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CUM S-A NĂSCUT “SEMĂNĂTORUL” !

După ce creasem mai multe site-uri pe Internet între
anii 2000-2006, eram deja cunoscut în lumea virtuală. Pe atunci,
reţeaua Internet era abia la începutul exploziei sale iar posibilii
jurnalişti  erau căutaţi cu lumânarea.

Tavi Mihăescu, pe jumătate evreu, din Craiova, m-a
ţinitit că “aveam vână”. Fugar în Germania, crease acolo
împreună cu vechi ţărănişti “, FORUMUL ACADEMIA ILIE
LAZAR, invitându-mă să particip cu articole la publicaţia sa
“Euro-Observator”. I-am spus că eu sunt liberal, că nu-mi convine
grupul său decât dacă acceptă susţinerea capitalului românesc
şi dezvăluirea matrapazlâcurilor legate de “privatizările” ce deja
înghiţiseră o bună parte din avuţia economică a României. “Nu
contează, scrie liber, acceptăm şi un liberal printre noi !”

Pe filiera din Germania, de la grupul *EUROPA-
CRESTINA@yahoogroups .com* am aflat că *IN CURAND,
APARE "SEMANATORUL" *, anunţ făcut prin site-ul informativ
al lui Artur Silvestri ANALIZE SI FAPTE/ Buletin ARP NR.19 /
2006.

*VA TREBUI SĂ FIE UN TUNET* scria Ion Marin
Almăjan. "Semănătorul" va trebui să fie un tunet peste suflarea
intelectuală românească. Dacă nu, se va pierde in şirul
anonimelor reviste electronice.

*SUNT SIGUR CA PUBLICATIA VA FI
REPREZENTATIVA* scria LUCIAN HETCO, directorul revistei
AGERO, Stuttgart.”Să dea Dumnezeu să fie bine şi să aveţi
multumire şi recunoştinţa semenilor, pentru efortul ce il depuneţi
şi aici, ca şi în atâtea alte locuri. Foarte bine faceţi, veţi avea
cititori elevaţi şi veţi fi prezenţi pe mapamond, căci sunt sigur
că publicaţia va fi reprezentativă”.

 *TRADITIA INSEAMNA CREATORI DE ISTORIE
EUROPEANA*, scria şi SORIN PALIGA. “Pare cel puţin
interesant. O nota doar: "Semănătorul" pare oarecum învechit.
Tradiţia româneasca nu înseamnă doar semănători şi plugari.
Înseamnă şi domni, domnitori, jupani, boieri şi creatori de istorie
europeană”.

*MA PASIONEAZA TOT CE ESTE DIFERENTA
SPECIFICA* scria Elisabeta Iosif. “Mă pasionează, mă
interesează tot ce este  cultură, patrimoniul cultural însemnand
perenitate, identificare natională, diferenţa specifică românească
în marea cultură  europeană. Ştiu că vor apărea revistele
Semănătorul şi  Columna lui Traian. Nu ştiu ce rubrici vor
cuprinde, nu am alte detalii. Dacă consideraţi oportun, mi se
pare interesantă revista Semănătorul şi aş dori să fac parte din
colectivul de redacţie. Vă puteţi baza pe experienţa mea
redactională”.

Cu tot acest entuziasm iniţial, nimeni nu face alt pas cu
excepţia lui Artur Silvestri  care cumpără domeniul

Aniversare:

REVISTA “SĂMĂNĂTORUL”
LA TREI ANI !

www.tomoniu.ro
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www.semanatorul.ro în zadar. Nimeni din cei de mai înainte,
deşi interesaţi, nu se angajează la învierea “Semănătorului”.
Fiecare îşi face propria revistă online, Lucian Hetco secondat
de tinere condee precum Diana Popescu (M.D. Pop), crează
revista www.agero-stuttgart.de unde-i momeşte pe mulţi: Ion
Marin Almăjan, Sorin Paliga, Cezarina Adamescu, Melania Cuc.
Elisabeta Iosif, va infiinţa şi ea mai târziu, “Cetatea lui Bucur”.

Cu alte cuvinte, preconizata revistă "Semănătorul" se
născuse moartă!

Jurnalismul la “Euro-Observator” a mers cât a mers,
până la bomba mea din anul 2007, “Războiul marilor oligarhii”.

Titram: “BĂTĂLIA DECENIULUI: Interesele nemţilor de
la OMV se întretaie cu interesele românului Patriciu în Balcani!”

Iar în articol dădeam lucrurile pe faţă:
“Adevărul este că în data de 20 martie 2001,

reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional care criticau lipsa
unui program de guvernare viabil, primiră din partea lui Adrian
Năstase, un puternic şut în fund. Cităm: "Nu avem nevoie, în
realitate, de un acord cu F.M.I. România a depăşit această
dificultate şi rezervele Băncii Naţionale sunt suficiente pentru a
asigura funcţionarea bugetului".

Abia acum oligarhii americani se treziră! PSD-ul trebuia
distrus pe o campanie de denigrare a mini-oligarhilor numiţi
baroni români iar Stolojan şcolit pe timpul activităţii sale la Banca
Mondială, trebuia reactivat pentru aducerea lucrurilor pe făgaş
normal. Deoarece Programul pentru ajustarea sectorului privat
PSAL – 2 fusese din start compromis. Degeaba plantaseră ei
în 27 aprilie 2000, în fruntea acestui program pe Traian Băsescu
dacă nu era în stare să-şi ducă misiunea la capăt!”.

Şi încă o selecţie:
 “Ce nu înţelesese preşedintele-coordonator Băsescu

şi echipa sa constituită în Comitetul de coordonare a
implementării  PSAL2 din care mai făceau parte şi Valeriu Stoica,
ministrul Justiţiei, Decebal Traian Remes, ministrul Finanţelor
Radu Berceanu, ministrul Industriei si Comerţului?

Nu înţelesese un lucru esenţial. Banca Mondială pe
lângă faptul că acţiona practic, mai analiza şi informaţiile
esenţiale desfăşurării programului FMI. Banca sprijinea ceva
concret şi de mare preţ: programul de privatizare al Guvernului
României prin intermediul programului PSAL 2, incluzând
obiective si termene pentru privatizarea societăţilor comerciale
de stat şi a instituţiilor financiare. Adică avuţia României.

Marinarul Băsescu care dormea în voie la cârmă, s-a
trezit abia atunci când Banca Mondială identifica pachete de
societăţi din cadrul cărora un număr minim de societăţi era
selectat pentru privatizarea caz cu caz si pentru restructurare.
Dar cea mai mare mană cerească pentru Băsescu a fost atunci
când Banca Mondială identificase întreprinderi concrete, cum
ar fi Alro, Alprom si Petrom. Cheia succesului lui în ridicarea pe
podiumul cel mai înalt din România, visul oricărui român de a
deveni un nou Ceauşescu cu renume mondial, putea să depindă

Scriitor membru

al LSR -Gorj
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Citiţi  articolul «Războiul marilor oligarhii»: http://www.tomoniu.ro/opinii/oligarhii.htm
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de acest program şi acordul cu Banca Mondială privitor la
strategiile de privatizare a acestor entităţi.  România putea fi
sfârtecată în linişte! Presa vândută deja ameţea poporul vorbind
de adoptarea ulterioară a unui proces de licitaţie „clar, deschis
şi transparent”, folosind serviciile „consultanţilor de investiţii
calificaţi”, intr-o „manieră consecventă cu politica Bancii
Mondiale!”

Timpul trecu şi vremea când viţeluşii româneşti ai lui
Năstase trebuiau înţărcaţi de la suptul economiei româneşti se
apropia de sfârşit. Se pregăteau la supt tăuraşii Băncii Mondiale
prin tripletul Basescu-Stolojan-Stoica.

Dar de unde apare în această ecuaţie şi hoţomanul de
Stoica? Răspunsul e mintea găinii! Pentru Băsescu fusese
simplu să-i fure scaunul şi partidul PD lui Petre Roman. Dar
Stolojan, mai nepriceput în politică, fu nevoit să-i promită o ţâţă
de supt şi lui Stoica, acesta păstorind PNL-ul.

Aşadar, cu Stolojan în fruntea PNL şi Băsescu în fruntea
PD naşterea Alianţei DA nu crea probleme. Problema venea
din altă parte: taciturnul Stolojan propus preşedinte al României,
nu prea avea mari şanse în faţa voiosului şi guralivului Năstase.
Băsescu gândi că ar avea mai multe şanse el. Iar dacă Alro i-ar
reveni lui Stolojan adăugând promisiunea fotoliului de prim
ministru, ba având pe lângă toate astea şi sprijinul masiv al
nemţilor de la OMV, Palatul Cotroceni ar fi fost ca şi cucerit!

Rocada fu simplă. Basescu fu nevoit să-i scape câteva
lacrimi impresionante iar Stolojan, chipurile bonav, îşi petrecu
cele mai frumoase zile ale vieţii sale in cabanele OMV din Alpii
Bavarezi creând viitoare scenarii.”

Redacţia de la “Euro-Observator” luase foc! Ţărăniştii
din Germania, care apărau interesele austriecilor de la OMV în
România, propuseră excluderea mea din grup! Tavi Mihăescu
gândi însă un sondaj: “Votăm pe Băsescu la preşedinţia
României?”. Părerile fură împărţite, DA=NU, iar Tavi decise:
votăm Băsescu. Mi-am luat soarta în propriile mâini. Le-am
scris ţărăniştilor un ADIO cu ghimpi şi am pus articolul pe site-
urile mele.  La 1 Mai 2007, 1h57, primesc pe e-mail:

 Dragă Domnule Profesor Tomoniu,
 Am văzut acum indicat în mesajele zilnice din "Euro-

Observator" articolul dedicat "Războiului marilor oligarhii", pe
care, citindu-l cu interes, înţeleg că îl puneţi la dispoziţia celor
ce vor să-l publice deşi, ziceţi cu amărăciune, " nu vor câştiga
nimic". Bănuiesc că se află la noi, încă, români capabili să îl
difuzeze în reviste şi ziare de mai mare răsunet decât cele ce
le-am înfiinţat acum câteva luni. În orice caz, l-am anunţat , ca
"link",acum în " Analize şi fapte". Şi îl voi publica mâine după
prânz în revista "EPOCA", la pagina web http://
revistaepoca.wordpress.com care este citită de categorii mai
largi decât alte din publicaţiile mele, destule din ele destul de
specializate. Mai mult ce să va spun? Suntem în mâna lui
Dumnezeu. Dar nu vom pieri.

 Cu drag, Dr. Artur Silvestri
Nu era prima scrisoare de la Artur Silvestri. La 25 Martie

2007, 18h51, In ziua de Bunavestire, imi expusese programul
său literar privind reînvierea unor reviste de la începutul sec.
XX: "Ideea de origină nu a fost "să public reviste on-line" (aceasta
o poate face oricine şi, dacă este capabil, să o şi facă în viitor)
ci să creez  un program cultural  definit şi cu obiective ce
constituie astazi priorităţi. Acesta este un program nu de "ripostă"
ci de "re-cucerire", de completare de informaţie şi de alternativă,
spărgand "nucleul dominant" ce impune teme, idei şi nume
intr-un canon restrictiv care - dincolo de aspectul simplificator
- ucide prin omisiune,"etichetism "stupid şi intrerupere de
continuitate acolo unde trebuie sa existe echilibru şi fruct în
evolutiile noastre".

Era un program minunat şi dacă nu “ne iubeam” încă,
era pentru că Artur Silvestri avea o redacţie instruită pe site-
uri predefinite wordpress.com care folosea un şablon simplu
şi eficace dar inert. Ori, eu ca webmaister, prof. de informatică
pe atunci, doream libertate de mişcare: script-uri personale,
inserţie media şi mai ales, site-ul simplu www.semanatorul.ro
pe care să-l gestionez singur, fără să-şi bage nasul angajatele
sale. Cum acest domeniu îl ocupase deja Artur, mi-am făcut
singur o serie de site-uri şi un catalog de link-uri rapide spre
toate publicaţiile lui Artur Silvestri. A fost entuziasmat, mai
ales de site-urile mele www.tismana.eu şi www.tomoniu.ro

S-a decis să nu treacă domeniul semanatorul.ro pe
platforma wordpress şi să-l activeze pentru mine ca
webmaister. Am colaborat pentru finalizarea lui, până prin
iarnă. La 06.12.2007, 23:18, printr-un mail, după ce
încheiasem masa de Sf. Nicolae şi cu puţin curaj, i-am pus
condiţiile mele. Doar lucrasem o jumătate de an la
construcţia "Semănătorul"! 1.- Site-ul "va da posibilitatea
cititorului să fie informat despre proiect, despre scopurile lui,
despre cine poate participa precum şi istoricul acestui proiect
initiat acum un secol de către Cosbuc şi prietenii lui prin revista
"Semanatorul" ". Adică, recunoaşterea paternităţii revistei lui
Coşbuc, la Tismana. 2. Ceream bani pentru munca mea, de
fapt pentru site-urile făcute, Romarg voia bani ca să menţin
tismana.eu şi alte site-uri. Nu-i ceream însă direct, deşi nu
era o ruşine să fii plătit pentru lucrul tău: "Cu plata ar fi mai
motivati, mai ales tinerii din Tismana care acum sunt şomeri.”

Bineînţeles vorbeam despre tinerii Fundaţiei Tismana!
Restul este istorie! Ca să-l parafrazez pe Iorga, restul este
“O luptã literarã” a lui Nicolae N. Tomoniu:

- 2007 - creează site-ul literar www.semanatorul.ro cu
adrese ale tuturor publicaţiilor ARP-Asociaţia Română pentru
Patrimoniu, preşedinte Artur Silvestri

- lucrează ca redactor împreună cu  preşedintele
fonator Artur Silvestri  la Editura online Semănătorul,  până la
decesul acestuia la 30.11.2008. Conduce singur redacţia
Semănătorul, de atunci şi până azi,  timp 6 ani, cu toate că
după 3 ani de doliu, ARP taie finanţarea şi închide site-urile
create.

- infiinţează revista „Sămănătorul”,  Anul I. Nr. 1 - mai
2011, care apare în locul Buletinului Info nr. 5/2011,
“SEMĂNĂTORUL”,  lansat de acesta la 1 ianuarie 2009

- în august 2011 este primit în Liga Scriitorilor Români
– Cluj Napoca, legitimaţie nr. 387

- la 1 dec. 2011, ARP- Asociaţia Română pentru
Patrimoniu, suspendă finanţarea pentru revista „Sămănătorul”,
dar, ca director, scoate un număr special de Crăciun

- la 1 ianuarie 2012, înfiinţează Asociaţia „Semănătorul”
Tismana, crează site-ul www.samanatorul.ro pentru că
domeniul www.semanatorul.ro fusese suspendat, apoi
continuă apariţia  revistei „Sămănătorul”, ca director, sub egida
noii asociaţii şi cu apariţie pe noul site.

- la 9.01.2013 înfiinţează Editura „Semănătorul”
Tismana, la 22.01.2013 obţine ISSN pentru revista online
„Semănătorul” Tismana” iar  în octombrie, ISSN şi pentru
revista tipărită

- tipăreşte cărţi deja existente la Editura online
Semănătorul,  lunar promovează noile apariţii prin revista
lunară online (36 nr. apărute + 2 ed. speciale) şi prin revista
tipărită aflată la al 7-lea număr în luna mai 2014

- Organizează şi participă la lansări de carte ale autorilor
„Semanatorul”, la lansarea din 10 mai acordă prin brevet
Medalia „Semănătorul Tismana” mai multor scriitori.

(Istoria “Sămănătorul” va continua!)
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ALEXANDRU MELIAN -
(n. 1939, Luizi-Calugara, Bacau). Critic

literar, eminescolog, dizident
anticeausist.

NOTĂ. Se cuvine acum, la trei ani de la prima
apariţie a revistei «Sămănătorul», să ne aducem aminte
cine a fost în viaţa sa, domnul Alexandru Melian. Pentru
că a trecut timp de atunci, au venit scriitori noi la revistă,
alţii au plecat, preferând să colaboreze la revistele recent
înfiinţate în oraşul lor.

 Azi, ştiu toţi cititorii noştri: filologul A. Melian este
redactorul permanent al rubricii  «În numele speranţei»

Au fost fanatici ai unor partide politice care au
strâmbat din nas, reproşându-ne că o revistă literară nu
trebuie să facă «politică». Iată! S-au convins fanaticii luna
aceasta, după alegerile parlamentare, că ceea ce făcea
redactorul nostru permanent era o atitudine civică corectă,
responsabilă faţă de naţia noastră română pe care o calcă
în picioare nu numai «partidul lor iubit» dar întreaga
Europă a extremiştilor, prieteni ai «iubiţilor» noştri
politicieni, pe care i-am trimis la Bruxelles să ne hulească!

 Demult atrăgea atenţia dl Melian că poporul român
a fost trădat de cei aleşi! Că, prea mult seamănă asuprirea
de azi cu cea din vremea lui Ceauşescu. Când acest om,
cu riscul de a înfunda puşcăria, a ridicat glasul, cum îl
ridică şi acum când ţara e înjosită de toate partidele ce şi-
au schimbat hoţeşte numele şi de toţi politicienii care au
migrat în aceste şandramale politice proaspăt vopsite!

Pentru verticalitatea sa şi atitudinea sa civică,
permanentă, în folosul cititorilor, atrăgându-le atenţia să
nu se lase amăgiţi de găselniţele partidelor de a-şi
ascunde practicile sociale dezastruoase şi hoţiile din
avuţia poporului nostru, Asociaţia «Semănătorul Tismana»
a acordat distinsului prof. univ. doctor în filologie Alexandru
Melian «Medalia Semănătorul Tismana».

Pentru tot ce a făcut pentru revistă, pentru libertatea
ţării, pentru binele ei! Recitiţi acest articol care datează
de începuturile revistei «Sămănătorul» şi cunoaşteţi mai
bine OMUL Alexandru Melian!

Sămănătorul - Anul IV.  Nr. 5(6) - mai 2014 - PORTRET de dizident

Volumul revizuit şi adăugit de critică de literară al lui
Alexandru Melian „Polemici implicite” apărut la „Semănătorul
- Editura on-line”, în februarie 2011, pe lângă valoarea lui
literară de necontestat - reprezentând un izvor nesecat pentru
studenţii de la litere – conţine în capitolul al IV-lea, un subiect-
bombă sub modestul titlu „Efemeride întru neuitare”.

Aflăm astfel, cu uimire, din acest capitol şi din anexe,
că temuta securitate a lui Ceauşescu a fost umilită timp de
aproape opt ani, că toate mijloacele sale profesionale,
sprijinite de cea mai sofisticată tehnică de urmărire - furată
de serviciile noastre secrete din occident - n-au fost în stare
să găsească acel subversiv individ supranumit „Clandestinul”,
care a periclitat în mod grav ordinea internă a statului
comunist. Aventura acelui om care a pornit de unul singur
un război de uzură într-un moment când regimul comunist
era puternic consolidat, în toate structurile sale, o vom detalia
în rândurile ce urmează.

Totul a început când regimul totalitar ceauşist a simţit
în plin plex nu mai puţin de şapte gloanţe: la 15 mai 1982,
ofiţerii securităţii retraseră de la oficiile poştale bucureştene
şapte scrisori incriminând racilele sistemului comunist şi ale
conducătorului său „preaiubit”, Nicolae Ceauşescu. Una din
scrisori era adresată direct Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, trei erau adresate ambasadorilor SUA,
Austriei şi RFG iar trei erau trimise celor mai citite publicaţii
de atunci: „Scânteia”, „Flacăra” şi „România liberă”. Suficient
ca zvonul să se întindă ca râia. La securitate, dosarul
scrisorilor, deschis pentru soluţionare sub numele generic
„Clandestinul”, îl primi o echipă de ofiţeri de securitate care
porni imediat în identificarea maşinilor de scris „Consul” -
marcă folosită la dactilografiere - şi la recoltarea de probe
de scris de la suspecţi. Cazul era însă departe de a fi
rezolvat.

