
Geneva. Traducerea ediţiei de faţă îi aparţine lui Aurel
Nae şi a apărut la Editura Bizantină, în anul 1996.
Cartea este structurată pe şapte capitole mari, abordând
fiecare câte o temă şi este precedată de o scurtă
introducere.

Încă din primele rânduri ale cărţii, Ioannis
Zizioulas defineşte Biserica nu ca o instituţie, ci ca un
mod de existenţă, o manieră de a fi. Taina Bisericii este
strâns legată de fiinţa omului, de fiinţa lumii şi de
Dumnezeu. Prin faptul că omul devine membru al
Bisericii, el devine „chip al lui Dumnezeu”, el există,
aşa cum Dumnezeu Însuşi există, dobândind modul
de a fi a lui Dumnezeu. Zizioulaş subliniază faptul că
omul, pentru a ajunge la această stare are nevoie de
comunitate, de un act eclesial şi nu unul individual după
cum îl numeşte autorul. Pentru aceasta, e nevoie ca şi
Biserica să aibă o credinţă dreaptă şi o înţelegere
corectă a fiinţei lui Dumnezeu.

Fiinţa lui Dumnezeu este una raţională: fără
conceptul de comuniune, nu s-ar putea vorbi de fiinţa
lui Dumnezeu. Tautologia “ Dumnezeu este Dumnezeu”
nu spune nimic în planul ontologiei, tot aşa cum
afirmaţia logică A=A, este o logică şi morală şi, în
consecinţă, o negaţie a fiinţei, care este viaţă

În continuare, autorul abordează o problemă
din perioada Bisericii primare. Pe Sfinţii Părinţi nu i-a
preocupat problema existenţei lui Dumnezeu, ci felul în
care există El. Sfinţii Părinţi, aici amintindu-l pe Sfântul
Atanasie cel Mare, spunea că fiinţa lui Dumnezeu este
percepută prin experienţa comunităţii eclesiale şi
aceasta poate fi cunoscută prin relaţie şi dragoste
personală. Iar în continuare în interiorul acestei
comunităţi pune accentul pe Euharistie care constituia
practic fiinţa eclesială. Zizioulas afirmă că Euharistia
este afirmarea prin excelenţă a istoriei, sfinţirea timpului.

Primul capitol al acestei cărţi este numit de
către Zizioulas: „ De la Personaj la Persoană”. În acest
capitol, autorul diferenţiază conceptul de persoană din
gândirea platonică de cel real care i se atribuie acestui
termen. Gândirea platonică nu vede conceptul de
persoană legat în permanenţă de sufleţ care asigură
fiinţa omului, spunând că omul se poate ataşa de un
alt corp constituind o altă individualitate. Răspunsul
care i se oferă acestei gândiri este acela
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Citiţi mai departe aici:
http://sites.google.com/site/cartipublicate/critica-literara/cezarina-adamescu/Cezarina_Adamescu-

Carti_aniversare_ale_lui_N_Baciut.doc?attredirects=0

Sămănătorul - Anul II. Nr.  11 - nov. 2012 - RECENZIE
că fiinţa constituie o unitate. Răspunsul la

această gândire a fost dat în istorie de Biserică, care a
fixat termenul de persoană, prin exprimarea credinţei
în Dumnezeul Cel întreit. Se spune că această credinţă
era străveche şi se transmitea de la o generaţie la alta
prin actul Botezului. În filosofia greacă termenul
„ipostas” nu avea nicio legătură cu termenul „persoană”,
fiind strâns legat de termenul „substanţă”.

Capitolul al doilea poartă numele „ Adevăr şi
comuniune”. În acest capitol, autorul pune accentul pe
Euharistie care Îl revelează pe Hristos-Adevărul ca
„vizită” şi „chivot”: ”Şi cuvântul S-a făcut trup şi S-a
sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, ca Unuia-Născut
din Tatăl, plin de har şi de adevăr “ (Ioan1,14) al lui
Dumnezeu în istorie şi creaţie, pentru ca Dumnezeu
să poată fi contemplat în slava Adevărului Său şi
„participat” în comuniunea Sa de viaţă. Astfel, Biserica
nu are altă realitate sau experienţă a Adevărului în
calitatea lui de comuniune atât de perfectă ca
Euharistia. În adunarea euharistică, Cuvântul lui
Dumnezeu se adresează omului şi creaţiei nu ca
interpelare din afară, aşa cum se întâmpla în Vechiul
Testamenţ ci ca„trup”, adică interior propriei noastre
experienţe.

