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RAPORT 2014

Cercul de la Râmnic, cunoscut și sub numele de Grupul de la Râmnic, ori grupul informal, cercul
informal și-a luat numele de România: Grădină a Maicii Domnului. A fost înfințat în 18 Decembrie,
2001 ca un grup de atitudine și acțiune pentru promovarea unor idei și proiecte de incontestabilă
utilitate publică. Dintre membrii de început: Dumitru Bălașa, Costea Marinoiu, Corneliu Tamaș, Dumitru
Panu-Misăilescu, Nicolae Mazilu, Gheorghe Simeanu, Petre Petria, Aurel Constantin Zorlescu, Ion
Cotulbea, Ionel Grigoriu, Dumitru Mitrana, Ilic Momcilo, Dan Ion Predoiu, Gelu Păltineanu, Mihai
Scărlătescu, Alexandru Nancu, Nicolae Văcariu, s-au retras în eternitate. Alții nu au putut să țină pasul,
din… binecuvântate motive : Gheorghe Deaconu, pr. Petre Mateescu, Ioan Șt. Lazăr, Nicolae Dinescu.
Dinamica grupului informal, fără restricționări funcționale majore, cunoaște o creștere numerică
continuă (cei care vin sunt mai mulți decât cei care se… retrag!)și o lărgire a ariei geografice de
proveniență și de acțiune. Între numele menționate în rapoartele anterioare, foarte active încă,
consemnăm câteva numele venite în ultimul an : Iosif Romok (Baia Mare), Natalia Călinescu, Viorel
Trandafir (Drăgășani), Ion Drăghici (Govora), Dumitru Zamfira, cu întreg cenaclul „Petale”(Rm.Vâlcea),
Paulian Buicescu (Slatina), Vasile Ponea (Târgu Jiu) Anatol Munteanu (Bucuresti) Lucia Solomon
(Timisoara).
Grupul informal pare invizibil ca structură și program explicit de acțiune. Din acest motiv
prezentăm un raport anual și scoatem în evidență implicarea concretă și rezultatele unor eforturi
subordonate obiectivelor noastre.
Misiunea asumată de cercul nostru este cinstirea chipului patriei, a oamenilor săi frumoși. În baza
acesteia, prin poziționare atitudinală și participare nemijlocită oricine poate deveni component al
grupului. Calitatea de membru este validată de manifestarea concretă în spațiul public prin care se
vădește sentimentul și atitudinea, conforme misiunii. Între dovezile publice remarcăm : cărțile scrise,
lucrările de artă plastică, articolele din media, evenimentele organizate; responsabilitatea publică exercitată performant, pentru evidentul interes public; filmele și albumele foto, muzicale -relevând
frumusețea chipului țării și cântul ei inconfundabil; cercetările pentru adevărul istoric despre țară și
marile ei personalități; Cinstirea eroilor, martirilor și a tuturor valorilor cultural-spirituale ale neamului.
Cercul ia seama la manifestarea propriilor membrii, evidențiați în timp, îi constată pe noii veniți. Aruncă
privirea spre instituțiile și/sau ONG-urile care acționează în numele oamenilor și ia atitudine fățișă,
publică, când observă derapajele. Pentru a fi în spiritul adevărului membrii cercului cuprind întregul.
Sunt în interiorul structurilor cu simțirea și pe conturul cel mare cu reflecția. Cercul este partener
structurilor formale, venind în sprijinul celor din interior pentru misiunea cea mare asumată de toți :
chipul frumos și adevărat al întregului: România -Grădina Maicii Domnului.
În folosul întregului misiunea are și o tematică, explicit anuală, consonantă angajamentelor
instituțiilor naționale, care se adaugă unor proiecte asumate de grup din anii anteriori. Între partenerii
cercului în anul 2014, dintre structurile instituționale, sunt: Biblioteca Județeană Vâlcea (prin Serviciul
Dezvoltare, pentru Concursul „Vâlcea Colț de Rai”, ediția a III-a ), Serviciul Județean al Arhivelor
Statului,(evenimente dedicate recuperării adevărului istoric, aniversarea unor evenimente referențiale
din istoria neamului, a unor mari personalități!) Arhiepiscopia Râmnicului (Anul „Constantin
Brâncoveanu”), Consiliul Județean (pentru cinstirea eroilor!), Primăria Râmnicului (editare materiale de
interes public!), Centrul Brâncuși de la Târgu Jiu (pentru evenimentele dedicate lui Constantin Brâncuși),
Consiliul Județean Bihor (pentru Congresul al XV-lea de Dacologie), Primăria Ocnele Mari (pentru
festivalul „Vasile Militaru”), Primăria Galicea (Teodosie Rudeanu) etc. Între partenerii din societatea
civilă amintim: Forumul Cultural al Râmnicului, Forumul Călimănești, Societatea Culturală Anton Pann,
Seniorii, Liga Scriitorilor -Filiala Vâlcea, ASNCE „Regina Maria”- Filiala Vâlcea, Cenaclul „Petale”…,
Artemis, CTM Lotru, Asociația Veteranmont, C.I.C. Curtea de Argeș (clubul iubitorilor de cultură).
Atitudinea cercului s-a manifestat pentru clarificările interioare din structurile organizaționale:
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-redefinirea drumului Societății Culturale Anton Pann, după criza ivită la dispariția lui Costea Marinoiu și
derapajele inerente. Din sept. 2014 s-a început un nou drum, cu limpeziri evidente;
-criza de autoritate de la Forumul Cultural al Râmnicului: subordonarea atitudinii critice față de sursa
existențială; dezbaterea de tip „forum” foarte anemică și preocuparea pentru editare unor materiale,
mai mult propagandistice (susținerea unor puncte de vedere partizane, redute personale…), pe
probleme neprioritare, este contraproductivă. Punctul nostru de vedere este că Integrarea europeană
a României (în prim plan prin integrare culturală!) este o prioritate a dezbaterii și că valorile noastre,
autentic românești, sunt resursele cu care putem conta în concertul universal, inevitabil, al vremii de
azi. Conflictul intern nu se rezolvă de la sine și fără asumarea priorităților Forumul nu își poate face
funcția pentru care a fost creat și imaginea lui publică este în suferință. Cercul își va manifesta în
continuare atitudinea critică;
-Biblioteca Județeană trebuie să-și găsească menirea în spațiul public deservit, printr-un management
performant, absent în ultimii 3-4 ani de experimente politico-administrative și de lipsa de voință, a unei
autorități de putere anacronică. Rrapoartele, ca documente oficiale asupra funcționării instituției, au
fost omise de la analiză și nu s-au întreprins măsurile de îndreptare. Public s-a impus o imagine
frumoasă a instituției, însă realitatea indicatorilor contrazice acest fapt. Ne vom situa în atitudinea
critică până ce lucrurile se vor lămuri și investițiile imense făcute din banii publici, ori atrase prin
proiecte inspirate, vor fi în folosul întregii structuri teritoriale a Bibliotecii Județene;
Academia Olimpică… a sportului vâlcean, ca filială cu structuri „organizatorice” rămâne o formă fără
fond și în pierderea suflului imagistic, fără abandonarea vorbelor care nu pot întotdeauna substitui lipsa
manifestării fizice, competiția și competitorii. Vom observa în continuare ideea, neconfundând liderul
prea vizibil, cu idea, nobilă doar în enunțul ei;
Liga scriitorilor-filiala Vâlcea este în căutarea drumului, după… plecarea lui Petre Petria și preluarea ei
de către noua conducere. Încurajarea unei alte abordări cultural-spirituale și distanțarea de metehnele
unei uniuni… nereformate în năravuri și aservire propagandistică (Uniunea Scriitorilor!) Susținerea
proiectului propriu pentru o revistă proprie și o corectă poziționare în raport cu conducerea centrală;
Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”- filial Vâlcea. Susținerea obiectivelor acesteia, prin
parteneriat permanent. Promovarea noului concept de eroism în care, actualizat, eroismul partizanilor
din munți trebuie să devină o filă a istoriei… canonice. Evenimentele marcante onorate semnificativ:
Posada, Oarba de Mureș, Rovine. Eroii uitați trebuie reactivați să ne fie modele de urmat și
monumentele lor îngrijite exemplar. Promovarea în rândul celor tineri a cultului eroilor;
Proiectul dominant al anului 2014 a fost Cinstirea Sf. Martiri Brâncovenit: Anul „Constantin
Brâncoveanu”, amintind de împlinirea a 300 de ani de la martiriul, din 15 August 1714 de la
Constantinopol . Dar și alte rotunjiri ale timpului au impus manifertări speciale: 360 de ani de la domnia
lui Matei Basarab (manifestări la Arnota și Costești), 100 de ani de la moartea lui Carol I și înscăunarea
lui Ferdinand; 70 de ani de la 23 August și sacrificiul de la Oarba de Mureș (participare la comemorare!);
25 de ani de la evenimentele din decembrie 1989 (participare la comemorarea martirilor la Copăcelul).
Agenda anuală a evenimentelor dedicate eroilor și datelor semnificative din calendar, fiind riguros
respectată, alături de organizatorii tradiționali - comemorări, colocvii, seminarii, simpozioane, articole
în revistele locale și emisiuni televizate. Anului Brâncoveanu i-au fost dedicate în perioada septembrie
2013- decembrie 2014 câte o emisiune tv în fiecare lună (Vâlcea UNU). De mediatizare s-au bucurat și
evenimentele dedicate lui Mircea cel Mare, Neagoe Basarab, Constantin Brâncuși, Posada 1330, 1
Decembrie 1918, simbolurile naționale (Imn, tricolor, zi națională, mica unire, ziua eroilor). Marile
personalități au fost invocate ca ilustrare a nevoii de modele: Mircea cel Bătrân, Matei Basarab, Neagoe
Basarab, Alexandru Ioan Cuza, Mihai Eminescu, Dumitru Drăghicescu, Spiru Haret, Traian Moșoiu,
George Coșbuc. Remarcăm personalitatea lui G.Coșbuc și în contextual ideii daciste căreia i-am onorat
Congresul al XV-lea de la Oradea, care a avut încris în obiectiv și pe Constantin Brâncoveanu (la
propunerea noastră făcută Congresului de la Buzău din 2013!). Delegația noastră de la Oradea a fost
compusă din Ștefan Stăiculescu, Constantin Mănescu, Gheorghe Sporiș, Nelu Barbu, George Voica,
Mihai Sporiș, Ion Mocioi comunicările noastre fiind salutate și publicate.
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Bartolomeu Anania, Arsenie Papacioc, Arsenie Boca, Ilie Cleopa, Iustin Pârvu, Nicolae Steinhardt etc.,
care au însemnat repere morale în noaptea atee şi cu atâtea ispitiri diavoleşti. Şi calea către sihaştrii
ştiuţi spre sihăstriile lor devenise o potecă îngustă prin codrul întunecos, pe unde se mai refugiau
pentru vreo taină (botez, cununie etc.) cei neputincioşi, rămaşi ascunşi mai marilor zilei cărora le slujeau
cu… simbrie. Documentarea acestor file ale fenomenului în sfertul de veac de după 1989 s-a lărgit cu
filele aparent disparate: Canalul, Poarta Albă, Fenomenul Piteşti, Aiudul, Sighetul, Memorialul Durerii,
reconotarea zilei de 23 August, 1944, ca zi naţională a „eliberării”, apariţia jurnalelor martorilor oculari,
fără cenzurile impuse de o instanţă a adevărului obligatoriu, oficial, şi câte altele. S-au şi mimat intenţii,
voinţe, dar nu dincolo de un prag critic, periculos pentru anumiţi moştenitori, aflaţi pe scena puterii ce
trebuie păstrată cu dinţii şi cu evidentele noi compromisuri. Dar deschiderea arhivelor secrete,
începând cu cele ale prea stigmatizatei Securităţi, voit transformată în ţap ispăşitor pentru întregul
sistem, generând noile minciuni, a lăsat poarta deschisă cercetărilor. Aici facem distincţie între
cercetarea plătită cu bani de la buget, unde comanditarul poate impune concluzia, ca în nefericitul
proces al comunismului - în care odraslele au fost puse să constate… crimele părinţilor, fără ca aceştia
să poată fi în afara conflictelor de interese! – şi cercetătorii care s-au dedicat fără vreun avantaj
material, dar cu convingerea că slujesc o chemare a adevărului în folosul neamului lor. Cred că acest
lucru este un eroism cotidian pentru că înseamnă jertfire de sine şi nu luptă de mercenar plătit pentru
un stăpân cu miză specială, de ce nu ?... nemuritoarea şi prielnica propagandă pentru cel cu puterea şi
cântăreţul angajat!
Dumitru Bondoc nu a fost şi nu este slujbaşul vreunui sistem de propagandă. El a avut chemarea
talentului său şi puterea de-a privi limpede realitatea din preajmă, de-a şti să citească documentul şi
apoi să-l dea înţelesului celui apropiat. Locul natal cu oamenii şi istoria lui, apoi neamul românesc l-au
îndemnat, fără altă recompensă, decât cea morală, să ne slujească cu devotamentul şi responsabilitatea
omului cu respect pentru adevăr. Evenimentele din Muntele Arnota, parte din istoria foarte vie a
locului, vor fi intrat demult în atenţia sa. Deşi etichetele puse de sistemul de opresiune trecut,
nereformat nici azi în întregul său! – a marcat mentalul colectiv, autorul a reuşit repede să înţeleagă că
duşmanii poporului şi bandiţii sunt semeni de-ai noştri şi doar potrivnicii unei firi le doreau suprimarea
libertăţii. Sub aceste grave învinuiri, biblioteci întregi, arhive cu nesfârşite rafturi, consemnează în
informări, rapoarte, documente, lupta sistemului - un robot, un automat fără conştiinţă! - împotriva
sufletul românesc iraţional în credinţa sa, dar într-o realitate a tragismului vieţii sale experimentată
secular. Mai apoi stigmatizatul cuvânt „legionar” şi azi, din lipsă de voinţă, insuficient şi inconsistent
descărcat de falsele prejudecăţi şi asumat în adevărul său istoric, este privit de autor cu fireasca
detaşare, ştiind faptul că supraîncărcarea lui, ca un ţap ispăşitor va fi fost făcută de adversarul
comunist. Partizanii din Muntele Arnota erau în marea lor majoritate legionari. Erau români care îşi
asumaseră lupta de rezistenţă (erau înarmaţi!) o vor fi dus si parte din ei vor fi murit acolo.
Enigma Arnotei, poate fi elucidată parţial şi cu ajutorul acestei elaborate lucrări. Noi credem că
Arnota, cu mănăstirea aşezată în… cuib de vulturi, sub patronajul Sf. Voievozi - Arhanghelii Mihail şi
Gavril din… cer, Voievodului Matei Basarab, de sub piatra de mormânt de aici din munte, nu departe de
locul unde va fi căzut arnăutul, dar şi colegii partizani ai acelui Toma Arnăuţoiu, şi el partizan prin
munţii patriei, pentru lupta de rezistenţă a românilor! - este simbolul fenomenului rezistenţei
româneşti, fapt de mare demnitate într-o istorie, prea puţin şi prea timid… elucidată. Să recunoaştem
aici că Dumitru Bondoc, iubindu-şi ţara şi neamul, trudeşte cu credinţă la recuperarea faptelor şi eroilor
concreţi pentru mântuirea noastră şi înfrângerea temerilor, că lupta dreaptă nu va avea cândva parte
de pomenirea ce i se cuvine.
*Doru Cătătaru, Călător prin Europa medievală cu Paul din Alep, Ed. KITCOM, Drăgăşani, 2007
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în numele poporului, al neamului, am răstignit naţiunea, am dus-o într-o nouă vasalitate, i-am risipit
energiile… Să sperăm că deşteptarea va veni prin luminarea cu adevărul tragediilor trăite, prin ieşirea
din confuzia istorică în care ne duc propagandele de serviciu ale arendaşilor cu simbrie, dar cu stăpânul
de drept, poporul român, aservit aiurea.
După inspiratul titlu: „Partizanii din Muntele Arnota – o enigmă elucidată?”, cu două cuvinte
cheie: Arnota şi enigmă , cuvintele noastre, pline de admiraţie pentru truda lui Dumitru Bondoc, am
dori să exprime speranţa tămăduirii şi constatarea că se ridică o negură şi vom putea vedea seninul din
cer şi limpezi ne vor fi privirile, cercetând viaţa noastă, din vremurile de azi. Enigmele au un destin
istoric. Ele se dezleagă foarte greu, uneori rămân îngropate milenii de-a rândul, precum povestea Troiei.
Nu întotdeauna există forţa şi voinţa să se facă lumină. Potrivnicul, învingător într-un duel al puterilor îşi
impune semnul şi sensul, tăind, fără căutări speciale, fără menajamente, nodul subtil al tainicelor fire,
aşa cum va fi procedat marele Alexandru, cu marele Darius, după tăierea nodului gordian. Sub semnul
enigmei pare şi Muntele… Arnotei, după cum descifrarea toponimiei ne dă mai multe variante. Plecând
de la inspirata zicere : codrul frate cu românul credem că obiceiul retragerii în tainiţele munţilor este
atestat aici, lângă vatra de peste patru ori milenară a Costeştilor, de toponimul Arnota, prin legenda
sacrificiului arnăutului, să scape pe viitorul mare domn Matei Basarab, de potrivnicii vremii. Peste
culmea muntelui, Lotrul, este emblemă de râu şi munte, cu renumele tâlharului care fuge de o ordine
înstăpânită pe care o contestă. Şi acest cuvânt, zice-se de provenienţă dacică, are o istorie de două ori
milenară. Mărturia lui Paul de Alep, pe la 1657, într-o consemnare a dialogului cu Preda Brâncoveanu
(ruda lui Matei Basarab, şi el din Brâncoveni!) este lămuritoare, privind cetatea muntelui şi a bejeniei la
vremuri de strâmtoare: „…mulţumim lui Dumnezeu cel Atotputernic că nu avem castele în ţara
noastră. În loc de castele şi cetăţi, avem aceşti munţi şi aceste păduri, împotriva cărora nici un
duşman nu poate birui…”*
În acest loc, ales parcă special să simbolizeze un fenomen naţional, s-au gândit să se ascundă şi
să-şi apere reduta, în caz că vor fi descoperiţi, cei vizaţi de sistem să fie arestaţi, din evidente pricini,
prin judecata noului câmp de forţă şi a sistemului aservit sieşi. Rezistenţa lor, evident naivă în contextul
geopolitic de atunci, că este iminentă o intervenţie anglo-americană, era premeditată şi pregătită
armat. Asumarea conştientă a riscurilor, până la sacrificiul vieţii, înnobilează acest fapt de eroism la care
erau solidar toţi susţinătorii cunoscuţi (din documentele vremii şi din rapoartele din dosarele securităţii
!) cei rămaşi anonimi, proiectând atitudinea larg, într-un cerc în care puţinii partizani erau doar o
dovadă, să poată fi mărturie a unui fenomen ce are nevoie de legitimare! Poate fi însă produsă proba
pentru ceaţa din mintea noastră fără detalierea a ceea ce s-a întâmplat, fără actorii concreţi? Aici
trebuie văzută importanţa lucrării de faţă. Eroii sunt din toată ţara şi încercau să-şi atragă oşteni şi
susţinători de peste tot, inclusiv din studenţimea vremii. Ei vorbesc şi azi de cuprinderea unui fenomen
naţional. Eroii capătă o biografie şi intră într-o meritată filă de istorie. Aprecierile din documentele
vremii, supralicitând răul legionar şi etichetările spre abaterile de drept comun, ca în multele dosare ale
deţinuţilor politici, ce răzbat uşor din documentele citate sugerează dificultăţile unei obiectivări la peste
65 de ani de la evenimente. Redarea neaoşă, fără presupuneri gratuite face din cercetarea autorului un
documentar uşor de integrat într-o sinteză, privind fenomenul în întregul său. Izvoarele citate, autorii
recunoscuţi cu cercetări în domeniu şi aici trebuie să remarcăm, în mod deosebit, contribuţia lui Radu
Ciuceanu, lasă să se înţeleagă faptul că fenomenul rezistenţei româneşti are nevoie de toate filele lui,
inclusiv foarte documentatul eveniment de pe Arnota al autorului.
Formele de manifestare ale rezistenţei au fost multe : lupta armată în munţi; ispăşirea în
închisori, fără a face compromisul abjurării crezului, suportând torturile din închisorile comuniste
devenite cetăţi spirituale, „universităţi”, locuri de răscumpărare a păcatelor celorlalţi; lupta în câmpul
ideilor,a celor din exil şi a foarte puţinilor disidenţi, din interior, atunci când puteau adormi cenzura;
cetăţile credinţei, mănăstirile cu obşti mai greu convertibile, la început, până la contaminarea
informaţională şi în protecţia lui Iustinian Marina, fidele cauzei rezistenţei, mai apoi, după noul pact cu
puterea şi reactivarea devizei actualizată pentru noul stăpân, cea cu „… capul plecat sabia nu-l taie!”,
mişcarea s-a restrâns la foarte puţinii duhovnici autentici, inconvertibili, mai puţin la marii ierarhi care
vor fi încălcat cerinţa Mântuitorului, aceea de-a nu sluji simultan la doi stăpâni. Există exemple
strigătoare la … cer! Dar şi duhovnici,precum
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O preocupare constantă am avut pentru promovarea Ansamblului monumental „Calea Eroilor” de la
Târgu Jiu în lista monumentelor de patrimoniu ale UNESCO. Participarea la evenimentele dedicate
acestei realizări a fost constantă și implicată permanent: poziții exprimate la reuniunile publice (colocvii,
simpozioane, articole în reviste) cu propuneri concrete și atitudini. Remarcăm aici pe Petre Cichirdan,
Gheorghe Cărbunescu, Ștefan Stăiculescu, Mihai Sporiș, Nicolae State-Burluși, Adina Dumitrescu,
Nicolae Dragoș, Dumitru Dănău, Vasile Ponea, Ion Mocioi, Constantin Zărnescu (inclusiv pentru
participarea la parastasele organizate în Oltenia de sub Munte pentru Constantin Brâncuși și
Bartolomeu Anania, pe la Polovragi, Târgu Cărbunești, Hobița, Peștișani).
Înregistrarea chipului frumos al țării și distribuirea lui în rețeaua virtuală către iubitorii lui de
acasă și de pe alte meleaguri ale lumii este una din preocupările permanente. Câteva zeci de mii de
fotografii, filmulețe, postări semnificative din frumusețea perenă pleacă anual imn de slavă pentru
grădina… maică. Bălan Emilia, Lucian Streza, Alina Miclea, Gheorghe Sporiș, Mihai Marian Sporiș, Florin
Epure, Giuliano Anghel, Gheorghe Cărbunescu, Maria Șufană, Marinela Capșa, Sorin Dumitrescu,
Roxana Marinescu, Constantin Lazăr, Ioan Ciungara, Violeta Scrociob, Ștefan Stăiculescu, cu fiecare an
tot mai mulți, slujesc după posibilități această nevoie de cunoaștere de sine, prin imagine, adusă
proaspătă în toate anotimpurile din toate colțurile țării, ori de aiurea, unde frumosul are limbajul
universal.
Menționăm pentru actul de creație, materializat prin noi apariții editoriale, noi expoziții în cursul anului
2014 , membrii grădinii noastre și contribuția lor personală:
4 ianuarie 2014, Adrian Șuiu, Expoziția de navomodele/Muzeul Județean;
14 ianuarie 2014, Ziua Culturii Naționale/ Premierea concursului județean, Vâlcea Colț de Rai, ediția a IIa pentru 2013/ Valentin Smedescu, Emil Catrinoiu, Nicolae State-Burluși, Violeta Scrociob, Mihai Sporiș
și cele 16 localități participante la proiect prin rețeaua BIBLIONET;
23 ianuarie 2014, Mica Unire- Simpozion, la Arhivele Statului/ Glăvan, Garoafă Dumitru, Bogdan Aleca,
Petre Cichirdan, Marian Pătrașcu, Mihai Sporiș;
25 ianuarie 2014 Periplu prin Oltenia de sub Munte, Valea Jiului, Țara Hațegului, Banat, Mărginimea
Sibiului, Valea Oltului (Brâncuși, Dragalina, Densuș, Pestiș, Praporgescu)/ Gheorghe Sporiș;
31 ianuarie 2014, Parastasul lui Mircea cel Mare la Cozia, Vartolomeu Androni/ mesajul pentru
canonizare adresat de cercul RGMD;
1 februarie 2014 Memorial de șah „Constantin Rădulesu”, Râmnicu Vâlcea/ Hari Varlaam;
18,19,20.02 2014, Pe urmele lui Brâncuși la Târgu Jiu și Craiova (la simpozionul de la Târgu Jiu am lansat
ideea auririi coloanei și am prezentat obiectivele cercului de la Râmnic!). Au fost în spiritul cercului :
Ștefan Stăiculescu, Petre Cichirdan, Mihai Sporiș, Constantin Zărnescu, Ion Mocioi, Vasile Ponea, Florea
Firan;
21 februarie 2014, Comemorarea lui Petre Petria cu lansarea cărții dedicată, la Arhiepiscopie/ Eugen
Petrescu și liga scriitorilor- filiala locală;
15 martie 2014, Parastasul lui Brâncuși la Mănăstirea Cămărășeasca și simpozion la Târgu Cârbunești,
Casa Memorială „Tudor Arghezi”/ Adina Dumitrescu, Ștefan Stăiculescu, Petre Cichirdan, Mihai Sporiș,
Bombonica Brașoveanu;
24 martie 2014, Lansare carte „Noul haretism” Gheorghe Dumitrașcu. S-a exprimat alt punct de vedere,
denunțând neoharetismul și continuitatea lui prin deșertul comunist al ultimilor 70 de ani, inclusiv
terfelirea numelui de către ... noul învățământ superior al economiei de... târg, cu valorile autentice
Mihai Sporiș;
27 martie 2014, Forumul nemulțumit pentru poziția critică exprimată public, la vedere/ Mihai Sporiș;
3 aprilie 2014, lansare carte la CAR, pensionari, pentru Viorel Popescu;
7 aprilie 2014, Comemorare, Nicolae Mazilu, la Școala de geniu „Panait Donici”/ Eugen Petrescu, Mihai
Sporiș, Nicu Dobrică, Ion Frântu, Gheorghe Sporiș, Matei Călin;
10,11 aprilie 2014 Funeralii lui Gherasim Cristea;
24 aprilie 2014, Medalion George Mirea, la Biblioteca Județeană;
25 aprilie 2014, Costești, Simpozion Matei Basarab, lansare carte „Partizanii din Arnota” de Dumitru
Bondoc;
4 mai 2014, Periplu prin Cheile Bicazului, Lacul Roșu/ album Alina și Mihai Sporiș;
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8 mai 2014 Forum… ziua victoriilor / Ilie Gorjan, Mihai Sporiș, Gheorghe Sporiș (despre periplul
dunărean pe la … Plevna!);
14 mai 2014, Scuarul Mircea cel Bătrân… zilele Râmnicului cu poeții în pelerinaj (Bucovina, Maramureș,
Oltenia…), Comemorarea lui George Țărnea…/Ioan Barbu, cu… rotonda plopilor/Expoziție foto la Școala
„Panait Donici”, Eugen Petrescu, Constantin Mănescu, Gheorghe Sporiș;
17 mai 2014, Galicea-Teodosie Rudeanu/ Biserica Sf Apostoli Petru și Pavel, lansare carte „La Mioare”
de Viorel Popescu, Ion Gavrilă, Mihai Sporiș;
19 mai 2014, Ziua Râmnicului, Arhive/ reiterarea nevoii de canonizare a lui Mircea cel Bătrân;
21 mai 2014, Expoziție de artă sacră la Bib.Jud;
29 mai 2014 Ziua eroilor, depunere coronae…;
5 iunie 2014, Lansare carte, salonul„Zăvoi” „Pe aripile vieții” de Marinele Capșa/ Ilorian Păunoiu, Mihai
Sporiș;
6,7 iunie 2014 Cocoșul de Horezu/ periplu și albume foto Alina, Mihai și Gheorghe Sporiș/eveniment
Cristi Iovan;
9 iunie 2014, Cozia (hramul Sfintei Treimi!) și periplu cu album Valea Lotrișorului/ Alina și Mihai Sporiș;
14 iunie 2014 Parastas pentru Eminescu, plantare tei la Arhiepiscopie;
19 iunie 2014, Medalion Petre Pistol la Forum;
25 iunie 2014, Cenaclul „Petale”;
3 iulie 2014 Pomenirea la Cozia a lui Dumitru Panu Misăilescu- prim ucenicu,l într-ale dacismului, al lui
Dumitru Bălașa;
5-18 iulie 2014 Periplu European, cu 6000 de fotografii în album (Sarmizegetusa Regia, Catedrala lui
Matei Corvin de la Budapesta, pe urmele lui Nicolae Grigorescu în Bretania, în tunul Eiffel și în atelierul
lui Brâncuși, 100 de ani de la primul război mondial și povestea Trianonului, Teatrul lui Ionesco, Pe
urmele lui Eliade, Elvira Popescu, George Enescu, Emil Cioran, Marta Bibescu, Iulia Hasdeu și a atâtor
români iluștrii contemporani;
17, 18 iulie 2014, Oradea, Congresul de Dacologie, al XV-lea/ cu tematica și participanții consemnați mai
sus;
25 Iulie 2014, Periplu Brașov, Bran, Cheile Zărneștilor cu album foto/ Mihai și Alina Sporiș;
31 Iulie 2014, Arhiepiscopie, Memorial Dumitru Bălașa/ Nicolae State Brâncuși, Eugen Petrescu,
Constantin Mănescu, Gheorghe Sporiș, Călin Matei;
31 iulie 2014, Brașov, Universitatea Transilvania, Simpozion Internațional ICOHTEC (Sporiș Mihai, Duțu
Alexandru, Ștefan Neacșu);
31 iulie 2014, Călimănești, Medalion Florica Driva, cu lansare de carte;
20 august 2014, Brâncușiana, - Ansamblul monumental „Calea Eroilor” să intre pe lista patrimoniului
UNESCO în 2015/ Ștefan Stăiculescu, Petre Cichirdan, Constantin Zărnescu;
29,30,31 august 2014, Periplu prin Oltenia și Banat, prin Timișoara/ album foto și reportaj, Mihai Sporiș;
11 septembrie 2014, Adunarea generală la Societatea Culturală Anton Pann;
25 septembrie 2014, Zilele bibliotecii, invitații din Rep. Moldova, plantare tei, mesaj/ Arhiepiscopie,
lansare carte, autor P.S Emilian Lovișteanul;
26 septembrie 2014, Comemorare eroi la Oarba de Mureș? ANCE „Regina Maria”/Florin Epure, Eugen
Petrescu, Ion Frântu, Nicu Dobrică, Dinică Ciobotea, Gheorghe Sporiș,…;
30 septembrie 2014, Călimănești, Simpozion dedicate lui Neagoe Basarab/ Fenia Driva, Mihai Sporiș,
Nicolae State-Burluși/ Rm. Vâlcea- 95 de ani de la înfințarea asociației Cultul Eroilor – Eugen Petrescu;
3 octombrie 2014, Lansări de carte la Bib Jud. (Ion Barbu,Felix Sima, Gabriela Rusu-Păsărin);
8 octombrie 2014 Curtea de Argeș, CIC/ Cichirdan Petre, Stăiculescu Ștefan;
17 octombrie 2014, Seminarul Sf Nicolae, Rm. Vâlcea, Seminar „Iustinian Marina”/Zenovia Zanfir, Mihai
Sporiș, Nicolae State-Burluși;
18 octombrie 2014, Arnota/ Eugen Petrescu, Dumitru Bondoc, Constantin Mănescu, Gheorghe Sporiș;
20 octombrie 2014, București, Academie- discursul de recepție al lui Gheorghe Păun/ Petre Cichirdan;
25 octombrie 2014, Bib Jud 2014, Memorial Dumitru Drăghicescu/ Ion Soare, Mihai Sporiș;
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(costul… „eliberării”) şi aici zelul celor puşi să execute, ca nişte arendaşi slugarnici, are ceva din marile
trădări şi din marile păcate ale oamenilor de pretutindeni, care între pieirea fizică a lor, a avantajelor
vremelnice, şi mântuirea prin jertfă, vor fi ales supa-vieţuirea în complicitate, poate şi cu nădejdea
răbdătoare a eliberării, cândva. Statul Român, total aservit noului stăpân, va fi decretat în spiritul
„tătucului”: cine nu-i cu noi, este împotriva noastră, este un bandit, este un duşman al poporului… !
Spre cinstea românilor au existat şi „bandiţi”, „duşmani ai poporului” despre care, stigmatizaţi şi azi,
mai credem aceste vorbe nedrepte, fiind încă sub efectul anestezierii, ori a intoxicării propagandistice.
Descifrarea acestui fenomen complex, sinusoidal, cu perioade arcuite peste generaţii, este cu atât mai
dificilă cu cât, revenind pe malul iniţial (al valorilor democratice şi pe terenul pregătit să le
reînsămânţăm!) vedem lucrurile cu un mental deja pervertit, construit în vreo două generaţii. Adică
tocmai noi, oamenii noi ai realismului socialist, produsele umane ale unui proces, trebuie să ne
dumerim asupra a ceea ce ne-a construit, ne-a pus vieţile într-un sincron al şuvoiului şi dobândiserăm
convingerea şi aderaserăm la o anumită morală a muncii că suntem pe calea cea bună. Greu are loc
dezintoxicarea, scăparea de patima drogurilor, vindecarea de bolile fără leac, mântuirea de blesteme!
Învăţul asiduu, pe drumul trasat din copilărie, ca un dresaj al automatismelor, greu îşi mai dobândeşte
dezvăţul, ca în înţelepciunea cu pietroiul aruncat nefericit în adânc pe care zece înţelepţi nu-l pot
scoate! Pare o imposibilitate îndreptarea în aceeaşi generaţie a unor lucruri care ne-au schimbat viaţa în
rău. Sunt multe nostalgiile după tinereţea noastră cu efervescenţa ei, cu atâtea lucruri minunate şi
inocente. Apoi în plină maturitate, viaţa îşi cere participarea implicată în fapte, numai de Dumnezeu
ştiute, el fiind judecătorul celor bune şi rele, într-o lege morală absolută, lucruri pe care, până la o probă
credibilă, contrară, a tot ceea ce am crezut până la un moment dat, le-am considerat necesare şi
morale.
Referindu-ne la evenimentele din Muntele Arnota (cu conexiune în întreaga ţară, după cum se
demonstrează în prezenta lucrare, cu dovezi consistente!), din iarna şi începutul primăverii anului 1949,
secvenţe din cuprinzătorul fenomen al rezistenţei româneşti împotriva noului regim instaurat în ţară,
trebuie să remarcăm, cu recunoştinţă, pe cel ce le-a adus în prim plan. Avem o şansă deosebită să se fi
aplecat asupra cercetării grupului de partizani din Arnota, omul locului, recomandat şi de alte lucrări
remarcabile, inginerul costeştean Dumitru Bondoc. Volumul impresionant de date, informaţii a avut în
autor un filtru şi un motor de inferenţă exersat şi detaşat de experienţele unor autori, partizani ai unui
sistem specializat şi aservit unor concluzii trase înainte de cercetare, prin contaminarea de la
prejudecăţile de mult zgâriate pe cortex. Suntem în faţa unor premise preliminare, just formulate şi
acestea coroborate cu alte file, nu puţine, ieşind acum la vedere, să ajute la descifrarea fenomenului
rezistenţei româneşti pentru pagina coerentă a istoriei românilor absentă din şirul demonstraţiei
demnităţii românilor.
Abia am început să ne trezim! Din miile de torţionari zeloşi, executanţi la ordin, aducem în faţa
copiilor noştri pe câţiva să poată crede că aievea au fost toate monstruozităţile şi monştrii sunt încă
printre noi, fără minimul regret şi apăsare de conştiinţă. Dar sistemul care i-a produs, care a procesat
deciziile, chiar cu făptuitorii doctrinelor şi cei ce judecau „bandiţii” şi „duşmanii poporului”, este lângă
noi, nereformat, cu metehnele aproape întregi. Veteranii de război, deţinuţii politici îşi ispăşesc şi acum
„vinovăţiile” spiritului românesc, angajat martir în continuitatea firii neamului. Sunt în continuare
damnaţi la sărăcie şi umilinţe inimaginabile în timp ce călăii lor îşi trăiesc opulenţele trădării, ba le-au
transmis moştenire fiilor, să ne cânte mai departe… aria calomniei. Datul vina pe „legionari”, aşa cum
fac partidele în rotativa la guvernare pe adversarii din opoziţie, cum dau vina cei ce nu-şi pot demonstra
competenţa, pe greaua moştenire, a rămas şi azi o foarte bună apărare, demonstrând de fapt că un soi
de neocomunism (şi cu internaţionalismul din scena planetară!) alimentează subtil resentimentul
antinaţional, anticorupţie, anti creştin-ortodox, anti devotamentului obştesc (să vorbim de taberele de
muncă!), fără a fi făcut cineva un proces corect unei mişcării, dincolo de crima politică şi contextul
acelei scene politice cu vânători şi vânaţi, cam prin toate partidele, ca şi azi, dar într-o rafinare a
linşajului, a execuţiilor publice! Naţionalismul de azi în luptă cu un anume internaţionalism, redefinirea
sistemului de valori democratice, nu prea poate da şansa unor analize obiective, fără o documentare cu
argumente incontestabile. Clasa politică de azi nu s-a depărtat prea mult de reţeta „frontului plugarilor”
culmea!, şi atunci de uniune naţională, ca şi forţa politică din scena de azi, dominată de cei iviţi, ce
blestem!, din „frontul salvării naţionale”, dar cu aceleaşi urmării:
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Partizanii din Muntele Arnota, parte a rezistenţei, într-un fenomen naţional