La nici trei luni de la scânteia care

Alexandru Melian
doctor în filologie

Motto : „Frontul Salvării Naţionale nu mi-a fost furat, - fiindcă el era destinat să aparţină tuturor -
el a fost trădat... In spiritul şi în litera lui... Cei care şi-au asumat gestionarea Revoluţiei n-au reuşit (n-au
vrut, n-au putut), nici la început nici mai apoi, - indiferent de culoarea politică - să realizeze un FRONT al
tuturor românilor, uniţi în efortul frăţesc de re-zidire a ţării şi a oamenilor ei, n-au reuşit (n-au vrut, n-au
putut) sa SALVEZE ţara de sărăcie, într-un spaţiu binecuvântat de Dumnezeu să nu fie deloc sărac, de
injustiţie şi impostura, de incompetenţă şi ticăloşie, n-a reuşit (n-a vrut, n-a putut) să grădinărească şi să
apere valorile NAŢIONALE care ar fi putut uni şi salva. Deci drama mea este aceea a unei fiinţe trădate.”
Scrisoare, Alexandru Melian, Gieres-Franţa, 22.02.2011 .

Scriitor

medaliat de

Asociaţia

Semănătorul

Tismana
SANDU MELIAN -

OMUL CĂRUIA I-A
FOST TRĂDAT FSN-ul

§1. DE UNUL SINGUR
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se aprinsese, securiştii aflaţi în misiune
de rutină în zona magazinului „Cocor”
simţiră cum le zboară pe sub nas cinci
fiţuici anti-regim, aruncate, – aşa cum vor
afla ei mai târziu - de la etajul al IV-lea al
magazinului. . Era un scris cursiv,
tipografic, majuscul iar la multiplicare se
folosise clasica plombagină. Se întâmpla
la 4 august 1982 iar scrisul fu recunoscut
fără echivoc, în toamna anului următor,
în alte trei scrisori trimise aceloraşi
publicaţi i : „Scânteia”, „Flacăra” şi
„România liberă”.

Spre dezamăgirea lor, tot ce
putură raporta în anii următori „sticleţii
securităţii”, fu o nouă difuzare anti-regim la Casa Pionierilor
din sectorul I şi o scrisoare adresată primului secretar al U.T.C.,
Nicu Ceauşescu.

Anii treceau însă şi scânteia pusă de Alexandru Melian
nu dăduse naştere vreunei cât de mici răzmeriţe. Anul 1989
era însă anul congresului al XIV-lea al P.C.R. iar în ţară, ca şi
în lume, se simţea valul unor schimbări profunde. Din răsărit
adia „perestroika”, vânt rece al schimbării profunde a sistemului
comunist, iniţiat de Mihail Gorbaciov. Spre apus bătea vântul
libertăţii iar sârma ghimpată de la graniţe devenise o relicvă
inutilă. Venise vremea eliberării maselor populare din Cortina
de Fier iar lectorul universitar Alexandru Melian îşi dădu seama
că trebuie să dea şi scânteii lui anticeauşiste un caracter de
masă. Iată ce spune el în interviul dat ziarului „Republica” la 6
octombrie 1997: „Oamenii trebuiau să înţeleagă că în spatele
acestor mesaje nu se află un om singuratic şi disperat ca şi ei,
ci o organizaţie puternică, un front. Un front care cheamă la
salvarea ţării”.

De aici şi până la semnarea viitoarelor lui acţiuni, sub
genericul „Frontul Salvării Naţionale”, n-a mai fost decât un
pas. Iar lumea simţea în spatele acestei sintagme o forţă mult
mai mare decât a unui unic cetăţean, în inimile tuturor se
instala speranţa de schimbare iar în interiorul zidurilor
securităţii se instala o strategie nouă. In locul unui colectiv
anemic, care nu ajunsese la nici un rezultat în cazul dosarului
„Clandestinul”, fu numită o nouă echipă de ofiţeri mai
experimentaţi, conduşi de maiorul Viorel Tache. Nu fu greu
pentru acesta de a identifica în „Frontul Salvării Naţionale” nu
o grupare amplă ci implicarea unui singur personaj, numit
provizoriu într-un alt dosar, „Intelectualul”. La 4 mai 1989 el
întocmi superiorilor săi o notă prin care arăta că „Intelectualul”
şi „Clandestinul” sunt una şi aceiaşi persoană iar similaritatea
expresiilor era mai mult decât evidentă. Astfel, „Clandestinul”
folosea sintagmele: „în acest al 12-lea ceas”, „Ţara este în
pragul catastrofei”, „perspectiva vărsărilor de sînge” iar
„Intelectualul”: „am ajuns în al 12-lea ceas”, „situaţia
catastrofală în care a fost adusă ţara”, „de a evita vărsarea de
sînge”.

Identificarea autorului, în persoana lui Alexandru
Melian, avea să se producă însă abia la 4 octombrie 1989: o
expertiză grafică între cererea prin care se solicita miliţiei
aprobarea deţinerii maşinii de scris „Consul” şi manifestul
„Nicolae Ceauşescu – tiran iresponsabil şi trădător odios”  -
difuzat la 26 ianuarie 1989 – a fost de ajuns. Acesta fusese şi
scopul securităţi i  atunci când ceruse lui Ceauşescu
amprentarea tuturor maşinilor de scris din România.

Arestarea disidentului n-avea însă să se producă
niciodată: în toamna anului 1989, securitatea
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avea alte scopuri mai mari iar Alexandru Melian devenise în
contextul acestora, un factor insignifiant.

§2. PROFESORUL MELIAN COPLEŞIT DE REVOLTA
DE MASĂ, DE OPORTUNIŞTI ŞI DE SPIONI

Ceea ce e important în capitolul „Efemeride întru
neuitare” este degajarea intenţionată a autorului de scopurile
oportuniste ale contestatarilor regimului, atât în marile acţiuni
decembriste dezorganizate, cât şi în cele organizate de „Frontul
Salvării Naţionale” al grupării Iliescu, pentru răsturnarea lui
Ceauşescu. Astfel, autorul spune că:

„S-a aflat de la primele ore ale revoluţiei alături de tinerii
din piaţa Universităţii, iar fiica lui, - bătută bestial pe str. 13
Decembrie - a fost închisă la Jilava de unde s-a întors cu o
experienţă de viaţă cumplită. Dar mai ales, el n-a preluat nici
„un fotoliu din vârf”. N-a beneficiat nici măcar în facultatea unde
predă de 25 de ani de reparaţia de a fi propus spre avansare
profesională, dat fiind că de 15 ani se află pe acelaşi post de
lector.

Sunt nevoit să fac aceste mărturisiri pentru că mi-e
greu să suport întinarea unor idei şi a unor gesturi care s-au
născut din suferinţă şi revoltă, iar nu din meschine calcule de
arivist”.1

Copleşit de evenimente, el se retrage modest din
puhoiul protestatarilor cu gând de căpătuire punând pe seama
unor coincidenţe utilizarea de către alţii a inovaţiei sale,
sintagma „Frontul Salvării Naţionale”.  Consideră că gesturile
lui îşi ajunseseră scopul, deşi se observa că ceva nu ieşea
cum ar fi trebuit. Iată cum relatează autorul momentele:

„Aş vrea să vă spun că în entuziasmul primelor zile de
după căderea dictaturii am simţit nevoia să merg la Televiziune
să-mi împărtăşesc bucuria fără de margini şi să destăinui
această coincidenţă care mi se părea simbolică şi de un bun
augur (fiindcă, după părerea mea, n-ar fi fost de loc ruşinos,
ba dimpotrivă, dacă victoria revoluţiei ar fi fost şi rodul unei activităţi
clandestine organizate de forţele vitale ale poporului nostru).
Când am văzut însă cum pe micul ecran se înghesuiau fără
nici o jenă, - în afara oamenilor de bună credinţă-o mulţime de
impostori, de oportunişti şi de pescuitori în ape tulburi, am
înţeles că gestul meu şi-ar pierde cu totul inocenţa şi înţelesul
de autentică solidarizare. Şi am renunţat.

Atunci însă când reprezentanţii mass-mediei

Din 15 mai 1982 şi până la identificare în 4 oct. 1989,
Alexandru Melian i-a plimbat mai bine de şapte ani pe oamenii
securităţii când pe urmele lui „Clandestinul”, când pe urmele
lui „Intelectualul”
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occidentale, făcând legătura între cele două Fronturi, s-au
lansat în speculaţii de tot felul care puneau sub semnul întrebării
onestitatea organismului constituit la 22 decembrie, eu am rupt
tăcerea. într-un interviu, dat la radio, probabil pe 30 dec. 1989,
şi apoi într-o scrisoare trimisă d-lui Iliescu, am adus la cunoştinţă
ceea ce v-am scris şi dv.2

N-am înţeles însă să fac nici un fel de publicitate din
aceasta. fiindcă în actele mele eu n-am investit un credit în
vederea dobândirii unui eventual profit politic sau de altă natură.
Eu m-am investit pe mine însumi, ca om şi ca profesor, pentru
a mă salva de ruşine şi de umilinţă iar, dacă era posibil, pentru
a oferi o astfel de soluţie şi altora.”3

Unde era incongruenţa dintre „Frontul Salvării
Naţionale” al lui Alexandru Melian şi „Frontul Salvării Naţionale”
al grupării Iliescu? Sau dimpotrivă, cine avea scopul ca să
amestece lucrurile? A. Melian a fost prins la începutul epocii
postdecembriste între ciocan şi nicovală: se gândea pe de o
parte că „Frontul Salvării Naţionale” putea să fie o mişcare
mai veche din interiorul P.C.R., judecată care favoriza teoria
„loviturii de stat” în scopul de a se crea un „comunism nou, cu
faţă umană”, pe de alta, „Frontul Salvării Naţionale” a fost
creat ad-hoc - imediat după fuga cu helicopterul a lui
Ceauşescu - în scopul luării primelor măsuri de a stabiliza
ţara şi de a se crea condiţiile pentru trecerea la societatea
capitalistă care prospera de ani buni în Europa Unită.
Amândouă cazurile, duceau la ideea că nu există nici o legătură
între „Frontul Salvării Naţionale” al lui A. Melian şi alte acţiuni
ale „Frontului Salvării Naţionale” neorganizate de profesorul
Melian, dar asumate cu acest nume, precum nu exista nici o
legătură între acesta şi autorii „scrisorii celor şase” citită la
Europa Liberă pentru că:

„Din păcate, deşi am încercat, o mişcare de rezistenţă
puternică şi cuprinzătoare n-am reuşit să organizez. Motivele
se ştiu în genere. Unele se află formulate chiar în prima dumitale
întrebare. „Periculoasa libertate de spirit» a existat însă şi ea
s-a concretizat nu numai în modul în care am înţeles să-mi fac
meseria de profesor (adică în aşa fel încât să nu-mi fie ruşine
să privesc în ochii studenţilor mei) ci şi în nodul în care am
înţeles să-mi exercit libertatea interioară în muncile de
răspundere pe care le-am îndeplinit sau în viaţa socială
obişnuită. Eu nu prea luam cuvântul la adunările generale. Când
o făceam însă, de cele nai multe ori eram motivat de situaţii
care impuneau o atitudine ca să zic aşa, neortodoxă. Riscam
fără îndoială, dar o făceam din convingerea - pe care mulţi
dintre colegii mei n-o împărtăşeau - că adevărurile noastre
trebuie susţinute de fiecare dată, chiar dacă puterea pare a nu
ţine seama de ele.”4

  Cert este că în zilele de după 22 decembrie 1989,
Alexandru Melian era un tip care îi încurca pe toţi: pe adepţii
loviturii de stat, pe adepţii „revoluţiei spontane” şi pe spionii
străini care monitorizaseră totul din umbră. Pe lângă toate
acestea, oricum ar fi fost, pentru dizidentul Melian  lucrurile
aveau o încărcătură obiectivă. El crease „Frontul Salvării
Naţionale” pentru a nu mai fi ceea ce a fost. Nimeni nu ţinea
însă cont de asta şi era atacat din toate părţile. Iată cum vedea
el lucrurile atunci:

„Frontul Salvării Naţionale n-a fost din păcate, decât o
emblemă în misterul căreia am încercat să grădinăresc
speranţa acolo unde ea începea să devină disperare şi
avertismentul ameninţător acolo unde ticăloşia se credea
invulnerabilă. Dacă şi cât am reuşit este greu de spus. Oamenii

care au recepţionat mesajele la vremea
respectivă sunt cei mai în măsură să judece

acest lucru.
Marea mâhnire pe care am resimţit-o când v-am citit

articolul rezultă din constatarea că gestul meu a fost profund
maculat prin integrarea lui în bâlciul deşertăciunilor politice
postrevoluţionare. În scrisorile mele nu s-a declarat niciodată că
F.S.N. ar fi o mişcare clandestină de opoziţie în interiorul partidului
comunist. Aş fi foarte bucuros dacă Europa liberă ne-ar trimite
xerocopia celor două mesaje. S-ar vedea din ele cât de
insultătoare este aserţiunea citată de dv., „Totul despre misteriosul
front al salvării comunismului». Faptul că la 22 dec. 1989
organismul constituit a hotărât să-şi ia numele Frontul Salvării
Naţionale rămâne o coincidenţă. Este adevărat, o coincidenţă
care, dincolo de uimire, m-a emoţionat şi m-a bucurat, în acelaşi
timp. Am simţit în ea validarea modestei mele opoziţii, aşa cum
în jertfa de sânge din decembrie am recunoscut, cu nemărginită
durere, confirmarea avertismentului cu care se încheia primul
meu mesaj.

De aici însă nu trebuie trasă o concluzie falsă despre
atitudinea mea faţă de F.S.N. constituit la 22 decembrie, faţă de
platforma adoptata şi faţă de multe din acţiunile realizate. în pofida
greşelilor făcute (la unde: din ele m-am referit chiar în scrisoarea
trimisă României libere şi rămasă nepublicată), în pofida, sau
poate tocmai datorită compoziţiei eteroclife a frontului, rezultanta
înfăptuirilor sale de până acum le socotesc demne de respect şi
preţuire. Dar mai ales socotesc că merită recunoştinţa noastră
curajul şi civismul celor care şi-au asumat răspunderi
extraordinare într-un moment de cumpănă a istoriei. Adică într-
un moment în care au toate şansele, - aşa cum se vede deja -
de a se compromite politic. Şi aceasta nu doar datorită propriilor
greşeli, cât mai ales catastrofalei moşteni» ceauşiste pe care,
nerăbdători peste măsură, o dorim spulberată în câteva luni.
Este mult mai comod să stai deoparte şi eventual să critici, decât
să intri în vâltoarea unei realităţi imponderabile şi profund
tensionate pentru a o rostui cu înţelepciune.”5

§3.CONJUNCTURA DECEMBRISTĂ:
MOTIV DE PERPETUĂ ZÂZANIE

Evenimentele din 1989 au pus într-atât amprenta pe
poporul român încât, prin mediatizarea diverselor aspecte şi idei
în mass-media, datorate enormelor interese politice puse în joc
şi a mozaicului de forţe implicate în schimbarea regimului
ceauşist, să se ajungă la paradoxul că fiecare cetăţean are
propria explicaţie şi interpretare a acelor evenimente. Ori, cum
mai toate cazurile de lansare publică a propriilor idei duc la
polemici ireconciliabile, sunt convins că nici încercarea mea de
a pune o logică proprie în informaţiile date de A. Melian nu va
avea altă soartă! Chiar dacă eu şi d-l Melian ne-am ataşat prin
e-mail-urile trimise unul altuia până în acest moment, acum cu
sabia mea scoasă, e sigur că nu ne vom mai vedea bine!

Cu un singur lucru vom fi însă amândoi de acord:
existenţa acestui capitol al IV-lea , „Efemeride întru neuitare”,
generează ea însăşi discuţii. Capitolul este construit de aşa
manieră încât lasă loc tuturor interpretărilor. Să deschid, în
consecinţă, această serie a supoziţiilor.

În primul rând, nu cred că Alexandru Melian n-a fost
arestat la 4 octombrie 1989 - când se zice că a fost identificat  -
din cauză că se dorea găsirea „complicilor” săi. Maiorul Viorel
Tache ştia că regimul ceauşist se va prăbuşi şi ţinea dosarul ca
o probă, mai degrabă în interes propriu decât în  interesul
instituţiei sale, securitatea. În fond, lansarea expertizei grafice
se putea face încă din 4 mai 1989, când se constatase că toate

(Continuare în pagina 36)
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Când am văzut că nepoatei mele , Anastasia, îi este
foarte frică de lup, m-am gândit să inventez altă poveste cu
Capra cu trei iezi pe care i-am povestit-o la ora 14, când ne-
am aşezat în pat să ne odihnim.

- Anastasia, hai să-ţi povestesc “Capra cu trei iezi”…
- Nu, nu vreau, mi-e frică de lup…
- Eu ştiu altă poveste...
- Bine…
-Era odată o capră care avea trei iezi. Erau foarte cuminţi

toţi. Şi cel mare şi cel mijlociu şi cel mic. Adică mâncau frumos
la masă, o ascultau pe bunica şi când vroiau ceva spuneau, te
rog frumos şi mulţumesc, nu deschideau uşa la străini. Ba o
lăsau pe mama să meargă la pădure unde avea serviciu şi nu
plângeau când pleca. Intr-o zi mama le spunse că merge după
demâncare la pădure. Să stea cuminţi, să nu deschidă uşa la
nimeni, decât atunci când vor auzi glasul ei. Dar lupul e mare
şmecher şi a venit, nu după mult timp, la uşă. Iezii şi-au dat
seama că e lupul şi l-au primit cum se cuvine. Adică unul cu
lingura de lemn, altul cu polonicul de ciorbă şi altul cu mătura.
L-au alungat cât ai zice peşte. Lupul a fugit speriat. S-a întâlnit
cu capra:

- De unde vi, lupule, precis ai fost la iezii mei. I-a vino tu
la mine să te duc în pădure, să te leg de copac.

- Lasă-mă coană capră că destul m-au alungat iezii, lasă-
mă în plata mea...

Capra nu s-a milit de el. L-a dus în pădure şi l-a legat de
un copac. De acum încolo să nu mai îndrăzneşti să te atingi de
iezii mei, ai înţeles? Şi  aşa au scăpat capra şi iezii de lupul cel
rău.

   Anastasia, mă ascultă cu atenţie şi foarte bucuroasă
sare jos din pat.

- Ce faci Anastasia, nu te culci? Vezi că vine lupul...
Nu, nu mai vine l-a păpat capra...

Căldura
.
Deşi era ora nouă dimineaţa, soarele ardea necruţător.

Razele lui pătrundeau prin fereastra apartamentului Anastasiei.
- Anastasia, hai mai repede să te îmbrac să mergem

afară că este timp frumos!
- Nu merg, vei să mor  de frig? Uite, bate vântul, plouă

şi lăcesc.
- Unde vezi tu aşa timp, este foarte cald afară! Ce e cu

tine odată îl zici pe r altădată nu. Ia zi: raţă
-Lraţă
-Lasă, eşti răsfăţată, asta e, şti să zici

şi nu zici.

Mama ei ne lăsase cu ce haine să o îmbrac. Pantalonaşi
scurţi cu o bluzică asortată. O dezbrac de hainele de casă.
Când rămâne în pielea goală începe să fugă prin casă.

- Sunt Tărzănel, sunt Tărzănel, aşa zicea tăticu când
era micuţ... Tata e copilul tău?

- Da.
- Nu, nu este, e copilul meu, mama l-a făcut...
Anastasia în ritmul acesta nici mâine nu mai ajungem

afară. Ne aşteaptă parcul cu topoganul, cu  raţele de pe lac,
cu jocurile cu alţi copii.. Vino să te îmbrac! Anastasia fuge,
fug şi eu şi aproape că am obosit nici nu vreau să o mai duc
afară. Noroc că mama ei i-a dat micul dejun înainte de a
pleca la servici.

O îmbrac greu. Ii bag o parte a pantalonaşului şi când
să bag celălalt picior il scoate pe cel care l-am îmbrăcat.

- Treaba ta eu nu mai merg afară că am obosit.
- Ba mergem, hai că stau cuminte!
Stă cuminte şi o îmbrac. In momentul  în care  vrem

să ieşim pe uşă, se făcuse deja ora  10,30 şi soarele strălucea
şi mai neîndurător, Anastasia se duce la dulapul ei cu hăinuţe
şi îmi aduce o geacă groasă,  cu eticheta pe ea, geacă pe
care mama ei o cumpărase pentru iarnă. Avea şi capişon. Se
îmbracă cu ea, eticheta îi atârna pe mânecă în jos. Şi-a pus
şi capişonul...