Capitolul al treilea poartă numele de „Hristoş
Duhul Sfânt şi Biserica”. Acest capitol abordează teme
ca hristologie, pnevmatologie şi instituţiile eclesiale în
teologia ortodoxă. Zizioulas afirmă că pnevmatologia
trebuie să fie constitutivă hristologiei şi eclesiologiei,
să reprezinte condiţia însăşi de existenţă a lui Hristos
şi a Bisericii. Acest lucru, la nivelul Bisericilor locale se
poate afirma că acestea pot constitui o singură Biserică
universală.

Capitolul al patrulea se ocupă de tema „
Comunitatea euharistică şi catolicitatea Bisericii”.
Zizioulas afirmă că termenul de catolic a fost
împrumutat de la Aristotel, iar în acea perioadă nu se
vorbea ca în zilele noastre de catolicitate, ci Biserică
catolică, atrăgând atenţia că nu putem vorbi de
catolicitate. Catolicitatea Bisericii este în cele din urmă
o realitate istorică, natura sa este revelată şi percepută
real în Euharistie. În perioada Bisericii primare,
comunitatea euharistică era în componenţa ei o
comunitate catolică, în sensul că depăşea nu numai
divizările sociale, ci chiar pe cele naturale, aşa cum se
va realiza această depăşire în Împărăţia lui Dumnezeu.
Astfel conţinutul originar al noţiunii de „catolicitate” nu
este unul moral, ci hristologic. Biserica este catolică
nu pentru că ascultă de Hristoş este catolică pentru că
este Trupul lui Hristos şi se află acolo unde este Hristos.

Capitolul al cincilea poartă numele de
„Continuitatea apostolică în conştiinţa teologică a
Bisericilor Ortodoxe.”  Prin urmare abordează tema
conceptului de succesiune apostolică. Continuitaea
apostolică a fost identificată cu noţinuea de istorie
liniară. Practic acest capitol abordează acest subiect
din două puncte : din perspectivă istorică şi
eshatologică. Astfel, nu există Împărăţie în afara lucrării
Duhului Sfânţ ceea ce rezultă că Împărăţia lui
Dumnezeu este comunitate, lucru care implică o
structură, fiindcă presupune în acelaşi timp o chemare
şi o linie fundamentală de demarcaţie, o judecată (Matei

25,31-46). Apoi, nu există Împărăţie care să nu fie
centrată pe Hristoş înconjurat de Apostoli, ceea ce implică
o nouă structură. Zizioulas a identificat structura
Împărăţiei lui Dumnezeu cu Euharistia, unde „multiplul”
devine „unul”, putând fi observat la Cina cea de Taină
când le-a oferit Apostolilor un fel de „diagramă” a
Împărăţiei lui Dumnezu.

Al şaselea capitol este numit „Hirotonie şi
Comuniune”. Şi în acest capitol, mitropolitul Ioannis
Zizioulas pune accentul pe caracterul hristologic al slujirii.
Bisericii. Dacă Hristos este Cel a cărui preoţie se reflectă
în slujirea Bisericii, Duhul Sfânt este Cel ce face din
această slujire o realitate personală. Rolul Său este de a
face slujirea lui Hristos personală şi existenţial adaptată
la circumstanţele de timp şi loc. Astfel, hirotonia
reprezintă actul prin care rolul Duhului Sfânt se
realizează.

 Ultimul capitol al acestei cărţi poartă numele :
„Biserica locală în perspectivă euharistică.” Astfel acest
capitol îşi propune să arate semnificaţia şi importanţa
ce o are eclesiologia ortodoxă. Eclesiologia ortodoxă are
la bază ideea că acolo unde se află Euharistia, acolo se
află şi Biserica în plenitudinea sa, ca Trup al lui Hristos.
Conceptul de Biserică locală decurge din faptul că
Euharistia este săvârşită într-un loc dat şi reuneşte prin
„catolicitatea” sa pe toţi membrii Bisericii din acel loc.
Natura catolică a Euharistiei arată faptul că adunarea
euharistică ar trebui să cuprindă pe toţi membrii Bisericii
dintr-un loc daţ indiferent de statutul social., iar natura
geografică a Euharistiei este transmisă de adunarea
euharistică şi prin ea Biserica este totdeauna comunitatea
dintr-un loc particular.