În lungul şir al istoriei neamului românesc au rămas multe momente insuficient decantate şi cu
povestea spusă, fie pătimaş, ori vădit angajată unei cauze obscure, unei legitimări conjuncturale.
Apropierea de locul şi oamenii cu memoria vie, atunci când preocupările într-un anume fel de cercetare
nu îţi dau pace, parcă împins din spate de-o putere nevăzută, te pune mereu în situaţia să dai răspuns la
întrebări, doar în aparenţă, nepuse. Quid prodest? Se întrebau latinii asupra necesităţii unor căutări de
răspunsuri, aparent fără un folos la vedere. Credem că un răspuns căutat şi conturat poate sluji unei
conştiinţe personale şi aceasta, din aproape în aproape, printr-o recurenţă a cercurilor din ce în ce mai
largi, se poate difuza neamului întreg, lipsit de adevărul despre sine, acela care poate să-i dea, prin
asimilarea tragicei experienţe, faptul mântuirii după care este însetată firea sa. În această necesitate se
înscrie această carte şi în acest sens se angajează autorul.
Cartea aceasta ne documentează o realitate dramatică dintr-o perioadă de cotitură abruptă a
cursului istoriei societăţii româneşti. Tocmai se schimbase brusc, aproape totul, cu răsturnare de sens.
Macazul politic se înroşise şi fostul sistem de valori, totuşi democratice, fusese uzurpat. Au fost tăiate,
altele strangulate, aproape toate firele de continuitate ale unui anume fel de-a fi al românilor.
Independenţa politică şi dreptul la autodeterminare fuseseră cedate unui centru de putere extern, cu
respiraţie internaţionalistă şi doctrină pe dos faţă de social-democraţia şi naţionalismul românesc,
tocmai abolite prin forţă. Sistemul propriu de valori (credinţă, tradiţie, patrimoniul cultural identitar
etc.), trebuia înlocuit cu modelul noului stăpân. Un sistem, ca un instrument al forţei, fără sentiment, se
va construi imediat în locul defrişat, desrădăcinat de cele seculare, pârjolit, sărăcit de infrastructura
economică
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29 octombrie 2014, Cenaclul Petale/ Dumitru Zamfira, Marian Pătrașcu, Violeta Scrociob, Dragoș
Călinescu, Ilorian Păunoiu;
31 octombrie 2014 Ziua Arhivelor, Medalion Constantin Zorlescu/ Sporiș Mihai, Cichirdan Petre,
Pătrașcu Marian, Dumitru Garoafă/ Ariel, Festivalul Național al Umorului- Nichi Ursei, Marinela Capșa,
Marian Pătrașcu, Gheorghe Cărbunescu;
5 noiembrie 2014, Medalion Gheorghe Cărbunescu, lansare CD „Tata”;
9 noiembrie 2014, Posada 1330, la Perișani/ reporter Gheorghe Sporiș, emisiune VTV, Florin Epure,
Mihai Sporiș;
26 noiembrie 2014, cenaclul „Petale”/ Dumitru Zamfira, Cristian Alexandrescu, Dragoș Călinescu,
Marian Pătrașcu, Ilorian Păunoiu;
28 noiembrie 2014, Bib. Jud, „Ziua Zilelor” simpozion dedicate zilei naționale, 1 Decembrie/ expoziție
dedicată primului război mondial (colaborarea româno-franceză) – Ionela Nițu, Gheorghe Dumitrașcu,
Mihai Sporiș, I.Șt.Lazăr;
3 decembrie 2014, Ziua națională a persoanelor cu dizabilități/ Dumitru Zamfira, Marian Pătrașcu, Elena
Stoica, Antonie Ceaușu;
10 decembrie2014, Medalion Dumitru Bondoc la Bib.Jud./Eugen Petrescu, Constantin Mănescu;
11 decembrie 2014 Întâlnirea cu bibliotecarii din jud. Vâlcea/ Valentin Smedescu;
16 decembrie 2014, Ziua bibliotecii din Călimănești/ Fenia Driva, Nicu Ghinoiu, Petre Cichirdan,
Gheorghe Dumitrașcu;
18 decembrie 2014, simozion despre neoharetism la Agenția Județeană pentru formare profesională/
reafirmare poziție – Dumitrașcu Gheorghe, Ion Soare, Capșa Marinela, Nicolae Daneș, Mihai Sporiș;
21 decembrie 2014 Ziua eroilor martiri din 1989, la Troianu-Copăcelu/ mesaj;
Prezența la Forumul Cultural , cu mici excepții, a fost de patru ori pe lună iar în cadrul Bibliotecii
Județene Vâlcea am fost prezenți la 54 de evenimente. Legăturile între membrii grupului din țară și de
departe se manifestă în spațiul virtual.
Exprimăm mulțumirile noastre tuturor celor ce au slujit obiectivele cercului, iubind necondiționat țara și
neamul românesc, dăruindu-se permanent, prin sacrificiul ofrandei personale pus în slujba tuturor.
Redacția