- Vezi ce frumoasă e? Mi-a pumpălat-o mama ca să
nu răcesc. Aşa melgem afală...

- Bine aşa mergem dacă zici tu dar e foarte cald. Geaca
asta e pentru la iarnă când vine zăpada.

- Ba nu, e pentru acum!
Nu-mi place să aud copiii plângînd şi nici nu mai aveam

putere să o contrazic. Ieşim pe uşă . Anastasia era îmbrăcată
ca pe gerul Bobotezei. Afară erau 35 grade. Noroc că nu a
trecut nimeni pe lângă bloc să ne vadă. A stat puţin şi s-a
convins că e cald. Am dus haina groasă în casă şi am plecat
spre locul de joacă dintre lacuri. Am venit acasă la ora
14, eu moartă de obosită, ea era freş. După ce ne spălăm

Izlazul gornovcenilor

TITINA NICA ŢENE - (n. 1944) Uşurei-
Şuşani, Vâlcea, poet, prozator.

O noapte palpitantă
- Povestiri cu o nepoţică, spuse de bunică -

Capra cu trei iezi

Scriitor

medaliat

LSR -Gorj



Sămănătorul - Anul IV.  Nr. 5(6) - mai 2014 - PROZĂ

Pagina 8

ii dau să mănânce şi ne culcăm amândouă. Ea se suceşte
in toate direcţiile nicicum nu vrea să doarmă. Noroc că,
de frica lupului din povestea Capra cu trei iezi, nu se dă
jos din pat. E şi lupul bun la ceva. Adoarme târziu. Eu am
adormit pe loc...

Moş Crăciun

Eram hotărâtă să o apropi pe nepoţica mea
Anastasia , de trei ani, de Moş Crăciun. Ii era îngrozitor
de frică de el. Deşi i se spunea că Moşul e bun şi aduce
daruri la copiii  cuminţi, ea nu vroia să audă de el. Aşa  că
într-o seară când au adus-o părinţii la noi am hotărât să o
vindecăm de frică.

Adevăratul   Moş Crăciun nu venea atunci, să fi
fost prin 3 decembrie, el venea mai târziu

când ningea. Venea din Laponia pe sanie trasă de
reni.  Acum am improvizat noi un  Moş Crăciun, cu
barbă şi costum roşu. Când l-a văzut a început să tremure.

- Anastasia spune o poezie, ai fost fetiţă cuminte?
- Dddda, nu meleu, nu pot vobi , îmi temulă gula…
Când am văzut că e aşa de speriată, am luat-o în

braţe şi i-am spus:
- Nu trebuie să te sperii de Moş, e bun şi iubeşte

copiii...
- Nu, nu-mi tlebuie nimic, du-te, du-te Moşule...

peacă la tine acasă...
Moşul a plecat ca să nu se sperie fetiţa şi mai rău.

Când a  intrat bunul Florin  în cameră nu se mai oprea din
povestit cum a venit moşul şi ea s-a speriat, dar acum i-ar
plăcea să mai vină odată. Bunul Florin se minuna de
spusele ei şi a zis că o să mai vină de Crăciun , o să-i
aducă daruri, iar ea să mai repete poezia. Ştia poezia, o
spunea foarte tare şi frumos dar în faţa Moşului, de emoţii
nu putea vorbi. Bine măcar că acum a făcut cunoştinţă
mai de aproape cu Moşul. Au venit părinţii şi sora ei Catinca
din clasa patra să o ia. Le-a povestit cu lux de amănunte
cum a venit Moşul.  Ei au rămnas uimiţi, nu ştiau despre
ce moş e vorba dar nu au comentat. Când au ajuns acasă
la ei, Anastasia a rugat pe Catinca să mă sune:

- Titina, ce faci? Vino tu aici la mine...
- Nu pot Anastasia e noapte, uite e ora douăzeci şi

două , lasă că vin mâine...
- Nu merge toleibuzul? Atunci, dă-mi pe Moşul la

telefon...
- Nu am de unde să ţi-l dau, a

plecat să cumpere jucării pentru alţi copii cuminţi...
- Nu, nu! Dă-mi pe bunul Florin , el e Moşul...
Peste câteva zile Anastasia mi-a spus la telefon că vine la

noi.
- Bine, o să ne jucăm şi de-a moşul...
- Nu, nu vreau să vină nici moşul adevărat, nici bunul

Florin...
Deocamdată nu am reuşit să o împrietenim cu Moşul.

Poate o împrieteneşte Flori, educatoarea ei de la Grădiniţă.

Secretul

Anastasia   s-a dus la Grădiniţă. La început i-a plăcut,
după aceea a început să nu-I mai placă. Nu-i plăcea că acolo
trebuia să stea cuminte la o măsuţă, să deseneze şi mai ales să
nu facă gălăgie. Când mă duceam cu bunul Florin pe la ea după
amiază, când venea de la Grădiniţă iar părinţii vroiau să facă
ceva cumpărături, făcea cu noi ore de grădiniţă. Ne punea pe
canapea şi ne spunea:

- Să staţi cuminţi, să nu faceţi gălăgie că mă doare capul,
să desenaţi frumos…

Ne dădea câte o coală de hârtie să desenăm, apoi ne
controla…

- Nu aţi făcut bine, fiţi mai atenţi!  Ia să-mi spuneţi care-i
stânga, carei  dreapta?

Noi o ascultam dar ne venea să  râdem şi ea iar ne
apostrofa?

- Dacă nu sunteţi cuminţi vă dau bulină neagră...
- Ia să-mi spuneţi voi, pe rând câte o poezie... Spune-ţi

tare şi frumos!
Şi aşa   făcea lecţii cu noi până veneau părinţii. Deşi nu

era decât de vreo două săptămâni la grădiniţă, era altfel, mai
ordonată şi mai cuminte. Grădiniţa pentru copii e foarte bună
chiar dacă mai se îmbolnăvesc.

Pe o parte ne plăcea acest joc, ne simţeam din nou copii,
dar pe alta nu ne mai convenea să fim,  la 70 de ani ,la grădiniţă
dar nu aveam ce face. Nu a durat mult şi aşa cum se întâmplă în
primele luni de grădiniţă, Anastasia s-a îmbolnăvit. A răcit sau a
luat gripa de la alţi copii. A început să tuşescă, să strănute şi
avea febră. M-am dus eu la ea acasă ca să poată mama ei să
meargă la servici. La grădiniţă nu o primea bolnavă.

- Ce ai Anastasia?
- Am   lăcit, sunt bolnavă, a tuşit un copil aici la mine în

gură…
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Citiţi romanul  Anastasia online:
http://www.samanatorul.ro/editura/2014/Titina-Nica-Tene-Anastasia.pdf

- Vai, ai febră, hai să mănânci ca să pot să-ţi dau
medicamentele...

- Nu mănânc, nu mi-e foame, mănâncă tu..
- Păi tu când mănânci?
- Mâine!
- Dacă nu mănânci nu pot să-ţi dau medicamentele şi

nu-ţi trece răceala…
- Nu vreau să merg la grădiniţă, vreau să stau cu tine

acasă… Vino tu ca să mă pupi să iei tu răceala…
- Păi o iau dar pe tine tot rămâne aşa că o să fim

amândouă bolnave..
Până la urmă am păcălit-o şi a mâncat puţin. Aşa şi

trebuie. Are nevoie de mai multe lichide decât de mâncare
solidă. De multe ori copiii ştiu mai bine decât noi ce le trebuie.
După ce i-am dar siropul de tuse avea multă secreţie în gât…

- Anastasia, i-a să văd ce ai în gât, cred că ai multă
secreţie căci se simte.

Spre surprinderea mea Anastasia cască gura mare şi
zice:

- Vezi, nu am nici un SECRET...

O noapte palpitantă

Intr-o seară frumoasă de vară, nora mea Dana, a adus-
o pe nepoata Anastasia să doarmă la mine pentru prima  dată.
Avea doi ani şi trei luni. Anastasia s-a uitat lung prin casă şi s-
a întors către mama:
- Nu tau aici, nu pica, mamă...!
- Anastasia, stai cu Titina şi cu bunu câteva zile şi apoi
vine mama şi te ia. Am o problemă de rezolvat...
- Nu, nu ai, nu tau aici, vleau cu tine...
Era foarte legată de mama ei pentru că stătuseră acasă doi
ani, conform legilor în vigoare. Noi nu aveam decât trei luni şi
acelea neplătite. Aşa se construia comunismul.. Dana îmi spune
că punctul ei de reper din casă este lustra. Când va vedea că
nu seamănă cu a lor o să plângă dar trebuie să se înveţe şi cu
bunicii. Cu chiu cu vai mama a plecat şi am rămas cu Anastasia
care plângea cu foc. Era aşa de dulce că îţi venea să o mănânci
şi  când  plângea.
- Anastasia, nu plânge că o să vezi  tu ce frumos ne
jucăm!
- Bine...
- Acum  te spăl, îţi dau să mănânci şi apoi ne jucăm..
Bunul i-a făcut hocus-pocus cu o mingiuţă care dispărea. I s-a
părut foarte interesant şi ne punea să repetăm la infinit. Mereu
zicea:
- Bunu, hai să ne jucăm copus, mocus...
Când s-a pălictisit, a început să repete: loca, loca, loca, loca şi
arăta către calculator. Noi nu ştiam ce înseamnă acest lucru,
dar am scris pe Google chiar aşa:  loca, loca... A apărut Shakira
cântând şi dansând de mama focului. Dansa şi Anastasia. Nu
o mai dezlipeam de calculator.
- Lasă, mai ne jucăm şi mîine, acum mănânci şi ne
culcăm...
Fiind obosită a adormit. Pe la ora 24, când vede că nu e lustra
ei de acasă a început să plângă:

- Meg acasă la mine, aici nu este acasă, mă duc la
mama...
- Acum e noapte, mâine o sun pe mama şi vine să te
ia...
A mai plâns puţin şi a adormit. La ora trei noaptea Anastasia
mă zgălţâie cu putere:
- Titina, a venit gonoiul...!
Girofarul maşinii de gunoi lumina puternic fereastra. Eu
muream de somn iar Anastasia privea cu încântare luminile
ce pătrundeau prin fereastră... Apoi s-a mai foit puţin şi a
adormit. Pe mine somnul m-a luat  cu greu, pe  la ora patru.
La ora cinci o aud pe Anastasia:
- Latele, latele, du-te şi adu ticla cu late...
A venit şi ea în bucătărie., ca o mogâldeaţă, nerăbdătoare
să-i dau sticla cu lapte. Am pus  laptele  în sticlă, după ce l-
am încălzit, s-a dus înpat  şi a început să-l bea cu poftă. Apoi
adoarme . Am crezut că  o să dormim măcar pînă pe la opt
,sau opt treizeci. La ora şapte mă pomenesc cu Anastasia
că mă trage de  pijama şi zice:
- Titina, nu dezi?  A venit   ZIUA!
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TITINA NICA ŢENE - (n. 1944) Uşurei-
Şuşani, Vâlcea, poet, prozator.

Neastâmpărul toamnei

Acasă la tine...

Sânt în pădurea copilăriei mele,
copacii  mă întreabă ce am mai făcut,
le-am spus că iau viaţa de la început
şi din pădurea aceasta am să privesc la stele...

De acuma, la oraş n-am să mă mai duc,
nincăieri  nu-i bine ca la mine-n sat
şi să-mi las pădurea este un  păcat,
din ea ascult, vara, câtecul de cuc.

Staţi acas`  la voi că acolo-i bine,
nu umblaţi prin lume în neştire,
căci în altă ţară nu aflaţi zidire,
zidirea se face  acasă la tine!

Ajută-mă, Doamne!

Ajută-mă, Doamne, să mă liniştesc,
de nimic în viaţă să nu îmi mai pese,
doar la tine vreau să mă gândesc,
 diavolul în cale să nu îmi mai iese.

Ajută-mă, Doamne să privesc spre cer,
când dorinţa vreau să mi se împlinească,
din lumea aceasta  când o fi să pier
 Isus Cristos să mă mântuiască!

Ajută-mă, Doamne, să nu am dureri,
priveşte cu milă înspre mine
şi mă înconjoară cu dulci mângâieri
căci nădejdea mea, toată, e la Tine

Amândoi

Parcul  e ascuns sub ceaţă
Pe alei sunt frunze moarte
Este toamnă peste tot
Tinereţea ni-e departe.

Şi  copacii dezgoliţi
O să  înfrunzească  iară
Noi o să îmbătrânim
Cu puţin, în primăvară.

Şi  aşa, ne tot plimbăm,
Pe sub vremuri, pe sub ploi,
Iar când va veni scadenţa,
Ne vom duce amândoi.

1 Decembrie 2012

Chiar dacă...

Chiar dacă nu mai suntem tineri
Să ne iubim cu-nfrigurare
Să admirăm pe mai departe
Livada cu merii în floare.

Şi  să trăim frumos, din plin,
Fiecare clipă a vieţii,
Iar, după Bunul  Dumnezeu,
Să ne iubim cu drag nepoţii,

Căci ei ne fac să-ntinerim
Să ne simţim iar cum am fost
Şi până dincolo de moarte

Citiţi volumul de poezie  Neastâmpărul toamnei online:
http://www.samanatorul.ro/editura/2014/Titina-Nica_Tene-Neastamparul_toamnei.pdf

Scriitor

medaliat

LSR -Gorj

Cernăuţi - Statuia lui
Mihai Eminescu
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ION C. GOCIU - (n. 1934, Ciuperceni - Gorj)
prozator.

OMAGIU LA ZI
ANIVERSARĂ

Secvenţele video de la manifestarea
omagială Ion C. Gociu

Romancierul Ion. C. Gociu

Scriitor membru

al LSR -Gorj

 Filmele de pe YouTube se găsesc la adresa:
"YouTube Revista Sămănătorul" - http://www.youtube.com/user/semanatorul

Dăm conţinutul şi adresele lor:
1-Scriitorul Ion C. Gociu la 80 ani
Generic cu momente din viaţa scriitorului, medalierea de către Asociaţia "Semănătorul Tismana" la
aniversare.
http://www.youtube.com/watch?v=HiArskhNJrY

2-Scriitorul Ion C. Gociu la 80 ani
Deschiderea manifestării omagiale a scriitorului, moment muzical "La mulţi ani".
http://www.youtube.com/watch?v=07FRSVGx6g8

3-Scriitorul Ion C. Gociu la 80 ani
Cuvântarea principală a scriitorului, la aniversarea vârstei de 80 ani.
http://www.youtube.com/watch?v=obYQbpMCSmk

Film unde scriitorul detaliază emoţiile la SCRISOAREA
şi videoclipul scriitoarei Helene Pflitsch
Iată-l: http://www.youtube.com/watch?v=ZJXXp78BlHA

4-Scriitorul Ion C. Gociu la 80 ani
Imagini foto la medalierea de către Asociaţia "Semănătorul Tismana" a autorilor  Editurii "Semănătorul
Tismana" şi revistei "Sămănătorul".
http://www.youtube.com/watch?v=oHfmulI0u_A

5-Scriitorul Ion C. Gociu la 80 ani
Film de la medalierea de către Asociaţia "Semănătorul Tismana" a autorilor  Editurii "Semănătorul
Tismana" şi revistei "Sămănătorul".
http://www.youtube.com/watch?v=8sOo4ldaiQY

6-Scriitorul Ion C. Gociu la 80 ani
http://www.youtube.com/watch?v=IZ83kfSBnsI
Momente muzicale de la manifestarea omagială a scriitorului cu ocazia aniversării vârstei de 80 ani.

Alte pagini se găsesc pe site-ul Ligii Scriitorilor Români - Filiala Gorj
http://www.tismana.eu/lsr-gorj/aniversare80/index.htm
UNDE GĂSIŢI ŞI ALBUME DE IMAGINI

Nu copiaţi adresele manual din revista tipărită nr. 6, iunie 2014!
Folosiţi ediţia online nr. 5, mai 2014 cu link-uri directe

Scriitor medaliat de

Asociaţia

Semănătorul Tismana
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10 MAI 2014, ziua regalităţii. Sala de conferinţe
a Muzeului Judeţean „Alexandru Ştefulescu” din Târgu-
Jiu a găzduit lansarea cărţii „La vârsta senectuţii” a
reputatului scriitor gorjean colonel (r) Ion C. Gociu. Cu
această ocazie a fost sărbătorită şi ziua de naştere, zi în
care domnia sa a împlinit 80 de ani. Participarea
numeroasă – peste 150 de persoane – a elitei gorjene  din
domeniile culturii: magistraţi, jurişti, medici, profesori,
ingineri, militari, colegi de condei, familia, prieteni.

Cuvântul de început aparţine prozatorului
sărbătorit, cu care ocazie informează auditoriul în legătură
cu modul de desfăşurare a manifestării. După prezentarea
succintă a cărţii „La vârsta senectuţii”, urmează  atribuirea
de diplome şi medalii din partea unor asociaţii, după cum
urmează:

- Asociaţia Semănătorul Tismana reprezentată de
directorul ei, domnul profesor Nicolae N. Tomoniu acordă
„Brevet pentru medalia <<Semănătorul Tismana>> şi o
frumoasă medalie, cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de
ani, pentru activitatea de prozator la <<SEMĂNĂTORUL
Editura online>>, activitatea de jurnalistică la Revista
<<Sămănătorul>>  şi la publicaţiile online
<<Semănătorul>>;

- Asociaţia Cercetătorilor şi Autorilor de Carte
gorjeni „Alexandru Doru Şerban” înmânează Diplomă de
Excelenţă, prin persoana preşedintelui asociaţiei domnul
Victor Troacă.

- Atelierul Naţional de Poezie <<Seri le la
Brădiceni>> prin persoana Conf. universitar dr. Ion
Popescu Brădiceni, înmânează:

            Diploma, Premiul  Opera Omnia

- Primăria  Municipiului Târgu-Jiu înmânează
placheta

TITLU DE EXCELENŢĂ
se conferă

domnului Ion C. Gociu, în semn de preţuire, pentru întreaga
activitate în domeniul literar, semnată de Dr. ing. Florin
Cârciumaru, Primarul Municipiului.

Momentele muzicale au fost susţinute de către
virtuosul violonist profesor Daniel Bârsac şi talentata sa
soţie doamna Georgiana Bârsac, acompaniaţi la orgă de
profesorul Ştefan Socaciu, toţi membrii ai Ansamblului
Artistic Profesionist <<Doina Gorjului>> din Târgu-Jiu.

Nu au lipsit nici versurile alcătuite ad-hoc, din care
menţionăm pe cele mai reprezentative:

MISIVĂ, PENTRU COLONELUL-SCRIITOR ION GOCIU,
LA ÎMPLINIREA A 80 DE ANI DE VIAŢĂ

Într-o ţară de poveste, iată, s-a putut vedea,
Cum, din brazda-i pământeană, mai răsare câte-o stea!
Ălora flămânzi de carte, spre-a le-ndepărta aleanul,
Steaua plină de lumină, răsărit-a din Văianu.
Să mai crezi în vorbe goale, spuse…vrute şi nevrute,
Că, atunci când muritorul, este-n prag de senectute,
Îşi aşează pe genunchi, drăgălaşii săi nepoţi,
Să le spună nuş’ ce snoave şi să-l tragă de mustăţi,
Când, răbojul vieţii sale, precum ceasul nupţial,
Plin de creste nevăzute, este-aproape de final?
De-astăzi, dragii mei confraţi, cu al patimii plaivas,
Aste gânduri şi-au temeiul doar în vorbe de pripas !
Câtă vreme-n astă viaţă, spunem vrute şi nrvute,
Iar… dovada (ştiţi… „savanta”), e-n… debut de senectute!
Şi, precum aflat-au scribii, cu sfinţenie şi sârg,
Un debut ca o minune, care multora din Târg,
Le ridică o-ntrebare, care poate n-are rost:
Prea-distinse dom’le Gogiu, pân-acum, unde-aţi fost?
Întrebăm, privind ostaşul, cu total respect în glas,
Din „cartuşele” minune, câte vor mai si de tras?
Sper ca Domnul să ne ţină, şi valid ne fie-amnarul,
Ca, dom’ Gociu-colonelul, când serba-va-şi centenarul,
Va fi tot la fel de tandru, drept precum ne ştim stejarul,
(Din pădurile tăiate, de tâlhari, mânce-i amarul!!)
Câte alte noi romane, cu valoarea lor de aur,
Vor sta mândre lângă MAIA, îl al Gorjului tezaur?
Pân-atunci, că vreme este, îi urăm, cu avuţie,
LA MULŢI ANI ŞI SĂNĂTATE, lângă scumpa sa soţie !!