Aş dori să închei spunând că Biserica este
totodată condiţia misiunii creştine, deoarece numai prin
ea se poate face o misiune adevărată, reprezentând şi
scopul imediat în realizarea acesteia, pentru că  Biserica
este parte integrantă din mesajul Evangheliei, fiind o
instituţie care face parte din planul lui Dumnezeu de a
mântui lumea prin recapitularea ei în trupul lui Hristos: “
Şi nu numai pentru neam, ci şi ca să adune laolaltă pe fiii
lui Dumnezeu cei împrăştiaţi”( Ioan 11, 52).

Jimborean Silviu Aurelian,
Teologie Pastorală, anul III.

Ioannis Zizioulas
Citiţi articolul şi aici:

http://samanatorul.blogspot.ro/2012/11/jimborean-silviu-aurelian-recenzie.html
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TINERI! CITIŢI

Publicaţia online “Pentru Tineri prin Tineri”
Citiţi şi propuneţi eseuri şi poezii pentru această revistă:

http://tineritismana.blogspot.ro/

Citiţi vechi site-uri arhivă create de ing. Antonio Tomoniu:
 Limbajul HTML:

http://www.tismana.ro/ctcraiova/html/index.htm
REALIZAREA UNUI SITE:

http://www.tismana.ro/ctcraiova/site/index.htm
Visual Basic:

http://www.tismana.ro/ctcraiova/index.htm

Revistă pentru

prietenie, inimă şi

literatură!

Limbajul Pascal de pe pagina ing. Liviu Florian Jianu:
http://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/studii/liviu-florian-jianu

ANUNŢURI SAMANATORUL
Revista «SAMANATORUL» anunţă autorii «Editurii online -

SEMĂNĂTORUL TISMANA» că scrierile lor apărute la editură vor fi
promovate în revistă, http://www.samanatorul.ro/revista/index.htm , la
bibliotecă, http://sites.google.com/site/edituraonline ,  pe bloguri sau pe
site-ul de articole Google, respectiv

http://samanatorul.blogspot.ro/ , http://cleptocratia.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/  dacă achită

integral cotizaţia. Cine a trimis până acum o sumă  parţială şi va achita
până la sfârşitul anului 2012 lunile lipsă din cotizaţia pe anul 2013, vor
primi  DVD-ul nr. 2 al Asociaţiei «Semănătorul Tismana»!

Iată datele când expiră cotizaţia unor membrii ai Asociaţiei Semănătorul Tismana:
5-Vasile Zărnescu - 10.04.2013, 6-Toma Elena - 05.06.2013, 10-Ene Gheorghe -

17.01.2013, 11-Cătălin Rădulescu - 05.07.2014, 12-Emil Bucureşteanu - 07.02.2013,
13-Modran Liviu-Nicolae - 19.09.2013, 14-Cristea Aurora - 30.01.2013, 15-Mihail Mate
- 25.11.2013. Achitând pentru fiecare lună restantă 10 lei, aveţi anul 2013 plătit integral!

LA MULŢI ANI CU OCAZIA ZILEI DE
1 DECEMBRIE

ZIUA NAŢIONALĂ
A ROMÂNIEI

Cu această ocazie vă oferim în paginile următoare
100 de curiozităţi din lumea în care trăim
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Omul cât trăieşte află lucruri noi

    100 de curiozităţi
despre lumea în care

trăim
    Unele dintre statisticile de mai jos vi se vor

părea amuzante în timp ce altele sunt cat se poate
de serioase. Absolut toate sunt menite, insa, sa ne
arate cat de puţine lucruri cunoaştem despre lumea
care ne înconjoară. Demersul nostru include
statistici din absolut toate domeniile de interes, de
la date geografice şi zoologice pană la cele politice
şi militare... un melanj de informaţii mai mult sau
mai puţin inedite care să vă descreţească frunţile
şi care să vă  permită câteva momente de reflecţie...

    1. Furnicile nu dorm niciodată. Cu toate acestea,
în zorii zilei, furnicile se întind asemenea oamenilor
pentru a se dezmorţi.

