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1 FORUMUL CULTURAL AL RÂMNICULUI, 
DUPĂ 15 ANI, O PROMISIUNE EŞUATĂ

Nu comentăm aici ceea ce ar fi tre-
buit să fie, decât în trecere, ci doar

ce s-a ales dintr-o intenţie frumoasă, gene-
rată de spiritul cultural al vâlcii, acum 15
ani. Nu avem cum să negăm eforturile
Râmnicului, ale Judeţului, în ansamblu, să
poată conta în transformarea promisă, de-o
tranziţie căzută ca din cer, pentru cei ce

tânjeau după libertatea cuvântului, după expresia necenzu-
rată în artă, dar şi pentru pescuitorii în apele tulburi, numai
bune pentru datul cu plaşca, ori pentru tratarea reumatismu-
lui în nămolul până-n gât, în care se îmbăiaseră porceşte,
grohăind realismul socialist, impus doctrinar de materialis-
mul dialectic şi istoric, prin slujitorii plătiţi pentru
învăţământul politico-ideologic şi instituţiile cu comanda-
ment unic. Spiritul Râmnicului se manifestase, acum 25 de
ani, într-o pornire spontană, imediată, printr-o presă elibe-
rată, prin înfinţarea mijloacelor de comunicare scrisă, radio
şi Tv., înaintea multor altor oraşe din ţară. Consiliul
Judeţean, unul dintre cele mai performante din şirul celor
ce au urmat, lupta să înfinţeze filarmonica (şi s-a făcut!), să
dea un local cărţilor (şi... s-a făcut, după trecerea prin mai
multe sedii!), să dea teatrului scene... (şi s-au făcut, în timp,
nu una, ci două!). Entuziasmul, ca o flacără nutrită de acu-
mularea de combustibil rodea, prin decizie publică, voinţa
oamenilor. După vreo zece ani de la schimbarea macazului
istoric, s-au reîn-nodat, într-o iniţiativă, aparent doar, fără
vreo legătură cu autoritatea Consiliului Judeţean, a celui
municipal, a Episcopiei, asociaţii şi fundaţii culturale :
Societatea Culturală „Anton Pann”, ca din întâmplare cu
preşedintele chiar şeful comisiei de cultură a Consiliului
Judeţean, Societate Tinerilor Creatori, doar ca din întâm-
plare pe lângă Centrul de Conservare al Tradiţiei, din sub-
ordinea Consiliului Judeţean, Cercul de la Râmnic, ca din
întâmplare cu membrii fondatori, şefi în instituţiile publice,
la momentul înfinţarii (Consiliul Judeţean, Inspectorat
Şcolar, Direcţia pentru Cultură, Biblioteca Judeţeană,
Arhive) Fundaţia „Antim Ivireanul” (Episcopia
Râmnicului) ş.a. Iniţiativele înfinţării acestora au pornit
dinspre instituţiile cu putere, urmând ca structurile înfi-
inţate, în timp, să trăiască pe cont propriu... Ce s-a întâm-
plat cu obiectivul urmărit al înfiinţării, pentru fiecare în
parte, este altă poveste. Multe n-au putut să-şi taie buricul,
ori dacă au făcut-o cumva au trăit tot pe lângă... casa omu-
lui. S-ar putea să se facă un studiu de caz pentru fiecare. 

Am pornit la drum cu o structură a Forumului încă ne-
diferenţiată pe paliere. În perioada de tatonare din lista
foarte lungă a începutului s-au desprins din entuziasmul şi
emulaţia iniţială cei mai mulţi. Printre supravieţuitorii
începutului am rămas şi am trăit procesul de năpârlire al
multora, în interior, ca să pot aniversa acum o mare
decepţie, după 15 ani de pseudo-forum. A fost, şi încă este,
prea pu-ternic Sistemul în siajul căruia s-a lăsat antrenată,
nu mult după înfiinţare, numita asociere apolitică, ca o
mare min-ciună. În loc să ne eliberăm de tare şi năravuri
vechi, să tăiem un buric anume ne-am pus imediat la sânul
fostului-nou sistem. Am declarat, nesiliţi de nimeni
echidistanţa, dar am acţionat servil primarului din scaun,
făcut apriori preşe-dinte de onoare, încât i-am apărat

onoarea, la un moment dat chiar împotriva legii care-l con-
statase certat cu morala. Am perorat, contrar direcţiei
naţionale asumate, un euroscepticism prin revistele şi
evenimentele ocazionate, pe bani publici. Am ridicat în
slăvi cântăreţii, aceştia fiind supravieţuitorii majoritari, şi
marile reuşite culturale ale fostelor instituţii, aservite pro-
pagandei atee. Amintim aici şi de o altă construcţie a
primului deceniu de după ruperea cortinei : filiala vâlceană
a fundaţiei „Un viitor pentru România” care adunase
împreună crema intelectualităţii vâlcene, cam aceeiaşi din
lista iniţială a fondatorilor Forumului. În momentul în care
cineva, de sus, a vrut să confişte politic asocierea, să o
transforme în partid, aceasta s-a destructurat instantaneu.
Aşa pot explica retragerea din lista iniţială a celor din
Forum. Cum să agreeze o polarizare politică oamenii din
presă?, la vremea respectivă echidistanţi politic. Cum să-şi
trădeze convingerile politice cei care se vedeau duşi către o
culoare străină de convingeri? Firesc, Forumul a rămas
doar cu partizanii sistemului şi cu ceva opozanţi de decor,
crezând, în utopia lor, într-o îndreptare, pornind dinspre
dezbaterea clarificatoare, din interior. Momentul în care
structura Forumului s-a stratificat interior, pe paliere „va-
lorice”, a început un fel de dominaţie interioară a unui
nucelu dur. Fenomenul acesta este bine identificat de teo-
ria, privind dinamica grupurilor. (vezi John Galtung : vio-
lenţa structurii în care se diferenţiază ierarhic nivele calita-
tive... Pe înţeles, în care unii se arată mai cu moş decât alţii
!) Efectele intuite teoretic, la noi au fost la vedere. Cum să
pui în execuţie o decizie a Consiliului de conducere (adică
vreo listă aprobată!) care nu corespunde viziunii lui x-ules-
cu celui atot strălucitor, şi să nu o răstălmăcească imediat şi
s-o impună cum îi vor muşchii? Ce părere aveţi cucernici
părinţi, care v-aţi întrebat zilele trecute, minunându-vă de o
atare ispravă? Eu nu mă mai mir demult. În fiecare an a fost
cel puţin un scandal legat de liste cu nominalizări, „refă-
cute”de cenzorul de serviciu, ba chiar şi în articolele revis-
telor!). Apropo de dominaţia durilor! Cum să te arăţi
împotriva unor senatori de drept, proveniţi din cultura uma-
nistă (au enunţat şi această nefericită falie culturală, multă
vreme!) când revoluţia i-a transformat din profesori de
gimnaziu/liceu în universitari cu titluri pe la universităţile
toamnei? Ori cum să te pui cu cei care au abilităţi insti-
tuţionale, vechime în sisteme, semănând cu clona noastră şi
încă invocă eficacitatea trecută cu o experienţă, evident
greu egalabilă! Lupta este evident, inegală. Aici m-am aflat
după individualizarea nucleului dur în evidentă opoziţie.
Este coadă de topor!, mi-au zis, dar nu au precizat cine este
toporul niciodată! Este Gică contra... care subminează uni-
tatea Forumului, care n-ar avea voie să aibă dezbatere! Ba!
I se năzare vreunui popă sindicalist că aş minţi în ceea ce
aduc în dezbatere, pe faţă, ca o spovedanie! Trebuie scos
din Forum, declarat non grata, că prea mârâie! Se supărase
pro-babil că nu voi fi semnat, cândva o scrisorică, într-un
demers josnic a la Dandanache. Cum să te pui cu satrostele
lăzii de zestre, cel cu travaliu o viaţă pe ogorul cercetării
etnografice? (Mă rog, pe la valorificarea... patrimoniului,
înainte şi după! Respectabil omul şi neimplicat în Forum,
decât prin absenţă, ori la cerere când nucleul dur dădea
semne de oboseală!). Ca să ilustreze valoarea şi-au pus în
piept, pe frunte, afişe, panourui nenumăratele titluri. Un
narcisism se va fi instituit şi întreţinut, în bolnavul de sine,
Forumul. Şi-au dedicat unii altora cărţi omagiale, pom-

Mihai SPORIŞ
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Se cunoaşte că Vâlcea reprezintă o vatră
străveche de cultură şi spiritualitate

românească. De pe aceste frumoase meleaguri,
încărcate de istorie s-au ridicat numeroşi oameni
de vază care s-au afirmat în cele mai diverse
domenii, nu numai pe plan judeţean, contribuind
la progresul societăţii, la îmbogăţirea tezaurului
de valori materiale şi spirituale. Din dorinţa de a

participa la cultivarea şi promovarea valorilor reprezentative ale
culturii naţionale şi locale, 19 personalităţi au constituit, pe 3 mai
2001, Forumul Cultural al Râmnicului, o asociaţie etalon , cu ca-
racter neguvernamental, apolitic şi nonprofit. Iniţiativa i-a
aparţinut prof. dr. Gheorghe Dumitraşcu, cel care are vocaţie de
întemeietor şi a întâlnit receptivitatea primarului Râmnicului din
acea perioadă, inginerul Traian Sabău. Viaţa a demonstrat că
ideea a fost inspirată, Forumul Cultural afirmându-se ca un factor
activ în stimularea şi dezvoltarea vieţii cultural-spirituale a
Vâlcii, în promovarea valorilor autentice. În 2016 s-au împlinit
15 ani de la crearea acestei organizaţii care şi-a demonstrat pe
deplin utilitatea.  

Manifestările aniversare s-au desfăşurat pe baza unui program
special elaborat de Gheorghe Deaconu,  coordonatorul „Clubului
Oamenilor de Ştiinţă, Cultură şi Artă” al Forumului, care a fost
discutat, completat şi aprobat de Consiliul de Conducere al aces-
tuia. Sărbătorirea a 15 ani de activitate a fost integrată în com-
plexul manifestărilor ştiinţifice şi sportive organizate de Primăria
Municipiului Râmnicu Vâlcea cu prilejul împlinirii a 628 de ani
de la prima atestare documentară a oraşului şi s-au desfăşurat pe
durata a două zile, respectiv 19 şi 20 mai a.c., la Biblioteca
Judeţeană „Antim Ivireanul”şi la Primărie. Am fost onoraţi de
participarea unor reprezentanţi de seamă ai autorităţilor judeţene
şi municipale, printre care Radu Renga, prefectul judeţului
Vâlcea, Aurora Gherghina, subprefect, Eduard Vârlan, vicepri-
mar al Râmnicului, conducători ai unor instituţii de cultură, zia-
rişti etc. Festivitatea de la Bibliotecă a început cu o rugăciune,
după care preşedintele Forumului, Alexandru Popescu Mihăeşti a
vorbit despre semnificaţia evenimentului celebrat. În context a
subliniat că progresul se realizează prin cunoaştere, invenţie, ino-
vaţie şi creaţie. Cultura este purtătoare de progres, iar Vâlcea este
cunoscută în peisajul cultural al ţării. În Forum activează perso-
nalităţi de mare valoare, cu profesii şi vârste diferite, unite de ide-
aluri nobile. Producţia sa culturală este o parte din mândria Vâlcii
şi din comoara ţării, iar sărbătoarea Forumului constituie un pas
spre lumină.  

Părintele Nicolae Moga a transmis „Cuvântul de
Binecuvântare” al Înaltpreasfinţitului Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului, preşedinte de onoare al  Forumului Cultural, cu titlul
„Forumul Cultural al Râmnicului -15 ani de apostolat cultural”,
prin care a apreciat că „Forumul Cultural este organizaţia care s-
a implicat cel mai mult în promovarea culturii şi ştiinţei, pe plan
judeţean şi chiar naţional”. Membrii Forumului „au conştiinţa
misiunii lor, şi, şi-au asumat slujirea oamenilor prin cultură”; şi
le-a urat acestora „La mulţi ani cu mântuire!”. 

Secretarul general Gheorghe Dumitraşcu, a subliniat că
Forumul Cultural nu este creaţia unei singure persoane. În ciuda
unor împotriviri şi încercări de destabilizare, Forumul a rezistat
în mod miraculos 15 ani, fiindcă membrii săi şi-au fixat un ideal
generos şi sunt hotărâţi să continue această operă cu profunde
valenţe umanitare. 

Întreaga activitate a avut la bază cultul voluntariatului, a păs-
trat echidistanţa politică şi a beneficiat de sprijinul Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea, care a pus la dispoziţie un sediu
corespunzător şi a susţinut financiar atât manifestările culturale,
cât şi preocupările editoriale. Forumul dispune de un potenţial
uman valoros, care acoperă toate domeniile de activitate: ştiinţif-
ic, tehnic şi umanist, iar la conducere au fost oameni cu perso-
nalitate, care au acţionat cu dăruire şi responsabilitate. S-au
prezentat mai multe mesaje prin care sunt apreciate eforturile cre-
atoare şi realizările semnificative din cei 15 ani. 

Un mesaj stimulativ a transmis IPS Irineu, Mitropolitul
Olteniei, primul preşedinte al Forumului Cultural al Râmnicului. 

Ana Maria Niţu, purtător de cuvânt al Instituţiei Prefectului a
expus un mesaj prin care sunt apreciate manifestările Forumului,
care s-au remarcat printr-o ţinută elevată. 

Prezent în ziua a doua a ceremoniei, domnul prefect Radu
Renga s-a declarat onorat că participă la activităţile din această zi
specială. Şi doamna Aurora Gherghina, subprefectul judeţului, a
apreciat în termeni elogioşi activitatea asociaţiei. 

Antonie Chelcea, directorul Memorialului „Nicolae
Bălcescu” a rostit un cuvânt din partea d-lui preşedinte al
Consiliului Judeţean Vâlcea, Gheorghe Păsat, prin care s-a reite-
rat că Râmnicul este un puternic centru cultural şi spiritual al
acestei frumoase zone de sub munte, o contribuţie specifică
aducând Forumul Cultural. La rândul său Eduard Vârlan, vicepri-
mar al Râmnicului a transmis mulţumiri, felicitări şi urări de suc-
ces deplin Forumului în activitatea viitoare. 

Remus Grigorescu, directorul Bibliotecii Judeţene, un parte-
ner de nădejde, a urat Forumului Cultural activitate îndelungată
şi şi-a exprimat speranţa într-o colaborare şi mai rodnică în viitor. 

Urări de succes a transmis istoricul Eugen Petrescu, preşedin-
tele Filialei „Matei Basarab” Vâlcea a Asociaţiei Naţionale Cultul
Eroilor „Regina Maria”. Şi prof.univ.dr. Dinică Ciobotea de la
Universitatea din Craiova a apreciat realizările Forumului
Cultural al Râmnicului care constituie un act de creaţie, un spirit
nou în peisajul nostru cultural. 

O parte din multitudinea activităţilor organizate de Forumul
Cultural s-a regăsit în prezentarea video „Un Forum de 15 ani!”,
realizat de Maria Şufană şi Ion Soare.   

Gheorghe Deaconu, Ion Soare şi Dumitru Lazăr au prezentat
expoziţia „15 ani de activitate în slujba culturii vâlcene şi
naţionale”. Constatăm că recolta valorică a asociaţiei concretizată
în tipărituri este substanţială... „Opera fundamentală”, realizarea
cea mai importantă a celor 15 ani este „Enciclopedia Judeţului
Vâlcea”, o lucrare „academică” tipărită cu sprijinul financiar al
Consiliului Judeţean Vâlcea şi „coordonată de Ion Soare”,
vicepreşedinte al Forumului. Echipa care a realizat această
Enciclopedie a depus un travaliu considerabil. În perioada 2003-
2014 s-au editat opt volume de „Studii vâlcene”, Gheorghe
Dumitraşcu fiind cel care a înfiinţat seria nouă a publicaţiei. În
anul 2006 a apărut primul număr al revistei trimestiale „Forum
V”, înfiinţată şi coordonată de Ion Soare; pentru ca o lună mai
târziu să apară „Forum 5” revistă anuală înfiinţată şi coordonată
de Gheoeghe Dumitraşcu şi Petre Cichirdan, şi desfiinţată în
2013, după ce s-au realizat 5 numere, ajungându-se la „Forum
10”.  

În ultimii 5 ani s-au editat sub egida Primăriei mai multe cărţi
dedicate unor membri ai Forumului Cultural, buletine informa-
tive ale Centenarului „Spiru Haret” , ale programului complex
„Frescele Vâlcii”, şi trei volume „Haretismul în actualitate.
Judeţul Vâlcea”, sub semnătura lui Gheorghe Dumitraşcu. 

Ion Soare a prezentat volumul aniversar editat în cinstea
jubileului „Forumul Cultural al Râmnicului-15”, tipărit cu spri-
jinul financiar al Primăriei, care îi are ca autori pe Gheorghe
Deaconu, Gheorghe Dumitraşcu, Ioan St Lazăr, Gheorghe
Pantelimon şi Ion Soare. În partea finală conducerea Forumului a
conferit distincţii (plachete şi diplome aniversare). 

În aceste momente de sărbătoare, Forumul Cultural aduce sin-
cere mulţumiri tuturor celor care au sprijinit şi încurajat demer-
surile noastre de-a lungul celor 15 ani de existenţă a asociaţiei
noastre de suflet. 

În cadrul programului aniversar, în prima zi, la Biblioteca
Judeţeană s-au comemorat 300 de ani de la sfârşitul martiric al lui
Antim Ivireanul, ctitorul tiparului râmnicean, ocrotitorul
Râmnicului, printr-o manifestare de ţinută, coordonată de Ioan St
Lazăr, preşedintele Fundaţiei „Sfântul Antim Ivireanul” Râmnicu
Vâlcea, membru în conducerea Forumului Cultural. Aceasta a
cuprins un colocviu, prezentarea filmului documentar închinat
acestuia, avându-i ca realizatori pe Ioan St Lazăr, Alina Nicola şi
Flori Ghiţă de la Biblioteca Judeţeană. În 2016 se împlinesc 25 de
ani de la apariţia revistei „Lumina lumii”, când va apare un
număr jubiliar. 

Având în vedere contribuţia substanţială pe care Forumul
Cultural al Râmnicului a adus-o la promovarea culturii, a unor
personalităţi prestigioase din trecutul şi din zilele noastre facem
un apel respectuos către autorităţi să susţină în mai mare masură
cultura şi oamenii săi devotaţi, care au un rol important în
evoluţia societăţii româneşti. 

La Mulţi Ani Forumului Cultural şi slujitorilor săi!
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poase medalioane, diplome, medalii, premii pentru creaţie. Se
vor fi lăudat, public unii pe alţii, să poată fi văzuţi în mărgica
lor, precum în cea a  găinii,  din „punguţa cu doi bani”. Se vor
fi plâns mereu de marile eforturi pe care le fac, „fără arginţi”,
dar cu cărţile personale scoase pe bani de la bugetul public, ori
atraşi prin „firma” ademenitoare a forumului. Forumul este
afectat de narcisism, pentru că voia sa şi-o urmăreşte şi nu pe
cea a mediului cultural-spiritual înconjurător pe care a
declarat că o slujeşte.

„Erorile de metodologie ţin minciunile în viaţă!”  La foru-
mul dorit s-a repetat lecţia managementului instituţional
adusă de oamenii care au slujit decenii, cu o metodă bine
învăţată, structurile culturale. Metoda, decurgând dintr-o ce-
rinţă propagandistică a fost greşită şi perpetuarea ei după
schimbarea macazului este o greşală. Se lasă greu daţi la o
parte apartcici, ei având convingerea că slujesc adevărul. Ce
generaţie recunoaşte generaţiei care vine, adevărul? Este la
vedere fenomenul şi pe la noi chiar în viteza de îmbătrânire a
forumului, cu o rată de cca. 35 ani/an şi înmulţirea
medalioanelor omagiale în dauna dezbaterilor, privind per-
spectiva. Trăim într-o mediocritate, care se lustruieşte pe sine,
a prevalenţei inculturii, a neputinţei de-a ne apuca de treabă.
Toţi vor ceva de-a gata (vezi mâna permanent întinsă a
Forumului către bugete, şi lipsa proiectelor proprii, din alte
surse disponibile, pentru cultură!) Parcă ar fi vremea lui
Dostoievski cu... „Adolescentul” său. Un fel de nimic nou şi
sub... soarele nostru. Este nevoie de reconstrucţie, mereu,
mereu, pentru că lumea nu stă pe loc. Am intrat într-o lume
nouă cu o nouă generaţie în acţiune. Noi fiind cei care ar tre-
bui să eliberăm scena, asigurând dacă ne asumăm vreo
responsabilitate a continuităţii ştafetei, în cele bune desi-gur,
pe care nu le negăm, celor tineri. Forumul nostru, la cei 15 ani
de la constituire, s-a născut deja caduc, vorbeam de metode,
prea bătrân şi nereprezentativ. Narcisismul evident, interesele
pro-domo şi închistarea paseistă nu-l recomandă de model.
Nu ne-am rezolvat propriul conflict interior, care dăinuie de
vreo 10 ani şi vrem să credem că putem dialoga cu generaţia
care intră în scenă, şi nici nu vrea să ne observe? Nu am
inventat eu conflictul între generaţii ca fenomen obiectiv!
Conflictele nerezolvate îngheaţă acţiunea înnoitoare pentru că
aceasta nu are o bază clară de plecare pe care să se pună noul
romboedru al... „Coloanei”. Lupta între vechi şi nou se dă per-
manent, iar societatea noastră nu are un catalizator să zorească
procesele de clarificare. Forumul s-a lăsat imersat în MAXI-
MA CLOACA a unei societăţi româneşti corupte şi imorale
până la vârful piramidei statului.

Am fost provocat, de mai multe ori să dau... soluţii. Mi-am
exprimat critic, nu de puţine ori vehement, în public, opiniile.
Multe articole incomode nu mi-au fost publicate ori mi-au fost
cenzurate. În principal am susţinut ceea ce subliniez aici:
1.Respectarea Statutului, privind o independenţa politică şi o
echidistanţă incontestabilă;
2.Abandonarea metodei, adică poziţionarea critică în locul
odelor şi preamărirea imbecilităţii, ca un compromis al nevoii
de bugetare ( sunt mai multe fapte strigătoare la cer!);
3.Schimbarea sensului acţiunilor întreprinse privind obiec-
tivul, nu către noi înşine (forumişti cu acte în regulă şi către
prietenii noştri apropiaţi!), ci către societatea în care trăim;
4.Să devenim locomotivă pentru perspectivele viitorului şi nu
frânarul istoric, hipnotizat de trecutul glorios, în care noi am
reprezentat ceva şi ne recomandăm modele!;
5.Să clarificăm prin dezbatere şi expertize valide (Sunt în
Forum şi mulţi oameni de caracter cu diplome luate pe bune,
şi cu o carieră respectabilă, fără niciun dubiu, dar trecuţi în
plan secund...) starea de fapt şi să sugerăm soluţii, direcţii,
celor din vecinătatea noastră – consilii ale puterii (acolo unde
se lansează dezbateri publice!), asociaţii, societate civilă; 

Din nefericire şi evenimentul care marca cei 15 ani de
existenţă ne-a arătat toate hibele! Am promis, pentru diploma
primită, că mă simt îndatorat cu un nou punct de vedere,
asistând la o istorie a începutului inventată şi apoi la un siu-
lacru de evidenţieri, la grămadă, a celor din scaunele puterii,
chiar dacă sunt unşi de puţin timp şi nu au niciun merit în
fiinţarea aso-ciaţiei. Nu am pomenit nume de oameni aici,
pentru că aceştia sunt sub vremurile unui sistem ce-i
încorsetează şi pe care nu reuşim să-l transformăm. La 15 ani
de la înfiinţare Forumul Cultural al Râmnicului este în com-
punerea maximei cloaca a societăţii româneşti aflată în grea
suferinţă. Respiră ca un vulcan noroios prin bule flatulate de
trecutul cu noi toţi eroii, de-o valoare inestimabilă, lucrând
fără de arginţi – aşa după cum ne considerăm autoevalându-
ne, în absenţa unei smerenii! Din vulcanul norios invocat
orice erupţie mânjeşte totul. În timp însă vulcanii îmbătrânesc
şi se sting în anonimat. Asta ar putea fi o veste bună./ 

FORUMUL CULTURAL AL RÂMNICULUI - 15
ANI DE ACTIVITATE RODNICĂ 
PUSĂ ÎN SLUJBA VÂLCENILOR

Gheorghe PANTELIMON
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Pe piaţa neoficială (din mână în mână) a
Râmnicului, nu şi a României, fiind pro-

dusul Editurii ROTIPO Iaşi, 2016, a apărut o
carte despre care s-a vorbit şi într-o şedinţă ofi-
cială a Primăriei, cu ocazia Zilelor Râmnicului,
instituţie, care a şi finanţat-o, şi care acum
trezeşte nemulţumiri fireşti printre o parte din
membrii Formului...

1. BNR (Biblioteca Naţională a României) nu a suportat
obrăznicia autorilor, şi, în înscrierea şi acordarea CIP-ului, nu a
fost menţionată calitatea de „coordonator” a doi dintre ei,  care s-
au autointitulat astfel...unul la început, şi care doar cu numele
aparţine FCR, iar celălalt la sfârşit, şi care în general se vrea men-
tor în orice scrie şi semnează fără drept în numele Forumului...
Posibil, o formulă care doreşte  să conducă Forumul sau chiar îl
conduce, dacă mai are ce (cu trei demisii din Consiliul de
Conducere) de patru ani şi mai ales deacum înainte! Se cere de
grabă cercetată legalitatea apariţiei unor astfel de cărţi, plata lor
din banul public, valoarea acestei plăţi la Iaşi, şi la Râmnic sau în
împrejurimi!...dacă se respectă cererea mai multor oferte de
tipărire, căci de edituri nu ducem lipsă, mai ales că sunt producţii
de reviste care apar prin intermediul unor edituri fantomă!

Trebuie cercetat documentul de plată, întors la finanţator, căci
de-a lungul timpului, o carte de la acelaşi furnizor a costat şi 30 de
lei, şi 60 de lei, şi 90 de lei... Trebuie cercetat, cine primeşte banii,
dacă o carte semnată de un membru USR costă 400 de lei şi în
oferta generală, pentru oricine, costă 1600 lei! Sau o carte revistă
de 700 de pagini, într-un anume tiraj, tiparul, costă 12000  lei,
apoi-în următorul an-costă 7000 lei, apoi 3500 de lei...Cine sunt
partizanii acestor indivizi, autori, beneficiari (după ce ani de zile

au “slujit” în educaţia totalitaristă şi în puşcăria
aceluiaşi regim), în Primăria Râmnicului?
Desigur şi în celelalte instituţii ale statului cu
răspundere în faţa cetăţeanului...Trebuie cerc-
etate şi toate neregurile, infracţiuni, care ţin de
aplicarea Lgii 186 din 2003, cea care defineşte
cultura scrisă şi care este abolită voit din
Regulamentul 80 din 29 aprilie 2015 al
Consiliului Local...

2. „Forumul Cultual al Râmnicului 15” a
apărut fără ca în prealabil să se ceară con-
simţământul unor membri, vechi, şi care apar
forţat, ilegal, în „derâdere” ca autori la rubrica
„Tehnoredactare computerizată”!? A acelori
membri care nu au dorit să apară în astfel de pseudocărţi (după
atâtea pseudocărţi „onomastice”, blasfemiindu-se însăşi noţiunea
de carte), mai ales după ce această conducere, actuală, a FCR (de
pe copertă), a desfiinţat revista anuală (vezi comunicarea BNR de
„revistă cultura-lă”, anuală! anuarul fiind cu totul altceva), şi, care,
ostentativ apare oriunde numit, repetat, „anuar”, ducând în eroare
opinia pu-blică!? Acestori autori de CV, unora, li s-au pus-tipărit-
poze împotriva voinţei lor şi li s-au „pus” în gură vorbe inventate
şi jignitoare pentru persoana proprie, dar şi a celeilate, referitoare,
transformând acest document public într-unul de fals public!...Nu
înţelegem de ce pe coperta acestei cărţi, care trebuie să definească
FCR, apare Spiru Haret cărturar, chimist şi pictor!ca şi pe
diplomele Forumului pe care le oferă coordonatorul din coadă,
oricui, şi cui vrea “muşchiul” său...  

3. Referitor şi la ultimul număr din „Forum V” scos sub aceeaşi
Editură a FCR (să ni se arate avizul Ministerului Culturii sau cei
care au edituri în mod real şi plătesc de se spetesc la stat sunt
infractori; să vedeţi-când îi va veni rândul-ce corespondenţă avem

cu fosta conducere a Primăriei! în acest sens)!?...trebuie
cercetat falsul din acest document public căruia nu i se
ştie va-loarea, dar a fodt acceptat de Primărie, şi de alte
forţe-fonduri-discutabile pentru presa culturală scrisă în
care “forumiştii” apar directori generali, directori,
redactori şefi, toţi fără portofoliu (dar tipăriţi astfel spre
a duce în eroare mai marii zilei şi opinia publică), batjo-
corind spaţiul public, publicul, dezinformându-l cras!
Mai apoi, ultimul număr, aducând o serie de persona-
lităţi (nu toţi) dar vinovaţi că au acceptat să participe la
un astfel de „joc”, „aranjament publicistic”, „ma-
chiavelic public”-chiar-ca să ridice revista în slăvi la
nivel “naţional şi internaţional”! Să ni se arate şi nouă
ce referinţe sunt de-alungul timpului în presa naţională

şi internaţională, căci doar acestea pot fi luate în calcul într-un
număr omagial! O revistă a „doctorilor fără arginţi-forumişti” şi
care apare de zece ani la preţuri pe număr, finanţări, de 9000 lei,
6000 lei şi ...3000 lei! Adică cum? Cine plăteşte, şi cu ce şi de unde
tehnoredactările, fotografiile şi într-o marjă atât de variată? 