Omul de la porţile cărţii

A fost odată, demult, când soarele curgea şiroaie, potop de lumină şi lumea se oprise pe vârfurile
de sub cer să se ostoiască deluviul. Era ziua cea mare a târgului de lumină pe vremea când oamenii
stăteau de vorbă cu zeii şi puneau la cale, mereu, facerea, desfacerea şi refacerea lumii.
De curând se albise ceea ce fusese plănuit la ultima tocmeală. O lume nouă, după sorţii puterilor,
trebuia reaşezată, dar de unde să fie luaţi meşterii? Să-i luăm din ţara de piatră! Va fi spus Cronos. Să
dăinuie ceea ce este făcut bine şi nu trebuie distrus! Ba! Spuse altul, dintre cei mai revoluţionari: să
terminăm cu cele vechi! La vremurile cele noi să facem oameni noi şi să-i ursim meşteri! Altul îl va fi
combătut, constatând că înnoirea, fără legătură cu ceea ce a fost, este un adevărat cataclism, cu
sfârşirea rasei zeilor. Moira, zeiţa destinului, cu drept de concluzie şi putere asupra tuturor va fi hotărât.
Lumea trebuie să se schimbe, că schimbătoare sunt toate, dar trebuie să-şi ia de zestre toate cele
necesare! Se va naşte un meşter nou, din piatră, să nu uite temeiurile lumii vechi, să poată întemeia
rosturile cele noi! Va
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avea lumina neîncepută a naşterii, va fi botezat la nedeia soarelui, va duce cu sine lumina în priviri,
blândeţea pasului aşezat al urcuşului, căldura unei inimi cu foc viu şi iubirea semenilor! Apoi îl vom
rostogoli din vârful cel mai înalt să cunoască şesurile ca să se dumirească asupra meşteşugului! Fiecare
pas în realitatea adâncurilor să-i fie treaptă de urcuş pe scara de întoarcere la ceruri!
Cele trei ursitori vor fi fost acolo, vor fi primit porunca şi se vor fi pus la treabă, ca totul să fie aşa.
Cea responsabilă de facere, Torcătoarea, va fi ales cremenea din Ţara Loviştei, chiar din inima ei, din
satul Titeşti, şi-i va fi dat Făurarului, prin 22 Februarie 1934, sarcina să-i facă ghemul, cu numele şi
prenumele: Petre Petria. Desfăşurătoarea trebuia să găsească labirintul, coborând dinspre Titeşti, pe
Tărure pe la Bratoveşti, Clocotici, Racoviţa, spre Olt, evident cu… corabia destinului, pe marea
oamenilor, nu tocmai liniştită. Putea, de asemenea, să se furişeze, în rata înţesată de lume, prin
hăţişurile labirintului, prin Boişoara, Grebleşti, Câineni spre drumul de fier şi el dintr-un păienjeniş către
toate direcţiile… Lumina ursită, să mai poată povesti lumea raiului, a zeilor, chiar pe a lui Dumnezeu şi
el prigonit, arestat, de cei potrivnici, nu se mai putea afla decât în cărţi, iar meşterul cel nou, hărăzit cu
o misiune, trebuia să devină portar, cu cheile potrivite, la poarta cărţilor. S-a ţinut de el o viaţă întreagă,
ursitoarea, ca un înger păzitor să nu piardă cărarea. L-a obligat să-şi facă cheile potrivite pentru toţi
căutătorii luminii cărţilor: bibliografii, dicţionare, monografii, articole pentru recomandarea cărţilor şi a
autorilor, fondator de asociaţii pentru ucenicia viitorilor cărturari, sfătuitor altor confraţi de la porţile
cărţilor, de aproape şi de departe, apoi, chiar ziditor de cărţi pentru copii şi oameni mari. Confirmarea
celor patru decenii de viaţă în slujba bibliotecii publice şi a statorniciei ursitoarei, prin preajmă, ne-o
întăreşte un om chemat să facă, meteoric, casă cărţii şi să-i asigure portarii potriviţi: Dumitru Lazăr.
Acesta, în semn de preţuire va fi scris despre Petre Petria: „Întreaga viaţă a bibliotecarului Petre Petria
a constituit un tot unitar (viaţa omului s-a identificat cu cea a cărţilor), ceea ce a condus la multiple
dimensiuni ale întregii sale activităţi…” (vezi „Petre Petria – O viaţă închinată cărţii de un om al cărţii”
Ed. CONPHYS, Rm. Vâlcea, 1999, p.7). Misiunea fiind încheiată, cu un devotament şi eroism de
arhanghel, Curmătoarea firului vieţii, într-o zi, ca o posadă între lumi, le va fi spus celor doi arhangheli,
răspunzători atât de luptă, cât şi de informaţia necesară - şi ei paznici pe la toate altarele! – că atunci
când vor veni la hramurile pământenilor, în noiembrie 2013, să-l ia cu ei, pe cel cu destinul pământean
încheiat. Să-l ducă la alte înalte porţi de lumină.
Am fost acolo, atunci, când îşi va fi desfăcut toate legăturile. De-a împreună cu multa lume l-am
iertat, nu pentru firul său curmat de altcineva, ci pentru legăturile rupte cu lumea noastră, în care noi
am pierdut un oştean de nădejde, la vremea unor bătălii începute şi neterminate. I-am spus rămas bun,
nu adio, drumul său către cer fiind, în legea firii. I-am vorbit, i-au vorbit mulţi despre firul tăiat să se
poată înălţa la Tatăl, dar lăsând mumelor mărturia sa materială, să ne primenim la soroc şi cu cele
lăsate de sămânţă, ba chiar şi semnul marcat al timpului, cu numele şi prenumele, să nu le uităm . El
tăcea, tăcea… şi ne mustra într-un anume fel! Ceea ce am fost, ştiţi! Ceea ce am gândit, este scris! Ceea
ce ne-a făcut un timp tovarăşi de drum, cunoaşteţi! Părea că ne vorbea în muţenia lui. Deschideţi
cărţile! V-am lăsat cheile multora. Aş fi vrut să vă dau toate cheile, pentru toate căutările voastre, dar
nu se poate, aşa că v-am dat doar pe cele ale gândurilor mele. Deschideţi cărţile, acolo sunt întreg, cu
toată povestea mea! Acum sunt în paza voastră! Şi apoi, a plecat de-a împreună cu… trimişii, să dea
seama cerului.
Voi fi constatat repede nobleţea omului bibliotecii: Petre Petria, pe care apropiaţii îl alintau Tică,
alţii îi spuneau Ticu. Înainte de pensionare nu treceam mai departe către sălile Bibliotecii Judeţene
Vâlcea, decât după ce îi călcam biroul, unul în care lucrurile vorbeau de imensa frământare a
locuitorului. Ne-am ataşat repede unul de celălalt. Felul de-a fi al loviştenilor a uşurat lucrurile. Munca
neobosită, înţelegerea misiei sale publice, de mare importanţă întotdeauna, jovialitatea,
disponibilitatea, indiferent de câte avea pe cap, respectul vârstei şi experienţa celor trăite mi-au impus,
instantaneu, o anumită distanţa a respectului şi un fel anume de adresare. Cred că din această
curtoazie, impusă unic de Petre Petria, i-am devenit un fel de naş. El avea ca întâmpinare cuvântul :
„boierule!”. Pentru mine, loviştean get-beget, cuvântul boier are altă semnificaţie. Nu este stăpânul de
mari moşii şi sate al întinselor câmpii pe care lucrau clăcaşii. Zona de munte, locuită de oameni liberi,
stăpânitori în devălmăşie ai munţilor, văilor, plaiurilor nu avea diferenţiere socială mare între cei mai
înstăriţi şi ceilalţi. Titlul de boier era dat, în limbajul curent, unui om de vază al locului, ridicat în faţa
celorlalţi prin ceva care depăşea obişnuitul. Prin hărnicie,
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de asigurarea sănătăţii, a fost lung şi a început, ca şi sistemele de educaţie, în lăcaşele de cult, în
scriptoriile mănăstireşti, în tiparniţele şi tipografiile deservite de monahi şi grămătici.
Biserica de azi, cu inserţia ei în societate, dincolo de trăirea celor sfinte intra muros, ritualic, se
adaptează, luptătoare fiind, noilor provocări moderne. Conexiunea instituţionalizată, prin fire
nenumărate, unele numite parteneriate cu reprezentantele, persoane juridice ale societăţii civile, este
documentată şi ilustrată prin activităţile de stringentă utilitate publică, ca o transparentă dare de
seamă, dar cu virtutea unui îndemn la acţiune comună, pentru că Biserica este comuniune şi iubire
între semeni de acelaşi fel, aici referindu-ne la cuget şi simţire, nu la diferenţe rasiale, ori etnice.
Ilustrativ, generalizantă este sublinierea autorului: „Biserica noastră a reuşit să transforme profund
societatea, orientând-o spre realitate şi o împlinire mult mai adâncă, în Domnul nostru Iisus Hristos.
Oamenii veacului nostru au trebuinţă de mănăstiri , de monahi dispuşi la activitatea social-pastorală a
Bisericii.”( Monahismul românesc între tradiţie şi universalitate creştină p.138)
Partea centrală a lucrări este dedicaţia şi darul special al autorului pentru Sfinţii Martiri
Brâncoveni. Motoul, un citat din Sfântul Chiril al Ierusalimului : „Nimeni nu poate să ajungă la
Dumnezeu, decât ridicându-se prin jertfă” ilustrează şi clarifică prin familia domnului martir
semnificaţia sacrificiului, a jertfelor. O incursiune în istoria sacrificiilor ne readuce în atenţie pe cei
14.000 de copii sacrificaţi de Irod cel Mare, sacrificiul lui Matei Brâncoveanu, al copilului substituit spre
salvarea pruncului Constantin Brâncoveanu. Să remarcăm aici că sacrificiul amânat 59 de ani este
„binevestit” în 25 Martie 1714, chiar în săptămâna patimilor. Dar prin conotaţia lui Antim Ivireanul din
Didahii (vezi nota de subsol de la pag.99!), vestea anunţării naşterii, celei de-a treia, este adusă şi se
împlineşte în zilele, simbolizând anunţul arhanghelului Gabriel, privind imaculata naştere şi ridicarea la
cer a Maicii, din trupul căreia venim. Trup curat, spălat de apa cea mare, se întoarce la sânul Maicii şi
împreună urcă spre cer, Brâncoveanu Constantin, Domn Român şi Domn Creştin!
Jertfirea fiilor, amintind de jertfa primilor născuţi din Vechiul Testament, asumarea propriului
sacrificiu, iubirea model a Sfintei sale Familii, iubirea mai presus de sine, dincolo de iubirea celor
apropiaţi, datorată lui Dumnezeu s-a arătat imn de slavă prin toată frumuseţea izvorâtă din gândul şi
averea sa pentru permanenţa duhului, după cum respiră arta, cultura şi spiritualitatea sa. Odată cu
sfinţirea Brâncovenilor, ctitoriile lor s-au sfinţit, iar chipurile lor au devenit icoanele cele vii.
Salutăm cu bucurie cercetarea P.S Emilian Lovişteanul, oferită nouă aducere aminte, dar şi cuvânt
de învăţătură, să trăim în respectul celor înalte şi în iubirea deplină a celor sfinţite. Să remarcăm faptul
că evenimentul a avut loc cu binecuvântarea Î.P.S. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului şi că oficialii
politici şi ai puterii locale au fost o prezenţă decentă. Mulţumirilor aduse de autor, celor ce au făcut
posibil evenimentul, le adăugăm şi noi pe ale noastre pentru generosul Emilian Lovişteanul.
RGMD
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de Teoctist, atunci Mitropolit. Sincron, în liniaritate, timpul nostru l-a canonizat pe Ştefan, tot sub ruga
unui ierarh bucovinean: Patriarhul Teoctist. În această rememorare cu repere rotunde şi veacuri întregi
să mai amintim de Mircea cel Mare (cel Bătrân) care va umple cele şase veacuri coziene, peste patru
ani, în 2018, iar Sfântul Voievod Neagoe Basarab îl va urma pentru rotunjirea celor cinci veacuri, în
2021.
„Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”-2014, amintind de evenimentul de la Istanbul
din 15 August, 1714, adoptat de Patriarhia Română şi într-o tradiţională simfonie de Guvernul
României, a prilejuit , printr-o densă agendă a activităţilor cultural-spirituale, cinstirea sfinţeniei şi
eroismul unor personalităţi emblematice ale neamului, corolar al vieţuirii creştine în duhul Tatălui şi al
eroismului, ca iubire nesfârşită a mamei-ţară, mai mereu în anonimat. În acest context se înscrie şi darul
Episcopului Vicar al Eparhiei Râmnicului Emilian Lovişteanul.
Lansarea cărţii „Cuvânt şi Faptă în Lumina Evangheliei”- conţinând studiile şi cercetarea ierarhului
în domeniul istoriei Bisericii, a avut loc Joi, 25 Septembrie, 2014, ora 17.00 în Sala „Iosif Episcopul” din
cadrul Aşezământului Cultural-Pastoral „Sf. Ierarh Calinic”. Evenimentul, fără o mediatizare deosebită, a
adunat în sala amintită mulţime de oameni şi presa locală. Locul părea neîncăpător, dar spaţiile
învecinate au suplinit şi ele marea simpatie de care se bucură Emilian Lovişteanul în rândul oamenilor
de cultură ai Râmnicului, prezenţi în număr mare acolo. Tenta cultural-spirituală a momentului a fost
amplificată de grupul coral „Anastasis”, cu cântările sale psaltice şi recitalul unei tinere şi talentate
soprane, Monica Scurtu, acompaniată la pian de Lidia Stratulat cu un program… „ecumenic” (Ave
Maria, alături de muzică din opera clasică rusă, de inspiraţie religioasă!). Cartea a fost editată la Editura
Reîntregirea,2014, din Alba Iulia, editură acreditată CNSIS, confirmând rigurozitatea abordării ştiinţifice
şi standardul academic. Tipărirea s-a făcut la Râmnicu Vâlcea la CONPHYS, 2014, în condiţii de calitate
deosebite: coperte, grafică, scriere. Prezentarea publică, moderată de pr. Olariu şi susţinută de
argumentele competente rostite cu prietenie de Nicolae Chiper, vorbeşte prin sine, pentru cei ce au
citit-o, ori poate au fost participanţi la evenimentele unde parte din ea se cuvânta prin autorul ei.
Personal fusesem prezent la câteva conferinţe, dar multe alte informaţii îmi erau noutăţi şi desluşiri mai
proaspete.
Ni se pare bine aleasă această arcadă între Moldova şi Oltenia de sub Munte (cineva numind-o …
Bucovina Olteniei!). Aici putem vedea şi frumoasa asociere pe care o face geniul eminescian: „…
Rămâneţi în umbră sfântă, Basarabi şi voi Muşatini /Descălecători de ţară, dătători de legi şi
datini…”, fără să uităm, desigur, nici înrudirile dintre ei, aici amintind doar de cea a lui Mircea cel Mare
cu Alexandru cel Bun. Apoi arcada, ca un cerc al traiectoriei personale, drum de destin trasat între
Neamţ şi Râmnic, între Iaşi şi Craiova şi de aici, cine poate şti?, unde va fi al treilea punct de sprijin?...
să-i statueze altfel, misiunea unei vieţi în care s-a angajat să nu-şi aparţină sieşi, ci poruncilor de sus.
(evident întru zidirea noastră, a celor ce avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu!; dar şi pentru
mântuirea personală!)
Remarcăm sublinierea filonului sârbesc, cu influenţa lui Nicodim de la Tismana în cele două
principate româneşti. Intuim în grecizarea excesivă a Bizanţului, prin situaţia specială a Patriarhiei
Constantinopolitane, o mai mare aservire otomanilor şi prin linia sârbească, mai autonomă, şansa
supravieţuirii pe linia slavonă, până la o vreme. Fără a cunoaşte structura organizatorică a bisericii
pământene, relaţia ei cu domnia, nu ne putem limpezi procesul de rezistenţă românească şi prin
credinţa susţinută instituţional, dar şi prin lupta de partizani a sihaştrilor, pustnicilor, mai aproape de
duhul locului, ori a marilor mănăstiri înfipte în munţi la gurile de rai, unde se retrăgeau pentru vecie
domnii. Da! Prozelitismul catolic şi creşterea presiunii otomane au fost provocări permanente.
Prozelitismul este şi azi o problemă, din ce în ce mai complicată, pentru că … lumea în diversitate şi în
confuzia definirii libertăţii se secularizează agresiv, iar căile rătăcirii posibile s-au înmulţit. Aservirea
unor mari puteri - tot protectoare se numesc! – este şi azi modalitatea de-a fi între neamuri cu costurile
morale, materiale răsfrânte asupra noastră. Din carte desprindem şi rolul Bisericii noastre în formarea
cugetului naţional, în dobândirea statului naţional şi al propriei izbânzi de sub ierarhii, nu întotdeauna
binevoitoare cu noi, în registrul unei egalităţi fireşti între neamuri. Pagini de istorie modernă, parte din
ele mult timp ascunse, sunt aduse în atenţie cu o reflectare critică, lămuritoare. O expunere cu multe
pagini este rezervată misiunii social-filantropice, relevându-se caracterul istoric. Drumul de la Bolniţele
mănăstirilor, până la sistemele moderne
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(într-o lume de oameni foarte harnici!) pricepere (între oameni buni la toate!), lucruri pentru care era
ales conducător al obştii moşnene, cneaz, staroste, vătaf. Academicianul Răzvan Theodorescu, observă
pentru ţara dintre munţi a Loviştei pe, cel mult, boiernaşii, ridicaţi dintre moşneni, angajaţi, eventual, şi
pentru funcţii administrative locale. Cuvântul este consacrat de colindele locale, pe la casele oamenilor
de vază ai satului (la sorocul Crăciunului!), unde li se spuneau… „mari boieri!”Cinstirea celor importanţi,
în ceremonialul nunţii loviştene, este după mărimea „boieriilor”, adică a florilor albe, din pânză cerată,
care se pun pe pieptul nunilor, socrilor, mirilor şi al nuntaşilor, toţi deveniţi… boieri, după rangul impus
de ceremonial, şi recunoscuţi prin mărimea podoabei. Petre Petria era omul important, de vază, al Ţării
Loviştei şi nu putea fi salutat decât cu „Boier Petria!”. Prezentat astfel, foarte des, pe la manifestări
publice, emisiunile canalelor media, locale şi … tachinându-l aşa, cu multă plăcere, cred că i-am
personalizat eticheta. Şi la despărţirea finală, din faţa altarului Bisericii Sfântul Ion, din Râmnicu Vâlcea iam repetat vorba de alint, cu aceeaşi convingere: „un boier dintre cei mari, dintre oamenii iubiţi ai
Loviştei, pleca în ceata drepţilor : Boier Mare!”
Vorbeam de… rasa boierilor lovişteni, iviţi din piatră să poată modela curgeri, pe acolo pe unde ia dus soarta şi plângeam plecarea oşteanului la vremea eroică a Posadei, unde arhanghelii vor fi închis
porţile. Un şir, parcă fără sfârşit de eroi, au plecat în ultima vreme: Constantin Mohanu, Emilian Rouă,
Costea Marinoiu, Nicolae Mazilu, Dumitru Mitrana, Dragoş Serafim, Corneliu Tamaş, Vasile Roman,
Dumitru Bălaşa, Dumitru Panu Misăilescu, Gheorghe Stamate, Tudor Iosifaru, Mihai Scărlătescu,
Bartolomeu Anania, Aurel Zorlescu, Ilie Purcaru, Ionel Grigoriu, numindu-i aici pe cei cunoscuţi, de Petre
Petria, mulţi dintre ei chiar lovişteni, ori cu dragoste specială pentru Lovişte. Cei tineri le vor lua oare
locul, în acerbele bătălii, privind înnoirea mereu necesară dar, păstrând temeiul identitar? Nu avem
răspunsuri clare şi din acest motiv plângem oştenii… Să avem nădejdea că modelele lăsate în instituţiile
slujite, vor fi urmate, în cele bune, de tineri şi că aceştia nu vor lăsa misiunile încredinţate, fără ştafetă.
Apa trece, pietrele rămân martori la hotarele cu sfârşit şi nou început! Trebuie să spunem aici că
am fost în multe locuri alături de neobositul Petre Petria. În Loviştea noastră vom fi fost împreună, de
multe ori, la evenimentele de la : Titeşti, Perişani, Boişoara, Câineni, Racoviţa, Brezoi, Voineasa. Nedeia
de Sfântul Ilie, Posada 1330, Aniversarea jubiliară a gimnaziului de la Boişoara, lansări ale lucrărilor
monografice ale unor localităţi, expoziţii de carte, concursuri de creaţie dedicate şcolarilor, etc., vor fi
fost prilejuri minunate şi de neuitat. La Biblioteca de la Călimăneşti vom fi fost de multe ori oaspeţii
doamnelor Fenia Driva şi Georgeta Tănăsoaica. La Biblioteca Judeţeană, la emisiunile Tv, de cultură
(unde câţiva ani buni a fost un priceput realizator!) ale unor frumoase şi de neuitat duminici, am fost
buni parteneri. Ne vom fi onorat, reciproc, sărbătorile personale, când lansam public vreo nouă carte. În
cenaclurile şi asociaţiile culturale, în calitate de membrii, am fost pe aceeaşi lungime de undă. Ne-am
recenzat cărţile, declarând public emoţia şi satisfacţia, şi întotdeauna, în mod explicit preţuirea. În
„Omul trebuie iubit” (Ed. Adrianso, Rm.Vâlcea, 2006, p.64), chiar în ziua de Sânpetru a anului 1999,
făceam observaţia, privindu-l pe autorul cărţii „Corabia destinului”, că ni s-a arătat la vârsta acelei
destăinuiri: „un crâmpei din viaţa unui om dus în plutirea corabiei, într-un suflet sensibil, pentru ca o
minte raţională, meticuloasă să ni-l împărtăşească acum când avem nevoie de sinceritate şi felul de-a fi
al romantismului.”
Jos pălăria!, Boier Petre Petria, pentru viaţa ta, ca un ghem, deşirată cu folos. Ne vom împărtăşi
din spiritul lucrurilor lăsate de tine, şi te vom pomeni cu dragoste.
La pomenirea de 40 de zile (2014) pentru unul dintre militantii… cercului RGMD
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Dar din dar…