    2. Aproximativ 90% din populaţia întregii planete
locuieşte în emisfera nordica.

    3. Cimpanzeii şi coţofenele sunt singurele animale
care îşi pot recunoaşte imaginea intr-o oglinda.

    4. Barajul Hoover din SUA a fost proiectat ca sa
reziste pentru cel putin 2.000 de ani. Cimentul folosit
la ridicarea impresionantei construcţii nu se va întări
complet decât peste 500 de ani.

    5. In ciuda aparentelor, doua treimi din suprafaţa
întregului continent african se afla în emisfera nordica.

    6. Daca ţii un caras auriu intr-o încăpere lipsită
de lumină, acesta va deveni, în cele din urmă, alb.

    7. Irlanda este singura tară europeană în care nu
există şerpi.

     8. In provincia Alberta din Canada au fost ucişi
absolut toţi şoarecii. In prezent, este singura provincie
din lume în care nu există asemenea rozătoare.

     9. Ochiul unui struţ este mai mare decât creierul
acestei pasări.

    10. Pentru fiecare om de pe Terra există circa 200
de milioane de insecte. Numai termitele ne depăşesc
intr-un raport de 10 la 1.

    11. Balena albastră este animalul care produce cele
mai puternice sunete (până la 188 de decibeli). Un astfel
de sunet poate fi receptat prin apă la o distanţă de până
la 850 de kilometri.

    12. Te-ai gândit cătă benzină ţi-ar trebui ca sa poţi
înconjura planeta cu propriul automobil? Ei bine, în
rezervorul unui avion Boeing poate încăpea suficient
combustibil încât să poţi face acest lucru de patru ori.

    13. Ştiţi care sunt cei mai mari consumatori de Coca-
Cola din lume? Daca aţi răspuns islandezii, aţi dat
răspunsul corect...

    14. Ştiţi care este apetitul unui furnicar sud-
american? Ei bine, acesta poate ingera până la 30.000
de furnici... pe zi.

    15. Cei mai tineri părinţi din istorie (doi copii cu
vârste de 8, respectiv 9 ani) au trăit în China. Copilul lor
s-a născut în anul 1910.

    16. Vreţi să ştiţi care este regiunea cu cea mai
scăzută criminalitate? Încercaţi Quebec, Canada. Rata
criminalităţii în aceasta zona este similara cu cea
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înregistrată într-un parc Disney World, aproape 0.

    17. Se estimează ca în lume exista circa 1 miliard
de vite. 200 de milioane dintre ele trăiesc numai în
India, acolo unde sunt considerate animale sfinte.

    18. In urma cu 5 ani, 60% dintre cumpărătorii
din supermarketurile lumii plăteau cu bani gheaţă.
Astăzi, procentul este de doar 50%. Se estimează ca
în anul 2011, doar 39% dintre cumpărători au mai
plătit cu bani gheaţă în detrimentul cardurilor.

    19. Pe suprafaţa unui corp uman trăiesc mai
multe vietăţi decât oameni pe întreaga planeta.

    20. Bufnitele sunt singurele păsări care pot
distinge culoarea albastră.

    21. Mamiferele sunt singurele specii vii care
prezintă lobi ai urechilor.

    22. Prefixul telefonic pentru Antarctica este 672.

    23. Deşi nu pare, Chicago este mult mai aproape
de Moscova decât este de Rio de Janeiro .

    24. Lungimea unui elefant este egală,
aproximativ, cu lungimea limbii unei balene albastre.
De asemenea, limba unei balene este mai grea decât
un elefant adult.

    25. Limba unui crocodil este imobila. Ea este
ataşată de cerul gurii acestui animal.

    26. Un om uita, în medie, circa 80% din tot ceea
ce a învăţat într-o zi.

    27. Durata care ii ia unui fulg de zăpadă ca să

ajungă de la nori până pe suprafaţa pământului? Cel
putin o oră...

    28. Cei mai mari iubitori ai cărnii de porc sunt danezii.
În Danemarca există de două ori mai mulţi porci decât
întreaga populaţie umană a acestei tari.

    29. Girafa este singurul animal care îşi poate introduce
limba în ureche. Limba unei girafe adulte măsoară peste
50 de centimetri.

    30. Biblioteca Universităţii din Indiana, SUA, se
scufunda în fiecare an cu circa 2,5 centimetri. Acest
fenomen se datorează unei erori a constructorilor care au
omis să calculeze şi greutatea cărţilor care vor fi depozitate
în uriaşa clădire.