4. Iremediabilul s-a produs, şi acest colectiv de autori (cu doi
coordonatori, unul, nefiind de ajuns-de ce?) au tipărit această
carte, sfidând tot: cealaltă parte a Forumului (şi care apare în acest
„Forum vâlcean”), care de ani de zile încearcă să corecteze, să
înlăture aceste nereguli care au apărut din neaplicarea la Râmnicu
Vâlcea, în Vâlcea, a Legii 186 din 2003...şi, acest lucru, doar din
2013; sfidând legea şi înlăturând publicaţiile FORUM 11, 12, 13,
14, 15; celelalte ONG-uri cu publicaţii reale culturale (având reco-
mandarea expresă a BNR, aprobările M. C.) şi care au fost scoase
din susţinerea financeară a Primăriei Râmnicului, în 2013,
rămânâd, în batjocură, să primească din 2014, 1500 lei pe an pen-
tru 16 sau 20 de tiraje pe an! Vom publica cât de curând, pentru
concluzii, lista cu toate finanţările, anuale, pe utimii cinci ani. 

Trebuie arătat că „Forum V” a apărut în 2006, după noi, ilegal,
deoarece revista a copiat, atunci, formatul revistei „Povestea vor-
bei” condusă de acelaşi personaj fără limită în a se autodeclara
ceea ce nu este şi în a face şi pe alţii să declare acelaşi lucru! Cu
trei zile înainte de decizia de a înfiinţa „Forum V”,  Societatea
„Anton Pann” îl excludea de la  conducerea revistei „Povestea vor-
bei” pe noul „director” de la viitorul „Forum V”. La Forum şi-a
găsit imediat sprijinul (deşi “Povestea vorbei” apărea sub egida
FCR) şi, în următoarea zi lucrătoare, luni, după vineri-şedinţa de
excludere-a convocat Birolul de Conducere al Forumului, înfi-
inţând „Forum V”, revistă a Forumului!... Revista culturală
„Forum 5” apărută cu câteva luni în urmă, a fost un gest al
Forumului menit a îndrepta  greşala de a copiere a „Povestei vor-
bei” prin „Forum V”, care numai revistă a Forumului, în conţinut,
nu a fost!... 

Petre CICHIRDAN

„FORUMUL CULTURAL AL RÂMNICULUI 15”, 
GEST EDITORIAL ŞI TIPOGRAFIC GREU DE SUPORTAT!

Oare cuvintele
Au fost făcute
Numai
Pentru a ne ascunde 
Trădarea?

Veniţi
Voi, proletari ai speranţei
Să reclădim
Idolii din vis!
Mâine
Când se va pune taxă
Chiar şi pe iubire
Luminiţele
Vor părea
Tot mai îndepărtate,
Pentru că
Flagelul roşu
Nu a fost eradicat
Încă
Din cei nenăscuţi.

MAI POŢI SĂ FII
OPTIMIST

Mai poţi să fii optimist
Ştiind
Că poate mâine
Visele
Îţi vor fi confiscate?
Zdrobită inima
A fost
Aruncată 
La coş.
Degeaba presa
Îşi dezice pleonasmele
Pentru că
Oricum noul guvern
Vă cădea
La picioarele
Banului.

VARIANTĂ LA
PLICTIS

Un manuscris îşi scimbă poziţia, alunecând încet printre
cărţile din raft.

Laguna emană un miros ciudat. Astfel un iz de putrefacţie se
amesteca cu un cântec suav.

Înainta cu lotca sa.
Se prefigurau imagini necunoscute într-un cadru care părea

familiar. La început barca înainta de la sine, dar, odată cu scur-
gerea timpului, vâslele creşteau ca nişte ramuri înverzite. Simţea
ciudate deschideri într-un univers ce se închidea. Parfumul nufe-
rilor îi inunda mirosul, în panorama ce devenea feerică. Cerul
albastru-verzui pe fondul cenuşiu al apei inducea o stare de
reverie.

Tomul continua să alunece pe raftul bibliotecii.
În acel moment a fost tulburat de către o apariţie. O fiinţă

feminină, care tocmai căpătase contur, îi comunmica:
- Crezi că poţi uita ceea ce nu trebuie să ştii?
- Nu uit nimic din ceea ce a trecut în mine.
- În  marele indefinit suntem numai noi doi şi această apă nes-

fârşită. Dacă renunţi la ceea ce ai descoperit, eu îţi voi aparţine
pentru eternitate şi chinul tău va lua sfărşit.

- Nu e poate...nu se poate...nu se poate...
Tomul se afla aproape de marginea raftului bibliotecii.
Deodată, peisajul se schimbă. Se afla într-o galerie cu pomi şi

plante care dădeau impresia unui tunel vegetal.
Decorul se cufundase în semiobscuritate. Persoana din lotcă

era alta. Părea mai matură, mai înţeleaptă.
- Nu păşi pe această cale – răsună un glas tainic.
El a zis:
- Căile mele sunt căile nopţii, căile nopţii sunt căile zorilor,

iar zorile îmi vor revela adevărul.
- Nu păşi înspre adevăr, pentru că vei pieri ca un fluture care

se apropie de flacără! Rămâi în lumea mea şi toate visele ţi se vor
îndeplini.

- Nu se poate...nu se poate...nu se poate...
Tomul porni prin aer. Tunelul căpătă un aspect ciudat,

aproape grotesc. Lumina se estompa, iar sunetele deveneau
difuze. Deodată, o apariţie îi şopti:

- Zarurile sunt aruncate!
- Cum aşa?
- Niciodată nu vei mai vedea lumina zilei, pentru că zeii te-au

condamnat. Taina Oracolului nu poate fi împărtăşită  oricărui

muritor. Nu poţi să faci ce vrei cu cele aflate prin
intermediul tainelor oculte.

- Pentru binele omenirii am iscodit destinul.
Oamenii nu sunt încă pregătiţi pentru a intra în posesia tainei

nemuririi, iar pentru aceasta îţi vei primi răsplata, noule
Prometeu.

- Nu mă sperii, arătare a nopţii, şi nici coasa ta nu mă
înspăimântă. Taina se află în manuscrisul din Tom.

- Numai o parte din taină se află în manuscrisul din Tom, însă
Tom-ul a căzut şi va lovi veioza în drumul către tâmpla ta.

- Eu sunt în somnul iniţiatic şi nimic nu mă poate vătăma, iar
la capătul tunelului se află raza din care rodeşte ambrozia vieţii.

- Nu vei mai ajunge la limanurile vieţii. Ţi-am retezat şuviţa,
pentru că ai greşit formula iniţiatică. Adio!

O lovitură şi o explozie l-a proiectat prin uriaşul tunel înspre
un loc luminos, unde îl aştepta cineva frumos şi rece ca o flacără
de gheaţă, atrăgător şi distant ca un trandafir polar, tainic precum
un adevăr incomunicabil, luminos şi dur ca o piatră sidefie, suav
şi cristalin ca o muzică nelumească.

SABIA LUI DAMOCLES

CONSTANTIN GEANTĂ
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Civilizaţia pelasgilor, cultura, obiceiurile,
credinţele, cunoştinţele, într-un cuvânt,

aproape totul, au dispărut undeva, sub un strat gros
de nori sau de fum, fie întâmplător sau natural, aşa
cum peste tot şi toate se aşterne în cele din urmă
uitarea, fie în mod voit datorită unor temeri, mie
unuia neânţelese sau unor interese oculte; de
asemenea, neânţelese, care cereau că până şi
amintirea măreţului neam pelasg să dispară. În

bună parte s-a reuşit acest lucru, însă, doar parţial, pentru că, nici tim-
pul, nici greutăţile vieţii, nici îndobitocirea voită a acestui popor, n-
au reuşit să estompeze, aşa cum şi-ar fi dorit unii, moştenirea pelasgă
din noi. Pelasgii au rămas prezenţi, în vieţile noastre, prin multe
lucruri, însă, poate cel mai marcant dintre acestea este viaţa spiritu-
ală, care s-a perpetuat mii şi mii de ani, în aceleaşi tipare şi în ace-
leaşi locuri, încărcate de energie divină.

Unul din aceste locuri este Mănăstirea Cotmeana din Argeş.
Poate cea mai veche aşezare monahală din ţară, ctitorie a dom-

nitorului Radu I, ridicată,în formă de lemn, pe la 1292 pe locul altor
aşezăminte ce veneau de la daci şi mai dinainte, Cotmeana, păstrează
până în zilele noastre urmele neşterse ale pelasgilor. Primul lucru
care te nedumereşte este intrarea în aşezământ, care, contrar obiceiu-
lui, nu se face de la vest spre est, ci de la nord spre sud. Însă nu doar
intrarea în incintă, ci şi intrarea în biserica veche este la fel.
Împarţirea locaşului este cea tipică, tindă, pronaos, naos şi altar, însă
tinda se află în partea de nord a acestuia, intrarea în pronaos, făcân-
du-se de la nord spre sud, şi nu de la vest spre est. Nu poate să fie o
simplă întâmplare! Axele sunt foarte bine delimitate, există spaţiu
suficient, deci această amplasare este voită. Aceasta mă duce cu gân-
dul la crucea, impropriu numită ”celtică” acea cruce cu braţe egale,
care, pentru daci şi înaintaşii lor, simboliza cele două direcţii de acţi-
une: pentru apropierea de starea de graţie sau de divinitate, cea ori-
zontală, adică împăcarea cu oamenii, cu sine şi cu natura; şi cea ver-
ticală, împăcarea cu divinitatea, aceasta din urmă, nefiind posibilă
fără cea dintâi. Ideea conlucrării dintre om şi divinitate, pentru ca cel
dintâi să ajungă la o anumită stare sau pentru ca să se menţină într-o
anumită stare se regăseşte la Cotmeana, la biserica veche mă refer,
biserica monument şi în ornamentarea şi mai ales, dispunerea feres-
trelor. Găsim aici trei grupuri de ferestre, în tandem, care au o orna-
mentaţie asemănătoare, fără să fie însă identice, nici măcar în grup.
Un alt aspect ciudat este mărimea diferită a acestora. Cele două fe-
restre alăturate, dintr-un grup, nu au aceleaşi dimensiuni. Nu pot să
cred că este o întâmplare, era suficient că ele să fi fost grupate altfel,
în grupurile celelalte, existând dimensiuni, dacă nu chiar identice, cel
puţin foarte apropiate.

Părerea mea este că au fost alese ferestre de dimensiuni diferite
avînd acelaşi tip de ornamentaţie pentru a arăta sau sublinia un anu-
mit lucru, un aspect ce ţine de relaţia dintre om şi divinitate, dintre
om şi natură, precum şi dintre divinitate şi omenire avînd inclusă în
ea şi natura, aşa cum divinitatea a lăsat-o. Această relaţie, omenire-
divinitate îşi are originea în credinţa pelasgilor, prima credinţă, sau,
dacă vreţi, prima religie dată omului, chiar de către divinitate şi, nu
prin nişte porunci sau legi scrise pe piatră, chiar dacă scrierea nu a
făcut-o divinitatea însăşi, ci prin învăţare directă. În religiile creştine,
la fel ca şi în iudaism sau islam regăsim această idee a primilor
oameni, a pelasgilor, care învăţau de la divinitate, ca într-o şcoală.

Divinitatea se întâlnea personal cu oamenii, până când un anumit
lucru a oprit aceasta. Nu intrăm acum în detalii, însă, atît Coranul, cît
şi Biblia, arată acest lucru. Geneza (3.8.) ”Atunci au auzit glasul
Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei…”
Rezultă că la Cotmeana, în ornamentele ferestrelor găsim această
reprezentare pelasgă. Omul şi natura în înţelegere şi armonie tind
către cunoaşterea divinităţii…la primul grup de ferestre, cele definite
ca fiind ale omenirii. Liniile din stînga, reprezentând omenirea, se
întâlnesc cu cele din dreapta, reprezentînd natura şi explodează într-
o floare deschisă sau în unda unui izvor, ajungînd la contopirea cu
divinitatea sau la identificarea cu ea (divinitatea) La cel de-al doilea
grup de ferestre, cele numite ca fiind ale divinităţii nu mai avem, în
centru, o floare deschisă, ci o cupa care se varsă (cu gură în jos) şi
care-şi distribuie apa în mod egal şi nepărtinitor către cele două ele-
mente, reprezentate de liniile din stînga şi din dreapta, adică
omenirea şi natura. La ambele grupuri de ferestre regăsim aceeaşi
idee, aceea a armoniei şi înţelegerii pe plan orizontal (omenire-
natură), care duce la integrarea în divinitate, precum şi ideea, tot de
provenienţă pelasgă, a conlucrării dintre omenire şi divinitate, a unor
acţiuni reciproce. În momentul în care acestea se realizează are loc
pentru om intrarea în acea stare care-l detaşează de tot şi de toate
şi-l face parte a divinităţii, chiar dacă el rămâne în continuare locuitor
al pământului. Această stare este reprezentată de ce-l de-al treilea
grup de ferestre, cel în care atât omenirea cât şi natura înfloresc,
devenind una cu divinitatea. Este starea spre care tinde omenirea,
acea stare reprezentată de crucea cu braţe egale.

Însă concepţiile pelasge se răsfrâng şi în construcţia precum şi în
împodobirea bisericii noi, biserica paraclis, cum este numită, chiar
dacă sub alte forme. Şi aici se păstrează cele două axe, nord-sud şi
vest-est, însă aici interesantă este fresca exterioară, care, preluând
tradiţii creştine târzii (ca cea a raiului şi iadului sau a judecăţii de
apoi) le prelucrează în stilul ideilor pelasge.

Putem vedea şi aici acelaşi model al necesităţii intrării în armonie
cu sine (rândul de jos), cu cei din jur (rândul din mijloc), cei din jur,
reprezentând atât ceilalţi oameni, cât şi natura înconjurătoare; şi apoi
cu divinitatea (rândul de sus), pentru a se putea ajunge la starea di-
vină dorită (coloana centrală). Ca să nu spună cineva că toate acestea
sunt simple speculaţii vă prezint alte trei simboluri, prin excelenţă
pelasge, care, în mod cert, dacă acest aşezământ n-ar fi fost păstră-
torul vechilor tradiţii şi cunoştinţe despre divinitate, n-ar fi avut ce
caută aici.

Pe colţul interior al turnului clopotniţă: simbolul pelasg al univer-
sului (şi universal) colţii mistreţului, coarnele cerbului, labele ursu-
lui, botul dragonului, însă, în acelaşi timp şi ramura bradului, rădăci-
na copacului, fierul plugului deasupra cercului pămîntului (rotocolu-
lui pămîntului). Este simbolul ”lupului libelulă”, fiinţă celestă şi
chtoniană în acelaşi timp, materială şi spirituală, muritoare şi nemu-
ritoare.  Acesta este “cel fără început şi fără sfârşit”, dacă vreţi ”alfa
şi omega”...Ş totul sub semnul soarelui (RA RA ZA )

Viaţă monahală a pornit de aici, de la Cotmeana, şi a aruncat se-
minţe bune şi în alte zone, pe care urmaşii pelasgilor le ştiau, zone
energetice, zone pline de sensuri şi simboluri, zone care trebuiau să
rămînă ale acestui neam.

Nu au aruncat seminţele aiurea, ci acolo unde, de la întemeierea
lumii, au existat căi de comunicare cu divinitatea prin oamenii deose-
biţi, care erau numiţi ZA MOL X IO ( CEL CARE FACE LEGĂTU-
RA ÎNTRE OAMENI ŞI DIVINITATE) sau KE SAR IO (cel care
vorbeşte asemena divinităţii-Învăţătorul).

Unul din locurile în care învăţăturile de la Cotmeana au ajuns este
Cozia. Problema Mănăstirii Cozia este şi a fost controversată încă de
la construirea sa. Nimeni nu a putut să dea o explicaţie pertinentă a
motivului pentru care Mircea o construieşte aici la marginea ţării şi
mai ales, de ce această mănăstire devine “preferata”domnului. Pot fi
date unele explicaţii, din care cea cu frumuseţea naturii este cea mai
puerilă;...explicaţii legate de posesiunile domnului de dincolo de
munţi, adică ţinuturile Almaşului şi Făgăraşului; de o anumită politi-
că externă a acestuia, de dorinţa sa de unire a românilor într-un singur
stat, însă toate au lacune mari.

Lucrul despre care nu se vorbeşte este ce a găsit Mircea în această
zonă, ceva de care a devenit, se pare, ”dependent”sau pe care l-a con-
siderat atît de important încît a dorit să-l protejeze şi să-l susţină, iar
acest “lucru”, mai mult de natură spirituală sau intelectuală s-a con-
cretizat în activitatea domnitorului prin folosirea titlului “IO”.

IO vine de la TIO sau TEO, cuvînt ce denumeşte divinitatea.
Chiar numele de COZIA derivă tot de aici pentru că explicaţia cu

originea turcească a numelui, de la Koz, adică nuc, nu prea are nici o
valoare. Turcii au stat aici doar sporadic, nu aveau cum să influenţeze
limbajul, apoi, legătura între nuci şi acest nume poate exista în zona
de jos, aici, existând păduri mari de nuc, însă, de regulă, numele
zonelor învecinate era primit de la muntele dominant (Cozia) care nu
are nici o legătură cu nucul. Apoi, în zona mănăstirii, există locuri
denumite şi acum ”Nucet” aşa că ne întrebăm, de ce ele nu au primit
tot numele de Cozia? Existenţa în acelaşi timp a ambelor denumiri,
Cozia şi Nucet, ne face să credem că ele însemnau lucruri diferite!

Este cert faptul că aici a existat o locuire permanentă încă de pe
vremea dacilor, cel puţin, precum este cunoscut şi faptul că, în
apropiere, la Turnu, există un “loc sacru ” al dacilor al cărui “învăţă-
tor”(kesarion) locuia în cunoscuta chilie săpată în stîncă. Dar nu e
singura chilie din zona, a mai existat una, lîngă Olt, în apropiere ime-
diată a locului numit ”masa lui Traian”, care, din nefericire a dispărut
odată cu construirea barajului de la Arutela, care de fapt ar trebui să
.se numească ”Bivolari”.

Deci, se pare că numele de COZIA vine de la “KO ZA IO” ceea
ce s-ar pute traduce aproximativ prin “locul în care divinitatea se face
cunoscută”, “locul unde se face legătură cu divinitatea”, un “loc
sacru”

Nu singurul, pentru că acum este cert faptul că dacii aveau mai
mulţi munţi pe care-i numeau “kogaion” (care înseamnă cam acelaşi
lucru)  ko ghea io (ion) sau “locul unde pămîntul şi divinitatea sunt
una”, dar, clar, numele de COZIA, provine de la daci!

DRUMUL PELASGILOR
Gabriel GIB

Publicată la foarte scurt timp după
Constantin Brâncuşi – eternitatea unui

artist de geniu apărută în februarie 1916 la Editura
Tiparg, noua carte a lui Paul Adrian Cristescu inti-
tulată Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman,
publicată tot la Editura Tiparg, apare, iată, în con-
textul comemorării a 100 de ani de la intrarea
României în Războiul pentru Intregirea Neamului.
Din Cuvântul autorului de la începutul cărţii

înţelegem tumultul sufletesc care l-a animat în investigarea adevăru-
lui cu privire la acest monument al neamului, iar dintr-o mărturisire
pe care mi-a făcut-o în discuţiile preliminare, dorinţa de a scrie o
carte despre acest monument, pe care s-o lanseze pe 14 septembrie la
Buşteni de Ziua Înălţării Sfintei Cruci.

Bazată pe o Bibliografie bogată, lucrarea are trei capitole ample,
care pot fi considerate trei părţi distincte ale cărţii, fiecare subsumând
mai multe subcapitole care circumscriu  domenii oarecum diferite,
dar unite de aceeaşi idee urmărită de autor: I. Incursiune în istoria şi

simbolistica Sfintei Cruci; II. Incursiune în epopeea Primului Război
Mondial; III. Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman. Lucrarea are
inserate 20 de fotografii, multe dintre ele
inedite, dar şi fotografii documentare care
ilustrează etapele ridicării monumentului
(Foto 9-13) preluate din presa vremii,
precum şi legende şi consemnări ale
localnicilor despre subiectul abordat.

Spirit contemplativ, dar şi iscoditor,
Paul Adrian Cristescu porneşte de la sen-
timentul de mândrie patriotică stârnit de
măreţia monumentului cu statut de
Guinness Book, fiind „cea mai înaltă
cruce din lume amplasată pe un vârf mon-
tan”, dublat de sentimentul de preţuire
pentru eroii care şi-au dat viaţa în luptă cu
inamicul pentru apărarea Trecătorii
Predeal, între ei aflându-se şi străbunicul autorului, Nicolae Guţă, şi
bunicii Avram Cioară şi Ion Cristescu, soldaţi români căzuţi la dato-
rie în Primul Război Mondial.

Spirit liric, dar şi neobosit căutător al adevărului, Paul Adrian
Cristescu porneşte de la poezia Crucea de Mircea Dem Rădulescu, pe
care o găseşte în revista „România Eroică” din octombrie 1929,
reprodusă ulterior în volumul Sufletul patriei din 1940. Întrebarea  pe
care şi-o pune poetul în strofa a treia este fascinantă şi pentru tânărul
nostru cercetător: „Cine-a urcat-o sus pe munte / Ce mucenic ade-
vărat?/ Din care biblică poveste / Sfinţita cruce s-a-nălţat?...”.Iar
răspunsul cel mai plauzibil de la care, de asemenea, porneşte îl
găseşte tot în presa vremii, un articol din „Săptămâna C.F.R.,”, nr.
39/1932, semnat de Al. Lascarov – Moldovanu, care sugerează într-o
formă uşor stilizată, în aceeaşi cheie metaforică, povestea adevărată
a înălţării Crucii de pe Caraiman.

Având în vedere misterul în care Casa Regală a vrut să învăluie
construirea acestui monument, Paul Adrian Cristescu reuşeşte să
aducă detalii inedite despre etapele construcţiei, detalii tehnice
despre proiectarea şi realizarea ei, documente din arhive privind con-
strucţia şi reparaţiile capitale care au avut loc, Certificatul de la
Guinness World Record (Cartea recordurilor), finalizându-şi ideile
într-un interviu pe care-l ia inginerului Alexandru Dan Bartoc,
Preşedintele Fundaţiei Culturale Bartoc, care confirmă toate
ipotezele de lucru ale cărţii.

Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman de Paul Adrian
Cristescu este prima lucrare despre acest monument sintetizând le-
genda, istoria şi credinţa într-o carte de suflet şi de adevăr.

Marian MIHĂESCU

PAUL ADRIAN CRISTESCU: „CRUCEA EROILOR
DE PE MUNTELE CARAIMAN”

şapte frunze
şapte ani
şapte fiare înroşite
şapte vorbe neştiute
şapte ape
şapte şoapte
şapte  coli făcute prispe
şapte scări în
şapte zări
şapte ceruri îs din nouă
şapte ploi
şapte copoi

şapte zile
încolţite
şapte guri de iad ivite
şapte degete plimbate
şapte dealuri
şapte sate
şapte zile săptămâna
şapte albe
şapte negre
şapte vaci răstoarnă tina
cu lumina
viceversa

ADINA
DUMITRESCU

şapte
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Era soarele pe la amiaza – mare, parcă se mai răcorise niţel,
dovada că şi muştele, scăpate de coleşeala dogorii, por-

niseră în cercetare, zbîrnăind nervoase şi poposind pe te miri ce,
după cum le e obiceiul. Însoţit de omul de serviciu, primarul de la
Guramică plecase şi el într-o acţiune tot de cercetare, cu privire la
starea de vegetaţie a câmpului (deşi făcută în numele unui ţel
măreţ, dumnealui plecase de la centru cu dorinţa mai veche de a
asculta pupăza – nu o mai auzise demult ).

Aşa că, în speranța că va auzi pupăza, puse să se oprească
brişca lângă fântâna din Rogoaza şi-acum, cu pantalonii ridicaţi,
îşi răcorea labele picioarelor la umbra sălciilor, tulburându-şi o
plăcere ancestrală cu surioara acesteia-prinsul muştelor. Parte din
cele care nu-l ocoleau şi îi aterizau pe picioare, întârziind la o
degustare apetisantă de epidermă asfixiată, era pentru că atât mai
aveau de trăit. Se uita la „ea” fix, se concentra cu o voinţă de mare
campion, sforţându-şi rotundul ochilor de-i fulgerau prin ei cuţite,
stabilindu-i un teritoriu foarte mic, iar când simțea acea uşurare
specifică, apuca cu grijă şi de capătul celălalt paiul ales mai
înainte, după care, uşurel, se apropia de muscă.  Musca dacă
încerca să se ferească, primarul retrăgea paiul, fixând-o şi mai
puternic, pănă când devenea apatică, apoi, una cu pielea, pâş-pâş,
se găsea cu paiul la picioiarele muştei. Bâzâia drăcoaica!
Degeaba. Era prinsă şi pierdută...   Răsfoind cartea scriitorului
I.Fârvore , „Erorile domnului Darwin”, putem citi negru pe alb că
„dintre toate vietăţile pământului, omul este cel dintâiu”. Această
constatare mi-a înlesnit întreprinderea mea literară, iar în câteva
cuvinte şi în acelaşi spirit, pot afirma, la rându-mi, că nu e piele
mai gustoasă pentru muşte ca cea din jurul gurii şi vârful nasului.
Spre a nu frânge prea mult dinamica textului, următoarele 56 de
cuvinte le-am rezumat într-un vers şi jumătate, nemurindu-mă
astfel: „Datu-mi-am o palmă, de-am văzut / stele verzi şi altele”. 

Ăstimp, omul de serviciu fusese până în pădure „să stea de
vorbă cu împăratul” şi-acum se întorcea fluierând, iar calul,
agățat la brişcă, păştea pe livadă, tulburat evident de  muşte şi
tăuni. Când deodată ! E-he-he-he ! Deodată ! Sigur că s-a întâm-
plat ceva deosebit.

- Ioane!  Ioane! Sai! Tragi calul la drum şi hai după miliţie!

- Ce e, tovarăşe primar, ce s-a întâmplat? răspunse Ion,
oprindu-se din fluierat, rămânând locului căteva secunde. 

- Repede, după miliție!
- Ce s-a întâmplat, tovarăşe primar, aş putea şti şi eu? repetă

Ion, pe un ton de curiozitate, cu oarecare inflexiuni, cum obişnuia
să răspundă la telefon, cuprins acum şi de melancolia unei
amintiri...

- Am fost atacat !
Infantilismul făţarnic, blindat de tarele unui sistem politic

intențional, va urgenta transferarea din subconştient în conştient
a duplicităţii şi ceea ce părea insuficient pentru a face interesantă
o scenă confuză, va deveni coşmar pentru un popor!

Vizavi, logica „trepăduşului de serviciu” se trezi pe vârful
topoganului. Simţi, mai întâi, că-i ard tâmplele, apoi îl cutreierară
vreo 49 de fiori foarte reci, urmă o fierbințeală care-i năpădi tot
trupul, parcă şi o ameţeală îl vizită, dar toate astea se petrecură
repede, foarte repede, poate chiar mai repede decât s-ar fi petrecut
cu un condamnat la moarte, înainte de a fi executat.         

Trase cu ochiul spre pantofi şi observă plăcut surprins că din
zona tocurilor ieşea fum. Îi luaseră foc călcâiele! Dumnezeu fie
cu tine, Ioane, că dacă ţi s-o trage din asta, nu se poate spune că
ai trăit degeaba. 

Pentru a şapteşaptea oară în viaţa lui de „fuţionar”, botelcuţa
cu adrenalină se dovedi a fi prea plină, golindu-i perimetru de
volum; şi iată-l pe ,,raru” Ion luându-se la întrecere cu o
iepurească imagine, sforţându-şi aşa de rău madularele, de n-ai fi
zis că  se poate fugi mai repede. ...Şi din interacţiunea lui violentă
cu spaţiu, se năştea, pentru prima oară de la începutul lumii, săl-
batec, un şuier prelung şi subţire, plesnea pământul pe unde călca,
pulbere şi bucăţele de bolovan o luau care-ncotro, ţâşneau ca săn-
gele dintr-o rană proaspătă, iar frunzele neputrezise definitiv
avură prilejul unui dans neaşteptat...   

În sfârşit, Ion se găseşte faţă-n faţă cu primarul, dar multe din
ideile nobile care-i luminaseră fruntea şi-i forţaseră auricolele şi
ventricolele căptuşite de mucegaiul sclerozei se scurcuitară şi
abia respirând, conveni că exagerase nițel...

Pe sub nasul primarului nostru se prelinge un lichid de culoare

roşie. Un fleac, ar zice Leonard Doroftei !
Ca să-i dovedească compasiune, omul de serviciu, Ion, rupse

o frunză de rogoz, în intenţia de a-i curăţa cel puţin a opta parte
din barbă, dar nu i s-a permis. Pe albul potecii, fifirigi de un roşu
aprins punctau intrarea în părculeţul din faţa fântânii.