Am primit în dar cartea lui Vasile Ponea „Eu seamăn cu lumea” apărută la editura „Măiastra”,
Târgu Jiu, 2013. Un mărţişor ivit din spiritul fecund al Gorjului îmi va fi înnoit bucuria să constat că
oameni dăruiţi cu privirea limpede şi cuvântul potrivit sunt mulţi în preajma noastră şi că ei pot să ne fie
prieteni prin consonanţa gândurilor noastre şi mai ales prin intermedierea oamenilor cu ştiinţa să ne
pună împreună. Autorul cărţii, cu titlul împrumutat dintr-o inspirată constatare a lui Gheorghe Grigurcu
(op.cit.p.63-65!) ne este prezentat de cunoscutul poet şi editorialist, Ion Popescu-Brădiceni. Om de
cultură autentic, spirit critic obiectiv, îngăduitor cu cei ce se dedică fenomenului cultural cu bună
credinţă şi cu cheltuială de sine, în folos public, fără inhibiţie în raport cu etichetele şi ştaiful celor puşi
pe piedestal, în raport cu nivelurile, vezi Doamne!, de la … centru, Vasile Ponea ni se arată într-o carte
de dar, gând şi oglindă de reflexie, despre sine, despre lumea cu care şi el seamănă, în care trăieşte,
iubeşte, ia atitudine, are speranţe, deziluzii, în care cârteşte, dojeneşte, admiră, tot şi toate, cu
înţelegerea omului trecut prin multe, implicat în spaţiul cultural. Cartea sa structurată în trei secţiuni:
Şarje de viaţă, Gânduri de cititori, Interviuri se arată, simultan, sentinţă asupra evoluţiei stării de lucruri,
descifrări conceptuale, în lumea grabnic schimbătoare de după 1989 luată sub privirea sa înţeleptvăzătoare într-o evoluţie cronologică, între 1990 şi 2013, cuvânt de întâmpinare pentru oamenii de
cultură care au venit cu darul lor ( o carte, o expoziţie, o punere în scenă, o viaţă dedicată unei idei,
etc.) , apoi dialogurile tematice iniţiate cu interlocutorii aleşi, dintre cei aleşi.
Ce face cartea primită în dar? Punem această întrebare inspiraţi de eseul ”Cultură, civilizaţie,
modernitate”(p.39-44) în care ni se atrage atenţia: „Conceptul de cultură cuprinde trei momente
diferite: creaţia, difuzarea şi asimilarea.” Constată oamenii deosebiţi din câmpul cultural-spiritual al
Gorjului, geografic vorbind, pentru că orice îngrădire (autorul conceptualizează fericit şi despre limitare,
infinire etc.) este improprie dacă observăm spaţiul cultural în cuprinderea lui dincolo de limitele
arbitrare (vezi limba română, de exemplu, dincolo de graiuri şi specificul local!). Constată, spuneam mai
sus, cu obiectivare critică, ceea ce au adus în creaţie oamenii remarcabili despre care ne informează.
Dar cartea sa este o colecţie de recomandări şi îndemnuri publice să luăm seama, în folosul nostru, la
ceea ce se întâmplă în vecinătatea noastră şi la oamenii frumoşi pe care ceaţa ignoranţei, concurenţa
neloială a tehnologicului îi ascunde, sărăcindu-ne… Da! Ceea ce s-a creat trebuie să-şi găsească drumul
scurt către mediul rezonant, să ajungă la cei ce se nutresc cu spiritul viu al înconjurătorului. Difuzarea,
poate nu în sensul disolutiv al răspândirii în mediu, cât în a transmite mai departe informaţia, produsul
cultural (să folosim şi noi conceptul abrupt al OMC-ului - Organizaţia Mondială a Comerţului!) într-un
subtil proces osmotic, este momentul premergător lucrului final: asimilarea, cu tot ceea ce adaugă în
mintea cititorului. Am citit cartea, cu specială luare aminte asupra textelor dedicate unor personalităţi
cunoscute apriori: Dumitru Bălaşa, Valentin Taşcu, Gheorghe Grigurcu, Florin Saioc, Dumitru Dănău, Ion
Mocioi, Nelu Vasile, Nicolae Dragoş, Ştefan Stăiculescu, Paul Popescu, Ion Popescu – Brădiceni, fiind în
contact cu mediul cultural gorjean prin revistele sale culturale, cu atâta emulaţie şi valoare adăugată,
fără graniţe formale, în dezbaterea marilor teme ale panteonului românesc şi ale celor cu vibraţie
specială în Gorj: Constantin Brâncuşi, Tudor Arghezi. Am descoperit nume şi creaţii, competent
recomandate, pentru a le cunoaşte şi a vorbi despre ele. Ducem cu bucurie vorba despre ele,
adăugându-ne procesului cultural al… difuzării pentru necesara lor asimilare. Cartea lui Vasile Ponea
seamănă cu cărţile multor vâlceni. Subliniem acest fapt pentru a arăta că, într-adevăr, omul seamănă cu
lumea şi că o anumită cauzalitate, corect descifrată de Vasile Ponea în eseurile sale, adevărate
editoriale, produce manifestări, atitudini similare. Nicolae Mazilu, Petre Petria, Ion Măldărescu, au fost
cronicarii de serviciu, multă vreme, ai mediului cultural vâlcean, iar Petre Cichirdan, să dăm un singur
exemplu, este unul dintre cronicarii de serviciu al evenimentelor culturale, o atitudine angajată, aflată
acum în scenă.
Cartea primită în dar este o vedere largă asupra darurilor oamenilor, cărţile, ideile, iar minunarea
noastră? Constatarea, imensă bucurie!, că sunt atâţia oameni cu har, cărora, dar din dar, trebuie să le
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renaşterii culturale care ne-au fost aproape: Dan Panu Misăilescu, Dumitru Bălaşa, Tudor Iosifaru,
Corneliu Tamaş, Mihai Scărlătescu, Aurel Constantin Zorlescu. Înfinţarea societăţii culturale a însemnat
un cenaclu funcţional condus de Mioara Comănescu, o revistă culturală “Povestea Vorbei”, condusă de
Doru Moţoc (fost preşedinte al societăţii literare!), Ion Soare. Pentru diversificare au fost critici interne
pentru prea multele… direcţii, managementul societăţii fiind catalogat “directorial”. Pentru a evita
derapajele şi democratizarea structurii am impus durata maximă pentru exerciţiu prezidenţial, de 2 ani.
Aşa s-au succedat la conducere : Sporiş Mihai, Costea Marinoiu, Ion Măldărescu, Costea Marinoiu, Petre
Cichirdan (interimar!), Nicolae Dinescu.
Societatea prin membrii ei a stat şi la baza fondării unor organizaţii noi, parte dintre membrii
repoziţionându-se: Forumul Cultural al Râmnicului ( Ion Soare, Ioan Şt. Lazăr; dezbateri civice),
Cafeneaua literară, cu supliment cultural în Monitorul de Vâlcea (Mircea Monu), Cultul Eroilor (Călin
Matei, Eugen Petrescu ; pentru cinstirea eroilor şi cercetări istorice!), Pons Vetus (Marian Pătraşcu;
pentru dezvoltarea economico-socială a Ţării Loviştei!) Liga Scriitorilor (Petre Petria), Veteranmont
(Gheorghe Sporiş); „Artemis”(Ion Măldărescu), Intolpress şi Ars Mundi (Petre Cichirdan), Cercul de la
Râmnic: „România: Grădina Maicii Domnului” (Mihai Sporiş), Academia Olimpică (Nicolae Dinescu) etc.
A existat tendinţa, şi aceasta există în continuare, a celor ce sunt în mai multe locuri să încurce, regulile
de funcţionare şi să acţioneze partizan, cu efecte nedorite, lucru de care nu a scăpat nici revista
„Povestea Vorbei”, nici funcţionarea democratică a societăţii culturale, la un moment dat. Iată de ce
trebuie salutată manifestarea transparentă, cu cărţile pe faţă, a unei organizaţii de evident interes
public. Dar, ca să nu semnăm cecuri în alb, va trebui să vedem cum se va mişca în continuare societatea
cu noua sa conducere, aleasă fără dubii, de data asta foarte democratic (s-a vorbit de-o unanimitate!).
Semne bune se întrevăd! Capacitarea sponsorilor, recâştigarea unui interes media, prezenţa în reţeaua
on line, foarte activă, numărul mare de noi membrii, mulţi tineri, un nouă vector media „Anton Pann”,
sediu nou, parteneriate credibile (Ariel, Bibliotecă, Muzeu etc.) şi entuziasmul specific tuturor înnoirilor.
Succes tuturor întru slujirea culturii şi devotament pentru faţa văzută a lui Anton Pann…
Septembrie, 2014, Biblioteca Judeteana