 Geo Filiş, 10 mai 2014

Ion C. Gociu felicitat de Nicu N. Tomoniu

FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti - Gorj)
- prozator, poet.

La zi aniversară
Scriitor medaliat

LSR -Gorj
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Un spirit multilateral
Gândirea-i e sprinţară,
Vocabularu-i natural
Prea bun. Prea ca la ţară!

                      Grig. Dobreanu
                       10 mai 2014

                  * * *

   DOMNULUI ION C. GOCIU
 (la împlinirea vârstei de 80 ani)

La 80 de ani Maestre,
Azi urarea noastră este,
Să mai facem o băută
Când vei împlini o sută.

                      Cu stimă,
                    Ion Bureţea
                    10 mai 2014

LUI ION C. GOCIU LA ZI ANIVERSARĂ

Azi, la vârsta senectuţii
Spun în faţa tuturor:
Te citesc necunoscuţii
Ca pe-un mare prozator.

Trece-mă printre amici
Cu o bucurie rară
Tu în proza ta aplici
Strategia militară

Ai şi stil şi ai şi vervă
Eşti pe plac inimii mele
Îţi urez fără rezervă:
Cărţi mai multe, colonele

                    Florin Saioc
                   10 mai 2014

       * * *

MĂRTURISIREA COLONELULUI
          (despre soţia Sa)

Recunosc că Ea îmi este
Comandantul de poveste
Recunosc că-n faţa ei
Nu contează anii mei
Şi mă trage de ureche –
Corector fără pereche.

                 Tori Saioc
               10 mai 2014

                  * * *

        SIMPLE MIRĂRI
             prozatorului Ion C. Gogiu

Iradiind viu grai prin forţa amintirii
Oriunde e văz-duh, mişcare sufletească
Nativ sentimental în rostul firii
Caută  simplitate şi ordine firească!

Gata să-mbrăţişeze alte primăveri,
Octogenar onest, dar avântat spre zări
Cel care freamătă dorinţe şi libere păreri –
Iubiri năvalnice, fecunde dezlegări,
Urcuş lăuntric, nobleţe şi mirări!

                        Doru V. Fometescu

Asistenţa elevată prezentă în sală, determină pe doamna
Georgiana Bârsac să exclame afectiv: „am participat la numeroase
evenimente, în toată ţara, dar atâţia oameni de cultură adunaţi laolaltă, nu
mi-a fost dat să întâlnesc!”

Cunoscutul poet, membru al Uniunii Scriitorilor Români, domnul
Nicolae Dragoş, venit de la Glogova, elogiază activitatea literară a scriitorului
Ion C. Gociu, încheind cu următoarele cuvinte: „mă bucur de participarea
la această manifestare – patimă de adevăr şi emoţie”.

Soţia autorului, distinsa doamnă Cornelia (Nely) Gociu îi adresează
un SFAT BĂTRÂNESC:

    SFAT BĂTRÂNESC

Prin lume omul colindând,
Vrea coarda timpului s-o-ntindă
Dar bine-i ca, din când în când,
Să se mai uite şi-n oglindă.

 URCÂND ÎN POMUL VIEŢII

O vorbă aş avea de spus
Acelui fără ostoire:
Când o s-ajungă în pom mai sus,
Va sta pe-o creangă mai subţire

                 Vasile Larcă, (Vatra Veche – Târgu Mureş)

Ion C. Gociu felicitat de Ion Popescu-Brădiceni
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Răspunsul domnului Ion C.
Gociu vine imediat:

    NOBLEŢEA UNEI LACRIMI

             Liliana Petcu
  Vatra veche Nr. 3/2014

Obrazul mi-l atinge
o lacrimă sărată;
cristale fără număr
din ea sporesc grăbit,
şi-mi spală ’ntreaga fiinţă
în ape prea curate
de nobil pocăinţe
întoarse spre trecut.

Nobleţea ei îmi stinge
furtuni nepotolite,
de vremuri între vremuri
cu aprige porniri;
îmi linişteşte calea
şi-mi dă răgaz cu mine
de-a învăţa din toate
şi de-a muri, trăind.

Tânăra şi talentata solistă la nai, Delia Bejat,
a încântat asistenţa interpretând mirific câteva
melodii. De asemenea ansamblul format din patru
tinere fete rome, conduse de doamna Luminiţa
Feraru, îmbrăcate în costume tradiţionale au
executat câteva dansuri ţigăneşti pe melodii din
filmul Şatra „parcă rupte din filele celebrului, de pe
acum, roman Maia”     (Ion Predoşanu), prezent şi
domnia sa la eveniment.

Înconjurat de familie: doamna Cornelia,
soţie; Mihaela şi Paul Niţă (fiică şi ginere), veniţi din
Canada, unde locuiesc împreună cu fiul lor Victor, -
student; Petronela şi Corneliu Chimerel (cea de a
doua fiică şi ginere), care locuiesc în Târgu-Jiu,
împreună cu fiica lor Iulia, distinsul colonel (r) Ion
C. Gociu  se declară un om împlinit pe toate
planurile. Din oraşul Drobeta Turnu – Severin a venit
la acest eveniment şi profesorul pensionar Grigore
Gociu – fratele mai mic (77 ani), cu soţia.

Întreaga manifestare s-a desfăşurat la un
ridicat standard cultural, cu participanţi de o înaltă
ţinută, onorând sărbătoritul cu prezenţa lor.

Consacratul poet gorjean, membru al
Uniunii Scriitorilor Români, Spiridon Popescu,
alcătuieşte un catren pe care nu aş dori să îl trec cu
vederea:

„Luate-ar naiba senectute,
Ne-ai luat  dreptul de a… scrie,
Dar ne-ai făcut să-avem parte,
Numai de lansări de carte.”

Florian Văideianu
jurist

Soţia dlui Gociu, dna Cornelia (Nely) Gociu citeşte catrenele
adresate soţului şi poeziile trimise prin poştă de scriitorii din ţară

Ion C. Gociu felicitat de poetul Nicolae Dragoş

 TOP 1 al fotografiilor de la manifestarea omagială

Vedeţi articolul original  La zi aniversară şi alte fotografii online:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/05/florian-vaideianu-la-zi-aniversara.html
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Sărbătoriţii lunii mai la "Sămănătorul"
- Acrostihuri şi poezie -

Vedeţi articolul original  Acrostihuri  şi alte fotografii online:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/05/sarbatoritii-lunii-mai-la-samanatorul.html
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DISCUL DE LA PHAISTOS
TABLOUL SEMNELOR DE PE „DISCUL DE LA PHAISTOS

Prof. univ. dr. Ion Mocioi, fost senator
de Gorj, specialist în scrierile vechi,

scriitor, brâncuşolog.

Un studiu de premieră mondială al

dr. Ion Mocioi privind descifrarea

discului de la Phaitos - Creta

17. Cercetătorii scrierii de
pe «Discul de la Phaistos» au
observat că aceasta foloseşte 45
de semne diferite, pe care le-au
numerotat de la 1 la 45, după o
schemă devenită uzuală în toate
studiile publicate.

CAPITOLUL
III

NUMĂRUL ŞI
FRECVENŢA
SEMNELOR
SCRIERII DE
PE „DISCUL

DE LA
PHAISTOS

SERIA a II-a

Scriitor

medaliat de

Asociaţia

Semănătorul

Tismana
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18. Eu fac o nouă observaţie, descoperind că unele dintre aceste
semne sunt folosite în desene modifícate, prin adăugarea unei
sedile, care le conferă o nouă pronunţare, o altă valoare fonetică.
În această situaţie, se află următoarele nouă semne cu sedilă:
Astfel, mărim numărul de semne ale scrierii de pe "Discul de la

Phaistos", de la 45, câte s-au numerotat până acum, la 54 de
semne diferite, reale. Această observaţie a noastră este
importantă, deoarece ne va conduce la o citire corectă a
cuvintelor. în text se află, de asemenea, un semn deteriorat,
din care apare numai o linie, care este în aşa fel evidenţiată
încât ne determină să credem că este un semn nou, probabil al
55-lea, ilizibil

19. Cele 242 de semne înscrise pe cele două feţe ale Discului
de la Phaistos rezintă următoarea frecvenţă de apariţie în text:

Pagina 17
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20. Facem observaţia că semnele nr. 5 şi 43 sunt folosite
numai cu sedilă, respectiv cu valoare fonetică modificată,
ceea ce ne va ajuta la o citire corectă a acestora, diferită
decât citirea semnelor de bază respective. Faptul ar
presupune că mai erau folosite cel puţin încă alte două
semne, aceleaşi cu nr. 5 şi 43 care nu poartă sedilă.

CAPITOLUL IV
SEMNELE TEXTELOR PELASGICE DE

PE „DISCUL DE LA PHAISTOS”

CITIREA SEMNELOR

21. A fost, de-a lungul secolului XX, o mulţime de cercetători
care au încercat să descifreze textele de pe cele două feţe
ale «Discului de la Phaistos». între aceştia, recent, Louis
Godart a rămas la convingerea că «nimeni nu va putea
propune o descifrare verificabilă» a textelor «Discului de la
Phaistos» atâta timp cât nu se vor mai găsi şi alte texte cu
asemenea scriere (p. 210).

22. Cert este că «Discul de la Phaistos» nu foloseşte scrierea
hieroglifică din Creta şi nici silabarele A şi B, ci o scriere
adusă din alt teritoriu. Discul a fost adus în Creta celei de-a
doua jumătăţi a secolului al XVII-lea î.e.n., din ţara europeană
a civilizaţiei de la Dunărea de Jos.

23. Scrierea folosită pe «Discul de la Phaistos» este aceeaşi
pe ambele feţe ale acestui obiect descoperit în Creta. Cele
242 de semne hieroglifice sunt repartizate în texte de sine
stătătoare pe cele două suprafeţe ale discului, respectiv de
119 şi 123 hieroglife.

24. După cercetarea noastră, textele, deşi folosesc aceeaşi
scriere, nu sunt comunicări în aceeaşi limbă: «Discul de la
Phaistos» este un document bilingv. Traducerea textelor se
reduce în fapt la stabilirea «scrierii» acestor două limbi.

25. Mi-au atras atenţia, în unele lecturi, câteva
substantive proprii din antichitatea cretană, prin
asemănarea lor cu nume de la Dunăra de Jos.
Cetatea care a distrus oraşul Phaistos a fost Gortina,
al cărui sens este «oraşul zeului din Gurnia», alt oraş
minoic (1450-1400 î.e.n.), are acelaşi nume ca al unei
înălţimi şi al unei ape din zona Tismana, a Carpaţilor
din România. Denumirea oraşului Haghia Triada
(Sfânta Treime) se raportează la Haghia, identicul
nume unui deal de la Dunăre. Aceeaşi relaţie o suportă
numele oraşului cretan Haghios Nicolaos. O rădăcină
de cuvânt românesc se află şi în denumirea oraşului
cretan Hierapetra ş.a.

Limbile de bază ale textului trebuie să fie dialecte
pelasgice din Creta.

.26. Cel mai recent studiu despre textele «Discului de
la Phaistos»1, bazat pe bibliografia de bază cât şi pe proprie
intuiţie (Louis Godart, p. 116) identifică semnele scrierii

acestora, fără să fíe sigure şi fără a le da o
valoare fonetică:

1- Pieton / Piéton
2- Cap acoperit / Tęte emplumée
3- Cap tatuat / Tęte tatouée
4- Prizonier / Prisonnier
5- Copil / Jeune enfant
6- Femeie / Femme
7- Cască / Casque
8- Mănuşă / Gant
9- Tiară / Tiare
10- Săgeată / Flčche
11- Arc / Arc 12- Scut/Bouclier
13- Măciucă / Massue
14- Cătuşe / Menottes
15- Topor / Piolet
16- Fierăstrău / Scie
17- Capac / Couvercle
18- Bumerang / Boomerang
19- Rindea /Rabot
20- Vas / Triton
21- Pieptene / Peigne
22- Praştie / Fronde
23- Coloană / Colonne

27. Cercetarea noastră modifică substanţial identificarea
semnelor şi propune, totodată, valoarea lor fonetică (V.F.);

VALOAREA FONETICĂ A SEMNELOR
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ÎNCHEIERE SERIA a II-
a din studiul «Ion Mocioi

- DISCUL DE LA
PHAISTOS», Editura

«SPICON», 2001,
Colecţia «Ştiinţa în

mileniul III», ISBN 973-
9022-87-1

- va continua -
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Colocviile de Marţi
miercuri 21 mai 2014, 5 pm, Calderon 39

Anul V, nr. 5 (56). Parteneri: Asociaţia Culturală Româno-Indiană, Academia Internaţională
Mihai Eminescu, Societatea de Etnologie din România, Fundaţia Dumitru Drăghicescu,
Asociaţia Română de Istorie a Presei. Format: Addresses, Intervenţii, Teatru de poezie.
Întâlniri, (Re)lansări de cărţi şi publicaţii, Proiecte, Portrete, Ateliere Creative

Conferinţa: EVOLUŢIONISM ŞTIINŢIFIC ŞI CREAŢIONISM DOGMATIC
Confernţiar: Profesor DENIS BUICAN, Paris

Conferinţa va prezenta evoluţia biosferei şi evoluţionismul biologic, social, politic şi cultural,
în toate domeniile cunoaşterii. În opoziţie, creaţionismul reprezintă un  dogmatism care nu
face decât să răspândească un reducţionism ideologic lipsit
de bază ştiinţifică.

Profesorul Denis Buican este pionier al radiogeneticii în România, doctor în genetică (1961).
Din 1969, s-a stabilit în Franţa. Doctorat de Stat (1983).
Premiul Academiei Franceze pentru volumul Revoluţia evoluţiei (1989).
Profesor de istorie a ştiinţelor la Universitatea Paris X-Nanterre (1983-2003)
Este autorul unei noi teorii a evoluţiei, teoria sinergică a evoluţiei şi al unei noi teorii a
cunoaşterii, biognoseologia. A publicat la mari  edituri franceze numeroase volume novatoare
în domeniile epistemologiei şi istoriei ştiinţelor, eseuri, opere literare.
Amfitrion: Dr. George Anca

Denis Buican s-a născut la 21 decembrie 1934 în Bucureşti, fiind fiul lui Dumitru Peligrad,
boier şi filantrop din Mărginimea Sibiului. Pionier al radiogeneticii din România (primele
sale studii referindu-se la influenţa electricităţii asupra plantelor), inginer agronom (1956),
doctor în genetică (1961), apoi cercetător ştiinţific şi cadru didactic universitar la Bucureşti,
Denis Buican a combătut teoriile lui Lîsenko ce fuseseră impuse fostelor democraţii populare,
începând din anul 1948. În prima sa carte - publicată în limba română în 1969 - Biologie
generală, genetică şi ameliorare, Denis Buican nu ezită să atace teoria oficială a lui Lîsenko.

Dorind să scape de dictatura comunistă din România, Denis Buican se instalează la Paris în
1969, cu ocazia participării sale la un congres internaţional. Naturalizat francez în 1972, el

se consacră unor ample studii în calitate de istoric şi de filosof al ştiinţelor.
Acestea s-au materializat în primul rând într-o teză de doctorat de Stat (1983),

intitulată Istoria geneticii şi
evoluţionismului în Franţa, teză ce
reprezintă o premieră absolută în materie
de istorie veritabilă a acestei ştiinţe,
realizată în Franţa. În cadrul ei, Denis
Buican demonstrează modul în care
neolamarckism-ul - pe atunci dominant
în Franţa - a împiedicat dezvoltarea
geneticii pe parcursul primei jumătăţi a
secolului al XX-lea. În 1989, cartea lui
Denis Buican intitulată Revoluţia
evoluţiei a obţinut un Mare Premiu al
Academiei Franceze. În 1997,
prezidează secţia Biologie şi ştiinţe
medicale a celui de-al XX-lea Congres
international de Istorie a ţtiinţelor
(Ličge). Profesor de istorie a ştiinţelor
la Universitatea Paris X-Nanterre timp
de două decenii (1983-2003) din

EVOLUŢIONISM  ŞTIINŢIFIC ŞI
CREAŢIONISM DOGMATIC

Din colocviile organizate de George Anca

GEORGE ANCA  (n. 1944, Vâlcea)

Poet, eseist, specializat în
indianistică

Scriitor medaliat

de Asociaţia

Semănătorul

Tismana
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http://georgeanca.blogspot.ro/2014/05/o-conferinta-fara-egal-conferntiar.html

Franţa, Denis Buican este autorul unei noi teorii a evoluţiei, teoria
sinergică a evoluţiei, care completează şi reactualizează teoria
sintetică dezvoltată prin anii 1940. El este şi autorul unei noi
teorii a cunoaşterii, biognoseologia.

Scriitor de limbă română şi franceză, Denis Buican a publicat şi
câteva volume de poezii, toate demonstrând o sensibilitate
originală, apropiată de cea care rezultă din operele scriitorilor
Mihai Eminescu, Tudor Arghezi şi Lucian Blaga. Obsedate de
ideea neantului, aceste poezii scurte, dar foarte dense, deschid
perspectiva unui univers ce aminteşte cititorului de cel al filosofilor
Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche şi Emil
Cioran.

În domeniul educaţiei, Denis Buican pledează pentru o veritabilă
meritocraţie, bazată pe selecţionarea selecţionatorilor, respectarea
valorii individuale şi egalitatea şanselor :
„O societate simultan echitabilă şi performantă are nevoie de un
sistem de învăţământ selectiv şi chiar micro-selectiv capabil să
ofere fiecăruia, din fragedă copilărie până la senectute,
posibilitatea de-a se dezvolta fără nici-o discriminare, pe criterii
sociale, rasiale, religioase, etc., în limitele patrimoniului său
ereditar[1]”

Publicaţii
Unele lucrări figurând în lista ce urmeză au fost traduse în limba
română şi publicate în România, după 1990.

Epistemologie şi istoria ştiinţelor
· Biologie generală, genetică şi ameliorare (în colaborare
cu Bogdan Stugren), Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică,
1969.
· L’Éternel Retour de Lyssenko, Paris, Copernic, 1978.
· Histoire de la génétique et de l’évolutionnisme en France,
Paris, PUF, 1984.
· La Génétique et l’Évolution, Paris, PUF, Que sais-je?, 1986.
· Génétique et Pensée évolutionniste, Paris, SEDES, 1987.
· Darwin et le Darwinisme, Paris, PUF, Que sais-je?, 1987.
· Lyssenko et le Lyssenkisme, Paris, PUF, Que sais-je?, 1988.
· La Révolution de l’évolution, Paris, PUF, 1989.
· L’Explosion biologique, La Garenne-Colombes, Editions
de l’Espace européen, 1991.
· Charles Darwin, Paris, Critérion, 1992.
· Mendel et la Génétique d’hier et d’aujourd’hui, Paris,
Critérion, 1993.
· Biognoséologie. Évolution et révolution de la
connaissance, Paris, Kimé, 1993.
· Jean Rostand, le patriarche iconoclaste de Ville d’Avray,
Paris, Kimé, 1994.
· Histoire de la biologie. Hérédité-Evolution, Paris, Nathan,
1994.
· Évolution de la pensée biologique, Paris, Hachette, 1995.
· L’Évolution aujourd’hui, Paris, Hachette, 1995.
· Éthologie comparée, Paris, Hachette, 1995.
· L’Évolution, la grande aventure de la vie, Paris, Nathan,
1995.
· L’Évolution et les théories évolutionnistes, Paris, Masson,
1997.
· Dictionnaire de biologie. Notions essentielles, Paris,
Larousse, 1997.
· L’Épopée du vivant. L’évolution de la biosphčre et les
avatars de l’homme, Paris, Frison-Roche, 2003.
· Le Darwinisme et les évolutionnismes, Paris, Frison-Roche,
2005.
· L’Odysée de l’évolution, Paris, Ellipses, 2008
· Mendel dans l’histoire de la génétique, Paris, Ellipses, 2008
· Darwin dans l’histoire de la pensée biologique, Paris,
Ellipses, 2008
Eseuri
· Dracula et ses avatars de Vlad l’Empaleur ŕ Staline et
Ceaucescu, La Garenne-Colombes, Editions de l’Espace européen,
1991.
· Les métamorphoses de Dracula. L’histoire et la légende,
Paris, Le Félin, 1993.
· L’Université : vache folle et sacrée de la République, Paris,
François-Xavier de Guibert, 2004.
· Evolutie si evolutionism, Bucureşti, Editura CD Press,
2006.
· Epopeea lumii vii, Bucureşti, Editura CD Press, 2006
Opere literare
· Arbre seul, Paris, Pierre-Jean Oswald, 1974.
· Lumičre aveugle, Paris, Editions Saint-Germain-des-Prés,
1976.
· Mamura, Editura Demiurg, 1993.
· Spice. Poeme vechi şi noi, Bucureşti, Editura CD Press,
2006.
Margaritare negre, Bucureşti, Editura CD Press, 2008
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LUCIA SILVIA PODEANU - (n. 1942, Focşani)
poet, folclorist (din Novaci-Gorj).