Ion,  nedumerit îndeajuns, şi ca toţi ţăranii leneşi şi slugarnici,
încercă o emoţie de suprafaţă, întârziind să mai privească la o
zgârâitură de pe obrazul stâng al primarului, când, îi veni ideea să
se uite şi pe obrazul celălalt. Obrazul curat. ,,Ei, drăcie, să ştii că
glonţul i s-a oprit în maxilar sau, doamne fereşte, în cerul gurii
sau mai sus...’’. Îngrozit foarte, Ion plecă grăbit să prindă calul, se
cam dusese şi, până să străbată livada, primarul nostru parcursese
vreo treizeci şi patru de metri (dacă vi se pare cam mult, mai las
doi stânjeni).

Cum mergea aplecat de cap într-o parte, cu mâna dreaptă
proptită-n şold şi-n stânga c-o creacă,întru păstrarea echilibrului,
semăna cu caricatura sinelui său spiritual, din embrionul căruia
„sistemul” a clonat sute de mii de derbedei, cărora am fost nevoiţi
să le zicem „să trăiţi” şi „mulţumesc”. Pour qua?  

Ion întârzâie. Cu imaginea adevărului descoperit în oglinzi
măsluite, superficial şi folcloric, revolta şi teama de care a fost
cuprins, îl va face să monologheze la modul hazliu şi absolut: „să
te simți în nesiguranță în țara ta, da ! Dar în satul tău ?! Mai bine
ploua…’’

La o aruncătură de băț, într-un gest de disperare disimulată şi
în intenţia de a fi auzit de mai ştii cine, primarul nostru se dovedi
a avea bojogi foarte puternici, trezind peste pădurile din împre-
jurimi ecouri din vremuri străvechi şi liniştea fu spartă definitiv.
Peste vârful copacilor apărură păsări, în zbor precipitat.

- Repede,  Ioane! Repede, după miliție, şi să prindem făp-
taşul! Asta e faptă politică, Ioane!

Apoi, puțin mai încet: - Să fie atacat ziua amiaza-mare, Ioane,
organul suprem local al puterii de stat şi administrative, e politică,
Ioane! 

În fine, foarte tare: - S-a tras în primar, Ioane! Nu permit şi nu
iert! Grăbeşte-te, Ioane ! 

Ca şi altădată, schimbător. Am renunțat la finalul propus. Din
repulsie. Prea multă durere, prea multă pierdere de timp. Povestea
aceasta tristă, vă rog să o terminăm împreună. Aşa că, hai să-i
aşteptăm pe protagonişti la Gura Otincelii, în dreptul gărlii lui
Pazvantie, să le speriem calul, brişca să se răstoarne şi în virtutea
dreptului de a condamna comunismul, să-i privim uşuraţi cum se
îneacă. 

CINE A TRAS ÎN PRIMAR?
N.TOŞU - Olteanca

DIN COLOCVIILE ORASULUI NOSTRU

CONSTANTIN ZĂRNESCU LA V.T.V - INTERVIEVAT DE ION PREDESCU

I. PREDESCU: Prezenţa scriitorului Constantin Zărnescu la
Râmnicu Vâlcea este o formă de cultură a mentorilor, act de sacer-
doţiu, germinând sensuri, erodând ideea, care devine idealitate,
comunicând astfel, prin îmblânzirea complexului tematic, semnifi-
cant în sine. Forma naşte ideea. Constantin Zărnescu a mers la mor-
mântul omului care l-a remarcat, i-a semnat destinul de scriitor.
Gheorghe Bobei. Este o modalitate de recunoaştere a succesoratu-
lui. Culmi sângerii, cimitirul unic, loc al teofaniei şi genunchiului
plecat al tânărului de la liceul din Horezu, din anii  ‘60. Sintagma
“locuri sângerii” sintetizează istoria de melancoliile celor care ştiu
că asceza cărţii te pregăteşte pentru tăcerea dialogului. 

Vlad Ţepeş este o instituţie a mimesisului care devine mitolo-
gie, una care devine apoi realitate şi, să sperăm, nu ajunge utopie.
Vlad Ţepeş este un argument pentru istoria noastră, care, având
dese momente de oboseală, de adormire, sau, demiurgic vorbind, de
plictiseală, un argument pentru vitalitate! horor, iubire, pasiune,
comerţ, agonal, mysterium tremendum, bestseller al lumii, benefici-

ind de descoperirea tiparului şi de ingeniozitatea tehnicilor manip-
ulării; discursul îndrăgostitului/ îndrăgostitei într-o hartă geografică
a reinventării persoanei; şi, altfel spus, Vlad Ţepeş fiind în cărţi,
întinând lumina cu un obiect care avea să devină un simbol malefic:
ţeapa. Obiectul, nu l-a inventat Vlad Ţepeş, era în moda zilei. Vlad
Ţepeş, ajutat de Gutenberg, de interesele saşilor, de viscerele com-
patrioţilor, de momentele pe-riferice ale înaintaşilor lui Erdogan şi
mai ales de inconştientul colectiv al popoarelor care se doreau
armonioase şi doreau să-i lase pe alţii să scrie istoria cu partea
diavolului. Cu Vlad Ţepeş am fost în cărţi, cum Premiul Nobel al
Hertei Mullerl, de mai târziu, ne-a arătat că mantaua divinităţii
întrupată prin Inteligent Serwice ne dă voie să întindem mâna spre
demnitate...

*
C.ZĂRNESCU:  Amândoi suntem în doliu, vă mulţumesc că m-

aţi invitat la această emisiune, trebuie să vă spun, poate v-am mai
spus şi altă dată că sufăr de surzenie din copilărie. Operându-mă la
Spitalul „Colţea” din Bucureşti am reuşit să remediez, parţial, ceva;
de aceea o să vă rog să vorbiţi puţin mai tare... 

Toată arta mea scriitoricească, toate cărţile mele se bazează pe
civilizaţia ochiului, nu pe ureche; nu am putut niciodată să ascult o
povestire în tren, să o preiau şi să o redau în literatură; toate testele
mele, romanele, romanele istorice, „Aforismele lui Constantin
Brâncuşi”, unde am ajuns la ediţia a VII-a, definitivă;  „Ziua
zilelor”, romanul despre Iuliu Maniu; unirea Ardealului cu Patria
Mamă-România, chiar şi „Patimile lui Dracula” se bazează pe
lucruri sacre, toate, ale istoriei românilor. În acest roman, spre
exemplu, postmodern, umanizez textul, îl scot din uscăciunea cele-
brelor volume semnate de „Baron Hurmuzachi”; unele sunt complet
inedite şi le dau căldura prozelor istorice. În acest context avem de
a face cu spargerea unităţilor clasice: timp, loc, acţiune. Cititorul
meu, în acest roman despre Vlad Ţepeş,  va găsi tot ce s-a scris în
lume despre acest principe colosal. În această idee vreau să vă spun
că fiind integrat în festivalul „Zilele Vâlcii”, „Rotonda plopilor
aprinşi” şi toate celelalte acţiuni ale domnului Ion Barbu din  aceste

zile, legat de noi, de scriitori, de invitaţia scriitorilor spanioli, de
invitaţia altor scriitori, am înţeles că din Franţa încă nu au venit, dar
vin astăzi, se realizează un mare lucru, simbolic pentru Vâlcea,
acela al recunoaşterii importanţei  istorice; şi eu vă mulţumesc din
suflet că m-aţi invitat aici după o dramă pe care o vedeţi după
hainele mele închise la culoare. 

Mitul lui Vlad Ţepeş a fost pentru mine un noroc din două
puncte de vedere: primele legende le-am cules când eram elev la
Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Horezu. Am întâlnit un
cioban, mare patron de turme între cele două războaie mondiale,
Achim Băluţă, care mi-a spus o legendă extraordinară, vie, care cir-
cula sub ochii noştri la Horezu, din tată în fiu, din bunic în nepot.
Am mai „cules” o foarte interesantă legendă de la învăţătorul
Gheorghe Bobei, care era şi violonist, şi poet, şi, în acelaşi timp,
care era o personalitate de primă mărime,  a Vâlcii, în timpul
copilăriei mele. L-am cunoscut şi la festivalurile „Dialog de la dis-
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tanţă” din anii ’60, l-am cunoscut şi ca poet, invitat cu vioara, aici,
lângă el, la Liceul Horezu. Am fost fericit să cunosc acest om. Ieri
am fost în pelerinaj la mormântul său de la Bărbăteşti... Şi, cred, că
fără Gheorghe Bobei şi fără Achim Băluţă, şi fără Vartolomei
Todeci, învăţătorul din Vaideeni,  istoricul de seamă care după
Revoluţia Română a fost vizualizat, neexistând emisiune fără el!
acum, eu, nu aş fi ştiut nimic fără aceste legende. Ascultându-le m-
am autoîncurajat să caut şi altele. Al doilea noroc, al meu, a fost că,
devenind student la Universitatea Babeş Boylai, în Transilvania, la
Facultatea de Filologie, am cunoscut legende ale unor etnii. Există
două le-gende ale secuilor, există douăsprezece legende ale
ungurilor, toate de o mare frumuseţe despre Vlad Dracula Ţepeş.
Nu mai vorbesc despre legendele germane... Legendele germane
despre Dracula Ţepeş le-am întâlnit prima dată într-o lectură în
„Istoria literaturii române de la origini până în prezent” a lui George
Călinescu. Am „luat foc”, am avut o epifanie, şi am constatat că
nicăieri nu l-am întâlnit pe Ţepeş, ca în ţinuturile noastre, desenat
din cuţit pe lemn de tei, în xilogravură. Toate xilogravurile portrete
ale lui Vlad Ţepeş fac din el cel mai mediatizat principe român din
întreaga istorie a Evului Mediu, a Renaşterii până în secolul XX.
Nemţii de atunci, din vremuri, nu l-au iubit; au primit bani de la
boierii valahi ca să îl poată înlocui pe Dracula Vald Ţepeş de la
domnie. În timp ce el ţinea războaiele cu turcii, aceştia îl loveau pe
la spate. A trebuit să apară fel şi fel de delaţiuni ale şvabilor şi
secuilor, şi chiar ale saşilor, undeva, la marii principi germani, la
care solicitau metal, fier, pentru tunuri, fel de fel de lucruri pentru
armamentul de mână. În acest context el i-a pedepsit. Pedepsele
acestea, printre cele mai celebre... ar fi faptul că a dat foc Bisericii
Bartolomeu din Braşov; altă legendă, teribilă, este că a dat foc la opt
sute de boieri la Cetatea Poenari, într-o bisericuţă unde voievodul
urma să dea o masă, de Paşte, într-o livadă. Cele mai celebre şi cele
mai numeroase sunt legendele româneşti, peste patruzeci. Dacă
legăm şi legendele care rezultă din documente, interesul pentru
Vlad devine enorm. De exemplu, iată cum procedează el ca să mute
capitala la Bucureşti. O face în  1458 şi dă numele acestei capitale;
a ales locul astfel ca să existe distanţă egală între capitală şi turcii
de la Dunăre, şi între capitală şi Braşov... A doua chestiune genială:
începe să exporte grâu Imperiului Otoman în perioadele de pace.
Otomanii ne jefuiau şi ne luau grâul şi mierea numai în perioadele
de supărare. În perioadele de pace, noi nu am învăţat la istorie,
turcii făceau co-merţ particular de mare onoare şi dare de mână. Ce
promiteau, plăteau.

Legendele germane sunt publicate la Augsburg, la Nuremberg
în patrusprezece ediţii, şi au la bază delaţiunile de care vorbeam,
transformate în mici nuvele fantastice. Dracula este la baza fol-
clorului german, a nuvelei şi a romanului fantastic german. El este
citit de Luther, este citit de doctor Faustus, devenind un personaj
viu până în zilele noastre. Acesta nu este un lucru oarecare. Cele
patrusprezece legende care au aspectul unor broşuri, până la cinci-
zeci de pagini, au fost socotite bestseller ale cărţii de la 1462 până
în Renaştere. Aceste cărţi tipărite, cumpărate de oamenii cu bani, i-
au creat, lui Vlad Ţepeş, faima. Pe de o parte cavalerul colosal care
apăra poporul român contra turcilor, contra mahomedanismului, pe
de altă parte principele uşor malefic, uşor catifelat, uşor umbros,
care intră până în secolul XIX în literatura fantastică europeană.
Sunt elemente chiar şi în  „Corbul” lui Edgar Allan Poe, care trimit
la Dracula, şi sunt preluate în „Castelul din Carpaţi” de către Jules
Verne. (...)  Acest Vlad Ţepeş Dracula ajunge personaj mondial şi,
mai târziu, este excomunicat, lăsat deoparte principele malefic, şi
apare elogiat în cărţi maghiare, în cărţi slovace, în cărţile de limbă
italiană, înainte de Lupta de la Lepanto; el fiind socotit exemplul
numărul unu al luptei antimahomedane. Şi atunci, Giovani Andrea
Adolia, şi alţi generali, îl elogiază pe Dracula în faţa soldaţilor şi
marinarilor care trebuiau să înfrunte turcii; un lucru fenomenal. Îl
găseşti în „Don Quijote de la Mancha”, iată, patru sute de ani de
când a fost scrisă cartea, patru sute de ani de când a încetat din viaţă
Cervantes, patru sute de ani de când a încetat din viaţă William
Shakespeare... cei mai mare scriitori ai omenirii, până astăzi. 

Vreau să vă spun că are şi Don Quijote, într-o explicaţie către
Snacho Pancha, părerea sa despre Vlad Ţepeş. Fac o paranteză:
există tot felul de cavaleri,  este un cavaler Amadis de Gaula care
ştie pe de rost romanul lui Cervantes; era celt, apoi sunt toţi ca-
valerii din tagma balaurului... Ion Frunzetti şi Edgar Papu nu au
tradus din „Ordine del Dragone” - Ordinul Dragonului? Au tradus
în mod haios, umoristic, comic, tagma balauruluiui. Am descope-rit
cu fascinaţie că Vlad Ţepeş a trăit cu 125 de ani înaintea lui Don
Quijote, acesta din urmă, lăudând cavalerii tagmei balaurului; cine
sunt aceştia?...Sigizmund de Luxemburg, Vitovold al Lithuaniei,
Ştefan Lazarevici al Serbiei, Vlad Dracul părintele lui Vlad Ţepeş.
De-a lungul epocilor se va creea o confuzie între tatăl şi fiul său sub
numele Dracula. Când îl caută în „Castelul din Carpaţi”, Jules
Verne, începe să îl caute şi Bram Stoker. Nici Jules Verne, nici
Bram Stoker, nu au avut bani să călătorească în România. Pe vre-
mea aceea ca să vezi castelul familiei Iancu de Hunedoara trebuia
să traversezi Austro Ungaria şi să ai bani. Bram Stoker trebuia să
plece cu trăsura de la Munchen, să traverseze Austria şi să ajungă la
Cluj. Tot timpul se vorbeşte de Cluj în Dracula şi în filme, şi în

roman. În volumul doi, dacă îl voi scrie, dacă voi fi sănătos, voi
spune că despre Vlad Ţepeş s-au turnat vreo mie de filme dintre
care numai zece sunt capodopere. Este Francis Ford Copolla, este
comedia americană făcută de Mel Brooke „Dracula mortul
plângăreţ”; este Ted Browning, 1930, în care joacă un evreu din
Lugoj, Bela Lugoji, pe numele său adevărat Bela Blaşco, Bela
Valahul.  Acest om vorbind greu engleză a lăsat impresia că este
însăşi Dracula! care vorbea greu engleză implantat pe pământ lon-
donez. Filmul a fost dat în întreaga lume, a fost o afacere colosală,
s-a dat şi în timpul războiului pentru a-i înviteji pe cei care luptau
împotriva lui Hitler. Aceste o mie de filme, multe dintre ele, sunt de
joasă speţă; pomenim de simbolul Dracula, princepele care zboară,
principele însetat de sânge de pe timpul cronicilor saşilor. Chiar
dacă Bram Stoker nu a putut să călătoreasca la Cluj, totuşi ştia pe
de rost „Castelul din Carpaţi”. În 1895 soseşte la Londra un evreu
austriac care trăia în Ungaria, se numea Armin Weinberg. Acest om
a descoperit, fiind finanţat de Engios Lorand, un magnat ungur,
relaţia secretă între limba maghiară şi limba finlandeză, aşa
numitele dialecte fino-ugrice. La mesele care s-au dat, fiind de faţă
James Freizer, mari celebrităţi care erau lorzi înnobilaţi de regina
Victoria, acolo, spune Bram Stoker: „Dacă vreţi un personaj fantas-
tic, acela este Vlad Dracula Ţepeş”. Partea aceasta fantastică, pe
care o studiem şi noi, cu fereală, pentru că teologii noştri cred că are
ceva anticristic. În realitate, nici „Corbul” lui Edgar Poe, nici
„Castelul din Carpaţi”, nu sunt anticreştine, pentru că dacă vrei
neapărat să dai o variantă de interpretare, apelezi la hermeneutică;
iar binele creştin, nu exclude răul. Dracula a fost structurat după
modelul britanic în care bărbaţii erau plecaţi pe front sau în afaceri,
soţiile îi aşteptau luni de zile, ani, pe balcon... Te gândeşti cu ironie
la Romeo şi Julieta; ele, soţiile, se simţeau ca nişte Juliete pe bal-
con, aşteptâmdu-şi bărbaţii din Indii, din Mexic, din Africa de Sud,
unde erau exploatatori şi oameni de afaceri ai Imperiului Britanic,
exploratori. Aceştia nu mai veneau. Unii se căsătoreau acolo.
Această dorinţă de a aştepta pe cineva cu gura încleştată, lipsindu-
le dragostea îl face pe Bram Stoker să spună la un moment dat că
aceste femei aşteptau un prinţ care să zboare, să aibă aripi, să le
sărute, să le muşte până le curge sânge... Acestea nu-s lucruri oare-
cari...Este o lipsă de iubire care vine din afaceri, care vine din coer-
ciţia imperiului. El a simţit, fiind irlandez, ca şi James Joyce, el a
scris în engleză ca să capete renume mondial. Iubirea lor faţă de
Anglia era împărţită. Când o iubeau, iubeau savanţii şi scriitorii;
când o urau, urau regalitatea şi puterea imperială. Pe această filieră
se strecoară Dracula. Şi, vă spun, au fost o mie de filme; a fost jucat
în teatre, a fost jucat pe Broadway. Şi românii au făcut câteva.
Vreau să vă spun nişte lucruri care mă privesc personal. Ungurii şi-
au propus să facă şi ei un film la Budapesta şi la Vişegrad, un film
închinat lui Dracula. Ţepeş a petrecut doi-sprezece ani la Vişegrad,
a învăţat maghiara, se crede că s-ar fi căsătorit cu o nepoată de-a lui
Matei şi ar fi ajuns în cercul care conducea imperiul...Nu a fost cu
adevărat închis, a fost ceea ce numim astăzi domiciliu forţat. Când
e nevoie de Vlad Ţepeş, dispar ponegririle, este împreună cu Paul
Chinezul şi cu Skandenberg în luptele antiotomane de pe teritoriul
Serbiei; deci, noi, nu scăpăm de această dualitate: principele teribil
antiotoman, principele malefic iubitor de femei până să le sugă sân-
gele. Această dualitate, copiii o citesc cum pot, şi, când trec de stu-
denţie, pentru ei, devine o poveste ca şi „Don Quijote de la
Mancha”. O extraordinară pasiune, pe care o poţi cita toată viaţa.
Este deosibit de interesant ca fapt istoric... Există, dacă te uiţi din
Transilvania, neapărat să ai un punct de vedere dinspre Ardeal, tri-
unghiul de aur al românităţii care este pe linia Sibiu-Braşov,
Braşov-Târgovişte, Târgovişte-Câmpul Lung Muscel- Curtea  de
Argeş-Vâlcea-Sibiu; noi suntem născuţi, trăim sau învăţăm despre
triunghiul de aur al românităţii.  Aici intră capitalele istorice, aici
intră drumul regal, calea domnească, atunci când plecăm din
Târgovişte, via Muscel, via Vâlcea pe lângă Cozia, unde privim-
gândim la osemintele lui Mircea cel Bătrân şi  ajungem la Vodiţa.
Nu Tismana era ultima mănăstire, ci Vodiţa, care, acum, s-a restau-
rat şi funcţionează. Este un lucru extraordinar că el participă, îl
trimite Matei Corvin în Serbia, unde, numai Paul Chinezu se face
de râs, umblă cu turci în dinţi!...este un lucru teribil, turcii dau bir
cu fugiţii... Ţepeş i-a îngrămădit ca să nu se lovească lumea de ei,
morţii erau puşi grămadă într-un loc, asta a rămas ca documentaţie.
Ungurii când au făcut filmul ăsta, al lor, au trimis două fete şi un
operator de film, ştiind de cărţile mele, şi m-au întrebat: „La noi
tineretul este fascinat, vrăjit de Vlad Dracula Ţepeş, am venit să vă
întrebăm dacă el trăieşte aşa cum spun naraţiunile despre el”. Mi-a
fost extraordinar de greu, mi-a părut rău că ei cred şi îl caută. Şi le-
am spus: căutaţi-l, vă spun atâta, este un personaj celebru, univer-
sal, în arta militară; faptele lui au coincis extraordinar după istoricii
lumii cu teoriile lui Machiavelli şi, în altfel spus, este principele
fantast, personaj fantastic al literaturii germane şi personaj al cine-
matografiei mondiale, alături de Faust, doctor Faustus, alături de
foarte multe teme, tot ale germanilor. Aceste lucruri sunt intere-
sante, se studiază în facultăţi, sunt complicate, este tot mai greu să
te informezi asupra realităţii. Ce am făcut în această carte este pen-
tru copii, şi cele mai interesante sunt naraţiunile româneşti; iar cele
teribile, pentru cineva care ştie carte, care este istoric, sunt naraţiu-

nile celelalte. Să fii cunoscut în 20 de limbi, inclusiv în spaniolă,
italiană, şase ambasadori la Curtea lui Matei Corvin au scris despre
Vlad Ţepeş, este ceva. Cea mai interesantă povestire este în limba
rusă despre Vlad Ţepeş şi se numeşte ”Kazanie ot Dracula
Voievoda” şi a fost în proprietatea colecţiei Lev Tolstoi. Se spune
că  principele Ivan cel Groaznic s-a format cu perceptorul său citit-
nd legendele germane şi ruseşti despre Vlad Ţepeş. În perioadele
grele ale istoriei e nevoie să vină un om, este de aşteptat un om ca
salvator. Partea politică a lui Vlad Ţepeş se consfinţeşte că el este
cel care trebuia să vină să ne salveze de turci, să ne salveze de
corupţii de azi, să bage iarăşi “la balamuc şi să le dea foc”, precum
în chemarea făcută de Eminescu; la un an după Eminescu „cum nu
vii tu Ţepeş Doamne”, l-a chemat şi Macedonski. Au mai trecut
şaisprezece ani şi l-a chemat şi Bram Stoker în romanul „Dracula”;
acestea sunt lucruri metafizice, chemi pe cineva să te scoată din
nenorociri. La această oră în România cunosc oameni care îl ape-
lează, îl strigă noaptea, îl cheamă contra mizeriei, se crede că nicio-
dată nu s-a furat mai mult decât în această epocă. Pentru popor este
o nenorocire, este un lucru demoralizator şi jignitor ca în propria ta
patrie să te fure şefii tăi, să te fure cei care ar trebui să te ajute să
supravieţuieşti. Ungurii au făcut acest film şi nu au putut cădea încă
la negocieri cu românii. Mă întreba din nou domnişoara Olga,
cineasta din Ungaria: „spuneţi-mi în faţă, există Dracula”? ... -
Domnişoară, avem doi Dracula, un principe teribil al istoriei, care
există şi astăzi, când vedeţi ce se întâmplă în Siria, când vedeţi că
în Europa vin arabii sub formă de emigranţi!...normal, în această
perioadă lumea aşteaptă un salvator politic; pe urmă vine personajul
fantast, acesta pe care îl aşteaptă femeile la balcon, dar până la urmă
este un ţap ispăşitor şi va fi sacrificat. (...) Am scris această carte
pentru că am suferit de surzenie, pentru că atunci când am aflat
despre aceste legende, trecând prin opra lui Călinescu, eram poate
singurul student din Ardeal care a fixat pentru toată viaţa lui legen-
dele, naraţiunile lui Vlad Ţepeş, depre, şi cu el!... Aş vrea să vă mai
spun un lucru. Eu ca şi dumneavoastră sunt un mare fan al roman-
ului “Don Quijote de la Mancha”, până acum, l-am citit de opt ori.
După ce am descoperit, înainte de a veni la Vâlcea, că tagma balau-
relui este de fapt Ordinul Dragonului, înfiinţat înstre 1431-1437 de
Sigismund de Luxemburg, împăratul Imperiului Romano-Germanic
de Apus. Şi el, este de studiat când vorbim de o Europa Unită. În
contextul acesta cu pomenire chiar în “Don Quijote de la Mancha”,
cu faptul că Ţepeş trăieşte cu 125 de ani înaintea lui Don Quijote,
avem una dintre concluziile teribile!  Acesta este un roman post-
modern, iar în ce-l priveşte pe Vlad Ţepeş, eroul Dracula din
Carpaţi, avem ca şi la Don Quijote, momentul decăderii cavaleris-
mului. Prin Don Quijote, Cervantes observă că după ce au murit
cruciadele, moare şi cavalerismul, cavalerii rătăcitori fiind numai
aceia care vroiau să cunoască lumea, nu să se întâlnească neapărat
cu morile de vânt sau nebunia lumii. Don Quijote este un Hidalgo
rătăcitor dar care ştia de Ordinul Dragonilor. Şi la Vlad Ţepeş avem,
în unele filme, decăderea mi-tului de cavaler, principele fantast,
personalitate malefică ce iubeşte femei noaptea şi uite aşa avem o
persoană şi un personaj ambivalent axat pe mitul lui Ianus, mit al
Imperiului Roman; iar în ce priveşte romanul postmodern, vă dau
un citat cu care aş vrea să închei... îl întreabă Sancho Pancha (el pe
măgar şi Don Quijote pe o iapă) pe Don Quijote, mergând pe un
drum de ţară: „cum e cu romanele signore? toată lumea citeşte
romane, pe dumneata te-au înebunit romanele cu cavaleri?”...
„Cavaleri, cavaleri dar mai intâi să fie rătăcitori, cavalerii, dacă stau
în curtea lor ajung nişte găini. De aceea, Sancho, noi de câte ori ne
vom întoarce acasă ne vom gândi la o nouă călătorie. Romanele
cele mai grozave sunt cele cu cavaleri rătăcitori!”...  „Seniore, cum
este un roman, când, cineva, se apucă de un roman?”... Acum patru
sute de ani!...în fond avem conceptul modern de pe timpul lui
Reneu Alec şi Guaren, depsre romanul ca aventură a unei relatări.
Romanul cu cât este mai complicat, mai aranjat, mai cursiv, cu atât
este mai interesant pentru cititor. Cum numeşte Don Quijote un
roman? ... „Romanul este un şir de povestiri fărâmiţate, formate din
fabule, fi-lipice, delaţiuni, elogii, scrisori, epitafuri, şi aceste poves-
tioare fărâmiţate...” Dacă văd ediţia spaniolă mă gândesc dacă nu
cumva sunt fragmentate aceste “povestioare fărămiţate”...vedeţi
toate sinonimele posibile, dar în nici un caz nu întâlniţi, cursive)...
Spune aşa: „după ce avem înşiruirea de povestiri fărămiţate, trebuie
dăruite unui public amestecat.” Cine a citit Don Quijote din “Spania
de Aur”?...dacă nu spaniolii, portughezii, gibraltarienii, africanii,
tunisienii, italienii, colonii francezi din Madrid? Acest public
amestecat nu rimează el, astăzi, cu publicul pestriţ, interetnic al
Europei? 

Eu pun această întrebare ca intelectual şi ca autor al unui roman
care este o „înşiruire de povestiri fărămiţate naraţiuni la fel, expuse
unui public cât mai amestecat”. Pot să fie unguri, pot să fie secui,
pot să fie tineri sau bătrâni, acesta este farmecul literaturii, să
rămână, să supravieţuiască şi să dea nobleţe unei naţiuni. Romanul
nu este citit că vrem noi să ne lăudăm ce istorie am avut, romanul
este citit şi pentru nobleţea spiritului unei patrii. Vedeţi, bine că eu
m-am ferit să folosesc, am zis triunghiul de aur al românităţii, pen-
tru a înlocui ideea de naţionalism. 
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DANIELA POPA

Pun ibric pe foc cu apă
Şi cafeaua la masură,
Mă îndrept apoi spre soare
Să-l salut, să îi zâmbesc.
-O zi bună se’ntrevede!
Când de o umbră e brăzdat,
Trece-un pescaruş în zbor.
Porumbei uşor se lasă 
La fereastră să le-arunc
Frimitura de la masă.
Aerul curat mă-mbie
Şi se simte o aromă,
Sfârâitul mă trezeşte
Ceva’n foc a dat,
Cafeaua!

Cafeaua

Începe dis de dimineaţă,
Când soarele răsare.
Străbate cerul fie soare, fie nor.
Se înnalţă până ce dispare
Şi spre pământ se’avântă.
E din oţel, e arma de atac
Şi te’nspăimântă!
Cu’atâta siguranţă zboară
E liber, e stăpân.
Tu privitor neînsemnat
El a plecat şi tu ai stat!

Zbor de
pescaruş

Gânduri noi îmi bat în tâmple
Şi le scriu în slove blânde,
Peste coala de hârtie
Ele vor ca sa învie,
O poveste, un izvor de nebunie.
Şi cuvintele curg gârlă,
Lăsând altele în urmă,
Golurile de le umplă.
Şi din umbră fac lumina,
Din noroi, scântei de lună.
În privirea mea senină,
Firea caldă le îmbină.