Cuvânt şi faptă în Lumina Evangheliei, darul P.S Emilian Lovişteanul

Anul 2014 este o bornă a veacurilor şi o fericită rotunjire de cercuri. Se împlinesc 360 de ani,
atâţia câte grade are un cerc închis, de la naşterea după trup a lui Vodă Constantin Basarab
Brâncoveanu şi 360 de ani de la naşterea întru cele veşnice a lui Vodă Matei Basarab. Într-o liniaritate a
curgerii momentul adormirii năprasnice, într-o zi consacrată naşterilor în cer – 15 August, 1714 se află
azi la trei lungimi de veac: 2014. Numărătoarea, în linie dreaptă, ori încercuirile, ca nişte îmbrăţişări
iubitoare fac posibile întâlnirile gândului nepoţilor cu ale bunicilor, demult suiţi la ceruri. Atunci iubirea
adevărată de moşi, de moşia cu numele ei de ţară, ne freamătă şi trebuie să o mărturisim ca pe o
datorie sfântă. Ţineţi minte cuvintele lui Ştefan care v-a fost baci…! Ne îndemna marele actor Gh.
Calboreanu prin cuvintele lui Delavrancea din „Apus de soare”, trăindu-l pe cel, cu direptate, trecut în
rândul sfinţilor. Cuvintele lucrează prin porunca divină şi devin… fapte. Mănăstiri, ca locuri unde
omenescul stă faţă către faţă cu dumnezeirea, slujind focul cel viu al vieţii, mărturisesc pe marele Domn
Ştefan cel Mare şi Sfânt. Între acestea Mănăstirea Neamţ se arată îmbinare fericită de izvor culturalspiritual şi trăirea modelului spre a fii cuminecare celor însetaţi. În linia dreaptă, cu doar zece ani în
urmă, marcasem cinci veacuri întregi de la trecerea la Domnul cel Mare, în 2 Iulie 1504, a celui ce va fi
fost uns cu toată… Direptatea întinsei Moldove cu neamul ei ales,
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Jandarmeria, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria”, Filiala locală, Biblioteca Judeţeană,
colaborând direct la eveniment. O sală plină confirma succesul! Este un lucru important încercarea de
recredibilizare a societăţii după unele derapaje de prin 2012, pe care nu le mai relevăm în cauzalitatea
lor, dar care plasaseră o societatea culturală într-o anumită percepţie publică, nu tocmai favorabilă,
creând un nou motiv de discordie în câmpul nostru cultural local şi aşa destul de îngust. S-a exprimat
acolo dorinţa de înnoire, întinerire, modernizare a comunicării, apelul la creşterea calităţii (George
Voica!). Mesajul invitaţilor a fost consistent! Neagu Udroiu ne-a relevat spiritul complex al acestei
mărci de valoare şi relevant pentru Râmnic: Anton Pann, pe care societatea culturală care şi l-a ales
patron şi pe care trebuie să-l cinstească, aşa cum s-a angajat şi cum realitatea şi atitudinea vâlceană, în
mod lăudabil o demonstrează; Nicolae Melinescu ne-a subliniat rolul major al culturii în viaţa unei
societăţi şi importanţa slujirii oneste, fără otrava propagandelor aservite, a celor autentice, cu încredere
în valorile noastre perene : limbă, credinţă, patrimoniu spiritual-cultural incontestabil. În proiecţie
permanentă au fost arătate celor prezenţi imagini de la acţiunile societăţii, la un moment dat
comentate de Violeta Scrociob, pentru relevarea diversităţii acţiunilor şi a ariei de desfăşurare. Aici
Nicolae Dinescu va fi amintit şi despre descinderea la Sliven, în Bulgaria unde se va fi născut, cândva,
Anton Pann.
Momentul ales, amintind de o schimbare de paradigmă şi de un nou exerciţiu al puterii globale
este al unei cotituri dramatice. Pe 11 septembrie, cândva, două turnuri care urcau la cer vor fi fost
doborâte de potrivnici, să schimbe nişte rosturi existenţiale ale planetei. Dar s-a adeverit în timp că
orice încercare de uzurpare a celor bune înainte de o anumită vreme rămâne un atentat trecător, din
care se învaţă, iar cele uzurpate se pot reconstrui. Acestui moment, cu semnificaţie, la scară, pentru
societatea culturală am dorit să-i restitui partea de istorie la care am participat.
Dacă spiritul lui Anton Pann domină cultura română de peste un veac şi jumătate, cu multele
schimbări de macaz, relevând feţele lui multiple, istoria recentă a societăţii culturale, organizatoarea
evenimentului, ca lucru formal, pipăibil, este conţinută de naştere, botez şi faptul înregistrării explicite,
că altfel nu se poate vorbi despre o istorie demonstrabilă. Feţele lui Anton Pann se puteau numi în timp:
I.L.Caragiale, Clubul Umoriştilor, Cenaclul literar, ori Societate Literară “Anton Pann”, Librăria “Anton
Pann”, Casa “Anton Pann” Teatrul “Anton Pann”, ba chiar Societatea Culturală “Anton Pann” . Nu avem
dreptul să negăm continuitatea spiritului Pepelei “cel isteţ ca un proverb”, remarcată de geniul
eminescian când vorbeşte de cei ce au scris o limbă “ca un figure de miere” şi să nu observăm că
Râmnicu Vâlcea îi respectă numele şi că actualul imn naţional dă glas patosului său revoluţionar
manifestat şi în Zăvoiul nostru. De accord, întru-totul că Anton Pann a fost acum 31 de ani patronul
Societăţii literare şi că acest reper nu trebuie uitat în cronologia istoriei spiritului său, ca o dovadă a
prezenţei sale în Râmnicul care i-a protejat şi casa memorială, nu fără eforturi speciale. Şi atunci, şi mai
târziu, oamenii de cultură şi l-au ales patron, din dragoste pentru ceva semnificant cu durabilitatea
verificată în timp. În spiritul adevărului spunem aici, am făcut-o şi cu ocazia evenimentului, nu pentru o
polemică gratuită, ci pentru clarificare că actuala Societate Culturală “Anton Pann” s-a născut în 1999,
înregistrată cu numele acesta, pentru rosturi culturale (cu statut, sediu, membrii ) la tribunal. Înfinţarea
s-a făcut, tocmai pentru recuperarea patronului uzurpat în 1989 şi luând modelul Societăţii Literare, un
fel de bunică, cu doar 16 ani mai mare, după ce media locală, bine întenţionată, voia să ne ofere un…
etalon de societate teleliterară, dar dependentă de structura media. Fondatorii din 1999, parte din ei
foşti membrii ai societăţii literare, au hotărât lărgirea sferei de cuprindere dincolo de doar literatură.
Chiar Anton Pann îşi lărgise influenţa peste oraş. Casa îi era la Muzeu, un teatru îi luase numele, avea
şi… librărie, statuie, ba lumea şi-a adus aminte de autorul muzicii imnului şi parlamentarii Vâlceni
obţinuseră legea pentru serbarea imnului naţional, iar în Zăvoi se adăugase însemnul. Naşterea, poate
renaşterea în noua formă, este un moment cu unitate, de timp, loc şi context. Am subliniat la
eveniment că suntem la a 15-a aniversare a Societăţii Culturale, neuitând să spunem că “bunica”, poate
“sora mai mare” ar fi împlinit dacă nu ar fi fost ucisă în 1989, vârsta aniversată, de intenţia bună a
organizatorilor. Am amintit acolo pe cei plecaţi… dincolo, foşti membrii ai acestui nou început şi îi voi
reaminti fără omisiunile involuntare de la eveniment: Ionel Grigoriu, Dumitru Mitrana, Constantin
Deaconu, Şerban Andronescu, Dan Ion Predoiu, Alexandru Mircescu, Gelu Păltineanu, Costea Marinoiu,
Nicolae Mazilu, Petre Petria, Ion Cotulbea, Gherasim Cristea. Amintim aici şi alţi susţinători ai acestei
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ducem gândul şi vestea despre faptele lor frumoase, la alţi oameni. Să facem ceea ce Vasile Ponea, un
adevărat cronicar de serviciu, în interesul oamenilor, o face demult. El ne spune cum să ne regăsim
chipul personal în chipul lumii şi ea creaţie a lui Dumnezeu. Credem că i se potrivesc versurile lui Dante
pe care i le dedicăm din cea mai… divină „poveste”(Paradis,Cântul 33, în traducerea lui George Coşbuc):
„Precum un geometru s-adânceşte
Să măsure un cerc şi trudă pune
Şi n-află-acel principiu ce-i lipseşte,
Aşa fui eu cu nou-apariţiune.
Voiam să văd care-i raportul lor,
Cum poate chipu-n cerc să se-mpreune…”
Chipurile cele multe, chipuri personale, respiră ceea ce Dumnezeu s-a dat chip tuturor! Prin Vasile
Ponea toate acestea compun chipul lumii în care el s-a descoperit parte şi ne-a declarat asemănarea… Îi
mulţumim pentru darul său, primit într-o zi de mărţişor.

E bine şi mai târziu!

O excepţională expoziţie de navomodele a fost găzduită de Muzeul Judeţean „Aurelian
Sacerdoţeanu” în perioada 12 Dec., 2013 - 15 Ian. 2014 : „Epopee Navală”. La iniţiativa directorului
instituţiei, Claudiu Tulugea, în holul parterului muzeului de istorie, unul foarte generos, ca o adevărată
sală a motoarelor vreunui vapor modern, şi cu contribuţia unor realizatori/colecţionari de navomodele
s-a expus public o inedită colecţie de corăbii şi machete navale, alături de un consistent material
documentar: afişe, schiţe, desene, fotografii, pavilioane etc., foarte bine prezentate tematic şi în
perspectivă cronologică.
O adevărată lecţie de istorie, una extrem de prietenoasă şi uşor de înregistrat de cei interesaţi a
fost ocazionată de Râmnicu Vâlcea, oraşul lui Mircea cel Bătrân, cel care a dat numele „navei şcoală…
Mircea” şi institutului de marină de la malul mării, pentru instruirea marinarilor militari ai României. A
fost incomparabil mai fericit promovată, decât expoziţia cu reptile (chiar dacă aceasta îşi va fi avut o
contribuţie pozitivă la săracul buget al subfinanţatei instituţii!), aici discutând în raport cu misiunea
pentru care există acest serviciu public… judeţean.
Perioada aleasă ar fi avut impactul scontat (trebuie spus aici că audienţa a fost sub aşteptări!),
chiar în vacanţa elevilor şi profesorilor, a sărbătorilor: de Crăciun, Anul Nou, Sf. Ion, dacă parteneriatele
instituţionale ar funcţiona în judeţul Vâlcea, dacă parteneriatele cu societatea civilă ar fi folosite pentru
a apropria societatea de instituţiile ei, dacă un anume marketing al produselor culturale (această
expoziţie, încadrându-se la categoria unora de mare lux, având un nesperat caracter internaţional şi o
încărcătură de creativitate indiscutabilă!), componentă a unui management performant, modern ar fi
promovat, ca semn al adaptării la timpul real al reacţiei unui mediu foarte dinamic. Nici presa locală,
care se pretinde… pe fază, nu şi-a ratat ratingurile pentru, şi-o fi spus, ceva… fără importanţă.
Inspectoratul Şcolar, în avalanşa schimbărilor pe criterii politice, în instabilitatea strategiilor şi
programelor şcolare, nu mai are demult privirea în ograda proprie, cât în frontul politic al propriilor
combatanţi, foarte mulţi fără nicio abilitate, mai mult încurcând procesul instructiv-educativ, aici
exemplele sunt multe (unele devenite scandaluri publice naţionale!). Cât despre parteneriatele la care a
fost invitat şi a răspuns zice-se favorabil, nu s-a prea întâmplat nimic! Sunt multe exemplele… ! Aici ar
trebui să se întrebe Preşedintele în exerciţiul al Consiliului Judeţean, Prefectul, ca şef al
deconcentratelor! Au mai făcut-o? Mă tem că nu! Şi atunci de ce ar face-o? Am expus contextul pentru
ca să se poată trage concluziile şi să nu mai fie omorâte cu atâta indiferenţă, uneori incompetenţă,
proiectele valoroase spre care întinzi doar mâna şi îţi rezolvi misiunea pentru care
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eşti plătit din bani publici, ba chiar devii eficient şi prin resursele atrase de la voluntari, îţi câştigi o bună
imagine publică, etc.
Noroc cu iubitorii împătimiţi de navomodele, de istorie, care îşi cheltuiesc resursele personale,
multe şi diverse, să ni le pună la dispoziţie, mură în gură. Expoziţia despre care vorbim, este darul
inspiraţiei gazdei, Muzeul Judeţean şi al realizatorilor celor expuse: Richard Dyer (cetăţean britanic din
Portsmouth şi rezident în Râmnicu Vâlcea!), Gheorghe Târcă, Adrian Şuiu (sufletul proiectului, cândva
marinar-maşinist în marina română!), Ion Oprea, Gheorghe Voina, Claudiu Bălan, Costel Iordănescu,
Cristian Mihăilescu. Sugerăm instituţiei muzeului să-şi promoveze cu mai multă insistenţă proiectele
(acesta fiind dovada nu doar a inspiraţiei cât şi a unei dorite deschideri, către ineditul care poate atrage
publicul înspre muzeu!), şi să-şi adapteze ofertele de interes pentru creşterea numărului vizitatorilor
care trec pragul, inclusiv cu o contribuţie în susţinerea unui buget, prea anemic, pentru supravieţuire.
Am aflat despre acest eveniment, imediat după Crăciun, de la unul dintre organizatori. Am vizitat
expoziţia şi m-am interesat la asociaţiile, pretins culturale, invitate prin conducerile lor la eveniment,
inclusiv la vernisajul din 12 Dec., 2013 şi am aflat că au de gând… pe 14 Ianuarie, 2014, adică în
penultima zi, înainte de închidere şi mi-am zis că este bine şi mai târziu, dar cu regretul că cei avizaţi nu
pot deschide ochii, trezi interesul celor mulţi şi de prin preajmă. Este valabil şi pentru Forumul Cultural
al Râmnicului (aflat în vacanţă până pe 9 ianuarie! O fi bine?), care se plânge că nu are tineret în
rândurile sale! Cu aşa viteză de reacţie se pot explica multe! Dar Seniorii?, selecta asociaţie vâlceană, cu
atâta materie cenuşie şi experienţă, care ştie mai bine decât oricine resortul formativ-educativ, ce
semnal o fi transmis? Despre celelalte nu vreau să mai vorbesc şi se cunosc bine motivele… Când
credeam că nu mai este nimic de făcut primesc vestea că revista Cultura vâlceană, nu a lipsit de la
eveniment, ba chiar îl furnizează on line, adică în timp real, pe … planetă. Vocea britanicului şi a exmarinarului, de lângă exponatele lor se vor auzi oricând un vizitator va cerceta imperiul virtual cu cheile
de intrare potrivite şi mai ales, cu mult interes pentru eveniment excepţional. Mulţumim Ars Mundi şi
redacţiei revistei, că n-a apucat-o somnul, că nu îşi ia concediul, că trudeşte pentru scopul declarat şi
respectat: cultura în general!
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Prima dragoste…

A mai apărut o carte. O aşteptam. Ne fusese promisă. Viorel Popescu, o personalitate a cetăţii
noastre, a mai scris câteva file din lunga sa poveste trăită. El ne spune că ar fi una din cele trei, aici fiind
vorba de cărţi, fiecare cu mai multe povestiri. Pentru cei mai tineri definirea personalităţii credem că
este foarte necesară într-o vreme când titlurile se acordă ieftin, fără acoperire şi de foarte multe ori
fraudulos şi prea uşor îngurgitate de cei uşor manipulabili.
Autorul nostru este un reputat medic, cu mii de operaţii la activ, azi conferenţiind itinerant tot în
slujba sănătăţii noastre, prin toată ţara cu noutăţi… mondiale. Este după cum se arată şi în noile cărţii
(trei într-un an!) un reporter în câmpul vieţii. Este unul licenţiat pentru acest lucru, exersat de multe
decenii în arta reportajului. Om cu dublă licenţiere din vremuri în care trebuia să transpiri serios pentru
diploma de la ziaristică, ori pentru cea de la medicină. Un talent afirmat şi în manifestările culturale,
publice pe scene naţionale adăugat celorlalte, să nu profileze, credibil, o personalitate? Să ne bucurăm
că avem astfel de oameni printre noi şi să-i preţuim, citindu-le cuvintele dăruite. Am numit această
recomandare „Prima dragoste” pentru că înainte de-a fi fost excepţionalul medic, Viorel Popescu a fost
un reporter de mare succes la ziarul care relata construirea celei mai mari amenajări hidroenergetice
din România, Lotru, una dintre prea puţin cunoscutele minuni ale lumii tehnice, cu care România ar
trebui să se mândrească. La Lumina de pe Lotru ,tânăr fiind, s-a îndrăgostit de reportaj, de mioare şi de
câte alte lucruri frumoase atunci când totul freamătă în tine şi aveai energiile disponibile. În cartea
apărută la Ed. FORTUNA, Rm. Vâlcea, 2014, „3 în1… şi ceva” autorul, personalitate autentică, revine
inspirat reporter, la prima dragoste. Priveşte acum în jurul său şi observă atâţia oameni cumsecade,
valoroşi şi ni-i aduce în reportajul său să-i cunoaştem şi altfel decât ne intoxică media propagandelor
războinice, numai cu venin şi cu otravă. Omule îți mulţumim pentru profilaxia pe care o faceţi...
sănătăţii noastre culturale şi prin cuvântul ziditor al reportajului.

Feţele lui… Anton Pann

Când este vorba de spiritul lui Anton Pann trebuie să te clarifici, apriori oricărei acţiuni pe care
vrei să o întreprinzi, pentru a nu cădea în plasa hâtrului (precum a fost cel invocat!), fără egal, folosit ca
o monedă valabilă în lumea oamenilor, cu atâtea poveşti vorbite, meşteşugite, ademenitoare cu
foloase evidente pentru cineva anume, în niciun caz pentru cel invocat. La nicio pomană, niciodată,
sfântul patron suit la cer în lumea informală, nu poate fi prezent la banchet. Pomenirea, adică vorbele
de aducere aminte sunt singurele primite de cei pomeniţi. Sunt bine primite dacă ele sunt rostite în
adevărul lor incontestabil, cu toată buna credinţă şi cu dragostea care te poate lega special.
În 11 septembrie, 2014 , Societatea Culturală Anton Pann, prin noua sa conducere, aleasă cu
câteva luni în urmă, a organizat un eveniment public la Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul”cu
scopuri multiple, obiective, în mare măsură atinse. O ieşire în spaţiu public, extins prin prezenţa, foarte
generoasă a mediei, a unor invitaţi din judeţele vecine, a unor personalităţi recunoscute în ţară (Neagu
Udroiu, Nicolae Melinescu) înseamnă din capul locului, dorinţa unei transparenţe în manifestarea unei
societăţi culturale şi acest fapt trebuie subliniat. Momentul, deşi ales din dorinţa unei aniversări (vom
detalia mai încolo acest lucru!) a fost o fericită trecere în revistă a stării de fapt, a intenţiilor pentru
viitor, a conexiunilor cu societatea civilă şi cu in instituţile din peisajul cultural local. Acolo au fost bine
reprezentate: Forumul Cultural, Teatrul Ariel (momentul de la Casa Anton Pann!), Direcţia pentru
Cultură, Teatrul Anton Pann,
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În slujba „poporului istoric”, prinosul tuturor sfinţilor români