Instinct

Zimţuită stă pădurea
Peste urcuşu-nzăpezit.
Falnica podoabă verde
într-un negru a murit.
Ca un liorj cu zimţii
Ridicaţi înspre tării, codrul
Taie din lumina dimineţii
Tuturor felii, felii.
Corbii zboară sus
în stâncă să-şi dureze
Cuib ciudat, căci
le e venită vremea lor
Pentru ouat.
Corbu' aduce prins
în gheare iepure
Abia zbătând
Soaţa şade-n cuib ouând.
Gerul vine să plesnească
Tot ce-i viu în cremenire
Soaţa şade-n cuib clocind.
Desfacându-şi aripi large
Corbul soaţa-şi încălzea
De sub puful mamei sale
Puiul timid pirănea.

Cel mai bogat grădinar

Ştiu că n-am
nicio şansă
Să intru-n
grădina
gânditorilor lumii.

Poezii din grădina de
sub cer

Din volumul, “Grădina de sub cer”

Dar am o mică
speranţă
Că mă vor lăsa
să le plivesc
straturile
de petunii.
Dacă mă vor
angaja grădinar
Şi-o să le pot
oferi-n dar
fiecăruia câte
o floare.
Atunci când
vor veni la plimbare
pe aleile
înmiresmate de
gânduri curate.
Mă voi bucura
de toate
Adevărurile
Ce se vor exprima
în discuţii
pline de
înţelepciune
Sub clarul
unei lune,
Ce face să
izvorască idei
Din sufletul
înţelepţilor mei.
Dacă se va
întâmpla o
astfel de
minune.
Voi deveni cel
mai bogat
grădinar
din lume.

Scriitor membru

al LSR -Gorj

Pe Cheile Oltefului
după „cântecul"
cocoşului de munte

Rugăciune

Popor asuprit de milenii
Degeaba-ngenunchi iar şi iar.
Doar munţii stau veşnic de veghe
Şi-s trişti ca şi plânsul amar.
Trec hoarde barbare pe-aicea
Vor tot ce e bun de luat
Dar cei care sunt azi stăpâni
Ne vor un popor exilat.
Ajută-le. Doamne, să fie
Uşori ca şi pleava în vânt
Şi lasă străbuna moşie
Copiilor noştri cei buni!
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Treziţi-vă!

Clocoteşte revolta în mine
Când lacrimi curg
pe obraz nevinovat
Şi un copil desculţ
şi nespălat
întinde mâna
după un colţ de pâine.
Când fete, care-ar trebui
să legene păpuşa.
Sunt violate de inconştienţi
Iar tinerii cu suflete curate
Cu bolovani în spate
Se-aruncă în torenţi.
Treziţi-vă din goana
Către întuneric!
Puneţi un capăt
marilor orgii!
Nu dărâmaţi acest
popor sfielnic!

Citiţi volumul Grădina de sub cer online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2014/Lucia-Silvia_Podeanu-Gradina_de_sub_cer.pdf

Hoţii de ploi

Hoţii de ploi
au furat câteva luni
ploile de la noi
Au dus norii departe
în alte ceruri
Şi i-au stocat după
noile criterii
Ale reîmpărţirii de favoruri.
Din cerul lui înalt
Cel Drept
mai întâi s-a amuzat
Apoi a lăsat hoţii
să stocheze norii
Şi cu un simplu gest
i-a repus la locul lor firesc.
Dar. pentru că între timp
Plecase al ploilor anotimp
Norii s-au scuturat
îmbrăcând toată ţara
în alb cu nămeţii cât casa.
Ca să avem şi la anu'
ce pune pe masa
copiilor.
Pe care uneori
Hoţii îi confundă
cu norii -

2011 - în memoria
celor trei elevi
excepţionali care s-au
aruncat în Jiu cu
pietre în ghiozdane

Nu declanşaţi năpasta
marilor urgii!
Căci. biet popor
Când nu va mai
Putea să rabde
Va dărâma sanctuarul
trădătorului sobor
Şi în mânia lui, tâlharii
Nu vor avea cum să mai scape
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Paşii ei
Paşii ei semănau
Cu un zumzet de argint
Prelungit parcă
Până la standardul
Zăpezii.

Scări de lumină
Stau înşirate, apoi,
Roată,
La marginea cerului…
După care
Paşii… pe covor de
argint
Se aud
Mergând mai departe –
Îi  văd…
Şi vântul îi răsfaţă,
Zăpezile îi aşteaptă
Dar… Nu!... Nu!...
Şi paşii de argint
Vor fi aşezaţi
În paginile
Calendarului.

Poeziile lunii
mai

VASILE MIC - poet şi grafician
 (15 aug.  1947) în comuna Călinesti-Oaş, satul Coca,

judetul Satu Mare.

Pe filieră
astrală

Iubirea vine
Pe o fil ieră
astrală.
Cărări,
Scări albe,
Flori
Cu rădăcini
Interplanetare…

Fantoma trenului de
aur

Fantoma
Trenului de aur,
Noapte de noapte,
Trece
Pe lângă
Tezaur -
Halta
Uitată
La poalele muntelui.

Uneori,
Mocăniţa opreşte
Nimeni nu  coboară,
Nu are cine
Să urce…

Numai un cerb
Şi cerul său
Se văd
Urcând muntele…

Secretele morţilor

Morţii,
Scânteile
Lor…
Vin
Tocmai
Pentru a se scălda
În apa înconjurătoare
A castelului.

În nopţile cu lună…

Stafiile lor
Bat paşi
De defilare
Pe lungile coridoare.

Orgile
Se aud,

De o parte
Şi de alta
A ţinutului
Albastru,
Zile şi nopţi
La dans -
Brăţara lumii
Şi ea…

Plopii - nu,
Viorile nu ştiu

Cum
O mie şi una
De harfe,
Ce nu ţin
De filiera astrală,
În zumzet…
Vor intra în concert.
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Statui şi nemurire

Statui fără cap
Ne vorbesc
Despre moarte şi
nemurire;
Cele fără mâini
Sigur iubesc
Zeii şi cerul.

Dar cheile
Uşilor castelului
Au şi ele
Cântecul lor…
Paşii
În întuneric,
Prin castel,
Se văd
În rostogolirea luminii.
După care,
Statuile
Nu mai vorbesc…

La temelia lumii

La temelia lumii
S-a pus
Şi
O
Picătură
De
Vin.
Zeii nu s-au împotrivit
Atunci…

Şi nici oceanul
planetar.

Doar femeia
A avut
Ceva
De spus;
Singurătatea
A pierdut,
Iar scara
De lumină
Există.

Citiţi celelalte Poezii ale lunii mai online, aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2014/05/vasile-mic-poeziile-lunii-mai.html

Harfele zboară,
Liliecii ocrotesc
Ochii statuilor,
Apoi, nopţi fără lună
Nu se mai ivesc.

Nu este cazul

Cel aflat
Departe
De mântuire
Iese
Din graniţele
Spirituale ale patriei.
Nu este
Şi cazul
Poetului!

Până la marginea
pământului

Înaltul,
Dar şi adâncurile,
Îmbrăţişate sunt
De corali.

În tam-tam
Valuri bat…

O floare,
De undeva,
Ţine prelegeri
Despre iubire.

Cineva
Iubeşte
Doar focul.

Cărările,
În dulcea lor nebunie,
Se războiesc
Cu patimile.
Înşine, trebuie să dăm
Ascultare
Ascezei
Pe care ne-o impunem…

Sigur, iubirea de patrie
ajunge
Până la marginile
Pământului.

Poezii şi grafică:
Vasile Mic
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   În apărarea lui Toma

 IULIU-MARIUS MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

Istoria biblică şi teologia de mai târziu, cunosc
existenţa unui personaj special, devenit referenţial,
datorităunei atitudini, care s-a găsit mereu în preajma
Mântuitorului, şi care l-a urmat în decursul activităţii sale
de propovăduire, respectiv Apostolul Toma.
            Personaj discret, acesta, spre deosebire de
confraţi mai locvace, precum Petru, nu ţine să epateze,
să se remarce prin replici celebre (cf. Mt 16, 18), sau să
se lepede (Ioan 18, 25), şi nu este pomenit decât sporadic,
cu ocazia chemării la apostolat (Lc 6, 12-16), sau în
anumite situaţii, în care se remarcă prezenţa lui, alături
de ceilalţi ucenici.
            Într-un astfel de episod însă, Toma ocupăun loc
aproape central, datorităunei atitudini ce diferă, în acel
moment, întru totul de cea a colegilor săi, respectiv a
îndoielii pe care o exprimă cu privire la experienţa
hristofanică trăită de către femeile mironosiţe şi ceilalţi
zece (Ioan 20-19-31).
            Exprimarea concretă a acestor sentimente, a făcut
ca, de-a lungul istoriei, Toma să supravieţuiască în
conştiinţa multor teologi, drept exponentul cel mai
reprezentativ al îndoielii. Începând cu imnele liturgice, a
căror origine poate fi identificată în secolele primului
mileniu creştin, şi continuând cu teologia mai veche sau
mai nouă, identitatea lui este întărită de supranumele
Necredinciosul.

Mai târziu, în mediile apusene, el a devenit
patronul ştiinţei, fapt ce explică, în zilele noastre, întărirea
unor asocieri mai vechi ale numelui său cu anumite practici
şi credinţe, sau apariţia altora noi.

În acest context, putem afirma fără teama de a
greşi  faptul că discursul omiletic contemporan regăseşte
adesea în Toma un exemplu negativ[1] şi se foloseşte de
el atunci când vrea să pună în faţă exemple negative şi
de practici greşite, se datorează în parte şi evoluţiei
concepţiei privitoare la el. Astfel, autonomizarea ştiinţei
în raport cu teologia şi evoluţia ei într-un sens ce pare a fi
adesea pornit pe descoperirea unor adevăruri ce o
demască pe cea dintâi şi pretinsa antinomie existentăîntre
cele două, a contribuit incontestabil la întărirea unei
percepţii negative cu privire la patronul celei din urmă, în
vreme ce, îndoiala, care a devenit motorul atâtor concepţii
filosofice ce se îndoiesc de prezenţa lui Dumnezeu, a avut
şi ea contribuţia ei[2].

Dacă privim însă cu atenţie paragraful scripturistic
în centrul căruia se găseşte îndoiala lui Toma, vom regăsi
o serie de elemente, care par, dacă nu să contrazică
ipoteza unui personaj negativ şi a unei practici greşite şi

condamnabile, atunci măcar să o
articuleze într-o manieră diferită. Astfel,

îndoiala lui Toma nu este pornită din ignoranţă şi nu are la bază o
preconcepţie legată de Înviere, ci se fundemanează pe necesitatea
unor dovezi mai concrete decât cele existente până atunci, care
să nu admită nici un fel de contestaţie: Până ce nu voi pune mâna
mea… nu voi crede.

Îndoiala lui porneşte de la premisa că simţul văzului putea
fi înşelat, de exemplu de o halucinaţie colectivă, generată de mai
mulţi factori, între care durerea pricinuită apostolilor şi femeilor de
moartea lui Iisus, concepţia că el va învia, dar şi altele. În acest
context, el cere ca cele exprimate prin simţul văzului, care putea
fi victima unor experienţe fără corespondent în realitate, să fie
întărite de un alt simţ, dotat cu calităţi diferite de cel dintâi, cel
tactil. Altfel spus, Toma doreşte să aibă parte de o cunoaştere
holistică a evenimentului Învierii şi să se convingă de faptul că el
s-a repercutat asupra tuturor elementelor trupului lui Hristos.

Atitudinea Mântuitorului în raport cu îndoiala lui nu este
nici ea una acuzatoare. El se arată lui, şi celorlalţi care se găseau
împreună cu el, şi îi cere să-şi îndeplinească curiozitatea.
Francheţea adresării, imanenţa realităţii trupului care se găsea în
faţa lui, şi impactul pe care îl are apariţia hristoforică asupra
apostolului îl fac pe acesta să pună capăt îndoielii fără a-şi duce
până la capăt planul şi să exclame, de-a dreptul dezorientat:
Domnul meu şi Dumnezeul meu!

În urma exclamaţiei sale, Iisus confirmă veridicitatea
exprimării lui şi sinceritatea ei, şi îl felicită, într-un fel pe Toma,
arătând că există totuşi o cunoaştere superioară celei de care s-a
învrednicit el, de care, într-un fel, şi noi, creştinii care ne găsim la
începutul celui de-al treilea mileniu, încercăm să ne bucurăm:
Fericiţi cei ce nu au văzut şi au crezut!

Îndoiala lui Toma este aşadar aprobată de Hristos, ea
beneficiind de un răspuns din partea Acestuia. Ea este însă un
sentiment sincer, izvorât dintr-o frământare sufletească a
personajului, care doreşte să primească un răspuns la incapacitatea
lui de a crede într-un anumit moment în mărturia confraţilor săi
apostoli. Într-un fel, apostolul poate fi considerat, datorită acestui
fapt, drept un exponent al adevăratei îndoieli sau al sensului genuin
al acesteia. După cum se poate lesne observa, există o mare
diferenţă între îndoiala lui şi cea a unui ateu sau a unui ignorant.
Din perspectiva unuia dintre exponenţii acestei tagme, îndoiala s-
ar fi exprimat apodictic printr-o frază ce ar fi debutat cu un nici
dacă şi nu cu una ce începe cu cuvintele până ce.

Astfel, concepţia conform căreia, Sfântul Toma, care a
desfăşurat, după Înviere, o amplă activitate misionară în India,
după cum arată tradiţia, devine un personaj negativ prin îndoiala
pe care o exprimă cu privire la Înviere şi la realitatea ei, este una
greşită. Dimpotrivă, îndoiala lui este aprobată de Mântuitorul, care-
l învredniceşte de o hristofanie în care are un rol central şi are
meritul de a spulbera orice îndoială cu priv ire la realitatea
evenimentului central al operei soteriologice şi de a certifica faptul
că acesta s-a răsfrânt asupra trupului subiectului său în
integralitatea lui.

Pe de altă parte, evenimentul al cărui protagonist este
apostolul are şi o valoare perenă, prin aceea că pune în faţa noastră
un exemplu al felului în care trebuie să fie exprimată îndoiala
de către un creştin adevărat. Ce-i drept, în vremurile noastre,
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bântuite de un adevărat curent al relativismului, în care, singura
certitudine este adesea considerată moartea, îndoiala
penetrează inimile tuturor, fie că se referă la chestiuni de
credinţă, fie căs e referă la relaţiile interpersonale, la viaţa
socială, cea economică sau la altceva. Asemenea ispitei însă,
şi ea are o conotaţie neutră. Dacă, în urma căderii în ispită,
păcatul este cel care influenţează în mod negativ viaţa
duhovnicească, în urma nesatifsacerii unei îndoieli, se poate
cădea în negativism şi în pesimism, în ateism, sau în multe
alte lucruri, de-a dreptul malefice din punct de vedere sufletesc.
În acest context, Toma pune în faţa noastră un model,
generează o adevărată jurisprudenţă în materie de îndoială.
Astfel, conform exemplului său, îndoiala trebuie exprimată cu
sinceritate şi trebuie pusă în faţa lui Dumnezeu. Dacă omul
încearcă să rezolve singur anumite îndoieli, are şansa de a
găsi soluţii greşite. Dacă însă, el pune grijile şi îndoielile sale
în faţa lui Dumnezeu, cerându-i ca El să-l ajute să le
lămurească, atunci din împreună lucrarea divinului cu umanul,
vor rezulta argumente demne să spulbere orice îndoială.

În concluzie, ipoteza conform căreia atitudinea lui
Toma este una negativă, ce trebuie înfierată şi exemplificată
mereu între exemplele negative, vehiulată adesea în discursul
omiletic şi în cel teologic, este una greşită, ce trunchiază
adevăruri şi realităţi. Ba mai mult, evenimentul care îl are în
centru pe apostolul gratulat de imnografia ortodoxă (care nu-
l blamează, totuşi, pentru necredinţa lui, ci îl numeşte astfel,
cel mai probabil datorită pauperităţii lexicale ce exista atunci
când au fost scrise cântările ce compun Penticostarul) cu
supranumele de Necredinciosul, este unul bogat în semnificaţii

teologice şi în adevăruri morale, ce sunt actuale şi astăzi, şi
contribuie la sporirea în viaţa duhovnicească a creştinilor şi la
perpetuarea peste veacuri a imaginii celebrului personaj ce s-
a aflat vreme de mai mulţi ani în anturajul Mântuitorului.
[1] Vom spicui, de exemplu doar câteva dintre exemplele ce
pot fi regăsite în predicile şi cuvântările duhovniceşti ce pot fi
regăsite pe internet. Cf . http://
ortodoxianeamului.wordpress.com/2014/04/27/27-aprilie-
duminica-tomii-predica-ierodiaconului-visarion/, accesat în 02.
05. 2014; http://saccsiv.wordpress.com/2014/04/27/duminica-
sfantului-apostol-toma-2/, accesat în 02. 05 2014; http://
www.clipa.com/print_a2404-NU-FII-NECREDINCIOS-CI-
CREDINCIOS.aspx; accesat în 02. 05. 2014.

[2] Uneori, cei care vor să vorbeascădespre conotaţia negativă
a îndoielii se referă la citatul lui Descartes, care spune: Mă
îndoiesc, deci cuget, cuget deci exist. Folosirea lui în această
formă este însă una trunchiată, căci, silogismul exprimat de
filosof nu se încheie doar cu cele două premise, ci are parte
de o concluzie ce concurge din ele: exist, deci Dumnezeu
există. Tocmai de aceea, este recomandabil ca, atunci când
se face referire la o astfel de frază celebră, ea să fie cunoscută
în integralitatea ei.
.

The Incredulity of Saint Thomas
Sursa imaginii: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caravaggio_-_The_Incredulity_of_Saint_Thomas.jpg

Citiţi articolul şi online, aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/05/iuliu-marius-morariu-in-apararea-lui.html



Sămănătorul - Anul IV.  Nr. 5(6) - mai 2014 - MITOGRAME

Pagina 28

Col (r) DUMITRU DĂNĂU - (n. 1937)
Câmpofeni-Arcani, Gorj - prozator.

MITOGRAME
LIRICE - LYRISCHE
MYTHOGRAMMEIN-VA-RI-ANT

totu-i să lucrezi în esenţă:
ca o albină,
ca o furnică,
ori
ca timpul ...
... rădăcina mea
simte
că devine mai grea:
ca un destin,
ca o stea...
trunchiul meu -
în care veghează
un zeu -
creşte,
se lăţeşte,
se-ngroaşă
devenind
din secundă-n secundă
mai greu...
până când?
coaja
de pe el
ştie,
 respirând...
când te-ntorci
în neant,
Oul Cosmic
se sparge,
înmulţindu-se
IN-VA-RI-ANT

IN-VA-RI-ANT
wichtig ist es

in Wesentlichem zu arbeiten:
wie eine Biene,

wie eine Ameise
oder

wie die Zeit...

meine Wurzel
spürt

wie er immer schwerer -
wie ein Schicksal,

wîe ein Stern -
wird...

mein Körper-
innerhalb dessen ein Gott lebt -

wird größer,
dicker,
breiter,

von Sekunde zu Sekunde
immer gescheiter...

bis wann?
(also fragend)

nur seine Rinde weiß
...wenn man Nichts wird ,

zerschält sich
das göttliche Ei

übrig bleibt nur das
IN-VA-RI-ANT

dabei...
DESPRE INIMĂ

îngheţată fiind,
mi-am smuls-o din piept
şi-am aruncat-o soarelui,
zicând:
      -   ia-o şi arde-o
până la esenţă !

n-a fost un gest retoric,
 nici elegiac...