Gânduri noi
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ALINA NEAGOE

S-a năcut la 2 decembrie 1977. În anul 2000 a absolvit Facultatea de Drept Simion Bărnuţiu, din cadrul
Universității Lucian Blaga, din Sibiu. Din același an este avocat în cadrul Baroului Vâlcea. În 2000-2001

a fost și cadru didactic la Universitatea Bioterra. A început să scrie poezii încă din liceu. În urmă mai puțin de
un an, a fost remarcată de Ilorian Păunoiu, care a și adus-o la Cenaclul Petale, al Societăţii Naţionale
Independente a Persoanelor cu Handicap din România, cu sediul la Râmnicu Vâlcea. De atunci, evoluția ei poe-
tică a fost una remarcabilă: de la poeziile uşor naive, a căror tematică era cantonată descriptiv în zona iubirii, a
dragostei acaparatoare și chiar obsesive, Alina Neagoe a ajuns repede să scrie o poezie modernă, elaborată, care, de multe ori trece pe
neobservate în proză poetică, amănunțit descriptivă şi subtil metaforizată, unde autoarea crează de multe ori paradoxale tablouri de…
cuvinte, cu o tematică diversificată, abordând inclusiv teme filosofice, ceea ce indică faptul că ea a început să citească masiv poezie şi nu
numai. Desigur, la această evoluţie calitativă rapidă, chiar și profesia ei cred că a avut o contribuție. Personal, am remarcat din parte-i
dorința sinceră de pefecționare şi, dacă va continua în același fel ca și până acum, îi prevăd un viitor poetic de succes. Pe când un volum
propriu, doamnă avocat? (Marian Pătraşcu)     

Ding-dong, ding-dong, 
Soseşte sonoră dimineaţa de iarnă! 
Cu flori reci pe fereşti zăvorâte 
Îmi strecoară îndoiala în palmă; 
Infloresc rece neştiutele urme 
Ale verilor trufaşe, de ieri dispărute, 
Fugite prin bâlciuri deşarte 
Cu tinichele roz la urechi atârnate; 
Ostoit germinează visul nopţii 

de vară 
Uitat singur în cuibul de cuc, 
Cu alți doi, pentru doi, adorând 
Răceala, cea mai stranie mamă; 
Ah, nu, n-am ştiut, n-am ştiut 
Că vara poartă genele false 
Şi culori prefăcute din scrum, 

Lumini din paiete , 
Acord din duete 
Prefăcute din triste sonete 
Si n-am ştiut ca străzile, toate, 
La tine , iarnă, m-aduc... 

Ding-dong, ding-dong, 
Soseşte sonoră dimineaţa de iarnă, 
Cu albu-i etern, turnat peste noapte, 
Ca un tranch coat croit fără probă, 
Cu lacrimi sterile şi toante 
Ce-mi zidesc pe mâinile-nguste 
Arătări imense, amintiri din vara

în vogă; 
Aşteptând în zadar să-mi 

crească aripi, 
Chiar şi unele crude, de probă, 

Sub mesteceni cu scoarţa crestată 
Îmi caut evadarea-ntr-un colţ 

de lumină 
Şi tremur gânditor lângă iarna 
Ce mă ţine straşnic de mână. 
Căldura castă şi alienată 
A iubitei extatice cu haină ciudată, 
Se lipeşte vicleană de frigul din mine 
Precum duhul din lampă 
Imi inşiră-n privire 
Un palat, 13 trepte, 2 domuri 

spre cer, 
Mausolee, filigrane... 
"-Pardis auster!", strigă insul 
Trezit ieri, la îngheţul din mine. 
"-Fost-a vară prea mult , 
Îţi e haina subţire!"

Cu haine subţiri

Zorile ce-mi bat din rai cu călcâie de bujori 
Peste colbul zgâriat al nimicului de ieri, 
Ca pe-un fir de samulastră 
Mă găsesc zâmbind 
Trist şi frânt de-o mână aspră, 
Un sertar slujind; 
Dragă, dragă viaţa mea frumoasă, 
Veşnicia te apasă, 
Din nimic venind... 

M-am născut ca o suflare din bojoci de ierni, 
Trâmbițat-au cu viforniţi zilele de ieri 
Mâinele ce mă primise plictisit de moarte, 
Înc-o viaţă, înc-un trup, un pasaj din Dante, 
Alte mâini neputincioase, 
Altă gură goală, 
Alte tălpi purtând pe poduri 
Ziua ruptă-n ţoală. 

Am iubit şi-am râs de iarna-mi într-o zi de vineri, 
O scânteie mi-a aprins flori în pomii tineri, 

Dintr-un psalm de Macedonski mi-am zidit un cer 
Dintr-un stih un zbor înalt- meşter tinicher-..., 
Ochii mi-au tânjit lumina, 
Gura nenţelesul, 
Între mâini purtat-am slobozi 
Ochii ce-mi duc mersul 
Totdeauna, azi ca ieri, 
Către-altundeva, 
Către-o lume, către-o casă ce ... 
Nu e a mea... 

Moartea, veşnică fecioară, într-o zi de luni, 
Din mănunchiuri verzi de rugi şi cozi de păuni 
Îmi va împleti o scară spre mijlocul verii, 
Acele luminii-n august, marginea- ntâmplării 
O vor coase într-un nimb; 
Pură întâmplare! 
Viața mea sau viața ta, 
Diversificare, 
O poveste spusă-n grabă 
În atâtea limbi, 
Cu final subînțeles; 
Noroc că mor luni...

Rezumat

Uimire

În noaptea aceasta îţi voi împleti
pãrul cu flori

şi -ţi voi unge creştetul cu mir
pânã când visele vor prinde contur
sã împlineascã iubirea
şi dacã nu va fi suficient
îţi voi înlãcrimã frãmântãrile trupului cu uimire
pentru seninul clipelor noastre de tandreţe
voi cautã sã aflu din cuvinte tocite
numele noastre unite de amorul târziu
pe care amândoi îl plângem 

Camera cuvintelor

camera aceea se umplea cu cuvinte
tavanul se vopsea în culoarea amurgului
literele mici se lipeau de buzele vineţi ale timpului
idei născute din aluatul lecturilor
se poticneau în metafore
câte un cuvânt sărea coarda topindu-se
în ecoul serii ca o apă dintr-o cişmea veche
ce inundă așteptarea
silabele circulau libere
în tăcerea dintre slove
în jurul mesei picioare tinere aşteptau 

Singur la marginea galaxiei

desfac umbra visului
în aripi de lumină
ard felinarele în zâmbetul nopţii
paşii se înalţă din asfalt
mâinile rup cărămizi de ploaie
singur aflu rotaţiei sens
aseară mi-am pierdut papucii
în sonetul inimii
sunt înconjurat de straturile
fierbinţi ale cuvintelor
din care ca dintr-un circ ambulant
ies norii ce se adaugă liniştiţi
zilei ce va urma
se topesc tălpile aşezate pe scări de iarbă
să adulmece respiraţii proaspete 

OVIDIU CRISTIAN
DINICĂ



nr.2/2016Forum vâlcean8 Respectaţi şi aplicaţi LEGEA 186/2003

MEMORIALUL „VASILE MILITARU” LA OCNELE MARI

Anul acesta s-au împlinit 57 de ani de
când a trecut în eternitate, în condiţii

tragice, impuse de geniile răului, de forţele
întunecate ale comunismului, marele poet
român şi creştin Vasile Militaru. Acest trist
eveniment avea loc în ziua de 8 iulie 1959 în
penitenciarul de la Ocnele Mari, care se adăuga
celui de la Piteşti, celui de la Jilava şi multora
de acest gen, în care avea loc aşa-zisul „proces

de reeducare” pentru „duşmanii poporului român”. În anii 1958 şi
1959, ca o garanţie că în România nu se va întâmpla o răzvrătire ca
în Ungaria, Gheorghe Gheorghiu - Dej a dat ordin ca toţi acei care
ar putea deveni factori de influenţă ostilă regimului să fie arestaţi.
Aşa a fost arestată floarea intelectualităţii române, scriitori şi mari
poeţi ca Vasile Voiculescu, Petre Ţuţea, Petre Pandrea, Dinu Pillat,
Vladimir Streinu, Păstorel Teodoreanu, Sergiu Al. George, Sandu
Tudor, Nicu Porsenna şi mulţi alţii care au ţinut la verticalitatea lor.
Între aceştia se numără şi Vasile Militaru, având şi el soarta tuturor
cărturarilor care s-au opus regimului comunist.

Am putea spune că pământul cimitirului Bozasca din Ocnele
Mari a fost sfinţit cu sângele şi trupul acestui mare patriot şi
desăvârşit ucenic al lui Dumnezeu, asasinat cu cruzime şi bestiali-
tate de către Securitate, la venerabila vârstă de aproape 74 de ani
(se născuse la 19 septembrie 1886). În 15 septembrie 1965,
Năstase Militaru, fratele repauzatului scriitor, domiciliat în
Bucureşti, adresa Sfintei Episcopii a Râmnicului şi Argeşului o
cerere prin care solicita deshumarea osemintelor poetului, cu sco-
pul de a fi strămutate în Bucureşti. În actul semnat de preotul paroh
Alexandru Mazilu, se menţionează: „Sosind în localitate (Ocnele
Mari) Dl. Năstase Militaru, săpând pentru deshumare, am constatat
că putrezirea nu se făcuse. Deshumarea s-a amânat cu trei ani şi s-
a făcut astăzi, 15 noiembrie 1968, de către fratele scriitorului,
Năstase Militaru, spre a fi transferate la Cimitirul Bellu -
Bucureşti. Sanepidul Rm. Vâlcea a aprobat deshumarea la
15.09.1965”. Această intervenţie avea să fie făcută în mod oficial
de Unirea Scriitorilor din R.S. România care, în urma şedinţei din
16 iulie 1968, trimitea adresa Nr. 7.208 din 11 noiembrie 1968
către Administraţia Cimitirului Bellu, cu următorul conţinut: „Vă
rugăm să luaţi măsuri pentru săparea unei gropi în parcela Uniunii
Scriitorilor din R.S. România, în vederea reînhumării osemintelor
scriitorului Vasile Militaru, care vor fi aduse din localitatea Ocnele

Mari, în ziua de 17.XI.1968, ora 10,00. Osemintele vor fi depuse
în capela Cimitirului, în ziua de 16.XI.1968, ora 18,00”. Fratele
poetului, împreună cu Telly Barbu Militaru, credincioasa lui soţie,
ajutaţi de Dumnezeu, l-au deshumat de sub mărul din cimitir care
l-a ocrotit şi l-au reînhumat în Cimitirul Bellu, pe Aleea
Scriitorilor, la poziţia 114, dând posibilitatea tuturor românilor
adevăraţi să aprindă la mormântul lui „câte-un pai de lumânare”.

Chiar dacă rămăşiţele sale pământeşti au fost strămutate în
Bucureşti, comunitatea din Ocnele Mari, reprezentată de Biserică,
de Primărie şi de Şcoală, nu l-a uitat pe poetul martir Vasile
Militaru. Încă din anul 2011 are loc aici Memorialul „Vasile
Militaru”, manifestare ajunsă la ediţia a VI-a, care a avut loc în
ziua de marţi, 12 iulie 2016. În afară de instituţiile amintite, la
reuşita acestei manifestări religios-literare au contribuit:
Arhiepiscopia Râmnicului, Parohia Râureni, Salina Ocnele Mari,
Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor Regina Marina” reprezentată
prin domnul ist. Eugen Petrescu, Forumul Cultural al Râmnicului
şi Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Ocnele
Mari.

Ca în fiecare an, după cum era şi firesc, participanţii la eveni-
ment s-au deplasat la Monumentul de la Ocniţa, aflat pe locul fos-
tului penitenciar (realizare a artistului plastic Simion - Petre
Cichirdan din Râmnicu Vâlcea), unde s-a intonat Imnul de Stat al
României. Domnul Eugen Petrescu a ţinut un scurt cuvânt (care
este publicat alături) în amintirea tuturor deţinuţilor politici care şi-
au dat viaţa pentru libertatea şi demnitatea noastră în toate lagărele
şi închisorile comuniste, după care au avut loc depuneri de coroane
de flori din partea instituţiilor menţionate, pe fundalul sonor al
Imnului eroilor. A urmat slujba de pomenire a poetului şi a deţi-
nuţilor politici la Cimitirul Bozasca, săvârşită de un sobor de preoţi
condus de distinsul preot conf. dr. Constantin Necula de la
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, invitat de distinsul
preot cărturar Petre Veţeleanu de la Ocnele Mari.

Invitaţii s-au deplasat apoi la Şcoala Gimnazială „Costea
Marinoiu” din Ocnele Mari, unde a avut loc Simpozionul „Eroi ai
suferinţei la Ocnele Mari”. Acesta a fost deschis prin rugăciunea
„Tatăl nostru”, cântată de o elevă din Vărăşti - Giurgiu, comuna
natală a poetului Vasile Militaru, şi prin cuvântul
Înaltpreasfinţitului Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, care a
subliniat faptul că Vasile Militaru L-a mărturisit pe Hristos în scris,
prin cuvântul său rostit, dar şi prin modul său de vieţuire, fără a
renunţa o clipă la adevăr. Simpozionul l-a avut ca moderator pe
domnul prof. univ. dr. Ioan St. Lazăr şi a abordat poezia religioasă

a lui Vasile Militaru ca poezie mărturisitoare. Delegaţia comunei
Vărăşti - Giurgiu a fost alcătuită din: părintele Robert Tino, pro-
topop de Vărăşti, Cosmin Constantin Constantinescu, reprezentant
al Primăriei Vărăşti, şi doamna Maria Constantin, bibliotecară,
conducătoare a grupului de elevi participanţi la concurs.

La simpozion au luat cuvântul: Alexandru Popescu - Mihăeşti,
preşedintele Forumului Cultural al Râmnicului, Remus
Grigorescu, director al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”
Vâlcea, prof. dr. Tudor Nedelcea, care a editat o parte din opera lui
Vasile Militaru („Poemele nemuririi”), Traian Dobrinescu, preotul
conf. dr. Constantin Necula, care a arătat că Vasile Militaru era un
om al rugăciunii, care venea dintre oameni şi vorbea oamenilor pe
înţelesul lor, fiind un trăitor şi un mărturisitor al învăţăturilor
Mântuitorului Hristos. Părintele Petre Veţeleanu ne-a amintit,
printre altele, că Psaltirea în versuri, publicată de Vasile Militaru în
1933, a fost premiată de Academia Română pentru versul ei inspi-
rat şi într-aripat. Domnul Ion Soare a arătat că dimensiunea reli-
gioasă este cea mai importantă din creaţia poetului Vasile Militaru,
opera sa fundamentală fiind „Divina zidire – Sinteză biblică în ver-
suri”, la care a lucrat peste 25 de ani.

A urmat „Concursul de recitare „Vasile Militaru”, la care au
participat elevi din localităţile Milcoiu, Ocnele Mari, Pietrari,
Râmnicu Vâlcea şi Vărăşti - Girgiu. Aceştia au recitat versuri din
poezia religioasă a lui Vasile Militaru, dar şi din creaţia poeţilor
Radu Gyr şi Vasile Voiculescu. În timp ce juriul s-a retras pentru
deliberare, elevii participanţi au susţinut un emoţionant recital de
muzică şi poezie religioasă. Ei au primit premii constând în bani,
oferiţi de sponsori, dar şi în cărţi, oferite de părintele Nicolae State
- Burluşi tuturor participanţilor la concurs, ca o stimulare şi recom-
pensă a muncii lor. Toţi copiii au mers apoi în vizită la Salina
Ocnele Mari.

Acţiune lăudabilă, demnă de urmat în fiecare an şi de cât mai
multe şcoli şi localităţi, pentru că peste tot există personalităţi
locale, ca modele de urmat. Memorialul „Vasile Militaru” are,
printre altele, menirea de a crea discipoli, de a cultiva onoarea,
credinţa în Dumnezeu, principiile morale, idealurile unui popor,
fără de care el este mort. Un poet asemenea lui Vasile Militaru nu
va muri niciodată, pentru că poezia lui va încânta, ca şi până astăzi,
generaţii de-a rândul, versurile lui vor sensibiliza inimile copiilor
deopotrivă cu ale bătrânilor, pentru că ele vorbesc tuturor despre
Dumnezeu, despre dreptate, cinste, omenie, despre iubirea de
patrie, toate acestea fiind valorile perene care definesc sufletul ade-
văratului român.

Constantin MĂNESCU - HUREZI

Unul dintre simbolurile Rezistenței Anticomuniste din
România, Ion Gavrilă Ogoranu, spunea: „Comunismul a fost
moşit în hrube ascunse, de minţi scelerate, alăptat de forţe oculte,
a crescut, şi-a format şi şi-a pus în practică programul, netulburat
de nimeni, a guvernat şi poruncit cum a vrut, şi-a impus legile ce
le-a voit, a mutat popoare pe alte locuri, a distrus naţionalităţi,
destine, culturi şi vieţi, a umplut jumătate din omenire cu lagăre
și temniţe, crime şi gropi comune, cu sânge şi lacrimi”. 

Acesta este motivul pentru care ne aflăm prezenţi şi la ediţia
din acest an a unuia dintre evenimentele de suflet ale neamului
românesc: Memorialul „Vasile Militaru”. Poate va fi ultima edi-
ţie, poate nu, dar vom vedea. Spun asta pentru că Legea 217 din
2015 votată cu atâta ușurință de către parlamentarii ce se băteau
pumnii în piept, cu ani în urmă, că au ca modele de viaţă şi de
conduită politică nume de martiri ai rezistenţei anticomuniste au
votat cu „mâinile amândouă” legea aceasta antiromânească, lege
care, printre altele, interzice cinstirea marilor valori ale neamului.        

Din păcate, există printre noi, chiar şi aici, oameni din cate-
gorii sociale diferite care nu cunosc, sau cunosc dar nu vor să
accepte, povestea vieții acestui martir, povestea închisorii de la
Ocnele Mari, povestea celor ce s-au stins în acest loc şi în alte

zeci de locuri din țară pentru că nu au acceptat comunismul ca
formă de viaţă. Aceşti oameni, fără să cunoască sau să accepte
cele mai elementare lucruri despre istoria comunismului, despre
modul în care a fost instaurat regimul comunist în România,
despre crimele şi răul general făcut acestui popor privesc în con-
tinuare spre trecut ignorând faptul că românii nu a dus-o niciodată
mai bine ca acum. Dar binele nostru este clădit pe sângele eroilor
căzuți în războaie și al martirilor din temniţele şi lagărele de
exterminare fizică şi psihică ale regimului de tristă amintire, ale
regimurilor totalitare anterioare, de aceea, momentele acestea, de
neuitare, trebuie să rămână în tradiția noastră, pentru ca răul să nu
se mai repete.

Mulțumesc organizatorilor, celor ce se străduiesc an de an să
continue acest eveniment intrat deja în tradiţia locului şi chiar
dacă unii dintre aceştia vor abandona din diferite motive nucleul
format în jurul părintelui Petre Veţeleanu, organizatorul principal,
îl asigur pe distinsul preot şi om de cultură că vor fi destui români
patrioţi capabili să tragă alături de dânsul brazdă între bine şi rău,
precum brazda vestitului Baba Novac din poveste.

La ediția anterioară un participant la eveniment, care în trecu-
tul apropiat suporta cu mare uşurinţă gargara interminabilelor şi
plictisitoarelor şedinţe de partid, făcând referire la faptul că am
vorbit mult (opt minute) şi că l-am ţinut în soare, din lipsă de

respect faţă de cei care au suferit în condiţii inimaginabile în tem-
niţa de la Ocnele Mari spunea că „m-a uitat Dumnezeu cu micro-
fonul în gură”. Da, m-a uitat, pentru că am avut şi am ce spune.
Am spus lucruri pe care el, şi alţii ca el, nu doresc să le audă.
De…, uneori, scamele trecutului unora dintre noi, al părinţilor ori
bunicilor acestora se curăţă greu. Asta e! Dacă este prezent şi anul
acesta, nevrând să facă insolaţie mă opresc aici, dar nu înainte de
a le spune celor ce ne doresc răul că poporul român, chiar dacă
regimul comunist l-a subţiat de valori şi l-a modelat pe un calapod
nepotrivit, are puterea de a se regenera şi de a-şi continua paşii pe
calea ce i-a fost rânduită, calea nemuririi, aşa cum o face de două
mii de ani, şi aşa cum o fac de alte mii de ani dacii, prin noi,
urmaşii lor, alături de popoarele alese de Dumnezeu din mulţimile
pământene.

Vă mulţumesc şi vă doresc numai
bine! (Eugen Petrescu, cuvânt rostit
la Monumentul Asociaţiei Foştilor
Deţinuţi Politici din România Filiala
Vâlcea situat la Ocnița, în deschiderea
Memorialului „Vasile Militaru”, ediţia
a VI-a, Ocnele Mari, 12 iulie 2016)

Preacucernici părinţi, domnule primar, dom-
nilor parlamentari, dragi copii, distinşi invitaşi,
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În peisajul cultural al învăţământului şcolar,
vâlcean, a apărut în anul 2011 cartea

“Colegiul Naţional Alexandru Lahovari. O istorie,
câteva istorioare şi o mulţime de persona-lităţi”,
Râmnicu Vâlcea, 2011 semnată şi editată de Sorin
Oane şi lansată cu ocazia zilei Colegiului Naţional
Alexandru Lahovari din 2011. Citind şi recitind

această carte de mare interes pentru zeci de generaţii de elevi,
care au absolvit de-a lungul anilor acest colegiu, am sesizat, nu
fără oarece nedumerire, cunoscând probitatea profesională a
autorului, o serie de greşeli de limbaj şi concepţie pe care cu tot
respectful faţă de publicul cititor le dăm citire şi le comentăm în
continuare.

Pag. 6, alin. 1, rândul 4: „Educaţia comunistă se adresa unui
elev mediu, fără diferenţe pe sexe, fără caracteristici individuale
şi fără nevoi proprii.”... Până acum, niciun sistem socio-politic nu
a putut anula deosebirile individuale şi dintre sexe; şi n-a putut
anula nevoile proprii. De notat că între indivizi există deosebiri,
şi nu diferenţe, pentru că nu îi scădem pe unii din alţii. Mai domol
cu limbajul de lemn! Rândul 8: „...şcoala românească avea la
bază resentimentul, invidia pentru valorile superioare ale intelec-
tului uman”. Bine gândit! Din invidie pentru aceste valori, elevii
voiau să le înţeleagă, să le distrugă sau şi una şi alta?

Pag. 7, rândul 2: „Dar predarea se făcea la vârf, deci la fruntea
clasei, nu cum s-a predat după 1948, la nivelul cozii clasei, al
accesibilităţii generale”. Cum se face că, dacă toţi eram la coada
clasei, unii au ajuns autori de cărţi? Rândul 7 :  „100% din
elevi”...Exprimarea „100%” înseamnă un întreg, toţi elevii.
Rezultă că exprimarea autorului este nefericită, o greşeală pe care
toate manualele de ortografie o semnalează… Alin. 2: „După
decembrie1989, sistemul de învăţământ a devenit oficial” (...) „se
dezvoltă sub semnul mediocrităţii”. Până atunci nu existase un
sistem de învăţământ oficial? Şi „mediocru”, „la nivelul cozii”?
Ce rost are, în acest context, menţionarea în carte a profesorilor şi
absolvenţilor cu cariere profesionale excepţionale?

Pag. 24, alin.1, rândul 14: „Nu se lucra pe atunci cu beton
armat”. Ba da! Se lucra cu beton armat în perioada 1909-1911,
când s-a realizat prima construcţie a colegiului. Betonul armat a
fost brevetat în 1867, a fost folosit de Anghel Saligny în 1888, şi
generalizată folosirea lui în 1900. 

Pag. 26, rândul 2: „...patronimicul «Lahovary»”. Exprimare
pretenţioasă! Se referă la familia de origine a lui Alexandru
Lahovari, la familia întemeiată de el sau la el însuşi ca
persoană/personalitate? Al cui nume îl poartă liceul?

Pag. 28, alin. 3: „Bustul de bronz al lui Constantin
Brâncoveanu, inaugurarea ei s-a făcut cu mare fast...”. Fără
comentarii! Dezacordul este evident. Alin. 4, rândul 4: „...încor-
dat în lupta pentru descătuşarea patriei”. O considerăm expresie
nefericită cu privire la monumentul închinat lui Barbu Ştirbei. În
grupul statuar de la intrarea în Parcul Zăvoi nu există lanţuri sau
cătuşe,ci o strănsoare a pietrelor. Se putea găsi altă formulare pen-
tru ideea de eliberare.

Pag. 33, rândul 10: „Dacă este să fim drepţi, Mateescu fusese
numit director încă din 10 mai 1918”. Nu există în text nicio
referire la vreo controversă cu privire la data menţionată. De
aceea, de ce să fim drepţi sau nedrepţi? ...Să fim mai prudenţi în
folosirea cuvintelor!

Pag. 51, rândul 9: „…elevii lahovarişti”. Acest cuvânt, „laho-
varişti”, se repetă obsesiv la diferite pagini în expresii precum
„profesorii lahovarişti”, „matematicienii lahovarişti”, „profesor
de istorie lahovarist”, „flăcăi lahovarişti”. De ce nu şi pixuri
„lahovariste”? sau de ce nu bălceşti din moment ce 30 de ani după
1959 s-a chemat Nicolae Bălcescu! 

Pag. 52, alin. 1, rândul 6: „…capodoperă de ticăloşie” se vrea
o figură de stil. Să fie încântat cine va putea simţi fiorul ei?

Pag. 53, rândul 3: „…clasa a VIII-a (ultima de liceu, ar core-
spunde astăzi cu clasa a XII-a)”. Clasa a VIII-a a liceului interbe-
lic chiar corespunde cu actuala clasă a XII-a!

Pag. 55: „Familiile fetelor trebuiau deci să plătească pentru
educaţia odraslelor lor”. Să înţelegem că toate fetele acestor
familii erau nişte poame?  Cuvăntul ,,odraslă” are şi un sens
secundar peiorativ pe care stimatul autor nu-l cunoaşte. Trecem
peste asta.

Pag. 56, rândul 10: „Este, practic, cel de-al doilea corp de

clădire”. Construcţie sintactică neadecvată. Se repetă frecvent,
cum este şi cea de la pag. 61, alin.1: „…regele Ferdinand şi regina
Maria domneau practic peste un regat nou”.

Pag. 57 : „Şi, desigur, organizau excursii în spaţiul simbolic al
naţiunii”. Cuvântul „desigur” este, aici, parazitar.

Pag. 95, rândul 5: „Două profesoare suplinitoare pe matema-
tică şi fizică”. Nu se spune „pe matematică”, ci „la matematică”.
Rândul 6: „Ulterior, numărul profesoarelor s-a înmulţit”. Cu care
număr s-a înmulţit? De fapt, numărul a crescut. Alin. 2, rândul3:
„...cuprindea alte 11 capitolaşe”. Câtă duioşie!!!

Pag. 96, rândul 2: „Elevii evrei trebuiau însă obligaţi să...”.
Corect: trebuia să fie obligaţi.

Pag. 100, alin. 2, rândul 3: „...elevii internatului lahovarist să-
l cultive cu grădină (…) Cultivarea grădinii cu elevii internatu-
lui... Se încerca de fapt «împuşcarea mai multor iepuri»”. Un
teren al şcolii trebuia cultivat cu grădină!!! Iar „cultivarea grădinii
cu elevii internatului” sună ca dracu’!

Pag. 102, rândul 1: „Pierde Basarabia. (…) N-V Transilvaniei
(care trecea la Ungaria horthystă) şi Cadrilaterul (luat de
Bulgaria)”. Inconsecvenţă şi nepotrivire de termeni. Pentru spe-
cialişti, a pierde, a trece, a lua sunt sinonime? Mai departe, „teri-
torii româneşti abandonate”. Chiar aşa, maestre? Chiar toate cele
trei teritorii? Transilvania este abandonată? Nu ştiam! „...judeţele
secuieşti”. Exprimare acceptabilă doar în limbajul comun (şi, aici,
este nepotrivită), în niciun caz în limbajul de specialitate.

Pag. 103, rândul 2: „…se apucase de o lucrare monumentală”.
Se bănuieşte că începuse o lucrare, şi nu că s-a apucat de ea sau
cu mâinile de cap. Alin. 1, rândul 5:
„Primarul oraşului devine acum
profesorul de igienă de la
«Lahovari»”. Primarul devine pro-
fesor sau profesorul devine primar?
Alin. 1, rândul 2: „…domnia
cuplului Carol al II-lea - Magda
Lupescu”. Exprimare neglijentă!?
Am avut un regat bicefal, consem-
nează istoria anecdotică.

Pag. 104, alin. 1, rândul 4: „…
circa 1500 de inşi, toţi oameni
deosebit de instruiţi şi cu dragoste
de carte”. De regulă, cuvintele
„ins”, „individ” desemnează un om
oarecare, nedistinct de alţii. Deci,
,,ins” - ,,om deosebit” e o con-
tradicție Dar autorul e suveran, scrie cum gândeşte.

Pag. 105, alin. 1, rândul 8: „Spiritul ingineresc german era
socotit de Antonescu o cauză a succesului lor biologic…” Nu
ştim. Ne întrebăm dacă inginerii au într-adevăr mai mulţi copii
decât ceilalţi profesionişti. Alin. 3, rândul2: Cu referire la anul
1940: „…primul cutremur important din istoria noastră contem-
porană”. Cutremurul este un fenomen natural, nu un eveniment
istoric. Oricum, să nu exagerăm!