Se zvârcoleşte, încercând să-şi lepede pielea cea veche, balaurul imperial răsăritean eclozat în
stepele fără sfârşit pe vremea lui Ivan cel Groaznic. Imperialismul „democratic” îşi lustruieşte solzii,
amintindu-şi de sămânţa etnică însămânţată în ogor străin, precum Crimeea, multă vreme tătărească;
în estul Ucrainei, stat cu identitate recunoscută internaţional în drum spre democraţia adevărată, după
cum este percepută Uniunea Europeană. Scenariul, cu provocări de două parale, fusese exersat mai
demult prin Caucaz, dar şi în Transnistria, acum douăzeci şi doi de ani (1990-1992). Imperiul Rus se
zvârcoleşte din nou. Scoate flăcări pe nări. Doboară avioane civile. Învrăjbeşte prin intoxicare mediatică,
instrumentează ura, punând de încăierare interetnică, chiar fratricidă, între nişte oameni care îşi vedeau
paşnic de viaţa lor. El, balaurul imperial se jură că nu o face, însă este văzut limpede, de cei ce ştiu să
vadă şi cele ascunse.
În perioada când se „cocea” conflictul din Crimeea, se termina de scris o carte-document, privind
modul de acţiune al Federaţiei Ruse: „Eroii de la Nistru”, scrisă cu autoritatea celui implicat în
evenimente, colonelul Anatol Munteanu. Între momentul editării la Editura Favorit, Bucureşti, 2014 şi
acela al citirii, Crimeea fusese deja înghiţită, iar în estul Ucrainei tragi-comedia - cu „separatiştii” de
capul lor, înarmaţi până-n dinţi şi „specialişti” civili… în arta războiului, actori de serviciu! - se juca cu
multă vărsare de sânge, şi din nou, Rusia nu-şi recunoştea iniţiativa, în „dragostea” ei pentru „fraţii”din
alte state independente.
Momentul ales pentru scânteia ca un gong, anunţând o piesă clasică, a fost ca şi în cazul primirii
Moldovei în ONU (Martie 1992!) ori alegerea aderării la NATO a Georgiei, opţiunea Ucrainei pentru
aderarea la Uniunea Europeană. Cartea lui Anatol Munteanu apare într-un moment când poate fi mai
uşor înţeleasă în adevărurile ei cutremurătoare. Pentru a ajunge la cât mai mulţi, la cât mai multe
neamuri, adevărul ei, având putere de generalizare şi de devoalare a minciunilor imperiale, indiferent
de culoarea imorală a oricărui imperiu în timp şi spaţiu, trebuie dusă la toţi românii, pe ei privindu-i în
mod direct, şi prin traduceri în multe limbi străine, în lumea largă, departe. Adevărul dus departe poate
paraliza balaurul, foarte puternic informaţional, lipsindu-l de intoxicarea mediatică şi manipularea
oamenilor de bună credinţă.
Iată-ne consonanţi ai unui adevăr ce trebuie strigat cu toată puterea, de cât mai mulţi şi cât mai
departe, aşa cum a izvorât el din trăirea şi reflecţia românească a lui Anatol Munteanu. Mesajul
autorului exprimă o voinţă personală într-un limbaj necenzurat de vreo regulă diplomatică, ori vreo
uzanţă consacrată a oficialului îngrădit de vreun domino… inevitabil. El respiră autonom,
nonguvernamental, emoţional (ca orice trăire la tensiunile remanente, toată viaţa!), evident subiectiv,
dar cu asumarea responsabilă şi probatorie a celor relatate; iraţional, în sensul credinţei în Dumnezeu şi
al iubirii sale pătimaşe pentru „poporul istoric” al românilor, cu rădăcini adânci în substraturi cu getodaci nemuritori. Cum pământul acesta, mamă a neamului de oameni statornici, strigă prin tribunii săi
povestea adevărată a unor fii aleşi, iată-ne vestitori cu aceeaşi simţire a înnoirii calendarului cu noi sfinţi
români: „Eroii de la Nistru”. Cartea dăruită se arată, din această perspectivă, un pomelnic pentru
neuitare, iar noi ne asumăm misiunea să-i lărgim aria de strigare a numelor, ca un apel de onoare, în
„România- Grădină a Maicii Domnului” cum se numeşte cercul nostru informal, ivit la Râmnicu Vâlcea
chiar cu scopul de-a vorbi frumos despre români şi faptele lor, despre suferinţele şi bucuria trăirii ţării
celei mari a „neamului istoric”. Vrem să depunem mărturie istoriei cu scadenţe, luând în ajutor
adevărurile venite spre noi, despre pătimiri şi frumuseţea sacrificiului, aducând mulţumiri lui
Dumnezeu, singura instanţă atotvăzătoare şi absolută a legii morale, garant al demnităţii unui neam,
pentru permanenţa noastră în istorie şi izvorul nesecat de eroi, să o ţină vie. Să relevăm aici că din
nevoia unei dezbateri civice, necenzurate, în Râmnicu Vâlcea a apărut prin 2001 un Forum Cultural care
îşi asumă cercetarea istorică (are revista „Studii Vâlcene”) şi luptă pentru scoaterea din uitare a unor
pagini de istorie, încă cenzurate de potrivnici, pentru scoaterea din conul de umbră a unor personalităţi
semnificative, deliberat ascunse, ori şterse din memorie prin condamnabila lipsă de pomenire. Lupta
noastră se duce şi pentru canonizarea unor drepţi, dintre marile personalităţi istorice aflate în
panteonul neamului istoric. Acolo îşi vor fi adăugat numele şi eroii de la Nistru şi vor fi legitimaţi de
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povestea lor, ca un laudatio, scrisă cu iubirea autorului, dar mai ales cu sângele vărsat, şi revărsarea de
iubire pentru pământul sfinţit şi el.
Cartea pe care o recomandăm, după citire, recitire, şi din nou lăcrimare, este un elogiu al
eroismului, unul incandescent, arzând dintr-un izvor cu sânge tânăr, uneori nenuntit, alteori scurs
înainte de-a fi văzut ramurile tinere tocmai sădite, ieşind la lumină. Este un elogiu adus
supravieţuitorilor uitaţi nemeritat în suferinţa lor dobândită din dragoste, dar demni în înţelegerea lor
pentru vremea şi păstorii ocazionali (poate legaţi de mâini şi de picioare, poate năimiţi cu arginţii
trădării, poate doar nepricepuţi…, istoria cu separarea bunelor de rele, va judeca, în orizontul nostru
răbdător, dreapta încadrare!) dinaintea unui soroc al mântuirii. Neamul este întotdeauna învingător, în
ciuda suferinţelor, catastrofelor, aparentelor bătălii pierdute, pare să fie concluzia concluziilor. Un
motto, purtând sigiliul lui Nicolae Iorga, ne edifică la început, privind definiţia eroismului. Conţinutul ne
arată potrivirea cuvintelor cheie: neam, slujire, sacrificiu suprem. Ofranda vieţii, asumată voluntar din
instinctualul strigăt al mamei, cel mai repede auzit de copiii noştri, este iubire dăruită, uneori, sărutarea
din urmă şi sălăşluire-reîntrupare la sânul etern. Istoria ne stă martoră ca şi marmura cu amprentele
trecătorilor în monumente de for public, în locurile cu eternitatea şi cu solidaritatea oamenilor plecaţi,
uniţi fiind de acelaşi leagăn. Martoră ne poate fi povestea scrisă, uneori leac pentru neuitare, dar
povestea adevărată se mai duce din gură în gură, din veac în veac, uneori, topindu-se în mituri şi
legende.
Dedicaţia autorului ne pare limitativă –doar pentru eroii în discuţie!- cartea sa, chiar dacă şi cu
atributul acatistului pentru sacrificiul care sfinţeşte, este destinată neamului românesc cu toate
ramurile sale, inclusiv moldovene, în matca vieţuirii lui, statornice şi milenare. Cartea-document trebuie
să ajungă şi acolo unde, frunze-n vânt, au ajuns românii în zborul lor planetar să experimenteze
mondializarea, dar în spiritul globalist şi el al societăţii cunoaşterii în care izvorăşti de undeva şi începi să
te dumireşti cu … sinele. Adăugată la celelalte cărţi dedicate aceluiaşi eveniment: Războiul de la Nistru ,
cartea trebuie citită, cunoscută şi înţeleasă. Ea ne mărturiseşte, ca o spovedanie, demnitatea
românească a patriei profunde niciodată confundabilă cu nevolnicia politică, ori cu slăbiciunea
conjuncturală a unui stat din angrenajul statelor lumii în care „hora” tuturor este mişcată de mai marii…
Descifrarea mesajului, consideraţiile privind structura lucrării, stilul autorului, evaluarea calitativă
a informaţiilor (cartea fiind un document preţios!) sunt pertinent şi cu autoritate evidenţiate de Ion
Hadârcă şi el un erou al cotidianului pe frontul luptei pentru adevăr, ca autorul, militând pentru cauza
care ne este datorie cotidiană şi îşi are deschis permanent câmpul de luptă : propăşirea neamului. Eseul
„Elegiile de plumb, de sânge şi de foc ale colonelului dr. Anatol Munteanu” lămureşte şi provoacă
lectura ca un necesar şi bine-scris… cuvânt înainte.
Prima parte a cărţii, purtând titlul „Despre Moldova dintre cele două poduri” este un amplu
interviu structurat din mai multe mărturisiri publice, provocate de mai mulţi ziarişti, bine informaţi şi cu
aplicare asupra unui anume tip de evenimente: Dan Gîju, Jipa Rotaru, Benone Neagoe, Ion Petrescu,
Gheorghe Budeanu. Formula adoptată permite prin grila întrebărilor clarificarea unor probleme
complicate cu răspunsuri pe înţelesul cititorilor. Răspunsurile celui implicat direct, martor şi actor în
multe situaţii, au argumentele vii, conexiunile credibile, concluziile aşteptate, acuzaţiile făţişe, uneori
adevărate sentinţe. Date, evenimente, fapte structurate, aduse în prim plan prin formula interogaţiei,
clarifică fenomenul, ilustrează procesualitatea, lămuresc cauzele şi dau dimensiunea consecinţelor.
Detaşate de partizanatul firesc, de supărările legitime, concluziile parţiale, susţinute şi de mărturisirile
adunate de la eroii supravieţuitori (acele „volute” ca nişte recurenţe, remarcate de Ion Hadârcă!)
lansează strigătele personale ale eroilor, cu aparenţa lipsei ecoului, trăind pe cont propriu Golgota
individuală, din marele şuvoi. De aici vocile stinse, una câte una, par resemnate şi aşa răzbate senzaţia
de inutilitate, de irosire fără rost … a vieţii. Cartea aceasta arată faptul că sacrificiul nu a rămas anonim
şi că el, pus alături de celelalte, are ecoul cel mare şi răsplata unei nădejdi. Sunt remarcabile
evenimentele unde tinerii au fost trimişi la sacrificiu „Irozilor” vremii, dar motivele şi vinovaţii au rămas
tăinuite! Pe altarul de jertfă al Tighinei, ca şi mai înainte cu două decenii la Otopeni, teama de a nu
„întina”vechea stare de lucruri ce trebuia răsturnată era exprimată, într-un partizanat evident, de
viitorul vârf al puterii: sef sefilor unei anume salvari nationale, prin 1989, şi toţi moldo-ruşi profitori ai
statutului de Stat independent al Moldovei , dar slujind, culmea!,
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când plin de nori, tunete şi zbenguială de păsări-duhuri, ciripind înalt veştile doar de alţii înţelese.
Timpul comprimat într-o poveste de poveşti – le-am numit acolo nemuritoare, duse fiind într-o
mărturisire scrisă şi dedicată ştafetei timpului mai departe curgător şi provocare vânării lui pentru
Diana-Cristina, apoi chiar spovedanie pentru cei duşi (mamă, tată, soţ), dar, ca un colac de pomenire,
lumii plecate, într-un pomelnic special, mustind iubirea ca o declaraţie către dincolo, unde se spune că
toate sunt nepieritoare ca duhurile deasupra apelor orizontale. Povestea vieţii sale, din timpurile
noastre, ale comentatorilor, a fost scrisă de Marinela Belu-Capşa şi a fost expusă acolo de actorii
teatrului, în unitatea de timp rezervată (din timpul mondial al zilei!). Privitorii retrăiau empatic ceea ce
timpul, de data aceasta făcut reversibil, ca o judecată la instanţa ultimului prag, avea datoria să
decanteze greul de eter. Mărturisirea, spuneam noi mai sus, este o dare în vileag a intimităţii, scrisă şi
semnată, editată (ed. CONPHYS, 2014) şi lansată public. „Avocaţii apărării”, după ce actorii vor fi expus
trăirea prozei scurte, au pledat cu… iubire, constatată acolo, între nişte ţigări…, otrăvind mediul, de unul
dintre cei chemaţi să judece, în moda strâmbă a zilelor noastre cu o societate prea deschisă, cu ratinguri
cu orice preţ, cu acceptarea oricăror derapaje dacă pot intra în marja proucustiană a lui… politically
correctness. Am pledat, cu emoţie omenească, despre frumuseţea estetică a cărţii şi despre emoţia pe
care o stârneşte o carte scrisă frumos, în respectul limbii române. Constatasem după citirea, dintr-una,
că povestea ei seamănă cu a mea, că transmite duhul unei vremi, al locurilor, fiorul vârstelor traversate
şi mă constatasem asemenea în grădina cea mare a vieţii, dată spre împlinire. Apărătorii ceilalţi vor fi
lăudat autoarea şi povestea ei ca o spovedanie. „Povestea”, cu poveşti emoţionante, a scos din
ascundere o viaţă personală, iar stilul, povestitoarea însăşi, fascinează, răspunzând şi virtuţilor estetice
poate chiar şi pretenţiilor pseudo-criticilor ce se vor încumeta să o citească, rupându-şi din timpul
hrănind preţiozităţi evidente, dincolo de canoane şi mode: realitatea nudă, adevărată.
Autoarea cărţii „Pe aripile vieţii” emoţionată de darul neaşteptat primit de la actorii Arielului, de
mulţimea venită să-i primească „povestea vieţii”, de onoarea să fie protagonista primului salon literar
(prima joi, a fiecărei luni : Salonul literar Ariel!), a mai mulţumit sfătuitorilor ce i-au stat în preajmă săşi depăşească pragul modestiei şi să reuşească să-şi dea în vileag, viaţa. A mai fost în programul
salonului şi poetul George Voica care ne-a oferit un pamflet supărat rău pe realitatea unei vieţi
imputabilă unor păstori de ţară vremelnici. Se afla poetul din Surpatele vâlcene consonant ultimelor
scrieri ale lui Adrian Păunescu, George Ţărnea, (plecaţi dincolo cu tristeţea în care ne-au lăsat!) dar în
şuvoiul multor altor poeţi, contemporanii noştri, respirând acelaşi aer… greu: Vasile Morar, Victoria
Milescu, Vasile Ponea (sunt doar câteva exemple date să ilustreze... o geografie a suferinţelor poetice:
Maramureş, Gorj, Dunărea de jos!). George Voica simte durerea noastră, a tuturor celor ce o respiră, şi
o strigă public, cu obida-reproş a pamfletului, acelaşi George, cel ce va fi scris si psalmi, ori va fi pictat cu
metafore pământul nostru frumos, pentru care merită să suferim eroic, poate martiric , precum
„prizonierii infernului”… unde ni se arată şi scriitorul unor cutremurătoare, poveşti adevărate.
În tot acest timp, dedicat salonului, pe pragul dintre lăuntru şi afară , ca pe coperta de intrare în
povestea vieţii, un om, tocmai golit de cele lăsate să ne colinde, cu toate povestioarele-păsări gata să-şi
ia zborul, pare gata să înceapă o nouă poveste, să reintre în lumea cu măşti a oamenilor. Peste parcul cu
tei, peste capetele noastre păsările-duhuri spuneau că timpul şi lumea de dincolo sunt simultane şi că
cei plecaţi şi-au primit şi ei prinosul de iubire şi că mărturisirea este prielnică, indiferent de gustul critic
al vreunui căutător de altceva.
5 iunie 2014
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Carte, rod al unei frumoase colaborări şi dovadă a unei cercetări laborioase, poate lumina pe toţi aceia
care în ultimii, foarte mulţi ani,au adus propriile interpretări, redundante, unii citând necritic din alţii, şi
să poată reveni cu reformulările impuse de adevărul ieşit la suprafaţă. Salutăm această apariţie
editorială şi o recomandăm celor pasionaţi de adevărul vieţii sfinţilor, aşa cum s-au putut ele descifra.
Septembrie 2014

Să ne dăm în vileag iubirea!