...a fost ziua în care,
lepădându-mă de ea,
s-a născut
 Primăvara

dovadă –
aceste
lalele roşii !

Piatră de hotar între
Arcani şi Brădiceni
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ÜBER HERZ
gefroren seiend,

hab ich 's aus mir rausgerissen,
und es der Sonne werfend,

mich aufopfernd gesagt:
- nimm ’s’ und brenn 's

bis Quintessenz !

es war keine rhetorische,
wehmütige Geste;

es war der Tag, an dem
ich mich seines entsagend,

der Frühling
geboren ist...

...Beweis –
diese rotten Tülpen !.

CONSOLARE

când va fi să emigrăm
dintre trandafiri,
o dropie albă ne va veghea
VEŞNICIA...

TROST
eine weiße, ruhigvolle Trappe wird

unsere Ewigkeit wachen,
nachdem wir aus der Rosenwelt

AUSWANDERN müssen,.

DEŞERTUL CLIPEI

nisipurile zilei –
apoi,
privirile pline de Infinit
şi Tăcere ale
Sfinxului

ore şi zări
sub flăcări de soare
în singurătatea
Deşertului

doar cămilele –
oaze mobile –
ne spun că

Victoria cere
RĂBDARE

DIE WÜSTE DES AUGENBLICKS

der Tagessand –
später,

die von Endlosem und Schweigen
voller Blicke des

Sphynxes

Stunden und Fernen
unter Sonnenglut
in der Einsamkeit

der Wüste

allein die Kamele -
bewegende Oasen -

lehren uns,
daß der Sieg

Geduld braucht...

DRAGOSTEA

câinească răbdare, vin
pritocit de o mie de ori;

dar: lebădă roşie,
 vâslind printre nuferi în zori

mesteacăn în ceaţă; lotcă
visând pe-un meridian cu ninsori;

dar: lebădă albastră -
regină

peste sublime candori

fiord stăpânit de furtună
cu lebede albe sub lună

LIEBE

dhundartige Geduld, tausendmal
abgezogener Wein -

wohl: roter Schwan, frühmorgens
durch Wasserrosen rudernd

Birke im Nebel, treibender Fischboot
auf einem mit Schneefällen Meridian

wohl: blauer Schwan,
König über erhabene

Unschuldigkeiten

ein von Stürmen gewüteter Fjord
mit weißen Schwänen unter Mond…



Sămănătorul - Anul IV.  Nr. 5(6) - mai 2014 - PROZĂ

Pagina 30

GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

LUPII
„Homo homini lupus”
(Omul e lup pentru om)
Thomas Hobbes (1588-1679),
filosof englez

- Bună dimineaţa, tovarăşe preşedinte! Tocmai mă
gândeam la dumneavoastră. S-a ivit, iată, o problemă care
e de competenţa noastră. Tovarăşu’… se opri trăgând aer
în piept, şi arătă cu mâna spre tânărul din faţa sa, invitându-
l să se prezinte.

- Radu Gheorghe, îşi rosti el numele, cu un tremur
în glas.

- Nania, se prezentă noul venit înaintând,
întinzându-i mâna, o mână osoasă, uscată.

- Aşa… reîncepu şefa Cadrelor. Tovarăşul Radu
Gheorghe a fost repartizat de către… uitaţi-vă şi
dumneavoastră (căuta, dar nu ştia unde pusese hârtia)
…şcoala tehnică de comerţ, la noi, la serviciul contabilitate.
Tocmai îi vorbeam despre îndatoririle lui de salariat al unităţii
noastre comerciale, şi cum trebuie să se comporte. Dacă
şi dumneavoastră, în calitatea de preşedinte al Comitetului
de întreprindere, aveţi să-i faceţi unele recomandări.

- Am, bineînţeles că am… Chiar am, să ştiţi… spuse
acesta, oprindu-se în mijlocul camerei spre a-şi încheia
nasturele de jos al hainei.

Preşedintele era un om trecut de 50 de ani, slăbuţ,
mai degrabă uscat, probabil pentru că avea ochii foarte
obosiţi. Purta şapcă, pe care şi-o scoase cu un gest moale,
o puse pe masă, lăsând să i se vadă părul cărunt – un fir
alb, altul negru – tuns scurt, perie, şi fruntea îngustă,
traversată de o puzderie de riduri foarte adânci.

Impresiona mustaţa lui neagră şi deasă, ca un petec
de stofă groasă, de forma unui triunghi echilateral bine înfipt
sub nas, sprijinindu-se pe buza superioară mult prea subţire.
De-a lungul laturilor acestui triunghi, de-o parte si de alta a
nasului, coborau două cute pronunţate, desenate parcă în
cărbune, până sub bărbie, unde se uneau cu altele, fel de
fel, venind de pretutindeni. Părea aspru şi ursuz, la prima
vedere. Îşi trase un scaun, aşa încât masa cea lungă –
piciorul literei T – rămase între el şi Radu. Se aşeză, îşi
scoase din haină ochelarii cu ramă de celuloid negru, şi-i
puse cu grijă, apoi îl cercetă pe tânărul din faţa lui, câteva
clipe.

- Dar, ia loc şi dumneata, tovarăşe. Eu zic să stăm
de vorbă, să ne cunoaştem, îi spuse preşedintele arătându-
i un scaun în faţa lui, de lângă George. Înţeleg că vei fi
membru al colectivului nostru.

Îmi amintesc că chiar noi, cu mâna noastră, aici,
în biroul ăsta (arătă preşedintele larg, cu mâna), am

completat necesarul de cadre noi. Am cerut doi
absolvenţi, aşa mi se pare. Să tot fie cinci sau

şase luni, de-atunci. Nu-i aşa, tovarăşă Şoană?
- Întocmai! confirmă şefa Cadrelor.
- Deci, ne-ai fost trimis dumneata! constată preşedintele.

Bine!
Avem mare nevoie de cadre. Cred că ştii că în societatea

noastră cadrele sunt totul, pentru că ele reprezintă baza. Ai cadre
bune, poţi orice. De data asta îşi scoase ochelarii, şi-i aşeză pe
masă şi-l privi fără să clipească: Şi unde zici c-ai făcut şcoala,
tovarăşe Radu?

- La Bucureşti, răspunse Radu în momentul în care se
aşeza pe scaun, în faţa preşedintelui.

- Aveţi aici repartiţia tovarăşului Radu, iat-o! interveni
scurt şefa Cadrelor, întinzându-i hârtia doveditoare.

Preşedintele Nania o luă cu oarecare încetineală, îşi
scoase din buzunarul interior al hainei alţi ochelari, şi-i puse,
petrecându-i cu greutate pe după urechi, apoi mormăi apăsat:

- Către OCL Comerţul-Mixt. În conformitate cu Legea
mmm, în baza adresei Secţiei Comerciale a Regiunii Bucureşti
număru’ 41.468 din 12 august 1957, aşa, se repartizează tovarăşul
mmm, absolvent al şcolii… de comerţ… contabilitate… E binee,
e foarte bine! Uite că ne vine tineretul de care avem nevoie,
tovarăşă Şoană, zise preşedintele arătând cu mâna către Radu.
Mai privi o dată repartiţia, apoi o împinse către şefa Cadrelor.
Păi, hârtia asta va rămâne la dumneata, nu-i aşa? V-a trebui s-
o vadă şi tovarăşul director, s-o semneze, când va ieşi din şedinţă,
desigur. Spune-mi, tovarăşe Radu Gheorghe, cu ce se ocupă
părinţii dumitale?

- Tata e muncitor, iar mama e casnică.
- Mai ai fraţi, surori?
- Numai un frate, care e elev la liceu.
- Eşti membru de partid?
- Nu.
- Am înţeles. Mai ai timp. Dar, utemist?
- Da, sunt utemist.
- Trebuie să te prezinţi neapărat la tovarăşul Irizea,

secretarul Comitetului UTM, să te ia în evidenţă. Pe miercuri-
joi, să vii la mine să-ţi dau carnet de sindicat. Când vei lua primul
salariu şi vei plăti cotizaţia pentru prima lună, să vedem cât
anume, vei plăti şi carnetul, 1 leu. Ne-am înţeles?

- Da.
- Ei, ia să vedem, reluă preşedintele, citeşti ziarele? i se

adresă el, proptindu-se în spătarul scaunului, cu importanţă.
- Da, le citesc. George trase aer în piept.
- Bravo, foarte bine! ... Să te credem? îi zâmbi

preşedintele.
- Cum doriţi dumneavoastră… găsi nimerit să-i

- fragment, pag. 14-19 -
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răspundă.
- Ce ziare citeşti?
- Citesc Scânteia şi Scânteia tineretului.
- Bunnn! Să-mi spui, tovarăşe, ce-ai citit în Scânteia

de ieri?
Radu tuşi uşor (gestul lui) şi se revăzu pentru o clipă

în sala examenului de absolvire, pe scaun, lângă masa comisiei,
în focul întrebărilor.

- Am citit… mai multe articole, răspunse căutându-şi
vorbele.

- Oho! Chiar aşa, mai multe? Spune-mi ai citit mesajul
adresat de tovarăşul N. A. Bulganin primului ministru al Turciei?
Cine este tovarăşul Bulganin, ştii? Şi despre ce fel de mesaj
este vorba, în ziar?

Radu îşi ridică uşor capul, îl privi pe preşedinte, apoi
îşi mută privirea la şefa Cadrelor, trase aer în piept, sau poate
se încruntă, şi spuse:

- Tovarăşul Bulganin este preşedintele Consiliului de
Miniştri al Uniunii Sovietice, iar mesajul la care vă referiţi
dumneavoastră a fost adresat, de către tovarăşul Bulganin, în
numele guvernului sovietic, primului ministru turc, A. Menderes.
Mesajul exprimă îngrijorarea oamenilor sovietici pentru
trimiterea de armament american în Turcia, dar şi pentru că
această ţară şi-a concentrat trupele la frontierele Siriei, pe care
vrea, încă din primăvară, s-o atace. Cred că acolo, în zona
aceea, vor fi mereu probleme grele...

- Bravo, tovarăşe Radu! Văd că cunoşti bine problema.
Ştii ce urmăresc imperialiştii americani şi yankeii lor?

- Urmăresc… Dar se opri. Dorea să se exprime precis,
clar şi concis, aşa cum ştia el, cum învăţase… Anumite cercuri
din SUA doresc să folosească pentru atacul armat împotriva
Siriei, în primul rând ţări din zonă, adică din Orientul Apropiat
şi Mijlociu, ca Iordania, Irakul şi, bineînţeles, Turcia.

- Foarte exact. Mai spune-mi, te rog, în ziarul de ieri a
fost publicat un articol scris cu prilejul împlinirii a 40 de ani de
la apariţia unei lucrări importante. Cine a scris-o şi despre ce
lucrare e vorba? îşi umflă preşedintele pieptul.

- E vorba de studiul lui Lenin, “Statul şi revoluţia”,
răspunse Radu cu seninătate.

- Întocmai, perfect. Te rog, spune-ne despre ce anume
e vorba în acest articol… îl fixă, zâmbind, preşedintele –
convins că de data asta l-a pus în dificultate pe Radu.

- În articolul apărut în Scânteia e subliniată justeţea
ideilor leniniste în legătură cu statul dictaturii proletariatului şi
rolul său în revoluţia şi construcţia socialismului. Încă de acum
40 de ani, deci din anul 1917, Lenin a prevăzut că trecerea de
la capitalism la comunism poate avea loc în condiţii variate şi
se poate înfăptui printr-o diversitate de forme politice, dar
esenţa acestora rămâne inevitabil dictatura proletariatului. Viaţa
a confirmat pe deplin, şi confirmă permanent justeţea ideilor
leniniste. Astfel, în condiţiile contemporane, pe măsură ce
contradicţiile dintre proletariat  şi burghezie se ascut zi de zi şi
chiar oră de oră, apar noi posibilităţi de cucerire a puterii politice
de către proletariat şi aliaţii săi. Congresul al XX-lea al PCUS
– scrie articolul – dezvoltând teoria marxist-leninistă în epoca
noastră, a ţinut să sublinieze faptul că-n anumite împrejurări
este posibilă transformarea parlamentelor burgheziei, prin lupta
maselor populare, sub conducerea directă a clasei muncitoare
şi a partidelor ei, în reale forţe reprezentative ale voinţei şi

intereselor popoarelor, aşa încât acestea, împreună, pot cuceri
puterea politică şi astfel pot schimba destinul ţărilor…

- Îmi place ce spui, tovarăşe Radu, se entuziasmă
preşedintele. Răspunde-mi, te rog: ce probleme au fost
analizate la Plenara CC al PMR din 28 iunie - 3 iulie, anul
acesta? accentuă preşedintele.

- Plenara partidului din 28 iunie - 3 iulie a luat cunoştinţă
de Hotărârea Plenarei CC al PCUS, cu privire la înfierarea
grupului antipartinic Malenkov - Kaganovici - Molotov şi şi-a
exprimat în unanimitate deplina solidaritate cu această
hotărâre, relevând însemnătatea ei pentru continua întărire a
unităţii de monolit a Partidului Comunist al URSS cu întregul
popor sovietic, pentru realizarea istoricelor hotărâri ale
Congresului al XX-lea al PCUS.

(Radu făcu o scurtă pauză. Obosise). Dar, în acelaşi
timp, Plenara partidului a dezbătut şi a luat măsuri ferme faţă
de gravele ieşiri antipartinice ale lui Iosif Chişinevschi şi Miron
Constantinescu – ieşiri îndreptate împotriva unităţii partidului
şi a conducerii sale.

Rostise aceste fraze cu mult calm, stăruind asupra
ideilor, aşa cum o făcea la şcoală în cadrul Cercului de informaţii
politice al Comitetului UTM, al cărui responsabil fusese. Respira
uşurat, respira adânc aerul înţepător cu miros iute de motorină,
bucuros că trecuse şi acest examen, căci examen îl socotea,
şi se gândea că va fi probabil ultimul, cine ştie. Avea oroare de
examene, se săturase de ele, dar se şi bucura când reuşea să
răspundă bine la subiecte pentru că le trăia cu toată fiinţa lui,
cu seriozitate şi patimă, cedându-le, de fiecare dată, şi o
părticică din fiinţa lui.

- Ce părere aveţi, tovarăşă Şoană? Mai căutăm
propagandist ? întrebă fericit preşedintele.

- Eu zic să discutăm problema în cadrul organului.
Mai întâi trebuie să-l cunoască tovarăşii. De hotărât vom hotărî
cu toţii, îi răspunse şefa Cadrelor, cu vocea coborâtă, luată
prin surprindere.

Şi totuşi, amândoi erau evident uimiţi. Acest copil –
căci copil era! – ştia carte, nu glumă, citea ziarele – o dovedise!
– şi vorbea foarte frumos, limpede, cu o voce caldă ce se
vroia bărbătească, despre chestiuni pe care alţii, mai mult ca
sigur, nu le pricepeau.

“Măi, să fie! Trebuie să existe o explicaţie a tot ce aud
şi văd!” – se gândi preşedintele şi-şi descheie nasturele hainei,
cu senzaţia că-l strânge.

- Încă o întrebare, dacă-mi îngădui; ult ima…
Preşedintele îşi aranjă ochelarii: Începând de ieri, duminică,
15 septembrie 1957, Republica Populară Română a stabilit
relaţii diplomatice cu…

- Ceylonul, răspunse Radu.
- Absolut exact! Bravo, măi tovarăşe! Te felicit! Şi

totuşi, fii bun şi lămureşte-ne, reluă preşedintele, cum se face
că reţii atâtea detalii? Şi mai explică-ne cum se face că vorbeşti
ca-n ziare?

- Cum să vă spun… bâigui Radu. Cred că din
obişnuinţă.

- Din obişnuinţă? Cum aşa? îşi puse preşedintele
ochelarii pe masă.

- Continuare în nr. viitor -
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Sfinţenia vieţii sau calitatea vieţii

Îngrijirea vieţii umane - principiu
fundamental în bioetică

 Cercetătorii în biologie se rezumă la a prezenta diversele
caracteristici ale fiinţelor vii, la faptul că acestea există, se
reproduc şi mor, dar nu pot răspunde la întrebările ridicate
de semnificaţiile şi resursele ultime ale vieţii. Şi istoria se
ocupă de fiinţele vii, e drept cele mai reprezentative, dar e
greu să-i pretindem să ajungă la resursele ultime ale vieţii.
La fel şi filosofia încearcă să aducă în discuţie principii
generale privitoare la viaţă, dar nu poate surprinde această
realitate în profunzimea ei. Noţiunea de viaţă, în afară de
problemele de ordin ontologic-fundamentale ca cele amintite
se pretează la altele în care viaţa e studiată în contextul
problematicii omului, a existenţei sale, a istoriei sale. Viaţa
este atât de complexă încât cel mai adesea rămânem în
raza de acţiune a aproximării. "În momentul în care ai găsit
o definiţie pentru viaţă, ea s-a schimbat deja". În faţa acestei
dinamicităţi a vieţii, definiţia se găseşte neputincioasă şi
cercetătorul se vede constrâns să apeleze la căi descriptive.
Tocmai pentru că nu se poate spune totul despre viaţă, ea
rămâne un mister nu doar de explorat, ci mai ales de
contemplat. Contemplarea sa nu este însă una statică, ci o
continuă luare la cunoştinţă a necesităţii surprinderii ei în
dimensiunea sa fundamentală şi prin aceasta de a o proteja,
a o îngriji şi a o promova, căci "e preferabil să trăieşti, decât
să nu trăieşti". Aspectul său fundamental, faptul că este în
posesia tuturor şi dificultatea de a vorbi despre ea se traduc
prin marea posibilitate de a povesti viaţa, mai degrabă decât
de a o descrie. A filosofa asupra vieţii este o abordare, dar
a o povesti este o mare posibilitate, aceea de a transforma
limita limbajului în forţa evocativă şi clarificatoare a unor
intuiţii, pe cale de a fi elaborate. Este aceasta marea
aventura a romancierilor care au încercat să filosofeze
despre viaţă în baza a ceea ce cu toţii am intuit, dar n-am
reuşit să verbalizăm complet. Valoarea vieţii, întrucât este
valoare, depăşeşte capacităţile expresive ale omului şi se
pretează la o reinterpretare tot mai aprofundată, dar
niciodată exhaustivă în realitatea sa. A povesti viaţa
înseamnă a primi cu bucurie un dar de la Dumnezeu, iar a
primi si a dărui mai departe înseamnă a trăi. Nu se poate
înţelege viaţa decât trăind-o.