Pag. 108, alin. 2: „O atenţie deosebită s-a dat, în acest răstimp
al războiului, educaţiei...”. Răstimpul este un interval de timp li-
niştit; mai sunt şi alte nuanţe! În fine, trecem peste orice nuanţă
de dragul autorului!

Pag. 112, rândul 14: „…sportiv de rasă nobilă”. Este vorba de
profesorul Marin Trincă. Cititorii rămân muţi, blocaţi, în extaz în
faţa acestui adevăr.

Pag. 116, alin. 2, rândul 3: „Oraşul de sub Capela” sau pag.
117, rândul 1: „a lăsat o dâră de lumină şi înţelepciune în cultura
vâlceană, ca şi în cea românească”. Expresii folosite în com-
punerile elevilor de 12-14 ani.

Pag. 136, rândul 2: „Strigătul «Vin ruşii!» e sinonim cu acelea
de «Vin tătarii!» sau «Vin turcii!»”? Se poate! Un filosof al isto-
riei a demonstrat că istoria se repetă întocmai.

Pag. 149, alin. 2, rândul 7: „Ei sunt striviţi de standardizarea
şi de şablonizarea comunistă”. Probabil cu şablonul striviţi sub
şenilele tancurilor. Alin. 3, rândul 5: „Dascălul, umilit zilnic, este
felicitat anual (...) mulţi dintre ei sunt distinşi cu titluri de
«Învăţător fruntaş»”. Din dorinţa de a fi vehemenţi, iar ne con-
trazicem. Au fost umiliţi prin distincţii anuale?

Pag. 155, alin. 2, rândul 10: „Mediocritatea lui era combătută
ideologic”. Este vorba de elevul „seralist”. În lipsa unei explicaţii,
nu se înţelege nimic. Şi pierdem timpul.

Pag. 156, alin. 2, rândul 5: „…ultimul act în distrugerea
organismului politic românesc”. La 30 decembrie 1947 nu s-a

distrus organismul politic românesc, ci doar monarhia consti-
tuţională;  sau rândul 8: „România iese din istorie şi intră în
utopie”. De ce nu se spune precis în care? ...Campanella, Swift
sau Orwell... Huxley?

Pag. 158, alin. 2, rândul 8: aflăm că în şcoală s-au luat măsuri
pentru crearea „omului sovietic”. Iar la pagina 162, alin. 1, rândul
11, că „un profesor de istorie de astăzi ar rămâne mut de admiraţie
în faţa detaliilor şi profunzimilor discutate de elevii anului 1948
la ora de istorie”. Discuţia despre omul sovietic, omul nou, omul
european e prea amplă. Reţinem că autorul a rămas mut.

Pag. 159, alin 3, rândul 6: problema inventării radioului de
către Popov sau Marconi e una complexă, contribuţii au avut trei
oameni: Tesla (1893), Popov (1896), Marconi (1899). Iar se con-
fundă şabloanele ideologice cu analiza obiectivă. Şi, în plus,
problema inventării radioului nu are legătură directă cu istoria
C.N. Alexandru Lahovari.

Pag. 166, rândul 8: „Această invitaţie literară la genocid ar
trebui, poate, reeditată pentru elevii de astăzi şi comentată la orele
în care se învaţă despre drepturile omului”. Afirmaţiile se referă
la nuvela lui Petru Dumitriu, „Vânătoarea de lupi”. Ne abţinem.

Pag. 170, alin. 3: „O concluzie, peste timp, o va pune George
Ţărnea”. Unde se pun concluziile astea? Se pun diverse lucruri.
Concluziile se deduc.

Pag. 171, alin. 2, rândul 3: „…a devenit informator al
Securităţii, dând numeroase «extemporale» la sediul Poliţiei”…
se afirmă despre profesorul Constantin Gibescu. Unde s-ar fi dus
profesorul Gibescu, la Securitate, la Poliţie (Miliţie) sau la amân-
două? Textul ne creează întrebări, deci ar fi interactiv.

Pag. 178, alin 2, rândul 3: „...fenomenului emigrării ţăranilor
la oraş”. Din punct de vedere sociologic, fenomenul se numeşte
migraţie, pentru că are loc în aceeaşi ţară. Pentru „emigraţie” şi
„imigraţie” să se consulte dicţionarele.

Pag. 181, alin. 2, rândul 11: „Deşi «mixtarea»,
adică educarea în comun a elevilor şi elevelor”. Iată
un fenomen nou şi o definiţie nouă! Mulţumim!
Rândul 14: „«Dragostea» este încă mult timp pro-
hibită”. La ce fel de dragoste se gândeşte autorul? Se
pare că la sexul pur.

Pag. 190, alin. 3, rândul 4: „Deci, statul şi-a
naţionalizat propriile bunuri”. Se confundă cine-
matograful „Unirea” ca întreprindere cu sala în care
funcţiona.

Pag. 199, alin 3: „Comuniştii îşi aveau eroii lor.
Unul dintre ei era Nicolae Bălcescu”. Iar la pagina
217, alin. 1, rândul 6 se precizează „160 de ani de la
naşterea revoluţionarului paşoptist”. Ce rost au con-
fuziile astea? Autorul ştie cum stau lucrurile, dar ne
oboseşte prin exprimările contradictorii.

Pag. 203, ali. 1, rândul 2: „…din 1962, s-a gene-
ralizat învăţământul de 8 ani”. Eventual, doar s-a

hotărât asta. Prima serie de absolvenţi ai şcolii generale de 8 clase
a fost în 1965.

Pag. 203, alin 2: „Prima director femeie” Cred că şi-a băgat
dracu’ coada şi a încurcat cuvintele. Nu era mai bine „Prima
femeie director”? 

Pag. 207, alin 2: „Reapariţia judeţului Vâlcea”. Poate trebuia
spus „reînfiinţarea”, dar cuvintele apariţie, dispariţie, reapariţie îi
sunt prea dragi domnului autor.

Pag. 221, alin 2, rândul 4: aflăm despre „modernizarea labo-
ratoarelor, cabinetelor, amfiteatrelor”, printre care şi unul de şti-
inţe sociale, care n-a existat niciodată. La acesta din urmă şi-a
adus contribuţia şi cabinetul medical (?) Poate cu ceva aspirine !

Pag. 239, alin. 6: „Singura posibilitate de relansare a
învăţământului se află în mâna conducerii locale a şcolilor (...)
introducerea noilor concepte de management”. După 2011…
Bravo! Eroic! De trei ori „Bravo”! Se poate, dacă ajunge domnia
sa director.

Pag. 241, alin. 1, rândul 6: „Membrii de partid şi-au schimbat
pur şi simplu carnetele cu cele ale FSN-ului”. Într-adevăr, „pur şi
simplu”! Are domnul istoric o statistică oficială a acestui fenomen
?

Pag. 244, alin. 2, rândul 8: despre Dalila Cernătescu:
„Producătorii străini pur şi simplu o vânau. În 1992, Dalila a
absolvit liceul. Dirigintă îi fusese doamna...”. Din nou ,,pur şi
simplu”! Iată un buletin de ştiri dens, precis şi rapid! A mai fost o
vânătoare la pagina100, dar de iepuri.

Pag. 244, rândul 6: „Tot acum este amplasată crucea din
curtea liceului, ce o înlocuie de fapt pe cea din 1918, dar care a
fost distrusă...”.  Foarte frumoasă şi cultă exprimare! Da! Ion îl
înlocuie pe Gheorghe.

Pag. 255 alin. 3: „Apare disciplina «Consiliere psihopedagog-
ică»”. Această activitate se numeşte „disciplină” în sensul materi-
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ilor de predare-învăţare? Şi, iarăşi „apare” câte ceva? Când va
dispare exprimarea asta subculturală din limbajul autorului?
„Noua disciplină venea [acum nu mai vine?] în întâmpinarea
nevoilor fundamentale ale oricărui copil, cunoaşterea de sine şi
respectul de sine... deprinderea unor tehnici de învăţare eficientă
şi creativă...”. Nevoile fundamentale se află la baza piramidei
nevoilor şi sunt cele de hrană, mişcare, odihnă etc. Nevoile despre
care se vorbeşte în text sunt nevoi superioare. Dincolo de igno-
ranță, felicitări, însă, pentru abordarea euforică.

Pag. 256, alin. 1: elevii câştigători la Olimpiadele şcolare
formează „Echipa de vis”. Vezi şi pagina 266, o altă echipă de vis.

Pag. 257, rândul 3: „…conducerea colegiului (…) a căutat să
convingă pe unii dintre profesorii de excepţie ai oraşului să se
transfere la C.N. Alexandru Lahovari... cei care au venit şi au pro-
movat cu brio concursul au fost: profesor Sorin Oane...”. Nu se
înţelege, a fost transfer sau concurs? Ce a fost? Tot la această pa-
gină ni se dezvăluie adevărul că „performanţa este contagioasă”.
Minunat! Să ne expunem mai des!

Pag. 265, alin 1, rândul 13: „- bustul lui Alexandru Lahovari
din curtea Colegiului. Este inaugurat şi micul parc adiacent mo-
numentului”. De când zona verde care înconjoară o statuie este
„adiacentă” cu ea? Adiacent se referă la două unghiuri cu acelaşi
vârf şi aflate de o parte şi de alta a unei laturi comune. Şi de când
o zonă cu iarbă de 50-60 mp se numeşte parc?

Pag. 270: Se spune că sala de sport este improprie organizării
de competiţii oficiale. Foarte bine, dar nu acesta a fost scopul con-
struirii ei.

Pag. 281, alin.2, rândul 8: Despre o elevă foarte bună la

învăţătură: „Ea a venit la autorul acestei cărţi ca să îl întrebe ce să
aleagă, Princeton sau MIT? Acesta a rămas blocat...”. Se întâmplă
ceva ciudat aici, la altă pagină aflasem că rămăsese mut.

Pag.282, alin 1, rândul 5: „Provenită dintr-o adevărată
pepinieră de elevi eminenţi – clasa dirigintelui Gheorghe Folescu,
Andra va învăţa să proiecteze (...) tot felul de vehicule futuriste”.
De ştiut că domnul Folescu nu a fost inginer silvic şi că „futurist”
nu este un atribut din domeniul tehnic. Totuşi, cuvântul este inci-
tant cognitiv şi sperăm să-i descoperim noi sensuri în ediţiile
viitoare ale cărţii.

Pag. 285, alin.1, rândul 6: „Imaginile unui trai greu au
reapărut în mintea şi în buzunarele profesorilor”- Probabil, buzu-
narul este o a doua minte a omului sau păstrăm în el fotografii
viitoare! „O mentalitate păguboasă care se materializează într-o
lipsă de respect”. Un fapt spiritual nu se poate materializa în alt
fapt spiritual. Trebuia spus, eventual, „se concretizează”! Există
la această pagină (rândul 13) şi o detaşare a autorului faţă de
„aceia pentru care gramatica limbii române nu există, iar dispreţul
pentru actul de cultură este o formă de existenţă”. Dar nu ni se
spune cine sunt acei oameni. Doar că au obţinut mai întâi satis-
facţii materiale. Să înţelegem că au fost nemeritate?

Pag. 289, rândul 7: Elevii obţin la examene sau testări „…
scoruri extrem de mari”. Nu mai obţin note sau puncte prin care
se încadrează într-un clasament, ci „scoruri”! Scorul este un
raport între punctele primite şi cele pierdute într-o competiţie
sportivă. Iarăşi exprimare neadecvată! Asemănător, la pagina 291,
alin. 2, rândul 1: „Recolta colegiului în acest an la olimpiade, la
diferite obiecte a fost 44!”. Scurt şi precis! S-au recoltat 44 de

obiecte. Ce sunt ele? Despre ce recoltă e vorba? Ne străduim să
înţelegem şi aflăm sensul ascuns. Ne confirmă şi autorul în rân-
durile următoare celor cu „recolta”.

Pag. 292: „Un nou sediu al cabinetului stomatologic”.
Exprimare mult exagerată. „Sediul” este clădirea sau locul unde
îşi desfăşoară activitatea o instituţie sau o organizaţie. Să între-
băm un medic stomatolog!

Pag. 296-297: Sunt două fotografii ale clădirii liceului, denu-
mite „Colegiul astăzi”, făcute, prima dinspre str. Calea lui Traian
şi a doua din interiorul curţii. Prima este denumită suplimentar
„Vedere din exterior”, iar a doua „Vedere din interior”. Prin alătu-
rare, s-ar înţelege că a doua fotografie ar fi din interiorul clădirii.
O simplă neglijenţă?

Pag. 294, alin. 1, rândul 5: Se dezvăluie intenţia (orientarea
preliminară şi scopul, orientarea finală) scrierii acestei cărţi:
„...autorul nu a dorit prezentarea seacă a unor liste lungi cu
diferite rezultate. A vrut să surprindă... «povestea» acestei şcoli”.
...Este, într-adevăr, o poveste ieşită cu greu la iveală.

Ne cerem scuze faţă de cititorul de presă vâlcean pentru că am
insistat atât de mult pe cele câteva neglijenţe scriitoriceşti ale
autorului acestei monografii a Colegiului Alexandru Lahovari,
dar am făcut-o în speranţa că într-atâta producţie de carte locală,
mai mult sau mai puţin de calitate, semnalată cu precădere în
ultimii cinci-şase ani, ar fi cazul ca instituţiile finanţatoare să
recurgă la mai multă rigurozitate în atribuirea de fonduri, iar
legile culturii scrise să fie mai bine cunoscute şi aplicate în oraşul
şi judeţul nostru. 

Am spus demult că de-a lungul istoriei noi,
românii, nu am progresat decât împinşi

de la spate, dar şi atunci - doar în două cazuri:
când am avut parte de nişte conducători geniali
sau când am fost conduşi de străini. Faptul că
prima universitate din spaţiul românesc a apărut
(1860, Iaşi) la mai mult de o jumătate de mileniu
după Universitatea din Praga (1348), este, proba-

bil, primul argument care susţine această tristă constatare. Un alt
argument ar fi acela că a trebuit ca Oltenia să fie ocupată de austrieci
(1717-1739) şi Ţara Românească şi Moldova – de ruşi (1828-1851)
pentru a afla şi noi ce înseamnă un recensământ al populaţiei şi al ani-
malelor. 

Am mai spus că cei mai mulţi dintre noi, românii ne comportăm
exact ca un bolnav psihic, acesta nerecunoscând în ruptul capului că
este bolnav, ci susţinând cu tărie că bolnavi sunt tocmai cei care-i
spun asta. De asemenea, aţi observat că întotdeauna, pentru tot ceea
ce ni se întâmplă nouă rău, nu noi suntem vinovaţi, ci alţii, de obicei
străinii? Noi suntem frumoşi, harnici şi deştepţi, nu! - cei mai fru-
moşi, cei mai harnici şi cei mai deştepţi de pe faţa pământului - ce să
facem însă dacă restul omenirii nu există decât pentru a ne face nouă
rău, tocmai fiindcă suntem (aiurea!) "poporu' ăl mai tare din par-
care"! Nu i-ar trece niciunuia prin cap că dacă cineva îşi bate joc de
el o face pentru că poate şi pentru că are de cine-şi bate joc, iar pentru

asta el este singurul vinovat! 
De fapt, noi, românii suferim de un teribil complex de inferio-

ritate care se relevă cel mai pregnant prin protocronismul nostru
exacerbat, grevat masiv de ignoranţă şi infantilism, prin care căutăm
să ne convingem pe noi înşine şi să convingem pe şi pe alţii (cei pe
care nu reuşim să-i convingem sunt, desigur, trădători de neam şi
ţară), că strămoşii noştri s-au aflat la originea civilizaţiei planetare,
dar, în acelaşi timp, şi că, la nivel mondial, există o conspiraţie care
încearcă să ascundă acest lucru, ce mai - că restul omenirii nu există
decât pentru a ne oculta nouă întâietatea în orice domeniu. Această
beţie colectivă cu amăgiri oculte a devenit în mod clar un caz de
patologie psihiatrică! Şi ne mai mirăm că suntem trataţi în con-
secinţă... Mai grav este însă faptul că tocmai această patologie psihi-
atrică naţională s-ar putea să ducă la dispariţia noastră ca naţiune!
Naţiune am spus? Păi, constat cu groază că n-am prea fost deloc naţi-
une până acum, ci doar o... populaţie! În fine, am mai spus că sindro-
mul de care suferă cei mai mulţi dintre conaţionalii noştri s-ar putea
numi "sindromul prostiei fudule". 

Până aici nu am făcut decât să expun pe scurt unele păreri perso-
nale, păreri care sunt cunoscute demult şi de mulţi din publicaţiile
mele şi pentru care sunt copios şi sistematic înjurat. Acum, referitor
la prima remarcă, cea cu universităţile, pe care mulţi interlocutori sau
comentatori au minimalizat-o sau i-au găsit explicaţii/scuze
(Doamne, ce ne mai pricepem noi, românii la asta!), iată ce se poate
citi în lucrarea "Dezbinarea românească" de Nicolae Grosu, Ionel
Dănciuc și Vasile Gogonea, Ed. Ecou Transilvan, 2015, pag 21: "În
orice societate, înfiinţarea primei universităţi fiind dovada maturităţii

acelei societăţi, iar universitatea fiind port-drapelul maturizării în
orice societate, este incontestabil că, din moment ce în societatea
românească prima universitate a fost înființată cu 800 de ani mai
târziu decât în societăţile civilizate, este plauzibil a se estima că
aproximativ aceasta este diferenţa de maturitate dintre societatea
românească şi societăţile respective. Şi, cum o asemenea întârziere
înseamnă patologie, şi, prin sine, mutilare, inclusiv astfel se poate
explica starea cvasi-generalizată de nefiresc, de ciudat, de straniu din
societatea românească, stare etichetată în limbajul urban prin pseudo
cuvântul naşpa". 

Cu o pagină înainte, în aceeași lucrare, se afirmă: "Aşadar, so-
cietatea românească fiind caracterizată de dezbinare, specifică sta-
diului de populaţie, nu de unitate, specifică stadiului de popor, relaţi-
ile sociale dintre români sunt - inclusiv la nivelul elitelor (autorităţi,
manageri, ingineri, medici, profesori, preoţi) sau în raport cu acestea
- de repulsie, de batjocură şi de jecmăneală, rezultând că viaţa
românului este tocmai din cauza românilor o necurmată suferinţă şi
că, deci, cei mai înverşunaţi duşmani ai românilor sunt chiar românii
şi că cel mai antiromânesc comportament îl manifestă românii
înşişi". 

Ce ar mai fi de spus decât Q. E. D.? Iar eu sunt înjurat de ani de
zile tocmai pentru că "strig" acest dureros adevăr! Vorba lui Bismark:
"Spuneţi adevărul şi nimeni nu vă va crede!". Iar dacă voi mai spune
că acelaşi Bismark, recunosc - detestat de noi, românii, şi pe bună
dreptate, a mai spus că "românii nu sunt o naţiune, ei sunt o profe-
sie!", bag mâna-n foc că or să mă înjure şi cei care nu m-au înjurat
până acum! N-au decât, eu unul nu caut decât să existe o concordanţă
între gândurile, vorbele şi faptele mele, deşi, recunosc, nu întotdea-
una-mi "iese", dar ce vreţi - sunt şi eu om, deci păcătos!

Marian PĂTRAŞCU

În a doua jumătate a lunii decembrie 1989 a
avut loc în ţara noastră o revoluţie care a

făcut posibilă trecerea de la sistemul socialist la
cel capitalist.

În ziua de vineri 22 decembrie 1989, la ora
1200 au decolat cu un elicopter de pe acoperişul
clădirii C.C. al P.C.R. Nicolae şi Elena
Ceauşescu. Fuga lor a constituit momentul căderii

regimului socialist. Radioul şi televiziunea au anunţat acest eveni-
ment. 

La Călimăneşti în jurul orei 1400 s-au adunat zeci de cetăţeni în
curtea Primăriei. În mod spontan s-a alcătuit atunci un aşa zis
„comitet revoluţionar”. La ora 1600 acest „comitet revoluţionar” a
înlăturat pe Todea Rovin, preşedintele (primarul) Consiliului
Popular al Oraşului Călimăneşti. În continuare s-a ocupat de prob-
lemele primăriei aşa zisul „comitet revoluţionar”.

În ziua de duminică 24 decembrie 1989, la ora 1100, s-a ţinut o

şedinţă în sala Consiliului Primăriei, la care au participat circa 200
de cetăţeni. Scopul şedinţei a fost acela de a desemna pe noul pri-
mar al Călimăneştiului. Primul care a luat cuvântul a fost Ion
Moldoveanu, care l-a propus pentru funcţia de primar pe dr.
Gheorghe Mămularu care a mulţumit concetăţenilor săi pentru
apreciere, dar a refuzat funcţia de primar. Şi, dânsul, l-a propus pe
ing. Ion Lăzărescu, inginer şef la Întreprinderea Forestieră Jiblea.

Noua propunere, făcută, a fost acceptată de toată lumea şi astfel
în această zi noul primar a devenit Ion Lăzărescu. Este primul pri-
mar de după revoluţie al oraşului nostru. 

În ianuarie 1990, în şedinţa Consiliului local, a fost ales vicepri-
mar Gheorghe Mămularu care l-a propus să fie viceprimar pe Florin
Bubu, funcţionar la Întreprinderea Forestieră Jiblea. Toţi consilierii
au fost de acord cupropunerea făcută şi astfel Florea Bubu a devenit
primul viceprimar de după revoluţie în oraşul nostru.

În continuare prezentăm personalităţile care au exercitat aceste
funcţii în perioada 1990-2016

1. Ing. Ion Lăzărescu (F.S.N.) primar 24 decembrie 1989-iunie

1992; reales  în perioada 1992-1996. Florin Bubu (F.S.N.) vicepri-
mar, ianuarie 1990-1992; reales în perioada 1992-1996.

2. Economist Mihai Neamţu (P.U.R.) primar 1996-2000, Isidor
Barbu (P.N.Ţ.C.D.) videprimar în perioada 1996-2000.

3. Ing. Gheorghe Dulcea (P.D.) primar în perioada 2000-2004,
Mircea Petriceanu (P.D.) viceprimar în perioada 2000-2004.

4. Ing. Ilie Armuzan (P.S.D.) primar în perioada 2004-2008,
reales în perioada 2008-2012, Ing. Vasile Scîrlea (P.N.L.) vicepri-
mar în perioada 2004-2008, reales 2008-2012.

5. Dr. veterinar Florinel Constantinescu (P.D.L.) primar în
perioada 2012-2016, ing. Vasile Scîrlea (P.N.L.) viceprimar în
perioada 2012-2016. După alegerile locale din 2016 cei doi,
Florinel Constantinescu şi Vasile Scârlea au fost realeşi în funcţiile
de primar respectiv de viceprimar...

Dintre primari cel mai longeviv a fost ing.Ilie Armuzan- 8 ani
(2004-2012), iar dintre viceprimari cel mai longeviv a fost ing.
Vasile Scîrlea -12 ani (2004-2016),

Legendă: F.S.N. - Frontul Salvării Naţionale, P.U.R. - Partidul
Umanist Român, P.N.Ţ.C.D. - Partidul Naţional-Ţărănesc Creştin şi
Democrat, P.D. - Partidul Democrat

P.S.D. - Partidul Social Democrat, P.N.L. - Partidul Naţional
Liberal, P.D.L - Partidul Democrat Liberal

PRIMARII ŞI VICEPRIMARII CĂLIMĂNEŞTIULUI
ÎN PERIOADA 1990-2016

DESPRE ADEVĂR ŞI AUTOAMĂGIRE

Gheorghe MĂMULARU
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CARTEA SCRISĂ “LA ZIAR”

X

CĂRŢILE MACARIENE,
MODEL PENTRU UNELE TIPOGRAFII EUROPENE

Petre CICHIRDAN: - Am văzut cum au apărut cele trei cărţi ale
lui Macarie de la Mănăstirea Bistriţa şi condiţiile tehnice ale acestor
prime ediţii. Am văzut ce demonstraţii aţi făcut, referitor la grafică
şi conţinut, pentru a le evidenţia alături de cărţi similare din Europa
medievală; o Europă pe care, nu o dată, noi, am pus-o ca etalon pen-
tru Europa Unită de astăzi...Modelul acestei Uniuni Europene fiind
modelul Europei Medievale, pas important în acţiunea de glob-
alizare, cu paşi repezi...astăzi. Desigur, acţiunea de globalizare nu
este apanajul unui grup restrâns de oameni, ea există din totdeauna,
dar îmbracă formele, diferite în timp, ale dezvoltării tehnologiei
prin care există omul...Am stabilit că tiparul este prima formă de
maşină perfecţionată, deoarece el face posibilă repetabilitatea în
procesul de producţie al cărţii (copiere prin amprentă-formă
matriţată sau cioplită). Îi urmează ţesutul, maşina de ţesut cu pro-
gram pe came (copiere analogică), maşina de calcul-de asemenea cu
came mecanice-acesteia, urmându-i calculatorul. Să mai amintim,
că această amprentare care stă la baza maşinii lui Gutenberg, apli-
caţie a xilogravurii, stă amprenta mâinii din peştera de la Altamira,
prima formă de comunicare vizuală şi care precede, ştampila. Putem
vorbi, atunci, în timpul lui Macarie de iniţiativă românească, de o
calitate a produsului-cartea-care să poată accede în economia de
piaţă a timpului? 

Arhim. Veniamin MICLE: - Da, se poate. Cartea macariană,
realizată la Mănăstirea Bistriţa din Oltenia, constituie un unicat în
universul tipografic de la începutul secolului al XVI-lea.
Ieromonahul Macarie Românul nu va copia modelele poligrafice
din tipografiile unde a învăţat; mai mult, el tipăreşte cărţi slavone
înaintea altor ţări de cultură slavonă, atingând apogeul tiparului din
secolul al XVI-lea. Cărţile sale impresionează prin măiestria lor
artistică, fiind modele pentru tipografii europeni. 

Ieromonahul Macarie s-a afirmat ca un adevărat creator de
şcoală tipografică, prin operele sale care au devenit modele pentru
alţi tipografi, sau au fost reeditate mai târziu, în diferite ateliere din
ţară şi de peste hotare. 

Petre CICHIRDAN: - Iată, la 1512 se poate vorbi de modele
româneşti pentru Europa...Am amintit de Neagoe Basarab, căruia
ţarul Rusiei, Ivan cel Groaznic, îi copiază lucrarea, una de bază a
culturii est-europene, „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său
Theodosie” (pe la jumătatea secolului XVI). Mihai Viteazul pe la
1600 face o chestie incredibilă, îşi foloseşte talentul militar (model
al timpului), şi uneşte Principatele Româneşti; mai mult, prevede
intervenţia austriacă de peste un secol, şi „bate cu tunurile”
...Hotinul! Dimitrie Cantemir scrie istoria Imperiului Otoman. Şi ca
să revenim la Ungrovlahia, Antim Ivireanul devine sfânt pentru ce
a făcut în România, cărţile sale tipărite la Râmnicu Vâlcii, fiind
exportate în Transilvania. Petrache Poenaru inventează stiloul şi
înfiinţează Academia Română!... Carol Popp de Szathmári vine din
Transilvania în Craiova şi este întemeietorul artei fotografice în
România, una dintre primele, aplicată, în lume; un prim documen-
tarist. Spiru Haret, Constantin Brâncuşi şi Henry Coandă deschid
căile afirmării produsului românesc, ştiinţific şi cultural, în lume,
fără precedent. În 1986, la Râmnic sosesc două premii de
recunoaştere a două întâietăţi româneşti: premiul pentru „Sculptură
cibernetică” şi premiul pentru „Programarea numerică a proceselor
tehnologice de frezare spaţială”, ambele, pentru lucrări realizate în
1977–78 (dovadă, listingurile de calculator de la I. Av. Craiova).
Chiar dacă mă repet, calculatorul Felix 512 este o dezvoltare
românească a unui produs francez, la rândul său, copiat după un
produs american...Râmnicul, exporta în 1989, peste 80 la sută din
producţia sa de mecanică fină şi hidraulică, mobilier, ţesute şi neţe-
sute, piele şi încălţăminte, produse chimice, armament...produse
agricole şi alimentare! Desigur, la rezultatele acestea nu se putea
ajunge, dacă nu ar fi existat, încă din vremea banilor Craiovei, a lui
Neagoe Basarab, această industrie tipografică de la Bistriţa, apoi de
la Mănăstirea Govora şi de la Episcopia Râmnicului...Cultura, cea
care precede modernitatea, s-a dezvoltat, în primul rând în aceste
mănăstiri. 

Arhim Veniamin MICLE: - Aveţi dreptate. Tipografia ieromon-
ahului Macarie a exercitat o influenţă considerabilă, de-a lungul
secolului al XVI-lea, asupra tipografiilor chirilice din spaţiul sud-
est european, atât românesc, cât şi sud-slav, mai ales prin răspândi-
rea, în Balcani, a celor trei cărţi. S-a emis chiar ipoteza că Macarie
ar fi tipărit mai multe cărţi, la care fac trimitere aluzivă
nenumăratele elemente iconografice, identice ca factură, întâlnite
mai târziu, în opera tipografilor Liubavič, Moise, Coresi, dar au dis-
părut fără urmă. O puternică influenţă s-a constatat asupra
tiparniţelor chirilice din sudul Dunării, deşi aici activitatea
tipografică a fost modestă. Se ştie că, după ce Macarie
Muntenegreanul şi-a desfăşurat activitatea tipografică la Cetinje
(1493–1496), tipograful grec Zaharia Kalleirgis tipăreşte la Veneţia
un Ceaslov (1509), pentru creştinii din spaţiul grecesc, apoi tiparul
nu a mai făcut progrese spre sud, în ţări ca Bulgaria, Albania şi
Grecia. Pe aceste teritorii, tipografiile n-au reuşit să ia fiinţă,
datorită greutăţilor materiale şi a lipsei de cărturari, cum remarcă
Alexandru Duţu, scriind că ele „solicitau o bază materială adecvată
şi meşteri şi ucenici care să-şi consacre tot timpul lucrului căr-
turăresc”.