Starea de iubire? O modalitate de-a ne arăta, după ivirea în timpul hărăzit întru calea dată să ne
fie destin. Iviţi din dragostea unui timp apus reînnoim vremea şi adăugăm valoarea agonisită Cântării
Cântărilor, la sorocul celuilalt prag. Ne povesteşte apostolul neamurilor, aflat în pelerinajul său pe la
elinii corintieni, că fără iubire nimic nu e! Este confirmat de toţi poeţii lumii, mai mult decât docţii
filosofi, ori prea ermeticii sihaştrii, mai nou, prea sofisticaţii partizani năimiţi să ne spună ei ce-i şi cum.
Are o lege a ei iubirea: legea firii, un ghes lăuntric tăinuit ca toate comorile date, cu mulţime de talanţi
nevăzuţi, să-i înmulţim. Legea aceasta are locul de manifestare: lumea pe care o putem cuprinde cu
toată simţirea şi ea legiuită firii. Lărgimea izvorâtă din interiorul lui noi înşine se întinde iubire poruncită
de Ziditor – evident tatăl nostru din ceruri!- atât cât pot să ne cuprindă braţele maicii noastre, esenţial
materialitate a pământului roditor. Aproapele nostru este ca o vedenie, într-o simetrie iscată de
pleoape şi branhii, de respiraţia şi inspiraţia celor sălăşluiţi în noi, precum daimonul lui Socrate (cel cu
predicile sale prin agora Atenei!) , cel cu vocile interioare, vorbindu-i lui Pascal, sine al peşterii lui
Platon, obiect al introspecţiei freudiene, într-o cumpănire cu altă lume, exterioară. Nu avem prea clară
identitatea celui care ne locuieşte, dar tot cotrobăindu-ne, cunoaştere de sine, cât ţine misiunea
încredinţată (ursită de Moira!), avem undeva către pragul destinaţiei o poveste, uneori o cronică (atunci
când raportăm lui… Cronos!) aproximativă, numai bună de cercetat de cel ce duce ştafeta altui timp cu
firul neîntrerupt. Lumea de dincolo de inimă, ne este şi ea ca o vedenie. Este foarte departe, până la
ultima frontieră a braţelor privirii şi a minţii. Ne ispiteşte, ne iscodeşte, ne provoacă să o cunoaştem aşa
cum ni s-a impus cunoaşterea de sine. Aşa ne-am construit instrumentele de apropiere şi îmblânzire a
celor depărtate. Pe cele convertite (dragostea cu de-a sila nu este … dragoste!) cel din interior este gată
să le strângă la piept, apoi să le pună în inimă şi tot aşa să le pulseze, flux şi reflux. Cel îndepărtat
devine aproapele nostru, obiect al iubirii poruncite. Noi căutând către ceilalţi, ceilalţi venind către noi şi
iarăşi noi către ei…, fluviul cel roşu al iubirii ne împlineşte firea-ne pământeană spre înseninarea
cerului, oglindind pacea omenirii în starea ei de graţie: pacea şi bună învoire.
Cunoaşterii supusă unei cercetări cu metodă şi reguli apriori stabilite i-am spus ştiinţă. Invocând
cuvântul-logos am mărginit domeniile de cercetare şi le-am dat nume. Ştiinţei iubirii, un eseist şi poet
vâlcean, Ilorian Păunoiu i-a spus, invocând ambele cuvinte greceşti : Agapologie. Este, la prima vedere
(nu am cunoscut până acum decât introducerea sa în acest domeniu şi prezentarea la noua sa carte
făcută într-o zi specială!). Cum? De ce, ar trebui să ne arătăm iubirea, ca o manifestare a firescului în
lume, a firii spre împlinirea menirii pentru care ne-am ivit? Un adevărat studiu de caz, conform
aşteptărilor agapologiei, cum a argumentat-o poetul nostru profund creştin, a reprezentat evenimentul
din Zăvoiul vâlcean.
Parcul Zăvoi – transformat, convenţional, într-un salon literar, chiar de Ziua mondială a mediului
şi a dascălului român, 5 Iunie, 2014 (Nicolae Iorga, un dascăl veritabil al neamului românesc se născuse
şi el într-un 5 Iunie!) alese tot convenţional, să exprime un gând omenesc pentru un spaţiu cuprinzător
– s-a dovedit generos pentru evenimentul prilejuit chiar în faţa Teatrului Municipal Ariel. Scena unei
vieţi, precum arena deschisă a unui teatru antic (unitate de loc!) s-a deschis între teii de sub un cer,
când senin,
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tocmai pe cel din ghearele căruia au scăpat, numitul nostru balaur. Aici, pentru simetria mandatelor
prezidenţiale să-l remarcăm alaturi de Ion Iliescu pe Vladimir Voronin, deşi în susţinerea lor vor fi fost
majorităţi electorale manipulate de servicii şi propagande bine plătite. Apoi în curentul global, Elţîn,
Putin renunţaseră şi ei la fostul regim comunist, îl răsturnaseră şi alergau spre… democraţie şi pare
ciudată susţinerea comuniştilor din Transnistria şi a celor din tânăra Moldova, dacă nu am şti că
balaurul îşi leapădă pielea, dar nu năravul.
Momentul pierdut, în aceeaşi notă a alegoriei, a fost acela în care balaurul îşi dăduse pielea jos şi
avea propriile slăbiciuni, iar partizanii fostului regim căutau să-şi salveze puterile, fără a avea
instrumentul-stat la îndemână. Atunci valul schimbărilor pentru înnoire trebuia să facă până la capăt
schimbarea la faţă. Concluzia cititorului după citirea cărţii, adăugată unei experienţe de viaţă personală,
văzând cum se întâmplă lucrurile, trase la indigo prin Ucraina, este că Imperiile îşi au legea proprie de
fiinţare şi că după slăbiciuni se salvează uşor prin puterea regenerativă remanentă şi profesionalismul
exercitării puterilor din stat. Imperiile nu au culoare etnică mai ales în vârful puteri, dar se servesc de
etnia majoritară din care se recrutează militanţii. Numărul etnicilor majoritari, în structura imperială, dă
culoarea falselor democraţii, garantând lărgimea împărăţiei, prin colonizări şi strămutări populaţionale,
cum poate atesta Siberia… fără de sfârşit. Starea de fapt a Moldovei şi României din perioada avută în
discuţie era similară. Dependenţa de ruşi era evidentă. Conducătorii ne erau produse ale aceleaşi
doctrine. Partidele istorice cu doctrine pro-naţionale şi cu antecedente democratice, erau slabe şi puse
la colţ de …fronturi salvatoare ciudate, conduse de servicii abile. Ţara mamă, România, nu şi-a putut
depăşi teama de balaur (azi se discută că nu a vrut acest lucru, promotorul schimbării fiind din tabăra
adversarului, care l-a adus la putere!) şi a susţinut eforturile fiicei Moldova, ca un praf în ochii poporului
care dorea o reparaţie a istoriei, o vindecare aşteptată în trupul poporului istoric.
În ciuda diferenţei de atitudine între ţara profundă şi sistemul ei de comandă instituţional (fără o
separaţie a puterilor în stat, lucrativă şi corect aşezată!), adică între emoţionalul năvalnic al trăirii
autentice şi calculul rece, raţional într-un câmp de forţe evaluat cantitativ, credem că poporul şi-a
recâştigat, ca de fiecare dată demnitatea. Miza poporului istoric este mereu războiul nesfârşit al
dăinuirii sale şi nu o bătălie trecătoare. Poporul iese întărit din dureri, suferinţe, sacrificii. El învaţă prin
puterea lui de-a sublima tragediile, catastrofele, de-a cumineca cu smerenie victoriile, fără semeţie
imperială, să-şi înnoiască liantul. Statul şi cei ce-l conduc, uneori în scopuri partizane, străine de
menirea lui, se poate clătina la cea mai mică adiere a mulţimii pornită de simţul trădării şi al minciunii,
adiere devenită furtună când trădarea de pe urmă se dă vederi, în toată grozăvia ei. S-a întâmplat şi lui
Vladimir Voronin tocmai din partea celor ce nu vor mai fi fost atinşi de balele şi şi otrava balaurului şi îl
va fi scos din palatul… puterii, dar încă mulţi slujbaşi năimiţi şi atinşi de veninul intereselor şi ideilor
revolute au mai rămas, pentru o vreme acolo. Credem că dacă ştim încotro vrem să mergem şi vom
milita fără încetare multe vor reveni în făgaşul moral. Acest mesaj se desprinde şi din cartea lui Anatol
Munteanu. Eroii de la Nistru şi cei ce le urmează pilda au ştiut şi ştiu că o luptă nu se termină niciodată.
Chiar oprirea, prin ordin a bătăliei şi îngheţarea acelui conflict nu poate lipsi poporul de onoarea şi
demnitatea acţiunii sale legitime. Strigătul victoriei adversarului (nerecunoscut de ţările lumii!) şi
pasarea vinovăţiei în spinarea păgubaşului sunt demonstrate ca minciuni de cartea pe care o
recomandăm şi pentru înţelegere dreptei cauze căreia i s-a vărsat sânge şi i-au fost dăruite vieţi de
românii adevăraţi. Temporizarea clarificărilor, cu efectele la vedere şi în alte locuri, adică încetinirea
unor procese în continuă desfăşurare nu lucrează întotdeauna în favoarea celui care trage de timp!
Cârtirea de azi la ceea ce n-a făcut un anume conducător cândva, schimbarea etichetei unui politician
cu mare susţinere electorală în trădător, uneori criminal… ,arată sensul procesului cu marca decantării,
nu tocmai cum au crezut unii că se pot mântui prin uitare! Credem şi mărturisim că mântuirea
adevărată, în spiritul credinţei noastre este doar spovedania, spunere adevărului, scoaterea lui din
întuneric! Dar putem avea aşteptări din partea celor care se dau creştini, în ateismul lor remanent,
adică pozând în campanie electorală, în faţa altarului, ca liberi cugetători? Acolo la Nistru luptătorii
pentru mama lor de pământ, sfinţită de mult, au înfruntat , dacic moartea, nu ca pe o fatalitate, ci cu
sentimentul înrădăcinat al nemuririi neamului care se nutreşte cu eroism şi jertfe curate.
Greu se separă neghina de grâul curat! Greu se separă apele şi infinit mai greu gândurile etnice şi
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confesionale. Ideea separării oamenilor, a învrăjbirii lor pentru moşia pe care trăiesc şi din care se
hrănesc… este imperială şi are deviza divide et impera! Ceea ce a luat balaurul nu este chip să poţi
scoate înapoi cu rugăminţi! El funcţionează după altă lege morală! Nu a auzit porunca decalogului :să nu
furi! Din ghearele lui trebuie să te smulgi cu puterea sângelui vărsat, cu ajutorul credinţei, o putere a
puterilor, dată oamenilor iluminaţi şi treziţi în conştiinţa puterii lui Dumnezeu. Orice filă scrisă cu inima,
probată cu sacrificii, ajunsă cunoaştere de sine la cei însetaţi de adevăr, este un pas adăugat, o sporire a
puterii, o nădejde răbdătoare că smulgerea este posibilă şi că sorocul nu este departe. Picătură cu
picătură se strânge puterea necesară şi ea va umple vasul tuturor plinirilor. Evenimente cu aparenţa
neimportantului, gesturi mici fac din cotidianul nostru matca în care se adună şuvoiul. Relevăm în acest
spirit un eveniment petrecut mai demult. Prin decembrie 1997, la Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul
a Vâlcei se lansa carte „Amprente în marmura istoriei” (Ed. ALMAROM, 1997 autor Mihai Sporiş). Pe
coperta acesteia harta României Mari părea aşezată pe o tablă de şah. La lansarea aceea din 4
Decembrie preotul, cercetător istoric, Dumitru Bălaşa ne va fi ţinut o adevărată lecţie de istorie. Ne va fi
spus atunci lucruri cu aparenţa că nu sunt dorite după cum îl priveau… oficialii vremii din structurile
puterii locale. Acolo unde se referea la lipsa de sprijin a României pentru Moldova, devenită
independentă, la poziţia pro-rusească a unor politicieni care temporizau ideea de unire (I.Iliescu de
exemplu!) . Opinia celor prezenţi era îngăduitoare şi chiar favorabilă politicii oficiale. În ceea ce privea
situaţia grupului Ilaşcu, condamnat de …transnistreni, vezi Doamne!, nu de ruşi părerile erau unanime şi
se manifesta un sentiment de revoltă şi de simpatie. La finalul unei intervenţii de cca 40 de minute,
adevărată lecţie de patriotism, care captase întreaga asistenţă, ne-a sculat în picioare să spunem cu toţii
o rugăciune pentru Grupul Ilaşcu să-l izbăvească de greaua încercare şi noua să ne intăreasca speranta
în mântuirea neamului românesc. Apoi evenimentele următoare, anii următori vor fi arătat o evidentă
schimbare de atitudine, o înmulţire a organizaţilor civice militante… Picăturile deveniseră şiroaie, apoi
râuşoare… Peste doi ani , în 1999, Societatea Culturală”Anton Pann” reapare cu obiectiv schimbat, nu
doar literară, ci culturală, inclusiv pentru dezbateri istorice ; 2001, Forumul Cultural, Asociaţia Naţională
Cultul Eroilor, cu o filială din ce în ce mai activă; Mişcarea Dacistă se revigorează, în jurul mentorului
Dumitru Bălaşa; 2001 apare Cercul de la Râmnic: „România –Grădina Maicii Domnului” ş.a
Am alăturat eroismului jertfelnic, cu viaţa dăruită necondiţionat ţării, un fel de eroism cotidian,
slujindu-se de cuvântul scris, sau Cel, însufleţind adunările publice, cu credinţa că adevărul cuvintelor va
lumina, din ce în ce mai mulţi oameni şi aceştia se vor redescoperi români ai neamului istoric, de care
trebuie să fie mândri! şi apoi ai mamei ţară, locuită de la facerea lumii, pe care trebuie să o iubească.
Apoi să dobândească înţelepciunea alegerii păstorilor şi atunci toate îi vor fi plăcute, fiind de la
Dumnezeu-Cuvântul. Cu aceste gânduri, îndemnând fraţii noştri de sânge, întru cuget şi simţire, trăitori
în comuniune de faptă bună, să cinstească şi Eroii de la Nistru, să-i adauge în panteonul Sfinţilor
Români. modelul tuturor drepţilor şi sfinţilor să le fie îndemn să se arate neînfricaţi în lupta nesfârşită a
neamului.
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“Scrisori”… despre Antim Ivireanul

În contextul Anului “Constantin Brâncoveanu” şi al evenimentelor dedicate, anual, lui Antim
Ivireanul, Sfântul patron al Râmnicului, a fost lansată la Râmnicu Vâlcea cartea “Sfântul Antim
Ivireanul- Scrisori” Ed. BASILICA (a Patriarhiei Române), Bucureşti, 2014 . Lucrarea apare sub îngrijirea
arhimandritului Mihail Stanciu şi a academicianului Gabriel Ştrempel, cu binecuvântarea Patriarhului
Bisericii Ortodoxe Române, Daniel. Aceştia ne-o prefaţează lămuritor, dând greutate, cu aparat critic
bine susţinut, afirmaţilor unor cercetări de ultimă oră, care schimbă esenţial povestea cunoscută,
aruncând în aer prejudecăţi şi sentinţe categorice, până nu demult, privind biografia şi relaţia lui Antim
cu domnitorul Constantin Brâncoveanu. Volumul cuprinde, în ordine cronologică, 31 de documente,
scrisori din intervalul 17 Martie 1705- 11 Octombrie 1717 - primele 28 de documente - apoi cele 3
documente dintre: 10 Martie 1966 (privind anularea caterisirii Mitropolitului Antim Ivireanul de către
Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului!)-21 Iunie 1992, documente care atestă canonizarea de către
BOR a lui Antim şi a altor sfinţi români. Sunt precizate cu multă claritate sursele , iar pentru confruntare
cu limba în care au fost redactate documentele sunt prezentate, faţă în faţă, în greacă şi română.
Interpretările noilor surse de informaţii restabilesc, necesar, Adevărul! Vorbind în acest registru al
adevărului ştiinţific, invocând afirmarea Dumnezeirii: Eu sunt Adevărul ,Calea şi Viaţa! credem că
restabilirea istoriei pe baza ultimelor cercetări este obligatore, tocmai referindu-ne la nişte sfinţi: Antim
Ivireanul şi Constantin Brâncoveanu.
Ce ar trebui reţinut din ultimele cercetări, foarte convingător argumentate (ni le precizează
descoperirile din Dec. 2013!)? Relatăm doar câteva dintre noile descifrări:
- Antim Ivireanul a fost cumpărat din robia turcească, întru slujirea Bisericii Ortodoxe de
Patriarhul Ierusalimului Dosithei Notara şi tuns monah la Sfântul Mormânt. A fost timis în
misiune în afara imperiului, (În Imperiul Otoman erau interdicţii de tipărire din vremea lui Baiazid
al II-lea!), în Răsăritul autonom şi semi-autonom, din punctul de vedere al relaţiei dintre
confesional şi politic. Aşa ajunge în 1682 la Moscova şi apoi în Moldova (Brâncoveanu urcă-n
domnie doar în 1688!);
- În Moldova învaţă limba română şi slavonă şi devine egumen al mănăstirii Cetăţuia;
- În 1690 vine în Bucureşti (“Eu aici în ţară nu am venit de voia mea…!” p.9) ascultând de stăpânul
său Patriarhul Dosithei, în virtutea poruncii duhovniceşti, şi nu animat, cum se speculează absolut
necritic, de vreo sarcină istorică a eliberării noastre naţionale din robia turcească, emanciparea
valorilor naţionale, chiar dacă va fi avut un rol foarte mare, recunoscut ca atare, în promovarea
limbii române;
- Slujeşte Biserica Ortodoxă în toate limbile, tipărind în greacă, slavonă, română, arabă, asigurând
tipografii noi pentru: Snagov, Râmnic, Târgovişte, Bucureşti, Siria, Iviria, Făgăraş, în folosul tuturor
creştinilor de sub turci (nu exclusiv românilor!) şi a celor aflaţi sub presiunea convertirilor catolice,
calvine, etc.;
- Odată cu transferul la Bucureşti, este cunoscut şi apreciat de Constantin Brâncoveanu, prin
1690;
- Poziţionarea pro-rusă în conflictul ruso-turc (cu implicarea cantacuzină!) din 1711, îl distanţează
de domnitor, ireconciliabil (“…planul dezbinării lor a reuşit la începutul anului 1712, când apare
dureroasa ruptură între Binecredinciosul Voievod şi Mitropolitul Cărturar, rămasă nevindecată
până la sfârşitul vieţii lor” p.19)
- Caterisirea Mitropolitului de către Patriarhia Constantinopolului, Ieremia (August 1716) ne
arată precaritatea Instituţiei aflată în imediata vecinătate a Împăratului-Sultan şi imoralitatea
marilor ierarhi cu evidente păcate lumeşti, dar cu putere de decizie asupra destinului unui popor
de creştini, mult prea supuşi… (Caterisirea dovedită ilegală, procedural, s-a făcut pentru
acoperirea condamnării la exil dată de Sultan! Vezi nota de subsol 230 p.136 nota 236 p.138 şi
“cel ce răscoală în contra stăpânirii, se opune poruncii lui Dumnezeu (…)să ascultăm şi să ne
supunem stăpânirii supreme a puternicei împărăţii şi să nu facem nimic din cele ce ar putea fi
contrare acesteia şi neplăcute politicii, afară de cele ce aparţin respectului nostru” p.139 !);
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Îndrăgit-au iar hainii
Cârdăşia cu străinii
La seva ţării, câmpul pâinii
Joc de zaruri cu jupânii
Vin buluc, potop cu toţii
Hulpavi la-mpărţirea prăzii
Vin samsarii, bişniţarii
Linguşindu-i pe mai marii
Fac, vezi Doamne, bine ţării
Brusc ne sunt învăţătorii
Că îndatorarea-i bună
Dându-le chiar lor arvună
După cum te lasă mâna
Adevăr îţi e minciuna!
Vino Doamne! Fă dreptate!
Scoate hoţii din palate
Dă-le hainele vărgate
C-aşa Tată, nu se poate!
Ia-i pe hoţi cu mic cu mare
Că s-au adunat ciopoare
Tunde-i! bagă-i la-nchisoare!
Pune-le sare pe piele
Şi din piele Fă obiele
Ca să mântui neamul Tău
De blestemul acesta rău!
Rostită la Cozia/20 Mai 2014
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Izvoarele tămăduirii de la Costeşti-Vâlcea
A plouat mult în ultimile zile. De pe crestele din streaşina nordică a Builei s-a adăugat prinosul
omătului topit. Toate izvoarele cu apa ca o aghiasmă curată au pornit năvalnic, torenţial, să spele
păcatele adunate în albiile curgerilor zbuciumate în amar de vreme. Bistriţa, râul oltean se prăvăleşte
chiar printre altarele mănăstirilor ridicate de marile neamuri de boieri ale Olteniei: Craioveşti şi
Brâncoveni, imediat lângă piciorul de munte al Scărişoarei şi în “cuibul de vulturi” al muntelui, în chip
fericit numit Arnota. Pare mai învolburat şi mai întunecat ca niciodată râul acesta cândva de cristal
precum apa de botez din cristelniţe. Ne putem oare limpezi cu zoaie pentru a ne elibera de mizerile
lumii şi a ne mântui? Opriţi fiind, din curgerea ca un galop salbatec, aşezaţi în smerenia şi reascultarea
pravilelor uitate credem că tot zbuciumul se poate ostoi şi limpezi şi atunci tămăduitoare ne vor fi toate
şi îndestulătoare.
Anual, în săptămâna luminată, în vinerea de Izvorul Tămăduirii localitatea Costeşti şi-a ales
sărbătoarea să-şi pomenească eroii, istoria şi să se mărturisească într-un fel de spovedanie purificatoare
şi în acelaşi timp, să se îmbărbăteze pentru alte lucruri de folos obştesc pentru bucuria vieţuirii în aceste
locuri, de milenii multe binecuvântate. Oamenii de azi îşi amintesc de cei ce au întemeiat rostul
primordial, uneori bănuind doar dincolo de legendă pe cel ce şi-a dăruit numele. Sunt mulţi oameni
zidiţi în sălaşurile lor să nu fie uitaţi pentru vitejia, priceperea şi modelul lor exemplar pentru semenii
lor. Între Olt şi Olteţ de veacuri: Căliman, Dobre, Bărbat, Costea, Tomşa, Maldăr, Stroe etc., ori peste
crestele munţilor Căpăţânii: Breazu, Vasile, Stan, Pascu, Mălai, Ciungu, Voinea vorbesc despre
omenescul care a sfinţit locul, iar acesta se întoarce anual, cu recunoştinţă, să-şi cinstească în
sărbătoarea dedicată, nu doar numele, ci şi toate cele
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ce se vor fi adăugat spre împlinirea lui : alţi oameni, fapte anonime, evenimentele de neuitat, cu
prinosul lor de înnobilare. Grea misiune, prin aceasta cu atât mai onorantă, pentru o localitate precum
Costeşti să mărturisească un destin şi o istorie fermecătoare, dense şi cu aşteptări de la contemporani…
imense. Dulce, această povară, devine grea doar atunci când unui anumit strigăt, cel al adâncului
consonant spiritului locului, nu-i descifrăm mesajul şi nu-i putem da răspunsul aşteptat. Are marea
şansă localitatea Costeşti să fi avut dintotdeauna oamenii minunaţi ai ei, dar şi pe cei aduşi la sân pe la
Mănăstirea Bistriţa, Arnota şi toţi aceştia să fi descifrat glasul pământului, să fi vorbit cu izvoarele şi să fi
desprins, mereu, mereu, cele esenţiale din noianul atâtor lucruri comune.
În 2014 cele esenţiale vor fi fost potrivite, armonic, de calendar. Se împlineau, precum gradele
unui cerc închis, 360 de ani de când voievodul Matei Basarab, este locuitor al veciei , aici la Costeşti, cu
mormântul în muntele Arnota, chiar în ctitoria sa, semn că s-a dorit să fie costeştean, într-un loc mult
iubit de mulţi alţi domnitori Basarabi, neam de neamul lor oameni ai acestui pământ strămoşesc. Apoi,
cu 65 de ani în urmă, în 1949, pe muntele unde se va fi sacrificat… arnăutul: Arnota, români adevăraţi,
partizanii, luptători împotriva comunismului adus cu forţa, cu spiritul legionarismului identitar de
sorginte latină, îşi vor fi pus, chiar în perioada Paştilor, vieţile lor chezaşe neatârnării la alte imperii
siluitoare de trupuri şi conştiinţe. Celor două, adică lui Matei Basarab şi partizanilor din Arnota li se va fi
adus un omagiu public în 25 Aprilie 2014, de ziua Costeştilor, zi tămăduitoare de uitare şi, poate, de
lepădarea unor prejudecăţi.
“La Obârşie la Izvoare” s-a numit ansamblul manifestărilor celei de-a IX-a ediţie a Zilei comunei
Costeşti, în organizarea Primăriei şi Consiliului Local. Programul, unul dens şi cu participarea multor
oameni, localnici dar şi invitaţi, a fost unul de toată ziua. Slujbe de pomenire şi sfinţire, expoziţie, târg,
dezvelirea bustului domnitorului Matei Basarab, simpozionul dedicat voievodului, lansare de carte,
spectacol folkloric şi agapa de liberă manifestare a sentimentelor, dincolo de ştaiful oficial. Bucurie,
luminare şi provocări spre alte desluşiri după cele auzite, unele spuse cu teamă, altele în vădită
contradicţie. Cele bune, unanim acceptate, ne sunt merinde de drum sigur! Cele în controversată
dispută pot fi îndemnuri către aprofundare, către răbdarea decantărilor şi foarte posibila şi
tămăduitoarea cunoaştere, odată cu alte prilejuri de iluminare şi vindecare pe care doar timpul aşezat şi
limpede cuminecat ni le poate da.
Martor fiind la simpozion şi la prezentarea cărţii lui Dumitru Bondoc : “Partizanii din muntele
Arnota un dosar elucidat?” apărută la Editura OFSETCOLOR, 2014, Râmnicu Vâlcea, vom relata pe scurt
despre evenimentul comun ce le-a pus împreună.
Simpozionul a fost deschis de primarul localităţii, Toma Marius Peştereanu, după ce glasurile a
trei preoţi cu recunoscute preocupări cultural- spirituale şi artistice: Nicolae State-Burluşi, Constantin
Mănescu şi Ion Marin ne vor fi antrenat pe cei prezenţi la un “Cristos a Înviat!”, adeverind momentul şi
substanţa comunicărilor pregătite spre lauda unui voievod “ctitor de neam” şi dătător de “legi şi datini”
precum spunea geniul eminescian, referindu-se la “basarabi” şi la “muşatini”. Simpozionul a fost onorat
de referate şi intervenţii muncite şi de prezentări pe înţelesul audienţei. Remarcabile, prin structurarea
informaţiei, au fost expunerile prof. Nicolae Daneş, prof. Florin Epure, despre ctitorul voievod; cele ale
stareţei Mănăstirii Arnota şi ale lui Eugen Petrescu, invocând eroismul şi reconotarea lui, spre o mai
fericită cuprindere. Prof. Ioan St.Lazăr a scos în evidenţă aerul cultural-artistic şi spiritual din vremea
domnitorului comemorat. Adrian Ursu, cu rădăcini prin partea locului va fi semnificat importanţa
evenimentului şi faptul că modelul unui conducător de neam, cu adevărat în slujba neamului, în ciuda
fiscalităţii necesare propăşirii tuturor, este şi acum de maximă actualitate. Subprefectul judeţului,
Aurora Gherghina, ieşind din tipicul prea instituţionalului, cu vorbe valabile, şablon, oricărui eveniment,
va fi revelat prezenţa urmelor domnitorului departe de fruntarii pe acolo pe unde domnitorii noştri se
vor fi arătat piloni ai credinţei creştin-ortodoxe, ca de exemplu pe la Muntele Athos, Ierusalim, Sinai etc.
Poezia dedicată de Constantin Maria şi cea datorată lui George Coşbuc, restituită aici prin intervenţia lui
Dumitru Bondoc, alături de referatul prezentat de elevul Cătălin Sandu au rotunjit o dezbatere de peste
două ore în coordonarea lui Nicolae Dinescu, cel desemnat de organizatori să modereze intervenţiile.
Partea a doua, în vădită criză de timp va fi rărit spectral audienţa şi va fi generat o nerăbdare dea se încheia odată discursurile, spectacolul din program părea să suscite un interes mai mare. Cartea
apărută special pentru eveniment îşi cerea şi ea drepturile. Pentru a mulţumi truditorului, Dumitru
Bondoc, celor ce
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Timişoara model, aşa cum este de altfel Sibiul. Timişoara este o sumă de evenimente care vorbesc
despre cuceririle ştiinţei şi tehnologiei, în folosul tuturor oamenilor. Chiar locul, aici pe malul râului
Bega, şi-a orânduit parcuri să lase înflorirea oraşului în armonia lui Dumnezeu, Cel lăudat în catedrale
ortodoxe, catolice, reformate, în sinagogă, dar şi în rugile individuale ale oamenilor de toate
naţionalităţile, ori în Ruga cea mare a oraşului din agenda evenimentelor anuale (aflată în plină
pregătire în Parcul Rozelor pentru perioada lui Septembrie!). Exemplu de oraş care are spiritul pro-activ
este evident şi în ceea ce înseamnă prima stradă asfaltată din România,1895!). Ceea ce poate încurca
Timişoara, în candidatura sa, este tocmai ritmul de melc al României, pentru realizarea căilor de acces la
ceea ce există demult… Vorbeam mai sus de drumul de acces dinspre sud. La fel este şi intrarea prin
Nădlag, că despre drumul către interiorul Ardealului, către Deva este o foarte mare deziluzie, iar despre
Schengen, cunoaştem cu toţii neputinţele „moralizării”frontierei de est a Uniunii Europene şi
neîncrederea celor ce vor dori să vadă o nouă capitală culturală românească. Din nou spun: să avem
puţintică răbdare? Nu cumva vom depăşi termenul, ca atâtea alte ţinte ratate?
Intrăm să vedem o expoziţie a UAP-ului filiala Timişoara. La Galeria Helios Georgeta Cocian ne
prezintă picturile sale organizate tematic : „Grădina, Aproapele inimii”. Apoi între florile din Piaţa 7oo,
chiar simţim parfumul şi sugestia artistei către armonie şi toleranţa întregului spectru coloristic. Soare
era peste tot, lumină şi strălucire. În privirile albastre ale unei bucovinence de 87 de ani, am zărit o
lacrimă fericită, după ce i-am cumpărat o faţă de masă albă şi frumos brodată. Ai făcut, mamă!, atâta
amar de drum şi de viaţă, să ne aduci tocmai aici la Timişoara darul matale? Atunci privirea i s-a luminat
cu povestita lacrimă şi ne-a vorbit de bucuria ei când vine la Timişoara. Să fiţi sănătoşi cu toţii… mamă!
Ne-a adăugat celor 7 copii ai ei şi celor 23 de nepoţi primiţi în dar. O cheamă Elena şi venea din
Voitinelul Sucevei. Ne-am amintit aici de numele Maria, care îşi are o piaţă în oraş, chiar pe locul unde
prin 1514 va fi fost sacrificat Gheorghe Doja, iar viziunea unor monahi o va fi consacrat-o nume
ocrotitor. Aşa şi noi, recunoscând-O ocrotitoare a Grădinii, cât o ţară, am pornit apoi să vedem multele
parcuri înşirate salbă pe lângă foarte demult canalizata Bega. Aici se vădeşte numele cel vechi de…
oraşul rozelor dar şi iubirea de frumos a tuturor grădinarilor cu simţ gospodăresc. Acum va trebui să
spunem că cei care nu ştiu să respecte şi să păstreze ceea ce au primit de zestre - vorbind aici de
cârtelile cetăţenilor, faţă de cei ce nu au făcut nimic pentru a menţine măcar - nu se pot numi primari !
Privind însă realizările în plan instituţional, mai greu vizibile, observăm că inerenta depresiune a
schimbării (conform cu legile schimbării!) ar fi depăşită şi că visele au şanse să se împlinească. Să fim
înţelegători cu neputinţele obiective şi să ne cheltuim cu dragoste pentru frumuseţea locului unde
trăim! Să ne ţinem în viaţă grădina de sub protecţii împărăteşti şi sigur ale tuturor mamelor noastre din
care răsar trandafirii!, aşa cum am văzut în locul tuturor eternităţilor, cum este şi Timişoara, fără vârstă.
30 August, 2014