Contextul cultural actual

Viaţa în contextul cultural actual e puternic caracterizată
de un individualism exasperant şi de o lipsă a percepţiei
acesteia ca "dar dinainte dăruit" şi a unui plan iniţial de

valori. Din punct de vedere istorico-social,

secolul abia încheiat a trăit diverse revoluţii de natură economică,
socială, culturală şi politică ce au acutizat criza credinţelor şi a
fundamentelor, pe care societatea tradiţională era întemeiată şi
care au avut ca numitor comun pierderea unui mod de a trăi
viaţa comunitar şi solidar. Însăşi instituţia familială este
ameninţată de factori multipli: divorţuri, naşteri în afara căsătoriei,
nuclee familiale cu un singur părinte, factori ce conduc la mutaţii
notabile privind modelele publice care reglementau conduita
sexuală, raportul de cuplu şi procreaţia. Aceasta a dus la
diminuarea conştiinţei responsabilităţii fiecăruia de a avea grijă
de viaţa celuilalt. Aceste mutaţii au fost însoţite de scenariul
teribil şi fascinant al marelui progres al ştiinţei medicale. Azi
legăm termenul "genetică" de cuvântul "inginerie", fără să ne
gândim la alchimii de nerealizaţ ci la realităţi cotidiene.
Dezvoltarea geneticii şi a tehnicii au adus îmbunătăţiri în
agricultura şi zootehnie, au lărgit orizonturile farmacologiei, dar
mai ales au deschis o amplă şi complexă (şi uneori dramatică)
dezbatere privind limitele şi liceitatea unei serii de intervenţii
facilitate tocmai de către ştiinţă. Azi se vorbeşte de biotehnologii,
de biodrept şi de bioetică. Tocmai bioetica devine terenul marilor
confruntări privind intervenţiile asupra vieţii.
Din punct de vedere filosofico-practic. Vremurile actuale sunt
caracterizate de necesitatea unor continue interpretari ale
realităţii, pentru faptul că este complexă şi greu de gestionat de
o raţiune omni-comprensivă. Această complexitate duce la
evidenţa unei fragmentarităţi, reflex al unei atitudini anti-
metafizice, în care nihilismul îşi are rol preponderent. Aceasta
gândire a dus la lichidarea "problemei" Dumnezeu şi la o evidentă
slăbire sau relativ izare a moralei. Scepticismul conduce
semnificativ la subiectivismul valorilor morale şi la tensiuni între
libertăţile individuale. Terenul percepţiei varietăţii de valori este
desigur viaţa umană în integralitatea sa, de la primele stadii ale
zigotului, până la ultimele clipe ale bolnavului teminal. Astăzi se
trăieşte şi se percepe în mod individualist autonomia şi în mod
relativist calitatea vieţii, toleranţa şi pluralismul. Individul alege
pe cont propriu ceea ce consideră că îi este bine privind modul
de a trăi şi de a muri. [1]
Este greu să faci o identificare a vieţii în ceea ce este ea însăşi,
poate ar fi mai potrivită o receptare în coordonata ei veşnică[2].
Tema sfinţeniei vieţii este omniprezentă în Sfânta Scriptură, a
vorbi despre sfinţenia sau sacralitatea vieţii umane înseamnă a
vorbi despre persoană.
,,Chipul lui Dumnezeu în om“ este identificat de mulţi din teologii
greci ortodocşi contemporani (Yannaraş Zizioulaş Nissiotiş
Nellas) cu ,,personalitatea“ umană: posibilitatea – ca dar divin –
pe care o are omul de a intra în relaţie cu Dumnezeu, cu sine şi
cu alţii, exersată în libertate şi iubire. Noi suntem cu adevărat
,,persoane“, deci, doar atâta timp cât personalitatea esenţială
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a lui Dumnezeu, caracterizată printr-o reciprocitate totală a iubirii
împărtăşite între Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Dacă suntem, într-
adevăr, obligaţi, aşa cum afirmă Yannaraş să ne confruntăm
înainte de toate cu ,,aventura existenţială a libertăţii noastre“,
aceasta se întâmplă întrucât căderea (individuală şi colectivă)
ne pune într-o continuă situaţie de a alege[3].
Ortodoxia afirmă că viaţa este un dar, oferit în mod liber de
Dumnezeul iubirii. De aceea, viaţa umană trebuie întâmpinată
cu bucurie şi mulţumire. Ea trebuie preţuită, conservată şi
protejată ca expresia cea mai sublimă a activităţii creatoare a
lui Dumnezeu, Care ne-a adus „de la nefiinţă la fiinţă” nu doar
pentru o existenţă biologică. El ne a ales pentru Viaţă, a cărei
finalitate este participarea la slava veşnică a lui Hristos Cel
Înviat, „la moştenirea sfinţilor, întru lumină” (Col. 1, 12; Efes. 1,
18).  În limbajul Părinţilor răsăriteni, acest destin transcedental
sau telos al existenţei umane e exprimat ca theosis sau
„îndumnezeire”. În gândirea patristică, Dumnezeu în adâncimea
fiinţei Sale rămâne de nepătrunş dincolo de ceea ce putem
cunoaşte sau experia. Un abis de netrecut desparte creatura
de Creator, natura umană de natura divină. Cu toate acestea,
învăţătura ortodoxă despre theosis afirmă că vocaţia noastră
primă este de a participa la viaţa divină însăşi, de a „urca spre
casa Dumnezeului nostru”, unde ne vom bucura de comuniunea
veşnică cu cele trei Persoane ale Sfintei Treimi.
Creaţi de Dumnezeu ca cea mai sublimă expresie a iubirii Sale
divine, noi suntem chemaţi să ne împărtăşim de comuniunea
veşnică cu El, în compania celor care reflectă în eternitate
sfinţenia Sa radiantă. Totuşi, ca şi sfinţii care au fost înaintea
noastră  miile de martiri, „mărturisitori” şi alţi oameni sfinţi care
„au luptat lupta cea bună” şi au ieşit biruitori – noi putem ajunge
la sfinţenia divină prin exerciţiul bunei chiverniseli, oferindu-
ne „pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos”.
Mustrând pe membrii Bisericii din Corinţ care erau tentaţi să
cadă în ispita păcatului trupesc (desfrâului), Apostolul Pavel îi
întreabă retoric: „Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al
Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu?”.
Apoi face precizarea cutremurătoare: „Voi nu sunteţi ai voştri;
căci aţi fost cumpăraţi cu preţ! Slăviţi dar pe Dumnezeu în trupul
vostru!” (I Cor. 6, 19 20). Buna chiverniseală creştină cere ca
noi să „dăm lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu”. Aşa
cum arată parabola talanţilor, această chiverniseală implică
nu numai îngrijirea, ci şi înmulţirea roadelor: să dăm lui
Dumnezeu ce este al Său, pentru slava Sa şi mântuirea lumii.
Creaţi după chipul divin şi chemaţi la asemănarea cu Dumnezeu
prin dobândirea sfinţeniei, după cum Tatăl nostru ceresc este
„sfânt”, creştinii ortodocşi cred că un aspect major al vieţii şi
vocaţiei lor este lupta continuă împotriva puterilor demonice
ale păcatului şi morţii. Purtând zilnic crucea lui Hristoş ei se
îmbarcă pentru un pelerinaj interior care duce, prin pocăinţă
continuă, de la moarte la viaţă, pentru a atinge în cele din urmă
comuniunea cu Dumnezeu. Aceasta este vocaţia primită de ei
de la Dumnezeu, singura care le oferă un ultim sens şi o valoare
personală. Această vocaţie este cea care conferă existenţei
umane sacralitatea sau sfinţenia sa. Ea singură oferă vieţii
umane valoare eternă, de la concepere, la moartea fizică şi
până la existenţa înviată din Împărăţia lui Dumnezeu. Prin
urmare, orice reflecţie asupra problemelor morale care
inf luenţează v iaţa umană presupune o perspectivă
antropologică, fidelă Tradiţiei Bisericii, care recunoaşte şi
respectă această sfinţenie.

A vorbi despre sfinţenia sau sacralitatea vieţii umane
înseamnă a vorbi despre persoană. Este o persoană numai
acela care reflectă în sine comuniunea celor trei Persoane
treimice. Acesta este un concept înţeles greşit în America
de azi, unde „persoana” este în întregime confundată cu
„individul”. Caracteristicile individuale ne disting unii de alţii,
în timp ce calitatea de persoană ne uneşte în legătura
comuniunii cu ceilalţi şi cu Dumnezeu. Ne putem revendica
ca persoane doar atâta vreme cât întrupăm şi comunicăm
celorlalţi frumuseţea, adevărul şi iubirea care unesc cele trei
Persoane – Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh – într-o veşnică tri
comuniune (tri unitate). Dumnezeul Treimic este deci
modelul, dar şi izvorul şi finalitatea a tot ceea ce este cu
adevărat personal în experienţa umană.  Faptul că suntem
fiinţe personale înseamnă că purtăm chipul divin; de fapţ
chipul este cel care determină calitatea noastră de persoană.
Totuşi, noi ne împlinim ca persoane şi actualizăm deci
înlăuntrul nostru autentica sfinţenie prin pocăinţa continuă şi
prin lupta ascetică ce duce la ridicarea persoanei spre
asemănarea divină. „Sacralitatea” vieţii, cu alte cuvinte, este
intrinsecă naturii noastre; totuşi, ea este „actualizată”,
concretizată în existenţa de zi cu zi, prin efortul nostru
continuu de a realiza o autentică „sfinţenie” a vieţii. De aceea,
dobândirea sfinţeniei presupune participarea noastră activă,
„sinergia” sau cooperarea cu harul divin, ceea ce implică
„dezbrăcarea de vechiul Adam” şi „îmbrăcarea cu cel nou”.
Sfântul Pavel exprimă dinamismul acestei permanente
transformări lăuntrice în următorii termeni: „Să vă dezbrăcaţi
de vieţuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care
se strică prin poftele amăgitoare, şi să vă înnoiţi în duhul
minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după
Dumnezeu (ton kata theon ), zidit întru dreptate şi în sfinţenia
adevărului” (Efes. 4, 22 24)[4].
Ca şi mântuirea, sfinţenia este un proces ce are la bază
sinergia sau cooperarea divino-umană. şi în acest caz,
iniţiativa Îi aparţine în întregime lui Dumnezeu. Duhul este
cel care transmite adevărul, aduce daruri şi umple inimile
noastre cu dragostea Tatălui, toate în lăuntrul trupului lui
Hristos. Duhul este Cel Care stârneşte credinţa, dăruieşte
harul şi inspiră virtuţile care iau forma ,,faptelor iubirii“. Totuşi,
fără receptivitatea noastră activă, lucrarea Sa ar fi inutilă.
Iniţiativa divină trebuie să întâlnească răspunsul nostru moral
pentru ca lucrarea sfinţeniei să-şi împlinească scopul său[5].
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NOTĂ. Continuăm seria de articole  pe tema “Minunile
Sântului Nicodim de la Tismana” prin inserarea unui articol
din anul 2008, un  pseudo-foileton pe o temă foarte serioasă,
unde explicam ce poate ieşi din amestecul religiei cu ştiinţa: un
paradox tip Einstein care duce, în final, la HAOS !

Ca atare, niciun eveniment ce ţine de credinţă, religie,
Dumnezeu, nu poate fi explicat ştiinţific. Şi nici unei cercetări
ştiinţifice nu i se poate da o interpretare religioasă. Orice
reuniune  distruge ambele interpretări, intersecţia lor fiind o
mulţime vidă.

Tovarăşul
Andrei
Pleşu

Sala marelui CONSTANTIN
din Muzeul Vaticanului

Gerard Julien / AFP - Getty Images

EVOLUŢIONISM  ŞTIINŢIFIC ŞI CREAŢIONISM DOGMATIC
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SERIA a II-a - Umor şi axiome

GHIVECIUL EINSTEIN:
ŞTIINŢĂ, CREAŢIE ŞI HAOS

Nu încape îndoială că ghiveciul numit „creaţionism
ştiinţific”, a dat în clocot în România şi aburii lui tind să
acopere cu o nouă diversiune, de model occidental, toată
ţara!

Amestecul ştiinţă - religie a devenit o modă! Cine
nu-şi dă seama de unde vine moda, îi spunem noi: de la
hârdău!  Ei, hai că am glumit! Domnul Hârdău era un
ministru al educaţiei serios! Dar chitit şi el pe „reforma
învăţământului”, aidoma predecesori lor săi
postrevoluţionari care au făcut varză învăţământul şi
educaţia din România. Până şi elevii ar fi ales nişte miniştri
mai buni! Chiar şi-un manelist, ministru al învăţământului,
ar fi fost mai bun.  Ar fi introdus un „Manual de manele”
obligatoriu în ultima clasă de liceu pentru a pregăti
„Banchetul absolvenţilor” şi mare pagubă n-ar fi fost. Se
adapta materia de liceu cu opţiunile tinerei generaţii din
ziua de azi care se bâţâie prin tramvaie cu căştile-n ureche!

Ministrului Hârdău însă, nu i-a plăcut muzica şi de
aceea, a făcut o reformă prăpăd: a scos teoria evoluţiei din
învăţământul liceal după ce deja ghiveciul creaţionisto-
ştiinţific îşi plantase erezia prin în universităţi. Aceasta este
o treabă extrem de serioasă! Să lăsăm gluma deoparte şi
să vedem unde ajungem, sau mai precis, unde nu mai
putem ajunge.

Paradoxul creaţionismului „ştiinţific” a fost suficient
explicat de mai multă vreme, de renumitul filosof şi logician
român  Anton Dumitriu student al renumiţilor profesori
Gheorghe Ţiţeica, Dimitrie Pompei, Traian Lalescu, Octav
Onicescu, în 1929 el obţinând licenţa în matematici. Între
timp, studiază cursuri de filosofie şi în 1938 îşi susţine
doctoratul în filosofie cu teza „Bazele filosofice ale ştiinţei”.
A fost membru al Academiei Mediteranea del Dialogo din

Roma, al Academiei Marchese din Ancona
şi al Centrului superior de Logică şi ştiinţă

comparată, a fost profesor onorific la Facultatea liberă de filosofie
comparată din Paris şi la Institutul superior de ştiinţe umane din
Urbino şi a obţinut în ţară mai multe premii ale Academiei
Române.

Nu apăruse încă moda creaţionismului „ştiinţific” dar în
articolul său „Două tipuri de culturi” atingea miezul acestei dileme:
poate exista vreo congruenţă între ştiinţă şi religie? Răspunsul
era categoric: NU!

Mai înaintea sa, însuşi marele savant Albert Einstein
pronunţase acest adevăr, răspândit în lume prin celebra poveste
a întâlnirii lui cu o Alteţă Regală. „Sunteţi un om credincios, îi
spusese alteţa, aţi folosit în teoria relativităţii şi pe Dumnezeu?”
„N-am luat în calculele mele o asemenea ipoteză, alteţă!”. Era
clar că nici nu o putea lua! Ipoteza creării lumii de către
Dumnezeu face parte dintr-un sistem universal ale cărui axiome
nu pot fi nici combătute, nici utilizate în ştiinţă. Este un sistem
închis pentru ştiinţă. Ştiinţa ajunge la apogeul ei de-abia atunci
când se matematizează, când formează un sistem perfect
coerent, raţional constituit. Religia, reprezintă şi ea un sistem
axiomatic coerent de idei prin Biblie, unde există principii care
au consecinţe. În permanenţă,  consecinţele se articulează mereu
cu principiul iniţial, în mod perfect.

Spre deosebire însă de scopul cercetării ştiinţifice, scopul
bibliei este etic si religios. Un punct de pornire necesar pentru
orice examinare a ei, este Evrei 11.3: «Prin credinţă pricepem
că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu». Aceasta
înseamnă că cele ce spune biblia despre creaţie este bazat pe
revelaţia divină şi trebuie înţeles numai din punctul de vedere al
credinţei. Acesta este aspectul care face o distincţie netă între
abordarea biblică şi cea ştiinţifică.

Nu se pot face deci, corelaţii între abordarea ştiinţifică
şi cea din punct de vedere religios. Punctul de vedere ştiinţific
este „lumesc” iar cel religios afirmă faptul că Dumnezeu a creat
totul şi le stăpâneşte pe toate. Pe acest temei, este dezvoltat
marele univers spiritual al religiei. Luând în considerare această
ipoteză în ştiinţă, nu poţi explica nimic. Cu toate  acestea, cu
ajutorul religiei se pot explica toate extrem de clar şi simplu. Cu
o condiţie: nici un principiu religios nu poate fi introdus în ştiinţă,
precum nici o axiomă ştiinţifică nu poate fi introdusă în Biblie.
Acest din urmă caz este ceea ce se cheamă azi pompos
„creaţionism ştiinţific” cu o consecinţă finală fatală: distrugerea
principiilor biblice, distrugerea religiei!

Anton Dumitriu ne explică extrem de clar:
„Ce este un sistem de idei? Sa detaşăm ideea şi

propoziţiile de semnificaţiile lor particulare; vom putea, astfel, sa
studiem din punct de vedere formal, al structurii, un sistem
oarecare. Teoriile care reprezintă sisteme de idei perfect articulate
sunt, în fond, teorii matematice, chiar daca ele nu sunt exprimate
în limbajul simbolic al matematicilor. Să consideram o teorie
oarecare, de pilda geometria elementară; se găsesc aici
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câteva principii, câteva axiome, din care, pe baza de
raţionament, se deduc alte propoziţii. Sa cercetam oricare alt
sistem matematic; vom găsi, la fel, o serie de propoziţii admise
axiomatic şi o serie de propoziţii recunoscute valabile, în cadrul
teoriei, prin deducţie. In realitate, într-un astfel de sistem nu
este important procedeul prin care obţinem propoziţiile unei
teorii; caracterul ei formal manifestă un grup de axiome
considerate adevărate şi un grup de propoziţii care se
articulează cu primele într-un sistem perfect coerent. Vom
spune că fiecare sistem este compus dintr-o serie de propoziţii
primitive şi o serie de propoziţii derivate. Cum nu interesează
metoda prin care propoziţiile derivate sunt obţinute, putem
încă afirma: un sistem se compune din propoziţii primitive si
din propoziţii secundare, care, împreuna, alcătuiesc un corp
realizat armonic. Cercetaţi oricare sistem filosofic sau oricare
teorie, ea va fi constituita la fel. In realitate însă mai niciodată
o teorie nu izbuteşte sa fie în totul armonica; exista în ea
fisuri, lacune, contradicţii, ceea ce face ca ea sa nu fie admisa
decât un timp şi sa fie înlocuită cu alta. Numai teoriile perfect
matematice au realizat această armonie strictă si rigidă. De
aceea, în Occident, o ştiinţa este matură, în momentul când
s-a matematizat. Acesta a şi fost visul lui Descartes, al lui
Leibniz, şi in trecut al lui Platon.

Spinoza a încercat, in Ethica sa, să constituie în mod
geometric întreaga sa filosofie. Care este condiţia ca un sistem
de propoziţii să alcătuiască o teorie, adică un corp armonic?
David Hilbert a arătat că atenţia trebuie sa se îndrepte către
propoziţiile axiomatice; pentru ca un sistem sa fie absolut
coerent, trebuie ca axiomele lui sa fie necontradictorii. Cum
deducţia este analitica, ea nu poate aduce nimic nou, ci
explicitează tot timpul ce am pus în axiome. Aşadar, o teorie
va alcătui un sistem, daca axiomele ei sunt compatibile. O
asemenea teorie este închisă. Se demonstrează că dacă într-
o teorie încap doua propoziţii contradictorii, dacă acestea sunt
ambele valabile, sistemul se deschide şi orice propoziţie e
adevărată în acea teorie; totul e adevărat şi nimic nu e fals,
ceea ce înseamnă ca distincţia dintre adevăr şi fals încetează
de a exista; sistemul acesta s-a dezorganizat, nu mai
reprezintă o coerenta, o ordine, ci un haos.”

Mulţi comentatori ai incompatibilităţii dintre ştiinţă şi
religie, dezvoltă prea succint modelele axiomatice ale
geometriilor din lipsă de pregătire profesională în domeniul
matematic. Dar se poate explica acest lucru la nivelul cel
mai elementar! Geometria euclidiană pleacă de la axioma
„printr-un punct exterior al unei drepte, nu se poate duce
decât o singură paralelă la aceea dreaptă”. Folosind această
axiomă geometria neeuclidiană se poate dezvolta mai
departe. În clasa VI-a se demonstrează, folosind acest adevăr
absolut, că suma unghiurilor unui triunghi face exact 180
grade. Că ducând două perpendiculare pe o dreaptă, ele nu
se vor întâlni niciodată. Şi multe altele, luaţi manualul de
geometrie al copiilor şi aduceţi-vă aminte! Mai târziu, elevii
de liceu sau studenţii de la ştiinţe matematice, iau cunoştinţă
şi cu geometria neeuclidiană a lui Lobacevki-Bolyai unde
oricare două drepte paralele cu cea de referinţă au un punct
comun. Iau cunoştinţă şi cu geometria creată de Riemann
unde două drepte paralele n-au nici un punct comun. Ieşind
în spaţiul tridimensional având ca centru de referinţă
pământul, două meridiane perpendiculare pe ecuator nu sunt
paralele ca în geometria euclidiană ci ele sunt concurente la
poli. Vă daţi seama ce s-ar mai întâmpla ieşind din spaţiul

tridimensional în cel n-dimensional?  În
consecinţă, geometria lobacevskiană şi
spaţiile Riemann nu au nevoie de axioma

lui Euclid! Introdusă forţat, întregul sistem axiomatic riemannian
precum şi cel lobacevskian este distrus!