    31. Cele mai numeroase vietăţi de pe Terra sunt
artropodele. Ca un exemplu, până în prezent au fost
descoperite circa 70.000 de specii... de păianjeni.

    32. De peste 4.000 de ani, nicio specie de animal nu a
mai fost domesticită.

    33. In prezent, pentru prima dată în istoria planetei,
numărul persoanelor cu vârste de peste 60 de ani îl
depăşeşte pe cel al copiilor cu vârsta sub 5 ani.

    34. Credeţi ca România este o ţară săracă? Gândiţi-
vă că una din cinci persoane de pe Terra trăieşte cu mai
putin de 1$ pe zi.

    35. In Santa Fe, New Mexico, legea impune ca
animalele de casă să poarte centura de siguranţă în
maşină.

    36. O singura vacă poate produce într-un an mai
mult lapte decât poate consuma un singur om... circa
200.000 de pahare pline cu lapte.

    37. Plajele de nudişti pot fi periculoase pentru navele
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care circulă în apropierea lor. Recent, un iaht cu 60 de
persoane la bord s-a răsturnat pe ţărmul texan al
Golfului Mexic dupa ce toţi pasagerii s-au îngrămădit
pe aceeaşi parte a navei pentru a vedea nudiştii de pe
o plajă din apropiere.

    38. Ştiţi cate emailuri se trimit zilnic în toata
lumea? Peste 35 de miliarde...

    39. Pentru fiecare tonă de peşte prinsă în
oceanele lumii, oamenii aruncă trei tone de gunoi în
aceleaşi ape.

    40. Cea mai mare caracatiţă descoperită
vreodată cântarea 4 tone. A fost vânată în anul 1878,
în nordul Oceanului Atlantic.

    41. Cea mai mare meduză observată vreodată
avea un diametru de 2,3 metri. Tentaculele sale se
întindeau până la 36 de metri.

    42. In statul american, Dakota de Nord, nu s-a
înregistrat niciodată un cutremur.

    43. Hawaii se apropie de Japonia cu aproximativ
10 centimetri în fiecare an.

    44. Rechinii sunt singurele animale despre care se
ştie ca nu se pot îmbolnăvi de cancer.

    45. La Paz, Bolivia, este oraşul cel mai sigur din
punct de vedere al prevenirii incendiilor. Data fiind
altitudinea ridicata la care se afla (peste 3.000 de metri),
cantitatea de oxigen din aer de abia poate susţine un
foc.

    46. Tot în La Paz, temperatura medie este de doar
10 grade Celsius. şi cu toate acestea, niciodată nu s-a
înregistrat o temperatura de 0 grade. Situaţia este
identica şi în Punta Arenas, Chile sau Stanley, Insulele
Falkland.

    47. Absolut toţi creveţii se nasc masculi. Unii dintre
ei devin femele la maturitate.

    48. Daca vreţi sa fiţi în siguranţă în fata unor

nisipuri mişcătoare, întotdeauna să călăriţi un catâar.
Dacă măgarii sau caii se scufundă în nisipurile
mişcătoare, un catâr nu o va face niciodată.

    49. Chiar şi astăzi, 90% din teritoriul Statelor Unite
ale Americii este format din terenuri neamenajate sau
ferme.

    50. Numai marea piramidă a lui Keops conţine
suficienta piatra încât să poate fi construit un zid înalt
de 50 de centimetri care să înconjoare planeta la
Ecuator.

    51. Cel mai mare şarpe veninos din lume este Cobra
Regală. Aceasta poate atinge lungimi de până la 5,5 metri.

        52. O găină poate depune, în medie, până la 19
ouă pe an.

    53. Cel mai mare restaurant McDonalds se afla in...
Beijing, China. Acesta se întinde pe o suprafaţă de 2,6
kilometri pătraţi si are nu mai puţin de 29 de case de
marcat.

    54. Vreţi sa ştiţi în ce ţară se acordă cele mai lungi
concedii? Ei bine, în Franţa statul asigură angajaţilor 5
săptămâni de concediu pe an. Cei mai mulţi francezi
primesc, insă, două luni de concediu anual.

    55. Un cal adult poate consuma într-un an o
cantitate de hrană ce depăşeşte de 7 ori propria sa
greutate.

    56. Ştiţi care sunt cei mai mari consumatori de
fast-food de pe planetă? Răspunsul corect este...
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chinezii. 41% dintre chinezi mănâncă, cel puţin o
data pe săptămână la un restaurant fast-food. Doar
35% dintre americani fac acest lucru.