Din această cauză este interesant să vedem locul ocupat de
tipografia ieromonahului Macarie în contextul tipografiilor chirilice
europene, precum şi a raporturile ei cu tipografiile chirilice exis-
tente în alte centre ale epocii. 

Petre CICHIRDAN:  - Aş mai insista asupra unui fapt interesant.
România deschide la INCREST Bucureşti, în 1976 o linie telefonică
între calculatorul CDC 3600 şi un terminal de acelaşi tip adus de la
NASA în Fabrica de Avioane Craiova. Ca să scăpăm de interdicţia
URSS, impusă nouă, de a nu construi avioane de luptă, românii au
apelat la ajutor sârbesc, în Serbia, prin care aduceam de la englezi
motoare Rolls Royce pentru avioanele IAR 93 şi IAR 99, contra
piese de avion sârbeşti pe care le fabricam pentru vecinii noştri,
urmaşii Sfântului Sava. Cu sârbii ne întreţineam împotriva inter-
dicţiilor impuse de CAER...De asemenea, ei ne ajutau cu „Supco”
şi ţigări aduse din Piaţa Comună. Bag seamă că, încă de la Macarie
Românul, ni se trage această prietenie, dacă nu cumva mai
dinainte...Totuşi, cred, istoria modernă a României trebuie să
înceapă cu Neagoe Basarab, care introduce germenii capitalismului
primar, cel manifestat odată cu desăvârşirea erei Gutenberg. Era
tiparului...femeile sârboaice şi unguroaice erau o bună afacere, de
familie, pentru prinţii ungrovlahi! 

Arhim. Veniamin MICLE: - Prima tipografie cu litere chiri-lice,
după cea a ieromonahului Macarie din Ţara Românească, a luat
fiinţă în Herţegovina, la iniţiativa lui Bojidar, egumenul Mănăstirii
Goražde, la anul 1518. După ce, doi tineri învăţaseră arta
tipografică la Veneţia, unul dintre ei, Fjodor Liubavič, s-a reîntors
în patrie, aducând cu sine o tipografie şi caractere tipografice, cu
ajutorul cărora va organiza tipografia din mănăstirea respectivă,
unde va publica trei cărţi: Liturghierul (1519), Psaltirea (1521) şi
Molitvelnicul (1523). Cărţile tipărite de Fjodor Liubavič în
Mănăstirea Goražde sunt puternic influenţate de tipăriturile apărute
în ţara noastră, cum demonstrează Ludovic Demény într-un valoros
studiu, privind tradiţia tipografiei ieromonahului Macarie din Ţara
Românească în tipografiile slavilor de sud din secolul al XVI-lea.
Autorul constată că, în aceste cărţi se întâlnesc pentru prima dată
elemente de ornamentaţie, ceea ce denotă influenţa tipografiei lui
Macarie; ea este evidentă într-o serie de iniţiale, precum şi într-un
frontispiciu, folosite de Fjodor la tipărirea Liturghierului şi a
Molitvelnicului. Tipul de iniţială, alcătuit din împletituri, adică linii
împletite, nu apare în nici o carte tipărită în sudul Dunării, înainte
de anul 1519. Comparaţia realizată de Ludovic Demény între
Psaltirea din 1521 şi Tetraevanghelul lui Macarie din 1512, prezin-
tă caracteristicile cărţii din Goražde în raport cu tipăritura macari-
ană; aici impresionează asemănarea dintre vigneta de pe foaia nr. 1r
a caietului 1, foaia nr. 5r a caietului 7 şi foaia 7r a caietului 13, ca şi
cele din Tetraevanghelul din 1512, şi vigneta din Psaltire.
Frontispiciul, apărut pentru prima dată într-o tipografie chirilică din
Europa, în Liturghierul lui Macarie (1508), precum şi pe mai multe
file din Tetraevanghel (1512), frapează prin asemănarea cu fron-
tispiciul din Psaltirea de la Goražde. Unii cercetători au crezut că
este vorba de acelaşi clişeu, dar studiul comparativ realizat de
Ludovic Demény asupra originalelor găsite în Biblioteca din
Petersburg a dovedit că nu este vorba de acelaşi clişeu, ci meşterul
tipograf Fjodor Liubavič a copiat imaginea din cartea lui Macarie,
apoi a transpus-o pe lemn şi a gravat un nou clişeu, cu ajutorul
căruia a imprimat frontispiciul în cartea sa. Diferenţele sunt atât de

mici – de ordinul zecilor de milimetri – încât este exclus ca cei doi
tipografi să fi folosit pur şi simplu o singură sursă de inspiraţie,
adică un manuscris sârb. Deci, conchide cercetătorul că „demon-
straţia făcută, după noi peremtorie, ne autorizează să afirmăm că
tradiţia tipografiei lui Macarie din Ţara Românească a cunoscut o
răspândire destul de considerabilă în sudul Dunării, mai ales în
Serbia, din primul sfert al secolului al XVI-lea”. 

Petre CICHIRDAN: - Şi acum, dacă mergi în Serbia găseşti
500.000 de români şi vlahi, majoritatea, locuind în Banatul Sârbesc
şi pe Valea Timocului. 

Severinul, Caransebeşul, Lugojul, Timişoara şi Aradul erau
punctele de atracţie din weekenduri pentru sârbi, înainte de 1989. În
anii ’60, doar italienii din Veneţia, depăşindu-i...  

Arhim. Veniamin MICLE:  - Influenţa operei tipografice a
ieromonahului Macarie nu s-a simţit numai asupra cărţilor tipărite
la Goražde, ci chiar şi la Veneţia. Aici activau, spre finele celui de
al doilea deceniu din secolul al XVI-lea, călugărul muntenegrean
Pahomie cu ucenicii săi; ei tipăresc mai multe ediţii ale
Liturghierului slavon, pentru slavii sud-dunăreni, sârbi şi bulgari.
Prima ediţie apare în anul 1519, fiind urmată de altele, în anii 1527,
1538–1540, 1554 şi 1570. Tipografii muntenegreni din Veneţia
reproduc cu fidelitate Liturghierul lui Macarie (1508), redând chiar
şi greşelile de ordin tehnic pe care le săvârşise el. Profesorul Ene
Branişte afirma că, „asemănarea până la identitate a ediţiilor
veneţiene cu cea a lui Macarie nu se poate explica printr-un izvod
comun, de origine sârbească, folosit şi de Macarie şi de editorii
veneţieni; ediţiile acestora din urmă nu pot fi decât cópii ale
Liturghierului lui Macarie, deoarece ele reproduc şi unele insufi-
cienţe de ordin tehnic tipografic ale ediţiei lui Macarie”. 

Petre CICHIRDAN: - Era de aşteptat ca Sibiul, oraş de etnici
germani, aflat, atunci, de peste trei sute de ani în inima Europei cen-
trale, să nu simtă prea de timpuriu necesitatea tiparului, trebuind să
asigure productivitatea centrelor de tipărit germane, să asigure o
piaţă a cărţii, să cumpere! Totuşi, la jumătatea secolului XVI, ger-
menii capitalismului, manufactura mecanizată, trebuia să-şi spună
cuvântul, astfel, tehnologia tiparului se cere a fi implementată şi de
saşii sibieni... Este interesant de observat cum biata populaţie
românească, de-a lungul timpului, a trebuit să sufere, în creştere,
odată cu trecerea timpului, deposedată fiind de dreptul legitim la
credinţă şi cultură...În Transilvania, de-a lungul timpului, vedem cel
mai bine cum o populaţie majoritară poate să fie prostită, cum poate
fi robită prin interzicerea dreptului la cultură...Am simţit asta când
am văzut ce locuinţă a avut groful latifundiar, şi ce locuinţă avea
Badea Cârţan! ...Cuvioase părinte, aşa se întâmplă şi acum, mai rău,
prin suspendarea dreptului la cultura scrisă a cetăţeanului de către
autoritatea locală, totul fiind îmbrăcat şi ascuns sub sloganul „pro-
fesionism şi nu amatorism”!...cetăţeanul, nu mai poate fi amator în
a-şi exercita drepturile fireşti la actul de cultură! în Râmnicu
Vâlcea, dar şi în judeţ! Se subvenţionează cultura de stat, iar cea
liberă, a cetăţeanului, nu! ...Dar Sibiul, nu putea fi văduvit de
tehnologia tiparului, mai ales aici, la o sută de km, alături de noi,
între „crestele” Coziei...şi de-a lungul celui mai furios fluviu,
Aluthus...

Arhim. Veniamin MICLE:  - Oraşul Sibiu se înscrie printre cele
mai vechi centre tipografice de pe teritoriile româneşti, după mănă-
stirile Peri din Maramureş şi Bistriţa din Oltenia. Prima tipografie
este atestată în anul 1528, dar care datează probabil chiar mai
dinainte, fiind organizată de Theobaldus Gryffius (†1540), originar
din localitatea germană Reutlingen. Lukas Trapoldner, ucenicul lui
Theobaldus Gryffius, şi-a deschis o tipografie proprie, în cadrul
căreia a funcţionat şi o secţie românească, cu litere chirilice, con-
dusă de Filip Moldoveanul, atestat documentar până în anul 1554.
Meşter iscusit, el tipăreşte în 1544 un Catehism românesc, văzut în
anul 1838 de Timotei Cipariu, din care nu se mai păstrează însă nici
un exemplar; cert este că e prima carte în limba română tipărită pe
pământul românesc. A doua carte tipărită de Filip Moldoveanul este
un Tetraevanghel slavon, cu litere chirilice, apărut în 1546.
Specialiştii au relevat faptul că este o copie tipografică a
Tetraevanghelului tipărit de ieromonahul Macarie în 1512.
Frontispiciile şi iniţialele înflorate imită pe cele din tipăriturile
macariene; literele noi, tăiate tot de Filip, imită de asemenea, tiparul
lui Macarie. Din această ediţie se cunosc două exemplare: unul
incomplet, în Biblioteca „Saltâkov-Şcedrin” din Petersburg, iar altul
complet, în Biblioteca Universităţii din Ujgorod, ambele provenite
din Moldova; cel de la Petersburg aparţinuse domnitorului
Gheorghe Ştefan (1653–1658).

Petre CICHIRDAN: - Recent am descoperit în revista „Caiete

Arhim. Veniamin MICLE 
Petre CICHIRDAN

ISTORIA TIPARULUI
DIALOGURI
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critice” a Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, nr. 4 (270) / din
2010 un articol al Luciei Toader: „Ieromonahul Macarie – Tipograf
român (1508–1510) (Abstract)”, carte scrisă de dumneavoastră în
2008, în care autoarea vă citează, referindu-se la importanţa şi influ-
enţa scrierilor macariene de la Bistriţa: „Rolul important al acti-
vităţii sale este prezentat în contextul tipografiilor chirilice
europene, dar şi în raporturile cu alte centre de pe teritoriul ţării
noastre. Influenţa ieromonahului Macarie s-a manifestat pe teritori-
ul sârb (Goradze, Rujansk, Gracanica, Belgrad, Mrksina, Veneţia),
dar mai cu seamă în spaţiul românesc (în Transilvania, spre exem-
plu, tipografiile conduse de Filip Moldoveanu, ori Ţara
Românească, de Coresi)”.

Arhim. Veniamin MICLE: - Cărţile apărute în Mănăstirea
Rujansk au suferit o influenţă incontestabilă a tipografiei ieromo-
nahului Macarie din Ţara Românească, copiind nu numai litera sau
ornamentele, ci uneori chiar întreg textul. Astfel, Tetraevanghelul
din 1512 a fost tipărit la anul 1537, în tipografia mănăstirească, pe
care o conducea monahul Teodosie, fiind ajutat în activitatea sa de
opt fraţi călugări din mănăstire. Lucrarea atestă o indiscutabilă
influenţă a tipografiei lui Macarie din Ţara Românească.
Evangheliarul de la Rujansk este o carte foarte rară; potrivit opiniei
specialiştilor, se pare că ar mai exista numai trei exemplare, dintre
care cel mai complet se află în Biblioteca publică din Petersburg.

Petre CICHIRDAN: - Tipografiile se înmulţesc în Ţara
Românească, semn că producţia de carte devine mai mult decât
importantă, iar cultura scrisă, instrucţia religioasă şi civilă, amân-
două, iau amploare! Numai acum, carevasăzică, cultura scrisă nu
este recunoscută de puterea locală (cândva, Râmnicul era numit
„oraşul tipografilor”, chiar „capitală a tipografilor”), legea 186 din
2003 fiind complet abolită de organele de decizie, ale
statului!...aspect extrem de trist pentru realitatea culturală vâl-
ceană...Dar să revenim, avem, iată, tipografie şi la Târgovişte!

Arhim. Veniamin MICLE: - La Târgovişte, tipografia a fost
adusă în anul 1544, din Serbia, de  Dimitrie Liubavič care pune
bazele celei de a doua tipografii chirilice a secolului al XVI-lea din
Ţara Românească; el era fiul tipografului Fjodor Liubavič care
tipărise cele trei cărţi la Mănăstirea Goražde, având ca model tipări-
turile ieromonahului Macarie. Asociat al vestitului tipograf Bojidar
Vucovič, la Veneţia, lucrează împreună cu el un Sbornic, în 1538,
iar la Gračanica, un Octoih, în 1539, din iniţiativa mitropolitului
Nicanor de Novo-Brdo, înainte de a trece la Târgovişte, unde va fi
cunoscut sub numele de „nepotul lui Bozidar”. Dimitrie Liubavič
foloseşte în Ţara Românească caracterele aduse de la Goražde, care
aparţinuse tipografiei unchiului său Bojidar; aşa se explică
asemănarea literelor şi a ornamentelor din cărţile lui Macarie cu
cele ale tipografiei din Târgovişte, nu că el ar fi activat în cetatea de
scaun. În anul 1545, apare aici Molitvelnicul slavon care are două
frontispicii ornate, unul simplu la începutul prefeţei, iar altul la
începutul textului. De  asemenea, se întâlnesc 29 clişee de iniţiale
reproduse după tipăriturile chirilice ale lui Bojidar Vucovič; litera
„C” iniţială, ornamentată din Liturghierul lui Macarie (1508), este
identică celei din prima tipăritură târgovişteană. La fel, Triod-
Penticostarul slavonesc, tipărit la Târgovişte, în anii 1557–1558, de
Coresi împreună cu cei 10 ucenici ai săi, reproduce ornamente întâl-
nite la ieromonahul Macarie; frontispiciul din Tetraevanghel
(1512), aflat în fruntea Evangheliei lui Marcu, este identic cu cel din
tipăritura coresiană. În Apostolul românesc din 1563, sunt folosite
frontispiciile lui Macarie, iar „П”  ornamentat din Octoihul lui
Macarie (1510) este identic cu aceeaşi iniţială ornată din Apostol.
Deci, este evidentă imitarea unor litere din opera macariană. 

Petre CICHIRDAN: - Întotdeauna ţinutul românesc, cel dintre
Tisa şi Dunăre, dintre Marea Neagră şi graniţa cu Ungaria a fost
considerat unul cu alură central-vest-europeană, Franţa, fiindu-ne
exemplu la eleganţă, iar spiritul iudaic şi german, influenţându-ne
filosofic şi tehnologic. Când românii (cât mai erau români) din R.
S. S. Moldovenească veneau în Râmnic la rudele evacuate în 1944,
aduceau kilograme de aur ca să plece de aici cu pantofi „de la Paris”
sau pantaloni „Malagamba” sau te miri cu ce stofe! dar ce mă
impresiona cel mai mult era că nu beau „samahoncă”, doar numai
apă, şi plângeau de bucurie că au ajuns aici. Nu puteau, sau nu ştiau
că fostul Regat poate fi atât de frumos, de sănătos! În Serbia, în
Timoc, vlahii ne rugau să nu le dăm nimic, ci numai să-i susţinem
şi să-i considerăm fraţii noştri! ...Nouă, Sinan Paşa, nu ne-a căutat
oasele lui Mircea cel Bătrân să le ardă în piaţa din centrul
Târgoviştei, aşa cum a făcut la Belgrad, în 1594, cu moaştele
Sfântului Sava, întemeietorul Serbiei! Iată Ungrovlahia lui Neagoe
Basarab, şi a celorlalţi Basarabi, exportă tehnologia tiparului şi la
Belgrad, chiar cu patruzeci de ani dinaintea oribilei fapte a lui Sinan
Paşa, căruia Mihai Viteazul avea să-i zboare, la timpul său, ultimele
rămăşiţe ale dinţilor din gură...la Călugăreni. Deci exportăm
tehnologia tiparului în secolul XVI la Belgrad!

Arhim. Veniamin MICLE: - Altă tipografie din Serbia, unde
influenţa tipăriturilor macariene este evidentă, a funcţionat la
Belgrad. Aici activa ieromonahul Mardarie, care tipăreşte un
Tetraevanghel, în anul 1552; cartea este o reeditare a
Tetraevanghelului din 1512. Dintre toate cărţile apărute la slavii de
sud, în secolul al XVI-lea, aceasta este cea mai apropiată de opera
lui Macarie din 1512, fapt relevat de toate studiile de specialitate,
consacrate acestei probleme, atât de cercetători români cât şi străini;
ea reproduce întrutotul ediţia din 1512, până şi stema Ţării
Româneşti. Exemplarul  păstrat în colecţia din Budapesta ade-
vereşte că este o copie identică a celui macarian. Tiparul
Tetraevanghelului (1512) se repetă, deci, în ediţia apărută la peste
40 de ani; tiparniţele acestea, atât de identice ca utilaj şi material
tipografic, au redat opere de artă şi lux tipografic realizat pe aceeaşi
formă. Tipografia belgrădeană a reuşit să retipărească „până şi
Stema Ţării Româneşti cu vulturul cu capul întors şi crucea în cioc
şi cu aceleaşi greşeli de tipar”. Asemănarea dintre cele două
Tetraevanghele – 1552 şi 1512 – este atât de mare încât constituie o
reproducere întocmai. Tetraevanghelul lui Mardarie este cel mai
apropiat de Tetraevanghelul din Ţara Românească. Toate studiile de
specialitate, române şi străine, consacrate acestei probleme relevă
influenţa incontestabilă a tipografiei macariene asupra celei de la
Belgrad. 

Petre CICHIRDAN: - Simţim cum acest produs care este cartea
religioasă, în principal, odată implementată la Bistriţa olteană cu un
tipograf din şcoala lui Schweipoldt Fiol, după ce pune la punct o
tehnologie viabilă, inserată în grafie cu elemente artistice, se
răspândeşte uimitor de repede în împrejurimi, ajungând şi în
Muntenegru prin intermediul ieromonahului Mardarie!...semn că
litera „M” (Macarie, Mardarie) are o oarece influenţă în reclama
numelui de tipograf (am văzut că „M-ul cu poale” era, în vreme, o
caracteristică a scrisului! Oricum, pe toţi tipografii din Balcani îi
cam cheamă la fel (putând fi vorba şi de o licenţă), dar tipăritura
este una singură în latină s-au chirilică, oricare ar fi limba.
Tipăritura, tiparul, este un instrument de dezvoltare al limbii,
deoarece, spunem noi, scrisul se „joacă” – oglindeşte – în privire şi
apare grafic o logică, organigramă, gramatică a limbii. Interesant,
tiparul nu a „amestecat limbile”, nici nu a încercat, semn că această
maşină a scrisului este o construcţie viabilă (cum s-a şi demonstrat,
în vreme)...Totuşi Mardarie în Muntenegru „fură” tehnologia lui
Macarie Românul, fapt care nu trebuie să ne mire;  am văzut, Ivan
cel Groaznic, prin interpus, procedând cu autorul Neagoe Basarab,
la fel.

Arhim. Veniamin MICLE: - În Mănăstirea Mrkšina, situată în
apropiere de Muntenegru, funcţiona o tipografie, unde îşi continuă
activitatea ieromonahul Mardarie, întâlnit la tipografia din Belgrad.
Aici tipăreşte a doua sa carte, Tetraevanghelul din anul 1562, fiind
o reeditare, pagină cu pagină şi rând cu rând, a celui din 1552.
Potrivit epilogului, tipograful nu foloseşte literele de la Belgrad, ci
execută altele „cu mare greutate”, cu mâna sa, „din fier şi din
aramă”, opera fiind încheiată la 24 iunie 1562. De asemenea,
clişeele pentru iniţiale, vignete şi frontispicii au fost elaborate din
nou. Totuşi, literele sunt în cea mai mare parte aceleaşi sau imitate
după cele ale tipografiei din Belgrad de la 1552. Din această ediţie,
sunt cunoscute mai multe exemplare, unul fiind descoperit de
Ludovic Demény în Biblioteca filialei Cluj a Academiei Române;
altul s-a găsit în Biblioteca de la Blaj, care provenea din vechea
Bibliotecă a Mitropoliei româneşti din Alba Iulia, aparţinând mitro-
politului Sava Brancovici, şi se păstrează în Biblioteca Universităţii
clujene. Ieromonahul Mardarie, observând neconcordanţa între
stema Ţării Româneşti şi tipăriturile sale, renunţă la ea în partea a
doua a cărţii, lăsând gol spaţiul respectiv din frontispiciu. 

Petre CICHIRDAN: - Se pare că secolul al XVI-lea, din punct
de vedere al producţiei tipografice de carte, din ţările româneşti, în
speţă Transilvania şi Ţara Românească se află complet sub influenţă
macariană...Iată, Coresi se mută la Braşov cu întreaga echipă!

Arhim. Veniamin MICLE:  - O influenţă evidentă a operelor
tipografului Macarie se constată şi în tipăriturile diaconului Coresi,
care învăţase meşteşugul tiparului în atelierul lui Dimitrie Liubavič
din Târgovişte. După stabilirea diaconului Coresi cu ucenicii săi la
Braşov şi înfiinţarea tipografiei, el primeşte conducerea tipăriturilor
cu slovă chirilică, pe care ei o tăiară din nou, luând ca model carac-
terele frumoase, şi chiar ornamentele, din tipăriturile lui Macarie,
editând în 1556–1557,  prima sa carte, un Octoih slavon. Deşi
creează un nou tip de literă, caracteristică tiparului coresian, totuşi
cărţile sale reproduc frontispicii şi litere ornate după cele trei cărţi
macariene, creându-se astfel o tradiţie a artei tipografice româno-
slave, iniţiate de tipograful român. Profesorul Dan Simonescu
susţine deosebirea tiparului coresian din Braşov faţă de tiparul lui
Dimitrie Liubavič, dar şi asemănarea dintre el şi cel macarian.
Prima carte a ieromonahului Macarie, Liturghierul din 1508 a con-
stituit model pentru toate cele trei ediţii de liturghiere  tipărite în a

doua jumătate a secolului al XVI-lea, în ţara noastră, cunoscute
până în prezent: Liturghierul-Slujebnic, coresian de origine, dar fără
dată, începe cu Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare, ca şi
Liturghierul lui Macarie; Liturghierul din 1570, prima traducerea
românească realizată de Coresi, păstrează planul lucrării şi cuprin-
sul Liturghierului tipărit de Macarie; ornamentele de frontispicii
imită pe cele din cartea macariană. A treia ediţie, Liturghierul slav
tipărit în 1588 la Braşov, de Şerban Coresi, reeditează prototipul lui
Macarie din 1508. Octoihul din 1510 a fost reeditat de diaconul
Coresi, la Braşov, în 1557, potrivit comparaţiei făcute de P. P.
Panaitescu cu Octoihul macarian, descoperit în Biblioteca din Blaj.
Cu privire la Tetraevanghel (1512), s-a constatat că, exceptând
Evangheliarul tipărit de ieromonahul Lavrentie în Transilvania, nu
există ediţie de Evangheliar în secolul al XVI-lea în care să nu se
observe, în mod evident, influenţa lui Macarie.

Petre CICHIRDAN:  - La fel, Alba Iulia!..

Arhim. Veniamin MICLE:  - Dintre ucenicii diaconului Coresi a
făcut parte şi diaconul Lorinţ, care învăţase arta tiparului alături de
Călin, Lavrentie, Şerban şi Marian. La anul 1567, apare un Octoih
slavon tipărit de „jupânul Lorinţ, diacul din Braşov şi cei patru
ucenici”. În jurul anului 1572, Lorinţ întemeiază un atelier tipogra-
fic românesc la Sibiu, editând cărţi pentru Biserica Ortodoxă.
Ulterior deschide alt centru tipografic la Alba Iulia, unde tipăreşte
în 1579 un Tetraevanghel slav, în care se distinge, în chip izbitor,
influenţa operei tipografului Macarie. Datorită unor servicii aduse
principelui transilvănean Cristofor Báthory (1576–1581), Lorinţ
obţine privilegiul ca timp de 30 de ani să nu se mai retipărească
această carte, pentru a reuşi să-şi recupereze cheltuielile făcute cu
tipărirea ei; acesta este, de fapt, un început de legiferare a dreptului
de autor şi a proprietăţii literare.

Petre CICHIRDAN: - Iată, la rând şi Bucureştiul, destul de târz-
iu, dar suficient de devreme pentru ca Mihai Viteazul să aibă timp
şi să nu-l lase să semene cu Belgradul, în 1594. Iată, domnitorii îşi
fac tipografii în apropiere, trebuinţele cancelariei, cârmuirii, tre-
buind a fi din ce în ce mai bine organizate şi rapide. Am văzut, nu
peste mult timp, domnitorul Matei Basarab va construi o moară de
hârtie la Râmnicu Vâlcea, semn că timpul trece deosebit de frumos
pentru cei care ştiu să construiască, să le treacă timpul cu folos...şi
să-şi cultive poporul. 

Arhim. Veniamin MICLE: - Prima tipografie din Bucureşti a
luat fiinţă la iniţiativa  domnitorului Alexandru al II-lea Mircea
(1574–1577), care încredinţează ieromonahului Lavrentie misiunea
de a cumpăra o tiparniţă de la saşii din Braşov. Lavrentie a tipărit
trei cărţi: un Tetraevanghel slavon, în două ediţii, şi Psaltirea; din
ele se cunosc 11 exemplare, răspândite prin unele biblioteci din
Cluj-Napoca, Bucureşti, Petersburg, Moscova, Sofia, Sveştov şi
Plovdiv. Tiparul ieromonahului Lavrentie prezintă particularităţi,
definindu-l ca ceva specific şi unic în istoria tiparului românesc din
secolul al XVI-lea; el nu se confundă cu nici unul din caracterele
poligrafice practicate în Transilvania sau Ţara Românească. Totuşi,
se observă şi aici influenţa ieromonahului Macarie, mai ales în pri-
vinţa ornamentaţiei. Cartea este împodobită cu două frontispicii;
unul mai mare, imprimat de patru ori, şi altul mai mic, simplu,
reprodus de şapte ori. Cel dintâi se aseamănă cu frontispiciile
macariene, având în plus pe mijlocul podoabei decorată cu flori şi
mai ales cu vrejuri des repetate şi încolăcite, o cruce, pe care este
înfăţişat Iisus Hristos răstignit.

Petre CICHIRDAN: - Dispariţie surprinzătoare a lui Macarie?
Este ceva de comentat în acest sens? Putea un om practic, artist,
tipograf, miniaturist, xilograf, să facă trei cărţi ca acestea, de la
1508, 1510, 1512 şi să moară imediat? Literatura de specialitate
internaută îl fixează, pe Macarie, sârb şi care a murit în 1512!...

Arhim. Veniamin MICLE: - Activitatea tipografică a ieromon-
ahului Macarie, desfăşurată între anii 1508–1512, a încetat în
împrejurări necunoscute, cum afirmă Nicolae Cartojan. Istoricul P.
P. Panaitescu crede că a murit curând după terminarea tipăririi
Tetraevanghelului (1512), în Ţara Românească; numai aşa se
explică încetarea activităţii tipografiei sub Neagoe Basarab, domn-
itor iubitor de cultură. Opinia este acceptată şi de Petre Năsturel,
care scrie că: „Încetarea tipografiei în Ţara Românească odată cu
venirea mitropolitului Macarie al II-lea, înseamnă că tipograful fie
murise, fie părăsise Muntenia. Noi credem că a murit, având o
vârstă destul de înaintată”. 