Dacă sunt construite independent, toate sistemele
acestea sunt perfect valabile şi le folosim cu mare eficienţă în
ştiinţă. Dacă le intersectăm, rezultă haosul, aşa cum bine se
exprima Anton Dumitriu.

O bună unealtă de a provoca haosul se dovedeşte
creaţionismul ştiinţific! Vedem pe unele posturi TV un ghiveci
între ştiinţă şi religie care te face să te întrebi dacă acei care fac
spume la gură invocând ştiinţa, dar cu mâinile ridicate la cer, nu
sunt smintiţi la cap, scăpaţi de la casa de nebuni! Cu voce
puternică şi gesturi necontrolate freamătă naivilor care se uită
la astfel de tâmpenii, ghiveciul biblico-ştiinţific!

In universităţi, creaţioniştii „ştiinţifici” sunt mai ponderaţi.
Emană cursuri sofisticate din care studentul nu se alege cu nimic
folositor. Din contra, dacă-şi dau prea mult interesul, au foarte
mari şanse să devină clienţii clinicilor de neuro-psihiatrie.

Iată deci spre ce se îndreaptă decizia lui Hârdău de a se
folosi în şcoli mai degrabă creaţionismul decât evoluţionismul
de îndată ce „majoritatea elevilor sunt credincioşi”! O tâmpenie
mai mare ca asta nici că se putea inventa! Pentru că d-l Hârdău
este şi celebrul inventator al perlelor: „Vreau să le dezvolt îngerul
păzitor”, „A vorbit parţial, pentru că nu sunt bani” şi „Anul trecut
sunt mai mulţi bani decât anul viitor”.

Sub ochii noştri fenomenul încălzirii  globale se
accentuează. La Chicago în condiţiile cele mai moderne de
asistenţă medicală din lume, pe timpul caniculei au murit 14
oameni. În România, anul trecut, nu ştiu să fi murit vreunul având
în vedere că românul este adaptat la o viaţă naturală, scutită de
medicamente cu două tăişuri şi EUR-i alimentari (deocamdată!).
Un cercetător american, a creat  într-un laborator, atmosfera
pământului de acum milioane de ani, pe când trăiau dinozaurii.
Toată flora şi fauna existentă acolo s-a revigorat trecând la
gigantism. Concluzia este clară: întreaga floră şi faună a planetei
a evoluat spre o adaptare la noile condiţii climatice din ce în ce
mai vitrege. Avem deci, mai mult ca niciodată, nevoie să
dezvoltăm şi să înţelegem cât mai bine teoria evoluţionistă ca
să putem supravieţui în viitor.

Cu creaţionismul „ştiinţific” avem toate şansele să
provocăm haosul, apocalipsa!

Drumul spre apocalipsă a început în România cu ordin
de sus!

Şi nimeni n-a semnalat pericolul, din contra, organizaţiile
„creaţioniste” au luat un avânt nemaiîntâlnit!

Articol scris pentru revista “Epoca”
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manifestele lansate între anii 1982-1989 aparţin unui singur
personaj. Dar atunci, balanţa nu se înclinase definitiv în
defavoarea comunismului,  securitatea aştepta măsuri
decisive. Abia după relaxarea restricţiilor la trecerea
frontierei est-germane, care au permis la 9 noiembrie 1989,
trecerea liberă a frontierei, lucrurile se clarificau. Mase
uriaşe de est-berlinezi s-au apropiat de zid şi traversându-
l prin toate punctele de trecere, s-au unit într-o atmosferă
sărbătorească cu cei din Berlinul Occidental. După
distrugerea zidului, soarta lumii comuniste era pecetluită.
Maiorul Viorel Tache avea deja în acel moment un as în
mânecă: el însuşi putea trece drept opozant al regimului
de îndată ce nu-l arestase pe „intelectualul” Melian. Să ne
mai mirăm atunci că în 1990 era pe creasta F.S.N., figurând
consilier al prim v iceprim-ministrului Gelu Voican
Voiculescu? Să ne mai mirăm că în timpul „mineriadei”
lucra ca subdirector la serviciul secret al MI, vestitul „doi
şi-un sfert”, adică  UM 0215? Nu se ştie daca nu cumva
are chiar certificat de revoluţionar dar ceea ce se ştie, este
că a devenit patronul „S.C. Georgiana S.R.L.” şi redactor
şef de revistă.

Stai să te întrebi: cine a fost mai câştigat? Inocentul
profesor Alexandru Melian sau urmăritorul lui?

Şi câţi n-au mai fost câştigaţi de pe urma
profesorului! Îmi pare rău să-i arăt diversiunile decembriste,
la nici o lună de când ne-am cunoscut. Oare, chiar nu ştia,
chiar nu auzise Ion Iliescu şi anturajul lui, de „Frontul Salvării
Naţionale” ?  Eu exclud orice fel de „coincidenţă” de nume
în cazul „Frontului Salvării Naţionale”! Se auzise de el la
radio „Europa Liberă”, lumea vorbea pe ascuns. Şi o mai
susţin şi astfel: Ion Iliescu s-a considerat vinovat  de
însuşirea sintagmei „F.S.N.” dacă n-a răspuns la scrisoarea
profesorului. Emil Hurezeanu deturnase şi el scopurile FSN-
ului aşa cum fuseseră ele gândite în clandestinitate: la
întâlnirea cu profesorul, a amânat clarificarea lucrurilor „pe
altă dată”. Dată care n-a mai avut loc! Iată cum explică A.
Melian acest gest: „Eu am refuzat să ader la acţiunea Piaţa
Universităţii, având rezerve de principiu şi de intuiţie pe care
timpul mi le-a confirmat. Cum Hurezeanu frecventa Alianţa
Civică animată, între alţii, de Ana Blandiana şi N. Manolescu,
influenta celor care refuzaseră înainte de Revoluţie să se
angajeze într-un gest contestatar, deşi nu foarte primejdios,
îşi va fi făcut efectul...” . Dovedit mai târziu ca spion rus,
omul care şi-a reglat în culise împreună cu Ion Iliescu funcţia
de ministru al M.Ap.N., generalul Militaru, a considerat mai
nimerit că e bine să-i dea lui A. Melian cele două scrisori
pe care acesta le trimisese la Europa Liberă.

Iliescu nu fusese atât de inspirat ca Militaru: dacă
Alexandru Melian putea dovedi că fusese autorul „Frontului
Salvării Naţionale”, asta însemna că nu grupul lor l-a creat
mai înainte, pentru a da „o lovitură de stat” cum zice lumea.
Totul a fost „spontan” şi în consecinţă, denumirea FSN a
fost găsită ad-hoc, nu-i aşa?

La atâtea diversiuni lansate în vremea aceea, ce
mai conta faptul că lui Sandu Melian, i se substituiseră
ideile FSN-ului? Pentru şcoliţii moscoviţi Ion Iliescu şi
Nicolae Militaru, FSN-ul n-a fost decât un paravan cu iz
popular sub care au acţionat. Dovedite de istorie de-a lungul
celor două zeci de ani scurşi de atunci, iată cum au stat cu
adevărat lucrurile.

Victor Athanasie Stănculescu care
făcuse parte din comandamentul pentru

reprimarea manifestaţiilor de la Timşoara, exercitându-şi cu
„vădit exces de zel”6  atribuţiile ce i-au revenit, în seara de 20
decembrie 1989 este numit de Ceauşescu  în funcţia de
comandant militar unic al municipiului Timişoara. După
sinuciderea lui Milea, era evident că el va fi pus şi în fruntea
armatei. Strategia „punerii piciorului în ghips” însă nu ţine: „Cu
picioarele rupte să vină şi să vină în cinci minute, să nu se
joace, că-l aduc arestat!”  ţipă Ceauşescu. Chemând de faţă şi
primii subordonaţi, Voinea şi Eftimescu, Ceauşescu e ferm:
„Stănculescule, preiei conducerea armatei … şi execuţi ordinul.
Mergeţi şi opriţi!”  Vai! Ordin cu ţintă manifestanţii, şi totuşi
ambiguu! În consecinţă, fatal lui Ceauşescu: „Da, opresc!” şi
Stănculescu a oprit ce-a v rut el,7  trecând de partea
manifestanţilor.

Cu toate acestea, el rămâne de facto la conducerea
armatei doar până în după amiaza zilei de 24 decembrie, când
Iliescu „numeşte la comanda armatei pe gen. col. Militaru”, de
faţă fiind conducerea M.Ap.N. şi Consiliul F.S.N.

Cu alte cuvinte, FSN-ul lui A. Melian fusese trădat: nu
mai conducea „frontul” ci, ca în „Ferma animalelor” a lui Orwell,
leii moscoviţi Iliescu şi Militaru, - mai egali în drepturi ca alţii -
numirea lui Militaru în fruntea M.Ap.N. producându-se oficial
abia la 26 decembrie 1989.8

Altfel ar fi fost soarta FSN-ului melianist dacă Victor
Stănculescu rămânea în prima poziţie sau dacă grupul Iliescu-
Miliaru ar fi cuprins „toate forţele sănătoase” ale poporului şi
toţi „oamenii de bine”, aşa cum afirmaseră.  In manifestul lansat
în seara zilei de 22 dec. 1989, de Partidul Creştin Naţional
Ţărănesc, girat de către un grup de intelectuali printre care
figura şi gen. Victor Stănculescu, se spunea:

„Salutăm Frontul Salvării Naţionale! Adeziunea noastră
la FSN înseamnă această chemare de a ne întoarce la noi
înşine, la ce avem mai bun, la ceea ce trebuie să săvârşim
fiecare conform vocaţiei noastre şi climatului de libertate şi
bucurie, dar jertfă în acest Crăciun peste Neamul Românesc”

N-a fost să fie! Grupul FSN-ist încropit de Iliescu şi
Militaru, a preferat trecerea la reformele cerute de schimbarea
sistemului social din România prin zâzanie şi ură, prin intrigă
şi dezbinare!

Iar dacă s-a reuşit totuşi tranziţia spre forma
democratică de mai târziu, a fost pentru că Frontul Salvării
Naţionale - aşa cum îl gândise Alexandru Melian - a dăinuit
nealterat în mintea acelei Românii care a simţit şi o mai simte
şi astăzi mai deşănţat ca niciodată, pe propria-i piele, că ţelurile
FSN-ului iniţial au fost mereu trădate pentru propăşirea celor
pe care-i vedem la cârmă de două decenii!

1 Din articolul „Mărturii pentru istorie», publicat în «Adevărul»,
30 martie 1990
2 Iliescu n-a răspuns niciodată la scrisoarea amintită .
3 ibidem 1
4 Din articolul „Libertatea nu este un dar», publicat în
«Contrapunct», 23 martie 1990
5 ibidem 1
6 Potrivit motivării sentinţei dată publicităţii în 5 decembrie
2007(wp.)
7 La 22 decembrie 1989, generalul Victor Stănculescu era deja
trecut de partea Revoluţiei şi a transmis telefonic, la ora 13:30,
Ordinul nr. 38 care prevedea următoarele: «Unităţile militare de pe
întreg teritoriul ţării se retrag în cazărmi, în ordine şi calm, fără a
se lăsa provocate, dezarmate sau dispersate. Unităţile militare care
sunt angajate în faţa sediilor comitetelor judeţene de partid vor

(Urmare în pagina 6)
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calma spiritele, fără să tragă, după care se retrag în cazărmi. În unităţi se va organiza apărarea cazărmilor şi a tuturor obiectivelor
militare.
De asemenea, el a preluat conducerea Armatei Române, scoţând-o de sub ordinele comandantului suprem al forţelor armate care
rămăsese Nicolae Ceauşescu. În nota telefonică nr. 39 transmisă tot atunci, el dădea următorul ordin către Armată: «Se vor executa
numai ordinele primite de la ministrul Apărării Naţionale. Faţă de cele ordonate, comandanţii militari să asigure paza obiectivelor
civile de importanţă deosebită cu subunităţi înarmate, care să nu tragă decât în situaţia în care sunt atacate de grupuri înarmate cu
arme de foc. Pentru stabilirea priorităţilor în asigurarea pazei, comandanţii militari să se pună de acord cu reprezentanţii organelor
locale. Militarii care asigură paza acestor obiective să poarte pe braţul stâng banderolă tricoloră» (wp.)
8 Militaru a fost rechemat în cadrele active ale armatei prin Decretul nr. 2 al preşedintelui Consiliului Frontului Salvării Naţionale,
Ion Iliescu, din 26 decembrie 1989, şi numit în funcţia de ministru al apărării naţionale după înlăturarea regimului Ceauşescu.
Nicolae Militaru a fost înaintat în gradul de general de armată (cu 4 stele) prin Decretul nr. 15 al preşedintelui Consiliului Frontului
Salvării Naţionale, Ion Iliescu, din 28 decembrie 1989. (wp.)
(wp.=Wikipedia.ro)

§4. ADRESE. ANEXE
 Tăieturi din “Ziarul „Republica” din 6 oct. 1997” format  pdf,  1391 Ko.
http://www.samanatorul.ro/editura/anexe/republica-6oct1997.pdf
Sau alegeţi  format imagine jpg, format jpg, 1614 ko
http://www.samanatorul.ro/editura/anexe/republica-6oct1997.jpg

Tăieturi din  “Ziarul „Evenimentul zilei” din 25 ian. 1993”,  pdf,  645 Ko,
http://www.samanatorul.ro/editura/anexe/even_zilei-25ian1993.pdf
Format imagine jpg, format jpg, 1183 ko
http://www.samanatorul.ro/editura/anexe/even_zilei-25ian1993.jpg

Citiţi  acest articol şi online:
http://www.samanatorul.ro/articole/2011/alexandru-melian.htm



CONTURILE BANCARE ALE ASOCIAŢIEI “SEMĂNĂTORUL TISMANA”:
DENUMIRE: Asociatia  ”Semanatorul Tismana”,  Cont  RO45RNCB0149125641110001 RON

Pentru străinătate: Cont  RO18RNCB0149125641110002 EUR, Cont   RO88RNCB0149125641110003 USD
BCR - Banca Comerciala Româna S.A.

Pentru cei care nu deţin carduri bancare pot trimite cotizaţia  Asociaţiei "Semănătorul Tismana" prin mandat
postal:  Asociatia Semanatorul Tismana,  presedinte Nicolae Tomoniu Str. Tismana, nr. 153, Cod postal 217495 Tismana,
Jud. Gorj sau prin transfer bancar Asociaţia Semanatorul Tismana, Cod fiscal C.I.F. 29532170 Cont Iban
RO45RNCB0149125641110001  BCR filiala Gorj, Cod SWIFT - RNCBROBUXXX

E-mail-uri folosite de Asociaţia "Semănătorul Tismana": posta@samanatorul.ro (pentru articole) şi
redactie@samanatorul.ro (pentru texte manuscrise) atenţie,  posta si redactie fără diacritice

Revista online în format pdf se trimite prin e-mail numai membrilor, colaboratorilor, unor reviste prietene, Primăriei
oraşului Tismana  şi Consiliului Local. Gratuit, amatorii o pot citi, în format flash  ARHIVA ONLINE FLASH, COMPLETA:

http://www.samanatorul.ro/revista/arhiva.htm

 1. Volumul 1 epuizat. Disponibile la preţ redus, 12 lei:  2– Florian Văideianu – “Boier printre tovarăşi”, 3– Aurora
Cristea – “Povestea Danei”, 4– Stoian Adrian Ştefan – “Fraţii diavolului”, 5– Alexandru Melian – “Semnele

apocalipsului”, 15 lei, 6– Nicolae N. Tomoniu – “Ultimii soldaţi ai neamului românesc”, 10 lei.

Cărţi “Editura Semănătorul” de vânzare la sediu,  la standurile ocazionale ale muzeului din
centru şi la salonul de coafură al doamnei Gabi Tâlvescu (Văcaru):

Sămănătorul - Anul IV.  Nr. 5(6) - mai 2014 - ABONAMENTE
AVENTAJELE ABONĂRII LA REVISTA TIPĂRITĂ «Sămănătorul»

REVISTA APARE ONLINE ŞI ÎN FORMAT TIPĂRIT! Valoarea ei în sine există şi numai citind-o online, dar cea tipărită
are şi o valoare practică. Ea poate fi purtată în geantă, se poate face cadou, se poate folosi în cenacluri, nu depinde
de mijloacele electronice. În plus, e tipărită pe hârtie groasă, de calitate, va face o bună împresie în biblioteca dvs.!

UNA ESTE, CA AUTOR SAU CITITOR, SĂ FOLOSIŢI REVISTA ONLINE ŞI ALTA ESTE SĂ O AVEŢI TIPĂRITĂ ÎN
BIBLIOTECĂ ŞI SĂ O CITIŢI COMOD ÎN FOTOLIU !

LA FEL SE POATE SPUNE DESPRE CĂRŢILE ONLINE PE CARE VI LE PUTEM TIPĂRI. CONDIŢIILE DE TIPĂRIRE:
http://www.samanatorul.ro/portal/tiparire.htm

Costul unui abonament pe şase luni este de 120 lei, dar se pot comanda şi reviste separate, 15 lei revista + 5 lei
trimiterea acasă prin poştă = 20 lei

Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în luna iunie a anului 2011, de
către directorul acestei publicatii - Nicolae N. Tomoniu - editor si manager al siturilor www.samanatorul.ro si
www.dornatismana.ro  site-uri sprijinite moral de Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj şi de majoritatea covârşitoare a
autorilor care au avut lucrări pe vechile site-uri suspendate: Semănătorul şi  Editura online Semănătorul.  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, proiectul “Revista Sămănătorul” a fost 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 promova activitatea autorilor de la Editura online
Semănătorul. Revista Sămănătorul a apărut la împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii online “Semănătorul”. Adrese:

http://www.samanatorul.ro Numărul din luna curentă în format Flash
http://www.samanatorul.ro/revista/arhiva.htm  Colecţia FLASH a revistei

http://www.scribd.com/semanatorul Format document simplu scribd Pagina 38
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Colectivul redactorilor permanenţi din diverse centre de sprijin ale revistei online
“SĂMĂNĂTORUL”

TOMONIU N. NICOLAE - Tismana
Director revista online “Sămănătorul”

ALEXANDRU MELIAN - Gieres, Franta
Redactor rubrica “În numele speranţei”

AL FLORIN ŢENE - Cluj
Redactor de critică literară, proză şi poezie

GEORGE ANCA - Bucureşti
Redactor,  lansări de carte,  diversitate culturală,  minorităţi

IULIU-MARIUS MORARIU - Salva, Bistrita-Năsăud
Redactor privind recenzii  ale debutanţilor la “Semănătorul”

CEZARINA ADAMESCU - Galaţi
Redactor de critică literară, recenzii  ale debutanţilor la “Semănătorul”

Domeniile de
critică literară ale
redactorilor sunt

orientative

Revista în format pdf se trimite prin e-mail numai membrilor, sponsorilor şi colaboratorilor.

DICŢIONAR: - SĂMĂNĂTORÍSM s. n. Curent social, cultural şi literal iniţiat la începutul sec.
XX, în România, de revista „Sămănătorul”, care idealiza satul patriarhal în opoziţie cu oraşul „viciat”
de civilizaţie, considera ţărănimea ca depozitara exclusivă a valorilor naţionale şi promova o literatură
de inspiraţie folclorică şi istorică. [Var.: semănătorísm s. n.] — „Sămănătorul” (n. pr.) + suf. -ism.

Sursa: DEX '09 (2009).
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GHEORGHIU FLORIN
TARGU JIU
UNIVERSITATEA. DE ARTE
“GEORGE ENESCU”,  IASI - GRAFICA
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Florin Gheorghiu prezentându-şi  exponatele sale de artă plastică o dată cu
lansarea primei cărţi a Editurii “Semănătorul Tismana”
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Născut în 1976 la Bârlad, graficianul Florin Gheorghiu a ajuns pe meleagurile gorjeneşti, nu din
simplă întâmplare, ci mânat de soartă, care i-a trasat definitiv destinul în clipa în care a întâlnit-o la
Iaşi, pe pictoriţa gorjeancă, Iliana Plăveţi, care i-a şi devenit soţie. Florin Gheorghiu este în clipa de
faţă profesor de educaţie plastică al Şcolii Gimnaziale ,,Constantin Săvoiu” din Târgu-Jiu şi un grafician
ale cărui lucrări au un ecou puternic în ţară cât şi peste hotare.

FLORIAN VĂIDEIANU