    57. In rândul elefanţilor africani, atât masculii,
cât şi femelele, posedă fildeşi, în vreme ce la elefanţii
asiatici doar masculii se pot lauda cu fildeşi.

    58. Exista mai mulţi oameni care învaţă limba
engleza în China decât cei care o vorbesc oficial în
Statele Unite (peste 300 de milioane).

    59. Oasele membrelor inferioare ale unui liliac sunt
atât de subţiri încât niciun liliac nu se poate folosi doar
de ele pentru a se deplasa.

    60. Cea mai spectaculoasa evoluţie a preturilor
pe piaţa imobiliară s-a înregistrat în Irak. Daca înaintea
războiului o casa din Bagdad nu se vindea cu mai mult
de 15.000 de dolari, astăzi preţul a urcat până la
150.000 de dolari.

    61. Numai în SUA exista aproximativ 7.000 de
tigri ţinuţi ca animale de casă.

    62. In anul 2004, un studiu arata că una din şase
fetiţe intră în perioada de pubertate la vârsta de 8 ani.
În urmă cu un secol, doar o fetiţă din 100 atingea
pubertatea la aceeaşi vârstă.

    63. Până în prezent, Congresul american a alocat
o sumă de 152.600.000.000 de dolari pentru războiul
din Irak. Suma ar fi fost suficientă pentru a ridica
17.500 de scoli.

    64. Media zilnică a produselor care sunt oferite
spre vânzare pe Ebay este de 18 milioane.

    65. Doar 5% din suprafaţa acoperită de oceane
pe Terra a fost cartografiata atât de detaliat pe cat a
fost suprafaţa planetei Marte.

    66. Vă gândiţi sa jucaţi la loterie? Atunci ar trebui
sa ştiţi ca există mult mai multe şanse sa muriţi în

drum spre o reprezentantă a loteriei decât sa câştigaţi
marele premiu la oricare dintre loteriile lumii.

    67. Adezivul de pe timbrele din Israel a fost tratat
astfel încât sa fie considerat «kusher».

    68. Daca vorbiţi la telefonul mobil timp de o oră,
numărul bacteriilor din urechea voastră va creste de cel
putin 700 de ori.

    69. Anvergura aripilor unui Boeing 747 este mai mare
decât distanţa parcursă de fraţii Wright în primul lor zbor.

    70. Circa 12 copii sunt oferiţi zilnic, în maternităţi,
altor mame decât cele naturale. Aceasta statistică include
toate ţările lumii.

    71. O femelă de dihor poate muri dacă, odată intrată
în călduri, nu îşi va găsi un partener mascul.

    72. Absolut toţi copiii se nasc fără rotule. Ele se
formează complet în intervalul de vârstă de 2-6 ani.

    73. O persoană are în medie 1.460 de vise în fiecare
an.

    74. Un om, consumă, în medie, de-a lungul vieţii, o
cantitate de hrană egală cu greutatea a şase elefanţi
maturi.

    75. In spaţiu, astronauţii nu pot plânge. In lipsa
gravitaţiei, lacrimile nu pot curge (nici flatulenta nu este
posibila în stare de imponderabilitate).

    76. Aproximativ 6.000 de fulgere lovesc Pământul
în fiecare minut.

    77. In Bangladesh există o lege care permite
autorităţilor să aresteze elevii cu vârste mai mari de 15
ani care copiază la examene.

    78. Cel mai întâlnit nume bărbătesc de pe planetă
este Mohammed.
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Curiozităţi trimise deNelu Băbău

Citiţi şi propuneţi eseuri şi poezii
pentru această revistă:

http://tineritismana.blogspot.ro/

    79. Până în anul 1796, în SUA a existat un stat pe
nume Franklin. Astăzi, el este cunoscut sub numele de
Tennessee.

    80. Aţi considerat vreodată că proiectul românesc
«laptele şi cornul» are prea multe hibe? Intr-o şcoală din
Virginia, SUA, elevii cu vârste intre 7 si 10 ani au fost
serviţi, în cadrul unui proiect asemănător, cu cockteiluri
margaritas. In urma scandalului de proporţii care s-a iscat,
a reieşit ca distribuitorii produselor confundaseră
limonada cu celebrele cockteiluri.