Din relatările prezente, constatăm că Martin Bârsanu din
Transilvania a învăţat şi a practicat arta tipografică în centre renu-
mite din Europa: Veneţia, Brno, Cracovia şi Peri; activează în
Mănăstirea Bistriţa, unde creează o operă impresionantă, devenită
model pentru multe tipografii cu literă chirilică din numeroase
mănăstiri şi oraşe europene, s-a afirmat ca un vrednic exponent al
geniului creator românesc, devenind nemuritor sub numele de
ieromonahul Macarie tipograful.   
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LEGENDA LUI GETIC - COPILUL CU INIMĂ DE AUR

Demult, tare demult, când soarele se fugărea cu luna pe
cer, împiedicându-se de aştri aflați într-o dezordine

înşelătoare, dar sublimă, unde se prindeau cu toții în hora vieții,
din care se năşteau alți aştri eterni, la sânul universului necuprins,
când, pe Pământ, toate viețuitoarele vorbeau aceeaşi limbă şi
lupul păştea alături de oaie, undeva spre soare răsare, în Ţara
Negurilor şi  a Uriaşilor, se afla Ţinutul Geto-Dacilor. Acel ținut
era stăpânit de ființe scoborâte din Fii Luminii,  cei aidoma Zeilor
de Început, conduşi de Unicul Dumnezeu Cel Adevărat şi Veşnic
Viu, la care şi Marele Stăpân şi Inițiat Zamolxe, făuritorul Legilor
Blajine, împreună cu Likanos, cel întocmai cu lupii, i se închinau
cu smerenie.

Tare frumoasă şi liniştită era viața locuitorilor din Ţinutul
Geto-Dacilor, iar zilele lor nu erau deloc puține,  ajungând să tră-
iască vârste matusalemice, tocmai din lipsă de griji, uitați parcă şi
de Ceifator-Zeul Întunecat din Ţinutul Morților. Pacea şi armo-
nia, cântările şi voia bună, mai ales în zile de sărbătoare,  umpleau
Agora, unde se adunau  cu toții pentru sfat sau petrecere, iar
Mama Natură le-a  dăruit acelor oameni un pământ bogat şi rodi-
tor, poame din belşug, o apă rece ca gheața şi dulce ca mierea,
turme de oi şi capre, ce păşteau pe golurile alpine, aproape de pis-
curile munților cu tâmpla ninsă, la răcoarea brazilor, frați şi ei cu
Cei din Vale, din Ţinutul Geto-Dacilor.

Ca toate lucrurile să fie orânduite, după felul şi trebuințele lor,
Unicul Dumnezeu Cel Adevărat şi Veşnic Viu, le-a dăruit acelor
oameni, prin străbunul Zamolxe, trei izvoare de inspirație divină,
ce aveau să-i călăuzească, de-a lungul vieți lor: Înțelepciunea
Lumilor Văzute şi Nevăzute, Piatra Sacră, ruptă dintr-o  tânără
stea, şi Sfântul Arc Ceresc de la facerea lumilor, având culori
neasemuite, şi care amintea legământul făcut între divinitate şi
oameni, învățându-i totodată cum să folosească acele daruri
neprețuite. Cei din Vale trebuiau să folosească Înțelepciunea
Lumilor Văzute şi Nevăzute pentru a cinsti şi a propovădui viața,
aşa cum era ea, în acel ținut binecuvântat de Creator, unde, în
marea Sa dragoste față de acei oameni, a îngrămădit toate cele de
trebuință, încă şi mai mult pe deasupra.

Ori de câte ori pământul era adâncit în bezna cea adâncă, tre-
buiau să scoată la iveală Piatra Sacră, păstrată în adâncurile
Muntelui Sfânt, pentru a face lumină şi a da căldură, pentru a
dărui sănătate şi vindecare celor mai puțin favorizați de soartă,
precum şi pentru a-i înspăimânta pe venetici, născuți din colb de
copite şi mâncători de păstramă crudă, bătucită pe crupa calului,
ce pofteau cu nesaț la acel pământ binecuvântat de Creator,
Ţinutul Geto-Dacilor. Aceştia, trebuiau să privească la Sfântul
Arc Ceresc, cel într-o mie de culori divine, atunci când viața lor
era pusă în primejdie într-un fel sau altul, cerând astfel
Creatorului scut şi platoşă cerească pentru ei şi familiile lor,
pecetluind astfel legătura  strânsă dintre oameni și divinitate.

Zamolxe Stăpânul a mai primit de la Unicul Dumnezeu Cel
Adevărat şi Veşnic Viu, înțelepciunea divină necesară  întocmirii
Legilor Blajine, pentru a le folosi  şi totodată respecta, dând va-
loare vieții, asigurând propăşirea geto-dacilor pe acele meleaguri
sfinte. Acele legi dăruiau celui ce şi le însuşea puteri nebănuite,
dobândind cunoştințe despre astronomie şi matematică, ştiințe
despre natură, elemente de natură mistică despre lumile trecute şi
cele ce or să vină, devenind aproape la fel de înțelepți şi cunoscă-
tori, ca şi înaintaşii lor, Fii Luminii, urmaşii Zeilor de Început.

Firul vieții, se scurgea domol, în acel ținut binecuvântat şi
toate lucrurile şi-ar fi urmat drumul firesc, stabilit de Marii
Străbuni. Timpul, nu devenise încă Moş, era tânăr, abia  de-i  cres-
cuseră tuleiele, şi, novice fiind în țeserea anilor şi luându-se cu
joaca printre aştri, feciorii luminoşi ai Universului infinit, nu se
mai gândea la torsul şi țesutul firului vieții şi mai mereu îşi uita
furca şi suveica, uneltele lui năzdrăvane, prin peşterile Muntelui
Sfânt, unde îşi avea sălaşul împreună cu Zamolxe Stăpânul. Şi
torcând el aşa, domol, în ghemul veşniciei, firul vieții şi țesând şi
mai domol pânza vieții, lăsa oamenii să se bucure de viață lungă,
plină de pace şi voie bună.

Însă, ceva neaşteptat şi înspăimântător, avea să le umbrească
viața Celor din Vale pentru veacuri întregi. Îngerii Căzuți, fii ai
întunericului de nepătruns, vrăjmaşii eterni ai oamenilor, s-au
gândit că este timpul să îi distrugă şi să-i piară, pentru a le lua
locul în Ținutul Geto-Dacilor şi al Uriaşilor, laolaltă cu slugile lor,
născuțe în corturi şi din colb de copite. Astfel, din Gheena Iadului
cel Adânc şi Întunecat, s-a născut  în duh, Vrăjmaşul Negru, care
a devenit căpetenia Îngerilor Căzuți. Acest duh era înconjurat de

toți pierzătorii de credință şi ucigaşii setoşi de sânge din stirpe
divină şi de toți cei care erau născuți  din păcat,  iar sodomiştii şi
gomoriştii erau slugile lui fidele. Prin tertipuri, înşelăciuni şi min-
ciuni, Vrăjmaşul Negru a reuşit să  întoarcă pe Fiii Luminii, vitejii
şi înțelepții geto-daci, de la credința cea adevărată, în care se năs-
cuseră şi crescuseră de generații  întregi, întorcându-i  totodată şi
pe unii împotriva altora, neam şi frate, fără deosebire, vânzându-
se unii pe alții pentru un pumn de bănuți, îmbrățişând erezi
cumplite, nicicând pomenite pe acele meleaguri sfinte, uitând că
ei cu toții erau născuți din urmaşii Zeilor de Început, cei care au
colonizat acest pământ bun şi frumos, binecuvântat de Unicul
Dumnezeu, Cel Adevărat şi Veşnic Viu.

Astfel,  tot ce era mai sfânt şi divin, pe teritoriul geto-dacilor,
s-a transformat ca peste noapte, în cea mai cumplită erezie şi
neascultare față de Legile Sfinte… Oamenii au devenit încetul cu
încetul răi şi avari, nesocotind până şi darurile făcute lor de
Creator  tocmai pentru a le asigura continuitatea  înspre veşnicie.
Pământul nu îşi mai dăruia bucuros roadele sale, totul era ars de
un soare ucigător, apa nu mai era ca altădată rece şi dulce ca
mierea, devenind sălcie, cu un gust ciudat, ca de putregai, adus
din străfundurile iadului de Vrăşmaşul Negru. Păsările cerului nu
mai ciripeau vesele şi gălăgioase atunci când ziua se răzbuna
peste noapte, alungând-o din Ţinutul Negurilor şi Uriaşilor-
Ţinutul Geto-Dacilor. Înțelepciunea Lumilor Văzute şi Nevăzute
şi-a pierdut esența  iar Piatra Sacră şi-a schimbat culoarea din
purpuriu într-o culoare pală şi indefinită, pierindu-şi strălucirea
orbitoare. Sfântul Arc Ceresc cu cele o mie de culori sublime, nu
s-a mai  zărit pe cer, iar Legile Sfinte Blajine, înscrise cu litere de
aur în Cartea Cărților, au început să fie nesocotite, Cartea fiind
aruncată într-un ungher prăfuit şi întunecat şi de toți uitată acolo. 

Veacurile s-au scurs rând pe rând iar Creatorul degeaba arunca
Sfântul Arc Ceresc pe Bolta Azurie, cu culorile sale izvorâte
parcă din eternitatea Universului necuprins şi infinit, el nu mai
putea fi văzut pentru că alți oameni s-au născut din Fiii Luminii.
Aceştia nu-şi mai cunoşteau adevărata geneză, nu mai ştiau că ei
sunt urmaşii Zeilor de Început, care şi-au avut sălaşul în ținutul
carpato-danubiano-pontic, România de astăzi… Dar, cum îi iubea
pe acei oameni, Creatorul a decis să-i  salveze din ghearele
Vrăjmaşului Negru şi să-i reîntoarcă la adevăratul sens al vieții:
trăirea în pace şi armonie, învierea vechilor valori divine, stabilite
de la începutul timpurilor, pentru a asigura continuitatea lor întru
eternitate, ca Fii ai Luminii ce erau.

Astfel, Creatorul şi-a aruncat ochii peste familia unui om săr-
man, care, deşi trecut de prima tinerețe şi pe la tâmple începuse
să-i răsară fire albe, era înalt şi bine făcut, păstrându-şi încă
vigoarea tinereții. Nevasta lui însă era o femeie plăpândă şi bol-
năvicioasă; rămăsese, sărmana, cu sufletul îndurerat după cei  doi
copii, un băiat şi o fată, care li  se prăpădiseră în timp ce adunau
vreascuri, răpuşi fiind de un urs mare şi fioros care-şi avea sălaşul
într-o peşteră de la marginea  Muntelui Sfânt. Aşa se face că a fost
trimis de Creator la casa acelor oameni nevoiaşi, Mesagerul
Divin, care i-a vorbit astfel femei, în timp ce aceasta se odihnea
după o zi de muncă istovitoare:

– Femeie, vei naşte un prunc, căruia îi vei pune numele Getic-
Copilul cu Inimă de Aur, căci get va fi din neamul geților şi va
avea inima cu totul şi cu totul din aur. Acest prunc, va salva nea-
mul altădată sfânt al geților, urmaşii Fiilor Luminii, dăruind câte
o bucățică din inima sa de aur, fiecărui om din neam, oprindu-şi
pentru sine doar ultima bucățică, ce-l va ține mai departe în
viață…

Acestea fiind spuse, Mesagerul Divin s-a ridicat la cer într-o
flacără purpurie iar femeia s-a deşteptat din somn. Buimacă încă,
de pe urma acelui vis neaşteptat, şi-a căutat din ochi bărbatul, dar
acesta plecase de cu noapte, destul de departe, la ogorul ce-l
aveau la marginea cetății, să prăşească ultimele rânduri ale  puți-
nului porumb sfrijit de soarele din ce în ce mai arzător.
Îngândurată, dar cu o lucire vie şi plină de speranță în ochii săi de
un azur-albastrul cerului, femeia se spălă şi se îmbrăcă iute, apoi
o luă la fugă, de-a dreptul prin livezi şi grădini, ca să-i ducă soțu-
lui ei neaşteptata veste ce-o primise de la Mesagerul Divin.

În fuga ei, femeia nu lua seama la nimic, nici la iarba câmpu-
lui, care îşi recupera culoarea verde vie, aşa cum era altădată, nici
la florile ofilite, care îşi recăpătau, ca prin farmec, minunatele
culori vii, împrăştiind în aer o mireasmă divină. Chiar şi păsările
cerului, mirate parcă de ce se întâmplase în acea dimineață, înce-
puseră să ciripească vesele şi gălăgioase, unindu-şi în cele din
urmă glasurile la unison într-o sonată din cea mai aleasă, demnă
de  toți Zeii, vestind astfel salvarea neamului altădată sfânt, care

încă se afla sub stăpânirea Vrăjmaşului Negru. Natura întreagă se
trezea la viață într-o explozie de culori feerice, iar râurile de
munte, care şerpuiau de-a lungul țării geto-dacilor, trecând apoi
printre dealuri şi prin câmpii, îşi dăruiau din nou, bucuroase, apa
rece ca gheața şi dulce ca mierea, răcorind oameni şi animale.
Soarele arzător şi nemilos, care nu mai departe de o zi, făcea atâta
prăpăd, îşi diminuă din intensitatea distrugătoare, ajutând şi el
natura la reînvierea acelui ținut, vrând parcă să-şi ceară iertare
pentru suferințele îndurate, fără voia lui, de Cei din Vale.

Când, în sfârşit, femeia ajunse lângă bărbatul ei şi-i povesti
într-o suflare visul avut în noaptea care abia trecuse, au hotărât să
plece imediat la Templul Muntelui Sfânt, urmând să locuiască
acolo, pentru a feri pruncul sfânt de slugile Vrăjmaşului Negru,
care, cu siguranță ar fi aflat de naşterea celui ce-l va putea
înfrânge. Au plecat aşadar, cu binecuvântarea Unicului
Dumnezeu Cel Adevărat şi Veşnic Viu, la Templul Muntelui
Sfânt, care era pustiu şi în paragină, luând cu ei bruma de haine
şi puținele lucruri care le-ar fi fost de ajutor. Cu ajutor divin, tem-
plul a fost reparat în scurt timp, iar Timpul a primit poruncă de la
Marii Străbuni să lase zbenguiala printre stele, era matur de-
acum, moş chiar, şi să zorească fără preget naşterea pruncului.
Nimfele apelor şi zânele pădurilor hălăduiau ca altădată prin
împrejurimi, laolaltă cu panii păroşi şi cu copite de țap-aezi cân-
tăreți din flaut şi nai, prinzându-se cu toții, veseli din nou, în hora
vieții, împreună cu ciobanii ce-şi aveau oile la păscut prin
golurile alpine şi pădurile ce înconjurau protector Muntele Sfânt.
Văzând că Templul Muntelui Sfânt a fost reparat în chip minunat,
doar de un bărbat şi o femeie care sta să nască şi înțelegând din
semnele astrale că pruncul acela va să fie unul sfânt, viețuitorii
Muntelui Sfânt, după ce s-au sfătuit cu toții, au hotărât să ajute
cum putea fiecare, ca femeia să-şi nască pruncul în pace şi linişte.
Pentru prima dată după veacuri întinse, au fost scoase şi darurile
sfinte, primite de la Creator, cele rămase până atunci în negura
uitării, într-o peşteră ascunsă din Muntele Sfânt şi care abia atunci
şi-a deschis vederii celor ce aveau ochi să vadă, intrarea. Acestea
au fost cercetate temeinic, aşa cum se făcea în vechime, dându-le
speranță şi puteri nebănuite pentru a putea pierde, în sfârşit, pe
Vrăjmaşul Negru, tiranul şi diabolicul stăpân al  locuitorilor din
Ţara Negurilor şi a Uriaşilor-Ţara Geto-Dacilor. Între timp, prun-
cul sfânt creştea şi se înțelepțea, ajungând ca, încă tânăr fiind, să
le fie pildă şi învățător celor ce aveau ochi să vadă şi urechi să
audă. În sfârşit, acestora le-a devenit un strălucit conducător şi,
când a fost momentul potrivit hotărât de El, a început lupta cea
mare împotriva Vrăjmaşului Negru şi a slugilor lui.   

Lupta a fost grea, pierderi au fost mari şi de-o parte şi de alta,
dar Vrăjmaşul Negru a fost înfrânt şi trimis spre a fi judecat de
Marii Străbuni, împreună cu toți cei care-l ajutaseră să supună, de
veacuri întregi, poporul geto-dac. Cruntă, dar dreaptă, pedeapsă a
primit Vrăjmaşul Negru, aruncat fiind într-o temniță înconjurată
de razele stelei cu zece colțuri şi de doi câini ciobăneşti mioritici,
dăruiți de ciobanii din împrejurimi. Iată cum s-a înfăptuit:

Toate lucrurile şi-au urmat cursul firesc, stabilit dintru
început, de Unicul Dumnezeu Cel Adevărat şi Veşnic Viu, împre-
ună cu  Zamolxe Stăpânul – făuritorii Legilor Sfinte Blajine, iar
Getic-Copilul cu Inimă de Aur, creştea într-un an, ca alți copii în
zece, puternic şi înțelept, demn de învățăturile primite de Marele
Inițiat şi Preot, Deceneu.

Getic, încă de pe la vârsta de 18 ani, devenise deja un  tânăr
de toată frumusețea, înalt şi zvelt, puternic, cu o privire pătrunză-
toare, ce parcă citea până în străfundul minții oricărui om, un ade-
vărat Fiu al Luminii, scoborâtor din Zeii de Început. Toată
înfățişarea sa inspira o bunătate fără asemănare, ce răspândea o
lumină albă-aurie, deosebit de strălucitoare, iar în mijlocul piep-
tului, strălucea inima din aur, ce strălucea asemenea soarelui. 

Într-o zi, pe când Getic, se plimba prin grădina din spatele
Templului Sfânt, meditând la rostul lui şi al fraților săi geto-daci,
a fost vizitat de Moş Timpul, trimis de Marii Străbuni, pentru al
înştiința, că vremea pentru misiunea sa a  sosit. După ce pregăti-
rile pentru întoarcerea în cetate s-au terminat, Getic, a primit
binecuvântarea zeilor şi după o zi şi o noapte, a ajuns în cetate, în
mijlocul  Agorei Centrale. Nu a trecut multă vreme şi a fost
recunoscut de toți cei care treceau pe lângă el, iar Agora Centrală
s-a umplut de oameni, ba, chiar cetatea întreagă, devenise
neîncăpătoare pentru mulțimea de geto-dacii veniți pentru a
primi câte o bucățică din inima din aur a lui Getic, pentru a fi sal-
vați şi curățiți sufleteşte de toate relele aduse de Vrăjmaşul
Întunecat şi a putea porni lupta pentru izbăvire. Înainte de asta
însă, el le-a ținut

Aron ŞANDRU,  Lisboa (Lisabona)
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Suindu-se pe piatra de marmură albă, cu irizații aurii şi roşu-
violet, sculptată, după modelul stelei nordului, în zece colțuri,
Getic, a început o cuvântare în timp ce împărțea bucățele din
inima sa fiecărui om, îmbărbătându-i pentre lupta care aveau să o
ducă  împotriva Vrăjmaşului Negru şi a celor născuți din colb de
copite, dornici de pământ străbun:

– Frații mei, văd că ați venit cu toții şi sunt bucuros să mă aflu
iarăşi printre voi! A sosit clipa cea mare, a izbăvirii neamului.
Unicul Dumnezeu Cel Adevărat şi Veşnic Viu, împreună cu
Părinții Neamului Sfânt Geto-Dac, Zamolxe Stăpânul, Likanos-
Lupul Alb, Deceneu-Mare Preot şi Mare Inițiat, la fel ca şi
Pitagora-get şi el de origine, dar trăitor pe marginile sterpe ale
Eladei,  Zaharia al evreilor,  Zoroastru al indienilor, Moş Timpul,
cel ce ține în stăpânirea sa taina scurgerii clipelor, precum şi
druizii din munții  scoților şi Țara Galezilor, m-au îndemnat la
ascultare în toată această vreme cât am fost sus, la Templul din
Muntele Sfânt. Aşadar, pentru a fi salvați, iată ce trebuie să ştim
și să respectăm cu toții, frații mei, născuți din veşnicia absolută:

- nimic nu este nou sub soare, ce este nou, vechi a fost, iar ce
a fost, o să mai fie iară;

- va veni negreşit ziua, când vom fi chemați cu toții, să dăm
socoteală pentru faptele noastre. Fiți, dar, dintre aceia ce merg
fără de păcat şi cu chipul senin în fața scaunului de judecată a lui
Dumnezeu Cel Veşnic Viu, care împreună cu Marii Străbuni, ține
socoteală, peste toate cele văzute şi nevăzute;

- nu vă umpleți mintea şi inima cu eresuri şi făcături înşelă-
toare, venite de la Vrăjmaşul Întunecat, pentru că el doreşte doar,
pieirea Neamului Sfânt Străbun;

- nu fiți nepăsători, fiți uniți în cuget şi simțiri şi nu mai
acceptați ca alte neamuri venite din nimicnicia unui pământ stri-
cat de nelegiuiri, să vă conducă în propria voastră țară, să fiți voi
stăpâni peste pământul ce va fost dat spre moştenire şi nu acei
nelegiuiți şi pierzători de suflete, asemuiți cu viermii pământului,
născuți din colb de copite şi din deşertăciunile unei lumi spurcate;

- iertați-vă între voi micile supărări, dacă vi se face un rău nu
răspundeți cu şi mai rău, ci cu bine, căci numai aşa cel ce v-a
făcut acel rău se va îndrepta şi nu vă va mai greşi;

- iubiți-vă între voi ca frații, căci frați sunteți din neam
străbun, faceți-vă bine unii altora, căci doar aşa veți putea fi uniți
şi veți putea lupta împotriva tuturor celor care vă doresc pieirea;

- striviți capul fiarei ori de câte ori aceasta şi-l va ridica, pen-
tru că numai astfel veți asigura continuitatea voastră pe acest
sfânt pământ străbun;

- alungați dintre voi pe toți cei care şi-au vândut sufletul
Vrăşmajului Întunecat, împotriviți-vă fără zăbavă iudelor şi ne-
bunilor care se vând pentru un pumn de arginți ori felurite dom-

nii;
- curățați-vă de tot ce este contrar Legilor Blajine, sfintele legi

ale firii, pentru că numai astfel veți avea o societate sănătoasă şi
înfloritoare.

Apoi, după o scurtă pauză, Getic a continuat: 
– Ar mai fi multe de spus, dar Moş Timpul, chiar dacă-mi este

bun prieten şi sfătuitor, mă zoreşte să îmi împlinesc destinul. Tot
ce aveți nevoie, veți găsi în mintea şi sufletele voastre, doar cău-
tați adânc acolo, cu inima deschisă şi sufletul curat. Totul este
scris în voi, trebuie doar să descoperiți acest lucru, cercetați-vă
sufletul vostru şi veți găsi cu siguranță răspunsul la întrebări ce
pot apărărea într-o situație sau alta, pentru că în fiecare dintre voi,
este scrisă veşnicia neamului nostru. Când vă va fii mai greu,
gândiți-vă la străbunii voştri, cereți-le ajutorul, iar ei vor scoborî
din înaltul cerului duh de întărie pentru a vă apăra, pe voi şi
pământul sfânt străbun. Mai aveți şi cele trei daruri neprețuite, nu
pregetați să le folosiți!

Acestea fiind spuse, Getic-Copilul cu Inimă de Aur le-a cerut
fraților săi din neam sfânt străbun, să vină fiecare, pentru a-şi
primi bucățica de inimă din aur, pecetluind astfel cu Pecetea
Sfântă, salvarea lor din Gheena Întunericului, în care au fost arun-
cați, cu voia sau fără voia lor, în clipe de rătăcire a minți şi a
sufletului, chinuiți de Vrăjmaşul Întunecat.

Rând pe rând, oamenii au trecut prin fața sa, primind fiecare,
bucățica de inimă din aur promisă. Au fost mulți, destul de mulți
şi toți au fost salvați, dar nimeni nu vedea, cum pe chipul lui
Getic, se aşternea încet, încet, o paloare ca de piatră vânătă,
pierzându-şi strălucirea cu fiecare bucățică de inimă din aur, ce o
dăruia fraților săi, iar corpul său începuse să se înconvoaie, sub
povara grea, a jertfei sale. Ce se întâmpla de fapt? Cu cât dăruia
mai mult din inima sa de aur, Getic, rămânea fără puteri şi fără
strălucirea ce înainte cu doar câteva ore îi lumina întreaga ființă,
acele puteri treceau în fiecare frate din neam străbun, ca să se
întărească şi să se salveze din ghearele Vrăjmaşului Întunecat.
Când ultimul sosit şi-a luat bucățica de inimă din aur, Getic, a
vrut să se odihnească puțin şi apoi să plece la Marii Străbuni, pen-
tru ale da de veste, că salvarea neamului s-a împlinit. După un
scurt răgaz, s-a ridicat să plece, dar o voce din mulțime îl strigă! 

– Getic, Getic-Copilule cu Inimă de Aur, băiatul meu are
numai cinci ani, dar este şi el chinuit încă de duhul Vrăjmaşului
Întunecat, te rog dăruieşte-i bucățica de inimă din aur promisă,
pentru a se salva.

Cum de se făcuse uitat acel prunc, cum de nu a fost şi el
socotit, printre cei din neam; cine ştie cum a fost atunci? Paloarea

ca de piatră vânătă, se accentuă şi mai mult pe chipul lui Getic,
înțelegând că va trebui să-şi sacrifice viața, pentru a-l salva şi pe
acel copilaş... Apoi, fără să mai stea pe gânduri, s-a aplecat în fața
lui, dăruindu-i ultima bucățică de inimă din aur, împlinind astfel
legământul suprem. Nu îi părea rău de nimic! A făcut tot ce tre-
buia să facă pentru salvarea neamului străbun, jertfindu-se pe
Altarul Gloriei Străbune cu seninătatea unui înger divin. O umbră
de tristețe doar trecu fugar peste chipul său minunat, ştiind că o
va lăsa  singură pe Maria, fata vecinilor dinspre ulița ce dădea
drept în Agora. A cunoscut-o, pe când era de-o şchioapă, atunci
când mergea cu părinții săi, înapoi în sat, pentru a îngriji de casă
şi totodată, să-şi viziteze puținele rude. Gândi atunci în sine-şi:   

– Oh, Dumnezeule, ieri am cerut-o de soție, dar de unde să
ştiu că lucrurile, vor lua o întorsătură nefastă pentru mine?

Dragostea lor nevinovată dura de când erau copii, devenind
din ce în ce mai puternică, iar Maria îl vizita destul de des, acolo
sus pe munte, la Templul Sfânt.  Au crescut, se poate spune,
împreună, iar când au ajuns la vârsta în care au înțeles, ce este
iubirea, şi-au promis dragoste eternă.

– Nu a fost să fie de această dată, spuse Getic, cerându-şi
iertare din ochi, scumpei sale logodnice Maria, care se afla  cu el,
ținându-i capul în poală, lângă lespedea din marmură, cu raze în
zece colțuri, căci nu mai avea putere nici să vorbească!

– Ţi-ai împlinit menirea iubite, îi spuse Maria, reținîndu-şi cu
greu plânsul ce-i cutremura gingaşa-i ființă, iar lacrimile sale
cădeau ca nişte picături de rouă, spălându-i fața. Maria continuă:

– Mergi în pace, la Unicul Dumnezeu Cel Veşnic şi Viu, care
te aşteaptă împreună cu Marii Străbuni, du-le solia şi spune-le că
neamul sfânt străbun şi-a găsit pe veci salvarea. De El va dori, vei
fi pe veci, soțul meu, chiar şi dincolo de această moarte aparentă,
iar Soarele şi Luna ne vor fi naşii sacri, cerul necuprins ne va fi
acoperiş, iar Mama Pământ – casa noastră eternă, spuse Maria,
umplându-i fața lui Getic, cu mii de sărutări...

Aşa s-a stins Getic-Copilul cu inimă de aur, scoborât din aştri
eterni, fericit că şi-a dus menirea sfântă până la capăt, cu înțelep-
ciune şi pricepere, având certitudinea că Neamul Sfânt Străbun, a
fost salvat întru eternitate, după voia Unicului Dumnezeu Cel
Sfânt şi Veşnic Viu şi a Marilor Străbuni. A fost transformat în
Sfinx şi pus Străjer la poarta Muntelui Sfânt Kogaion, de către
Marii Străbuni, cărora le dădea de veste, atunci când se vedea în
zare vreun Fiu al Luminii în căutare de sfaturi, sau venit la el pen-
tru meditație divină, veghind totodată ca nu cumva Vrăjmaşul
Întunecat, scăpat cine ştie cum din temniță, să mai facă vreodată
stricăciuni în neamul sfânt străbun; iar Maria a fost trecută şi ea
în Cartea Vieții Neamului, fiind aleasă ca Mare Preoteasă a
Templului Sfânt...

ENCICLOPEDIA JUDEŢULUI VÂLCEA (VOL. I)
(Publicat, parţial, în 12 02 12)

Un proiect al CJ Vâlcea preluat de Forumul Cultural al
Râmnicului în 2009, în timpul vieţii regretatului preşe-

dinte al Consiliului Judeţean,  Dumitru Buşe, dus spre finalizare
de cei afişaţi  pe prima pagină, ca autori, dar salvat de forumistul
(singur şi-a zis astfel) Ion Soare, coordonator şi autor! care a pre-
luat spre final, singur, această ediţie fără precedent, în sensul de
amploare, nume de personalităţi şi ... bani alocaţi-„mâncaţi” doar
de tipar! Fără control final din partea Forumului Cultural, iată-l
acum finalizat la Editura Fortuna, „Enciclopedia Judeţului Vâlcea
Vol. I”, văzând lumina tiparului;  o carte aproape incredibilă ca
dimensiune, dar, spunem noi, pe măsura interesului afişat de pu-
blic. 