    81. In Anglia este interzis prin lege ca vânzătoarele
din magazine să îşi servească cu topless clienţii.
Excepţie fac doar magazinele de peşti exotici din
Liverpool.

    82. Doar o singură persoană din 2 miliarde va atinge
vârsta de 116 ani.

    83. Februarie 1865 este singura lună din istorie în
care nu a fost înregistrată lună plină.

    84. In fiecare an, mai mulţi oameni sunt ucişi de
măgari decât în accidente aviatice.

    85. Numele original al Băncii Americii a fost Banca
Italiei.

    86. Cea mai mare piaţă de desfacere pentru limuzinele
BMW 760Li este China. Preţul unei astfel de maşini poate
urca până la 200.000 de dolari, mai mult decât câştigă
majoritatea cetăţenilor chinezi într-o viata.

    87. In fiecare an, 60 de milioane de litri de petrol şi
ulei sunt deversate în râuri şi fluvii până în oceane.
Cantitatea o depăşeşte pe cea pierdută de petrolierul
Exxon Valdez în anul 1989 (unul dintre cele mai mari
dezastre ecologice din istorie). Statistica se referă numai
la Statele Unite ale Americii.

    88. Michael Jordan, celebrul baschetbalist american,
câştigă anual din reclamele pentru compania Nike mai
mult decât toţi muncitorii din fabricile Nike, luaţi la un
loc, din Malaezia.

    89. Cele mai mari nave transoceanice plătesc cate
250.000 de dolari de fiecare dată când străbat Canalul
Panama. Trebuie spus că o treime din economia acestui
stat este susţinută de acest canal.

    90. Un singur avion Boeing 767 este format din nu
mai puţin de 3.100.000 de piese diferite.

    91. Durerea are şi ea o unitate de măsură. Aceasta se
numeşte «dol» iar instrumentul menit sa măsoare
durerea se numeşte dolorimetru.

    92. Se estimează ca în Rusia exista mai multe

bancnote de 100 de dolari decât pe teritoriul Statelor
Unite ale Americii.

    93. V-aţi întrebat ce a fost mai întâi, oul sau găina?
Biblia a răspuns deja la această întrebare. Conform
Genezei 1:20-22, găina a apărut înaintea oului.

    94. In absolut toate ţările lumii, indiferent de
cultură, religie sau zona geografică, soldaţii executa
salutul numai cu mana dreaptă.

    95. Intr-un studiu cu privire la relaţi i le
interfamiliale, 80% dintre bărbaţii căsătoriţi au
declarat că şi-ar lega destinele de aceeaşi femeie dacă
ar putea da timpul înapoi. Doar 50% dintre femei au
declarat acelaşi lucru.

    96. 90% dintre speciile de păsări sunt monogame.
Doar 3% dintre mamifere au aceleaşi preferinţe.

    97. De fiecare dată când linge un timbru, un om
consuma 1/10 dintr-o calorie.

    98. Un sfert dintre oasele unui organism uman se
află numai în picioare.

    99. In urmă cu 3.000 de ani, majoritatea
egiptenilor antici nu trăiau mai mult de 30 de ani.

    100. Unghiile de la degetele mâinilor unui om
cresc de patru ori mai repede decât cele de la
picioare.

.
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IMPORTANT!
 Rugăm cu tot respectul autorii «Sămănătorul» să citească mai
întâi titlurile celor aproape 1000 de documentare - pe paginile

noastre specializate în filme documentare, vedeţi mai jos - şi apoi
să ne sugereze un film pentru un link aici!

Primim zilnic peste 20 de propuneri de filme, propuneri făcute
degeaba pentru că filmele le-am propus demult! Pierdem timpul,

nu asta este menirea revistei!
Prouneţi filmele dvs. originale, cu ilustraţii ale poeziilor, eseurilor,

reportajelor, etc. realizate de dvs. sau prietenii/admiratorii dvs.
Avem cum bine ştiţi contul nostru:

http://www.youtube.com/user/semanatorul/

Avem site-urile noastre pentru filme documentare!
FILME PE CATEGORII:

https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/filme-documentare
https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/filmedocumentare
https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/filme-romanesti
https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/teatru-radiofonic

Alegeţi-vă singuri filmele potrivite!
Nu aşteptaţi să vi le trimită alţii, apoi să le dirijaţi la noi deşi le avem!

Multe au un caracter diversionist, aveţi grijă!

Doctorul american spune:

- La noi, în America, medicina e aşa de avansată, că scoatem un rinichi de la unu', il
transplantăm la altu' şi dupa 6 săptămâni, ăla deja îşi caută de lucru!

Doctorul german răspunde:

E nimica toată; la noi, în Germania, scoatem un plamân de la unu', îl transplantăm la
altu' şi după 4 săptămâni ăla deja îşi caută de lucru!

Doctorul  rus spune:

- Nici asta nu-i mare scofală; la noi, în Rusia, scoatem 1/2 de inimă de la unu', o
transplantăm la altu' şi după 2 săptămâni ,amândoi deja îşi caută de lucru!

La care doctorul român, amuzat :

- N-avem ce să comparăm, toţi sunteţi înapoiaţi faţă de noi; la noi, în România, am
luat câţiva  fără creier şi fără inimă, i-am pus în fruntea ţării şi acum toţi ne căutăm de
lucru...

Banc trimis de cineva!

Ca în vremea lui Ceauşescu!
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APELĂM LA COLABORATORII NOŞTRI, SĂ NE FACĂ O DONAŢIE CÂT DE MICĂ
PENTRU A FI PUBLICAŢI ÎN SITE-URILE «Sămănătorul» sau în alte publicaţii ale

Asociaţiei «Semănătorul Tismana»!
Cerem sprijinul tuturor - cititori, autori, colaboratori -  pentru ca site-urile şi apariţia revistei

«Sămănătorul» să continue! Ele nu pot apare fără sponsori! Fiţi solidari pentru a-i susţine prin
cotizaţie pe studenţii şi pensionarii singuri sau cu pensie mică, ca să-şi publice şi ei scrierile

gratuit la editura online pe bloguri sau site-urile Google !

DORIM IAR UNITATE, SOLIDARITATE, COEZIUNE, FRATERNITATE!
VREM O ROMÂNIE NORMALĂ, NAŢIONALĂ ŞI NU UNA A FIECĂRUIA!

Membrii cotizanţi, redactorii şi donatorii de carte  sunt rugaţi să ne trimită adresa lor (inclusiv
cod poştal) pentru a primi gratuit legitimaţia şi  DVD-AST-2  cu următorul conţinut:

- TOATE revistele Semănătorul  apărute din mai 2011 şi până în prezent dar şi alte reviste
- Un documentar, un film artistic,  filme HD, filme 3D vizibile cu ochelari roşu-albastru
- 200 de diaporame Power Point, muzică cu rapsozi populari
Donatorii de cărţi în valoare de peste 120 lei, reprezentând cotizaţia pe anul 2012, sunt:
Mircea Vâlcu Mehedinţi, Guţă Alexandru şi Ion Untaru
REDACTORII PERMANENTI: Alexandru Melian, Cezarina Adamescu - critică literară, Al Florin

Ţene - crtitică literară, Dr. George Anca - scrieri şi traduceri vizând minorităţile, Pr. dr. Alex.
Stănciulescu Bârda - sfaturi privind credinţa în Dumnezeu şi buna purtare. Pe teme de religie dar
şi alte teme, colaborează Iuliu-Marius Morariu, Ionuţ Hens, Silviu-Aurelian Jimborean, studenţi,
recenzii scrieri de religie ortodoxă. Rugăm adresa pentru primirea DVD-AST-2 pe anul 2013.

Iată mai jos donaţia de carte a scriitorului ION UNTARU (din fiecare, mai multe exemplare)

DVD-ul se trimite şi oricărui cititor care sposorizează cu 20  lei  Asociaţia "Semănătorul
Tismana" prin mandat postal-Asociatia Semanatorul Tismana,  presedinte Nicolae Tomoniu Str. Tismana,
nr. 153, Cod postal 217495 Tismana, Jud. Gorj sau prin transfer bancar Asociaţia Semanatorul Tismana,
Cod fiscal C.I.F. 29532170 Cont Iban  RO45RNCB0149125641110001  BCR filiala Gorj, Cod SWIFT -
RNCBROBUXXX

Cititorii pot descărca ARHIVA COMPLETA ONLINE a "Revistei Sămănătorul" :
 http://www.samanatorul.ro/revista/index.htm
E-mail-uri folosite de Asociaţia "Semănătorul Tismana": posta@samanatorul.ro şi

redactie@samanatorul.ro   atenţie,  posta si redactie fără diacritice

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