„Enciclopedia Judeţului Vâlcea”, îmi spunea scriitorul şi ge-
neralul în rezervă Ilie Gorjan la o întâlnire de suflet-lansarea ei în
Bucureşti, în sectorul 2 al capitalei, avându-l ca mediator pe poe-
tul George Anca-„este o carte de mare valoare şi trebuie să vedem
în ea părţile bune!”...Da, eu criticasem, la vederea ei, zone de
suprafaţă, care ţin de editare şi tipar, de fonturi pe care un calcu-
lator poate să le aibă, altul, nu!... „boldirile” spre exemplu; i-am
spus: „această Enciclopedie trebuia să apară cu o mică erată” prin
care să se repare nişte greşeli de tehnoredactare precum scrierea
unor nume „străine”, care nu se termină în „escu”, pocite, da,
chiar  numai şi pentru unul singur! Pocirea şi a unui singur nume,
nu se admite, mai ales că purtătorul (acelui nume) îl avertizase pe
coordonator, îi ceruse să verifice scrierea sa înainte de tipar...
Asta-i tot, pentru început! 

Mai târziu am constatat că zeci de pagini, poate sute, autorii,
le copiaseră din alte lucrări, desigur ale lor, dar copiate!...Nu
numai că era necesară erata, la lansare, dar, încă mai este, ea,
putând fi adăugată la exemplarele încă nedifuzate...  

Mai există  şi varianta pe net, unde se pot face corecturi, dacă
ele nu au fost introduse în mod special, bunînţeles, dacă (noi ştim
că este obligatoriu) cartea se postează pe net. Rea-voinţa coordo-
natorului, nu mai vorbim de Forum, de Editura Forumului-care,
cică, există!?-am constatat-o mai târziu, când, în volumul II, apar
aceleaşi pociri de nume, semn că zone de pagini din vol. I au fost
copiate în vol II... Cel care mărturiseşte, aici, aceste critici, pociri
de nume face parte din conducerea Forumului, asta fiind o dovadă
că Forumul Cultural al Râmnicului este trecut pe copertă doar
pentru obţinerea de fonduri şi nu a avut nici o contribuţie în coor-
donarea acestor lucrări (Vol. I şi II. Notă adăugată acum, în 2016).

Ce are bun această Enciclopedie?... de mare actualitate, care o
transformă într-un veritabil document, şi căreia i se cunoaşte
fiecare greşală-puţine de altfel în comparaţie cu nr de pagini-vor-
bim iarăşi de vol.I-este faptul că  aduce la cunoştinţa publicului,
atâtor oameni interesaţi, nume noi; fapte noi, remarcabile ale
oraşului: economice (mai puţine în această ediţie, sigur, mai
multe în viitor) şi culturale, nicicând înscrise în lucrările similare
care au apărut până acum; un rol hotărâtor, avându-l (în acest
sens) Marian Pătraşcu şi, desigur,  Ion Soare, ultimul, fiind uneori
depăşit de zel şi introducând prea multe informaţii biografice
culese de pe Internet, care, mai toate, nu sunt verificabile şi sunt
„expresii postrevoluţionare”, gratuite şi care atribuie valoare dis-
cutabilă unor personalităţi din diaspora... Şi să avem pardon, nu
tot ce a apărut după 1990 este bun sau ridică prestigiul judeţului
Vâlcea, scop pentru care să se scrie o ...Enciclopedie! Ea nu este
un studiu (de orice fel), ci informează publicul larg. 

Aceste noutăţi de care vorbeam mai sus crează visteria reală
(valorică) a locuitorilor judeţului, oraşelor, comunelor; şi, de
aceea ele trebuie să fie reale şi bine definite, formulate, dând con-
sistenţă cărţii, crescând cota de valoare a autorului colectiv... „Şi-
a dat foc” Ion Soare în faţa conservatorilor, care au ascuns pu-

blicului, cu ştiinţă şi fără ştiinţă, până acum, pe inventatori, pe
inovatori, pe artişti, muzicieni şi dirijori, şi, care, au demonstrat
prin scrierile lor că nu au cunoscut adevărata diviziune a muncii
în societate, cea aducătoare de bunăstare. Şi culmea, cei care con-
duceau cultura atunci, până în 1990, sunt şi acum, şi vorbesc cu
nonşalanţă despre o anumită rezistenţă prin cultură!... aşa că mai
uşor cu rezistenţa...domnilor „forumişti” (voi va-ţi inventat
această poreclă, foarte aproape de „firimiturişti” sau „fripturişti”
din moment ce Regulamentul 80 din 29 aprilie 2015 dă bani
numai manifestărilor „culturale” de la restaurante şi Bibliotecă!
notă adăugată în 2016).  Forumul, anume prin cei câţiva membri,
ai săi, are totuşi un mare merit, căci a inoculat în primii opt-nouă
ani de existenţă, vâlcenilor, o nouă dimensiune a noţiunii de cul-
tură; că în actul de cultură îşi găsesc locul majoritatea partici-
panţilor la diviziunea munciie. Imediat, pe Internet, dar şi pentru
ediţiile viitoare, coordonatorul şi simpatizanţii săi trebuie să
repare, să corecteze greşelile (nu gramaticale) din acest vol. I,
neesenţiale pentru comunitate, dar, pentru autorii cărţii, vitale! La
30.000 lei prima tranşă, doar pentru tipar!se merita şi un capitol
cu „Indice de nume”, şi un PDF! 

Pentru ediţiile viitoare, coordonatorul, dacă va mai exista
(îndrăznesc să-i spun în viitor „redactor”, coordonator fiind
primul dintre autori şi numele lor trebuind a fi scrise  în ordinea
apariţiei în paginile cărţii), va trebui să şi verifice sau să simpli-
fice textele autorilor, să le corecteze - chiar în conţinut (pentru
evitarea unor repetiţii) şi, care, fiind prea diverse se simte nevoia
adoptării unor modalităţi comune de scriere...să nu mai „boldim”
numele „scribilor” şi numele lui Dumnezeu, nu! Autorii trebuie să
ştie, din comandă, că ei scriu capitole pentru o enciclopedie, şi nu
o carte...De asemenea, nu întâmplător, mai facem obsevaţia că

(continuare în pag.16)
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STIMAŢI LOCUITORI AI COMUNEI
MIHĂEŞTI, STIMATE DOMNULE PRIMAR
CONSTANTIN BÂRZĂGEANU,

După atâtea lucrări minunate efectuate în comuna Mihăeşti
- iluminat public, grădiniţe modernizate, terenuri de sport (cu
nocturnă), şcoli modernizate, drumuri asfaltate, cămine cultu-
rale modernizate, magazine civilizate... vă rog să susţineţi, în
şedin-ţele administraţiei locale, ideea de a comanda şi a
amplasa, în faţa Primăriei Mihăeşti, BUSTUL DOMNITORU-
LUI VLAD AL VI-LEA BASARAB VOIEVOD, cel care a
emis actul de atestare al LOCALITĂŢII MIHĂEŞTI, la 1531,
după cum se poate vedea şi în „Cartea de la Mihăeşti” publi-
cată în ianuarie 2016. 

Am discutat cu sculptorul Sergiu Sălişte - artist plastic, mem-
bru al Uniunii Artiştilor Plastici din România - care solicită

suma de 150.000.000 lei vechi = 15.000
Ron pentru executarea bustului pe care îl
anexez prezentului mesaj (faţă şi profil).
Bustul va fi amplasat pe un soclu din beton,
înalt de 2 metri, placat cu  gresie sau
cremene, lângă bradul din faţa clădirii
Primăriei, conform detaliilor ce vor fi dis-
cutate cu artistul-sculptor, prin care vom
obţine şi toate avizele necesare. 

Din discuţiile purtate de mine şi cu artis-
tul - pictor Gh. Dican - preşedintele Filialei
U.A.P. Vâlcea, reiese faptul că „fiecare
comună trebuie să aibă bani pentru o statu-
ie”. Deci, să nu ne cramponăm... Comuna
Slătioara are 10 statui, comuna Măciuca
are, prin tabăra de sculptură, 20 de statui....

Vrem ca Mihăeştiul să aibă statuia întemeietorului, mai ales că
acesta a fost însurat cu Domniţa Ana, prima fată lui Petru Rareş,
băiatul lui Ştefan Cel Mare – aceasta fiind  şi o lecţie de istorie,
de unire a ţărilor  prin căsătorii. Tor Vlad al VI-lea a întemeiat
Mânăstirea Viforâta... Vă voi trimite şi documentaţiile acestea.        

Mie, personal, îmi place chipul adolescentin, eminescian, din
imagine, al Voievodului nostru şi aş vrea să luptăm, cu sponsori,
pentru realizarea lui. Nimic nu e greu. Totul este - să vrei! Vă rog,
aveţi credinţă şi curaj!... Eu văd, deja, bustul,
sub bradul din faţa Primăriei! Vă rog să îl
vedem cu toţii - imaginar - după care să îl
vedem real! Amin... Aşa să fie!... 

Cu prietenie, al Dumneavoastră, 

Felix SIMA

MOTTO 
,,Vaca este doica omenirii.De pe vremea vechilor Hinduşi,

până în timpurile noastre gândurile omenirii s-au îndreptat mereu
către această creatură blândă şi folositoare ca pe una dintre prin-
cipalele forţe care susţin viaţa umană.”

(William Demspter Hoard, 1836-1918)

VACA DE LAPTE, ,,DOICA OMENIRII”, 
PE CALE DE DISPARIŢIE!

D ce şi-a alăptat proprii produşi, secole de-a rându, ne-a
alăptat şi pe noi.şi, în plus, unii au mai folosit-o şi la

diferite munci. Vaca la jug, la munci fizice pentru transport  şi
lucrări în agricultură, este egală cu sărăcia. Oricum, fără vacă,  în
mod sigur, specia umană n-ar fi arătat aşa cum arată în prezent”.
Activitatea umană stimulată tot mai mult de revoluţia tehnico-sti-
inţifică contemporană, presupune un om sănătos, cu capacitate
fizică şi mai ales intelectuală în continuă creştere. Aceasta pre-
supune o alimentaţie raţională, axată pe un raport optim al pro-
duselor de origine animală, cu valoare biologică ridicată în spe-
cial pe bază de produse lactate . Este cunoscut faptul că toate prin-
cipalele substanţe alimentare necesare organismului se găsesc în
produsele furnizate de bovine (lapte, produse lactate, carne).
Astfel, o bovină poate participa cu circa 12 % din aportul ener-
getic alimentar şi cu peste 56 % din totalul de proteine animale
din raţia zilnică a omului, asigurând necesarul optim de carne
pentru 6-8 locuitori şi necesarul de lapte pentru 10-15 locuitori,în
condiţiile obţinerii unei producţii medii de 4-4,5 mii litri de lapte
într-o  lactaţie normală de 305 zile.

Vaca reprezintă din cele mai vechi timpuri unul din cele mai
importante animale din agricultura mondială, datorită volumului,
divirsităţii şi valorii producţiilor şi produselor pe care le furni-
zează. Astfel din cele peste circa 500 milioane tone de lapte pro-
duse anual în prezent, în lume, 92 % sunt produse de vaci..  În
acelaş timp vaca asigură circa 30 % din necesarul mondial de
carne şi aproape 90% din totalul pieilor grele, alte produse şi sub-
produse de largă folosinţă şi 70% din îngrăşemintele organice
folosite în agricultură, de la o bovină, obţinându-se anual 8-12
tone dejecţii în compoziţia cărora sunt înglobate:100 kg azot; 20-
30 kg fosfor; 80-90 % potasiu.  Bovinele realizează şi energie
convenţională exprimată prin tracţiune la jug. O vacă de 600 kg.
produce 24 kw energie calorică pe zi, din care se poate utiliza 1/4,
ceea ce face ca o fermă de 400 vaci să poată  asigura energia nece-
sară unei clădiri în suprqafaţă de 1500 mp.  În plus bovinele pro-
duc dejecţii şi biogaz (0,9 mc care poate substitui 0,51 mc de gaz
metan sau 0,57 litrii banzină, sau 0,531 litri motorină.

Producţiile multiple şi variate pe care le realizează şi modul
avantajos din punct de vedere economic prin valorificarea de
către rumegătoare (bovine, ovine, caprine) unei cantităţi enorme
de masă verde şi producţia secundară din agricultură, pe care le
transformă în produse zootehnice (lapte, carne), cu  valoare bio-
logică ridicată, astfel această specie reprezentând “o uzină vie”.
Scopul  activităţii  de creştere a vacilor de lapte este obţinerea

laptelui, unul din cele mai hrănitoare alimente mai ales pentru
copii şi bătrâni. Este cunoscut faptul că în compoziţia chimică a
laptelui se găsesc 100 substanţe hrănitoare necesare vieţii omului,
din care: 20 aminoacizi esenţiali;10 acizi graşi; 25 vitamine; 45
elemente minerale.

Componentele laptelui sunt sintetizate în uger pe baza sub-
stanţelor nutritive aduse  de sânge, acestea la rândul lor îşi au
originea în substanţele nutritive din hrana consumată zilnic, care
ajung în sânge  în urma proceselor de digestie şi asimilaţie. Vacile
elimină prin laptele secretat cantităţi mari de substanţă organică.

Literatura de specialitate citează cazuri de vaci care  prin can-
titatea de lapte elimină în cursul vieţii de trei până la cinci ori mai
multă substanţă organică decât conţine corpul  lor, efort extraor-
dinar făcut de “Doica omenirii”.

În decursul timpului omul a urmărit în munca de ameliorare
creerea unor tipuri mixte de lapte şi carne capabile să folosească
în modul cel mai economic hrana şi cu precădere creşterea pro-
ducţiei de lapte şi a procentului de grăsime. Ridicarea procentului
de grăsime, paralel cu sporirea producţiei de lapte, a fost şi
rămâne una din cele mai  importante şi complexe probleme ale
ştinţei şi practicii creşterii animalelor, cunoscându-se faptul că
din cantităţi egale de lapte cu conţinut diferit de grăsime se obţin
cantităţi diferite de unt şi brânză. Cu cât laptele este mai gras,cu
atât randamentul este mai crescut în fabricarea subproduselor din
lapte. Valoare hrănitoare a unui litru de lapte exprimat în calorii,
este echivalentă cu: circa 400 grame carne de porc; 750 grame-
carne de viţel; 600 gr. carne de vacă; 8-9 ouă, 2600 grame varză
1000 grame mere, 1500  gr. pâine.

UGERUL VACII,  UN COMPLEX 
LABORATOR BIOLOGIC

Nu se poate vorbi de vaca de lapte şi potenţialul său lactogen
fără a te referii în primul rând la glanda mamară, un veritabil şi
complex ”laborator” biologic, fără să te referi la structura morfo-
logică, glandulară şi funcţională a acestui organ în ale cărui inte-
rior să te referi la: alcătuirea anatomică a ugerului, mamogeneza
sau evoluţia acestuia, lactogeneza (fenomenul de producere natu-
rală a laptelui), galactopoeza (dinamica producţiei de lapte într-o
lactaţie normală, de 305 zile) şi ejecţia (expulzarea) laptelui.

Anatomia glandei mamare 
Ugerul vacii este format din patru glande separate, hrănite cu

sânge prin artere şi vene proprii, fără legătură între ele. Laptele
este fabricat în fiecare din cele patru sferturi de către celule spe-
cializate care nu sunt altceva decât alveolele ţesutului mamar,
care au în compoziţia lor celule lactogene, şi care în procesul de
producere, jumătate  se transformă în lapte iar cealaltă jumătate se
regenerează continuu, proces de regenerare, prin diviziune celu-
lară... Celulele glandulare, situate în alveole, fabrică grăsimea
laptelui din acizii graşi, care sunt prezenţi în lapte. Celulele
galactofore din alveole filtrează sângele care circulă la acest
nivel, reţinând o mare cantitate de apă şi săruri minerale. În sânge
se mai găsesc leucocite somatice, care apără glanda mamară de
infecţii, a căror număr într-un lapte bun sunt de nivelul a  sub
100.000. Depăşirea acestui nivel confirmă o stare de boală a glan-
dei mamare.

Evoluţia ugerului (mamogeneza)
Sub influenţe hormonale, glanda mamară a vacii se alungeşte,

se dezvoltă şi se ramifică. Secreţia mărită de progesteroane se
eliberează ciclic, odată cu pubertatea, stimulează mugurii termi-
nali ai alveolelor. Mamogeneza este dirijată hormonal, estro-
genele stimulează proliferarea sistemului de canale. Pentru dez-
voltarea completă a glandei mamare este necesară o activitate
normală a ovarelor şi a hipofizei.

Producerea naturală a laptelui.
Lactogeneza se produce numai după ce glanda mamară care

datorită gestaţiei s-a transformat în organ secretor (când numărul
alveolelor creşte enorm, iar epiteliul lor devine secretor, proces ce
se desfăşoară în două faze  successive:

- dezvoltarea, ca urmare a valorii crescute de progesteronă,
estrogeni, glicocorticoizi, prolactină şi hormoni de creştere;

- metamorfoza glandei mamare din stadiul de prelactaţie în cel
de lactaţie (de lactogeneză) cu cca. 20 zile înainte de fătare, când
se înregistrează o creştere bruscă a acestor secreţii. După fătare
are loc creşterea  rapidă a secreţiei, realizând curba de lactaţie
corespunzătoare potenţialului genetic al animalului şi a nivelului
de hrană şi de confort; şi de microclimat asigurat (igienă, apă
proaspătă, aer curat, posibilitatea de mişcare); condiţii esenţiale
care  influenţează puternic rolul biostimulator asupra hipofizei,
care produce prolactina, lactogenul placentar şi a altor hormoni,
fără de care femelele nu pot produce lapte.

Dinamica producţiei într-o lactaţie normală.
Numită şi galactopoeză care durează 305 zile, lactaţie nor-

mală care depinde de  valoarea potenţialului genetic, o secreţie
hormonală normală cu influenţă a secreţiei tiroidei care se
exprimă mai ales în perioada de declin a lactaţiei, care poate fi
compensată de o furajare cu furaje verzi ambogate în vitamine,
oligoelemente şi fitoestrogeni.

Expulzarea laptelui
Ultima activitate a acestui complex “laborator” biologic, care

este ugerul, constă în ejecţie (expulzarea laptelui).  În alveolele
din canalele galactofore şi în glanda mamară este acumulată o
mare cantitate de lapte, care ajuge în cisternă prin evacuare sub
influenţa ocitocinei, a vasopresinei în cantirăţi mici. Pregătirea
pentru muls are o împortanţă deosebită în declanşarea ejecţiei pe
baza reflexului condiţionat, de vedere a viţelului, a îngrijitorului
sau a zgomotelor de spălare a vaselor..

REDUCEREA EFECTIVELOR DE VACI DE LAPTE ŞI
DEFICITUL DE HRANĂ PENTRU POPULAŢIE

Cum s-a ajuns la această situaţie?…
Dezastrul provocat după anul 1989, în toate domeniile de

activitate, în agricultură şi creşterea animalelor, domenii care
asigurau hrana şi existenţa celor 22 milioane de români, sectoare
care în anii anteriori suvenţionau industria şi realizau export de
produse agricole vegetale şi animale care alături de alte sectoare
economice compensau valoric importurile, au ajuns în zilele
noastre la faliment total, astfel că hrana populaţiei este asigurată
din import de produse animale şi vegetale în procent de peste 80
%., de slabă calitate şi valoare nutritivă...

În aceste condiţii, în perioada 1990-2013 “Românii au plătit
scump laptele şi carnea şi vor plăti în continuare” ca urmare a
scăderii efectivelor şi a producţiilor  acestora  la sub 50% faţă de
nivelul  anul 1990 (va continua).

CONSFĂTUIREA DE PRIMĂVARĂ
,,VACA DE LAPTE-DOICA OMENIRII”

Dr. Cristian CUMPĂNĂŞOIU
Dr. Vasile GREVUŢU  

PETIŢIE DE MIHĂEŞTI
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Forum vâlcean16 Respectaţi şi aplicaţi LEGEA 186/2003

amatorismul nu are ce căuta mai ales când „Enciclopedia” apare
sub tutela unui Forum, chiar şi cultural (sunt capitole întregi în
care autorii demonstrează că nu cunosc regulile de scriere şi
tipărire ale unei cărţi; că nu cunosc regulile de apreciere ale
subiecţilor care rezultă din diviziunea muncii într-un sistem socio
economic cultural! Respectul pentru cititor trebuie să fie maxim!
nu se scriu literele din paginile de prezentare cu majuscule,
oricum, boldite, toate scrise cu nr.14-16, spre exemplu, iar conţi-
nutul cărţii să fie scris cu nr. 10 sau 11. Nu se fac boldiri fără ra-
ţiune, peste tot în text, nu se fac sublinieri într-o asemenea carte;
toţi subiecţii, toate subiectele, trebuind a fi trataţi (tratate) echidis-
tant! 

ÎNTREBĂRI NORMALE
Trebuia să aibă cartea 4 kg? Trebuia un preşedinte de partid să

semneze la autori, chiar şi la traducerile de texte rezumate? sau
coordonatorul este purtător de geantă şi caută să-i creeze trecut
cultural pentru zile negre? Sau este cumva cercetător sau om de
ştiinţă care să semneze capitolul „Actualitate şi perspective”?
(vedem că chestiunea se repetă şi în 2016, când acelaşi, de data
asta, fost preşedinte de partid semnează sub coordonarea aceluiaşi
purtător de geantă în cartea de aniversare a Forumului la 15 ani!
...notă introdusă în 2016)

Cine a dat bun de tipar unor capitole, care reliefează prea mult
anume personalităţi? Cine a dat drumul la asemenea fotografii,
unele, sub orice critică (actualizăm articolul şi pentru cazul vol.
II, precum şi a cărţii de aniversare la 15 ani)!...

Cine a dat bun de tipar tehnoredactării capitolului cu „cer-
cetarea ştiinţifică”, a Vâlcii, unde apar unii cu nume pocite!?
desigur sunt nume obişnuite din cele opt regiuni ale României
Mari şi care nu se termină în „escu”.

Pentru ce un coordonator, dacă, el, nu şi-a asumat nici una din
greşeli? 

Pentru ce cartea nu are un indice de nume? Sau, nu se ştia că
în timpul economiei planificate atelierele de proiectare erau ate-
liere de cercetare ştiinţifică uzinală? Că existau titluri de inginer
principal I, II, III în domeniul aplicativ? Nu se cunoşteau  sesiu-
nile de comunicări ştiinţifice mixte (cercetare şi producţie)?
Niciodată HERVIL-ul nu a executat pentru vânzare la export, pro-
duse proiectate de CCSITMFSB Filiala Vâlcea!...Nu se ştia că
Întreprinderile de producţie finanţau liceele, că HERVIL-ul
finanţa Liceul Lahovari? Nu se ştia că, din 1986, HERVIL-ul a
vândut părţi sociale salariaţilor, şi, care, astăzi (din 1991) sunt
specifice SRL-urilor (Gmbh şi Ltd)? Că din 1986, această unitate
de producţie de cea mai înaltă tehnicitate, comparabilă, tehnic, cu
firmele din Vest, era un SRL, şi, care a fost ulterior transformat în
SA (în 1991)? Că produsele de bază, mai puţin tehnologiile, au

fost realizate pe documentaţii indigenizate de Atelierele de
Proiectare Tehnologică, Proiectare Asistată, Proiectare SDV-uri şi
Produse noi?... Cilindri URSS, Cilindri RDG, Capetele de
Comandă, Cilindri „Canada”, Cilindri „Atlas”- SUA, matriţele
„OLTCIT”... Aceste produse au fost concepute cu documentaţie
de fabricaţie de către Atelierul Proiectare Tehnologică şi cel de
Proiectare Asistată? şi cu contribuţia târzie a Atelierului de
Proiectare Produse Noi? Nu Hervil-ul a creat specialiştii domnule
coordonator, ci specialiştii au creat HERVIL-ul (precum şi în
cartea coordonată de acelaşi, închinată FCR 15, nu FCR a creat
revistele de cultură ale Râmnicului, domnule coordonator minci-
nos...notă 2016)! Toate aceste produse, ca să fie exportate, tre-
buiau înscrise la OSIM. Cilindri URSS, din 1987, s-au exportat cu
o invenţie a noastră, iar invenţiile noastre nu au înscrise pe „car-
toane” nume de directori, ingineri şefi, şefi de secţii, şefi...

OBSERVAŢII 
(doar câteva, în grabă)

Enciclopedia asta „provincială”, scrisă în stil neprofesionist,
este ca un „dictat”; o enciclopedie a Vâlcii scrisă de profesori
(precum avem de la un timp încoace un minister al „Educaţiei”,
atemporal şi fără rost)! O carte, un produs postcomunist.

„Boldirile”sunt de-a dreptul nesuferite! Deja, pe Internet au
apărut indicaţii de tehnoredactare. Ce este mai periculos, la noi,
unii fac din boldire o chestiune cu drept de autor! ca şi cum ar fi
dreptul autorului să scrie cum vrea! Ca şi italicul între ghilimele,
fără rost. Enciclopedia este un produs beletristic şi trebuie să
păstreze regulile unui asemenea gen de lucrare; mai ales când este
un produs al unui Forum. 

Exagerat cuvântul de început al academicianului Răzvan
Teodorescu. Exagerat cuvântul coordonatorului ...care este şi
autor şi coautor! şi tehnoredactor, şi autor de copertă (ca şi cum el
ar fi creat stema şi harta judeţului Vâlcea) dar nu are nici o exper-
tiză certificată de vreo instanţă mai înaltă, şi acordată până în
1990...

Cap I - Cadrul natural (Gh. Ploaie), 53 pag. A4 lit 7-8! Un
capitol profesionist, inteligent conceput.

Cap II - Istoria (S. Purece, F. Epure, GH. Dumitraşcu, S.
Oane), 161 pag....Preistorie....Actualitaţi şi perspective....Vrei nu
vrei postbelicul tratat, încă, prin prisma Revoluţiei din ’89! şi
dosarele Securităţii. În rest totul este OK...

Cap III - Populaţia... (Daneş), 40 pag. OK!
Cap IV - Economia şi societatea (Gh Dumitraşcu, Sorin Oane,

Ion Soare), 72 pag. Nu vorbeşte despre stabilitatea incredibilă a
leului şi despre germenii capitalismului aplicat în economia
românească până în 1989; despre pregătirea societăţii pentru

intrarea în ultimul deceniu al mileniului, nu pune în evidenţă ade-
vărul despre prăbuşirea clasei conducătoare în totalitatea ei şi nu
numai a familiei Ceauşescu; nu evidenţiază CTC-ul (Control
Tehnic de Calitate) generalizat şi mincinos; peste „tot” în Europa
şi în lume CTC-ul clasic, transformându-se în Autocontrol! Nu
este pus în evidenţă noua investiţie tehnică „inteligentă”, ciber-
netică, aplicarea noilor tehnologii, care au transformat Râmnicul
post 1980, tehnologic, în capitală a tehnologiei, chiar în defavoa-
rea Bucureştiului ...  

Cap V - Învăţământul (Soare, Frâncu), 26 pag. ...Să fie clar,
niciunul nu este, nu a fost, „guru” în învăţământul local, româ-
nesc! nu au experienţă; din contră, de câte ori au ocazia induc în
eroare publicul prin evocarea unor titluri fără acoperire în realitate
(„boală” incurabilă a parte din această generaţie cu practică în
ultimii douăzeci de ani înainte de 1990 şi în ultimii douăzeci de
ani după 1990...). 

Cap VI - Ştiinţa şi Tehnica, 36 pag. ...Pomicultura (deşi merele
au dispărut!) mai mult evidenţiată decât CPL-ul (Combinatul de
Prelucrare a Lemnului), deşi acesta a dat prima unitate de
învăţământ superior (subingineri) în municipiul Râmnicu
Vâlcea...IEH-ul (activitatea de cercetare uzinală)... În afară de
Combinatul Chimic, numai „nimicuri”! CCSITMFS, Filiala RM.
Vâlcea, un capitol, unde apare numele vecinului meu din
„Versail”, frizerul CHICHI, adică PELE, prietenul de tunsoare a
lui Ioan Barbu... INCDT şi tot aşa, precum scrie de vreo zece ani
pe frontispiciul Bibliotecii Judeţene...Nimicuri, numai numele
arhitectului, nu! nimic serios şi adevărat...Adevărata Cultură „de
Vâlcea”!

Cap VII - Cultura (Lazăr şi Soare) pare a fi cel mai sensibil şi
mai bun în conţinut, exceptând prea desele amintiri despre
Instituţia Culturală şi de Patrimoniu...112 pag.  Pe o pag. aceleaşi
boldiri, aceleaşi nume, de mai multe ori, de fiecare dată cu
titlurile în faţă... Nu este amintită Societatea Culturală a elevilor;
Cenaclurile V. Roaită, C. Poenaru...„Universul” şi „Balenele”
...La Drăgăşani, Dumitu Velea! Nu sunt incluse stagiunile muzi-
cale ale Filarmonicilor din Sibiu şi Craiova (20 de ani!)...Nu sunt
incluse lucrurile vii de viaţă, care dau personalitate prezen-tului.
Un lucru viu şi real, de viaţă, înseamnă chiar şi un muzeu să ştiii
a-l construi cu lucrări achiziţionate din economia de piaţă şi nu
prelevate din tabere de artă! cu nume acoperite de puerile certifi-
cate de competenţă. Înseamnă chiar o lucrare de reparaţie şi con-
servare făcută cu tehnologie competentă care atestă gradul de
inteligenţă...La noi „Laudaţio” e termenul care domină prezentul!
da, „Cultura cu poalele-n cap”! Aplaudacii!...şi numai certificate
de competenţă, asistenţă, cadre universitare afirmate direct de pe
temeliile fostelor şi actualelor şcoli generale V-VIII...

(Publicat în 12 februarie 2012 fără revizuirile şi completările
din 14 iulie 2016) 

Petre SIMION 
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