Rugă
Doamne! Tată al zidirii
Din vecii Păstor al firii
Naltelor puteri Stăpân
Cată iar spre noi, Fii bun!
Lupul iar trânteşte turma
Hăituiţi ne pierdem urma
Risipiţi în lumea largă
Pustiiţi din casa dragă
Păstorul ni-i ca fiara-n haită
Precum ciuma ce nu iartă
Raiu-l promite ca popa
La cerşit prin Europa
37

şi cu taxe, mari pentru societatea românească, dar foarte mici pentru suportul unui învăţământ lipsit de
o consistenţă bugetară. Vor trece toate neajunsurile… cândva.
Intrarea în oraş ne-o facem cu autocarul firmei Dacos, venind de la Râmnicu Vâlcea prin CraiovaDrobeta Turnu Severin. Unde nu este şantier, iarba tunsă englezeşte, trandafiri de toate culorile
amintesc de rozele de altă dată şi încă nu am intrat în parcul lor. Rugămintea la ordine ne atrage discret
atenţia şi chiar observăm lipsa chiştoacelor, atestând viciul după cum îi arată pe mulţi fumegând… ,
civilizat însă. Autogara, ca şi cea din Drobeta Turnu Severin, este o improvizaţie la pasarela de lângă
Gara de Nord, încă în funcţiune, dar cu vagoane bătrâne ca în toată reţeaua românească a CFR-ului pus
pe năsălie. Drumul cu autocarul, pe autostrăzile noastre lipsă, durase… 10 ore, pentru mai puţin de 500
de kilometrii. Pe durata acesta în cursul verii trecusem prin trei ţări, pe un traseu dublu ca lungime. Ar fi
de semnalat că numai la trecerea prin megapolisul Filiaşi am făcut o jumătate de oră, din cauza
pietonilor şi maşinilor, parcate pe ambele sensuri pe foarte îngusta şosea de tranzitare a oraşului. Da!
Să avem răbdare, după un sfert de veac, de la declicul de la Timişoara. Nu cumva am distrus mai mult
decât am visat că vom fi în stare să facem? În ceea ce priveşte industria considerată anacronică,
energofagă, ca un morman de fiare vechi, sigur am zbârcito! Dar acum vorbim despre reindustrializare şi
aşteptăm investitorii străini să ne scoată din impasul în care ne-am băgat prin eşuarea privatizării şi
mânăria generalizată. Aceasta este situaţia şi la Timişoara şi din sărăcia producţiei industriale, lipsa
locurilor de muncă,se trage sărăcia bugetului propriu şi chipul paragini pe care vrea să-l îndrepte, cu
fonduri atrase, noul primar şi consiliul său municipal. Nădăjduim în reuşita lor pentru că au voinţa şi mai
ales, iubirea pentru un oraş, pedepsit politic pe vremea rozelor politice, pentru disidenţa sa.
La pas, cu tramvaiul (pe aici primul tras de cai, 1869!, cum ne încântau Fenicşii!; 1899 primul
tramvai electric din România), ori „firobuzul”(primul troleibuz din România în 1942, la Timişoara!), cu
taxiul pentru vreo adresă schimbată între timp, dar memorată necesar, am căutat urmele paşilor de
demult. Centrul l-am găsit animat. Puţin după ora prânzului către operă, trădate, persoanele cu
instrumentele la purtător… se grăbeau la repetiţii şi eventual la pregătirea concertul serii. Terasele erau
animate pe ambele părţi ale cunoscutei pieţe dintre catedrală şi operă. Ne oprim şi bem bere
timişoreană, cu atestatul ei de vechime de prin 1718 şi ne ostoim de căldură. Mulţi turişti fac la fel. Pe
treptele catedralei un ghid cu gesturi largi, spre exterior, vorbea unui grup de croaţi, în limba lor evident
(îmi va fi confirmat un trecător, discutând cu cineva!), despre „revoluţia” pornită acolo. Interiorul
specific unei biserici ortodoxe, luminat discret, punea în evidenţă blitzurile. Ne reculegem, depunem
câteva închinăciuni împliniri tuturor intenţiilor bune. Ieşim pe o stradă unde era organizat un târg al
meşterilor populari. Sunteţi din Băbeni? Aruncăm la întâmplare o întrebare. După ce ne-aţi cunoscut?
După lingurile de lemn şi celelalte obiecte din plută! Îi răspundem imediat. Între atâta lume vâlcenii
noştri erau unici prin exponatele lor şi nu aveam cum să-i confundăm. Daci la daci trag, îmi zise un
mucalit cu referire la graiul neaoş bănăţean. Trecem apoi pe străduţa care dădea, din laterala Operei,
faţă-n faţă cu Catedrala. Aici centrul de informare turistică al municipiului (info-centrul) găzduia un
proiect de promovare a ceea ce are semnificativ fiecare judeţ al României. Urmărim cu atenţie, şi ca noi
erau mulţi, dacă părerile noastre privind brandurile locale sunt confirmate. Sunt multe potrivirile de
gust! În ceea ce priveşte Vâlcea ne simţim mulţumiţi. Discutăm apoi cu oamenii din centru de informaţii
al primăriei. Amabili şi foarte bine informaţi, gata să ne vină în ajutor cu ceea ce ne interesează. În
multe lucruri, care ţin de ei, şi nu de vreu big-brother, oamenii locului şi felul ecumenic al iubirii
aproapelui…, oameni autentici bănăţenii, sunt fruncea! Pliantul de prezentare al Timişoarei (Harta şi
atracţiile turistice), foarte profesionist realizat ne sugerează traseele de vizită şi ne reaminteşte:
secretele, premierele, evenimentele anuale ale oraşului şi intenţia cea mare: Timişoara să devină în
2021 capitală culturală a Europei. Mulţumim doamnei Lucia Solomon de la Info-centru, încredinţând-o
că vom duce vorba despre cele aflate.
Încercăm să ne poziţionăm, neutrii, şi să evaluăm şansele Timişoarei să devină, cu acte în regulă,
capitală culturală a Europei pentru 2021. Istoria o recomandă cu toate argumentele, iar mărturia
trecutului este palpabilă, la vedere. Spiritul multiculturalităţii este pregnant, iar manifestarea lui
instituţională este un exemplu pentru spaţiul european, şi credem că reprezintă primul atu între
aspiranţii la înnobilare culturală a vremii noastre europene, şi o atestare că integrarea noastră ca proces
ireversibil se realizează, având
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l-au ajutat la cercetarea materialului documentar, celor ce vor fi asigurat suportul material li se
cuvenea, în mod public, recunoaşterea eforturilor. Apoi recomandarea lecturii, cu ce are deosebit
cartea ce urma să fie primită în dar, a prelungit evenimentul, chiar forţând răbdarea auditoriului.
Despre carte şi autor au vorbit, în special pentru a lămuri de ce a fost scrisă, adică circumstanţele
cauzale, cei ce vor fi citit lucrarea “pe nerăsuflate”. Două maniere de abordare se vor fi conturat,
demonstrând, o dată în plus, dilema din titlu privind elucidarea, nu a unui “dosar” ci a unei perioade a
istoriei recente, încă abil ocultată şi cu adevăruri incomode pentru legitimarea unor actori aflaţi în
scenă. Lupta continuă între extremele dreapta şi stânga, adică între legionarismul istoric cu
reprezentanţi exponenţiali ai elitei interbelice: Nae Ionescu, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Vasile
Militaru, Radu Gyr, Nechifor Crainic, Grigore Gafencu, Constantin Noica etc., şi comunismul diluat în
postcomunismul de tip FSN şi ceea ce a urmat, cu încă foşti primsecretari şi foşti secretari de partid
comunist în scenă, năpârliţi de schimbarea de macaz din 89, tulbură şi acum apele, iar conştiinţele sunt
sub asalturile propagandelor. Nelustrarea răului comunist, falsa descărcare printr-un simulacru de
proces, ţin societatea românească în confuzie şi într-o cădere în gol a moralităţii. Este nevoie de
recunoaşterea a ceea ce ne-a smintit firea şi să ne eliberăm de toate excesele de extremism, să ieşim
din confuzii, prejudecăţi. Putem oare renunţa la sacralitatea tradiţională, iubirea ţării şi neamului de
teama etichetelor şi stigmatizării cu legionarismul? Să nu mai recunoaştem, prin repudiere publică, prin
legi instituite peste conştiinţa noastră, eroii şi sfinţii noştri cu amprentă naţională? Să ne ştergem din
memorie marii oameni de cultură, care au dăruit atâtea patrimoniului nostru cultural? Să ne repudiem
marile personalităţi ale spiritului românesc, intrate în conştiinţa umanităţii, pentru ca au avut cândva o
anumită orientare, un anumit crez politic? Comunismul a ascuns şi valorile democratice autentice, ale
stângii, inclusiv marile personalităţi, reprezentative… Evenimentul nostru a pus în evidenţă cele două
curente. S-a vorbit acolo de Vasile Militaru şi de Academia de sub Pământ, ocolindu-se cuvântul
legionari, dar vădit în invocaţia şi frumoasa recitare a “seniorului” Alexandru Popescu Mihăieşti, liderul
Forumului Cultural al Râmnicului. Partizanii din Arnota s-a spus acolo erau… tineri studenţi! Ocolindu-se
faptul că majoritatea erau legionari maturi. Cartea, cu toată surdina şi precauţia impusă de spaimele dea nu fi târât în necazuri, de subtila cenzură (prin legile care îţi închid gura!) se arată un izvor de
documente, exact, limpede. Ea ne cheamă să ne ostoim setea de adevăr. Temerile au şi ele temeiul lor.
Legile - contrazicând constituţia, cu declamatul principiu al libertăţii de conştiinţă! - aflate în ghearele
neabolitului sistem de forţă al statului, departe de autenticul stat de drept, acţionând ca un Big Brother
în slujba unor puteri date orbeşte de orbirea noastră colectivă, ne impun înţelepciunea şi răbdarea
decantării. A subliniat inspirit acest lucru prof. Aurelian Stoican, temperând vehemenţa unui spirit
militant şi fără frică de adevăr, propri lui Marian Pătraşcu. Petre Cichirdan ne-a vorbit acolo despre
câţiva eroi concreţi, din Râmnicu Vâlcea, ai acestui fenomen al rezistenţei româneşti împotriva
comunismului, episodul Arnota – cartea lui Dumitru Bondoc!- fiind o filă dintr-un dosar amplu, dosar de
istorie românească, prea puţin băgat în seamă de nespoveditul stat roman şi evident nemântuitul în
absenţa voinţei sale politice şi a orbecăielilor sale, către democraţia autentică şi către Dumnezeul
nostru, invocat cu nădeje în fiecare an de Paşte şi sperând în tămăduirea cu apa atâtor izvoare! Prof.
Nelu Barbu, prea cenaclistul Societăţii Culturale Anton Pann, foarte prezentă la evenimente, spre lauda
ei, a dat o diplomă autorului Dumitru Bondoc şi a oferit câteva cărţi în dar câtorva participanţi. Dată
fiind criza de timp, prof Ion Soare, susţinut legitim de mai multe voci, a sugerat să reluăm această
lansare într-un loc şi într-un moment în măsură să răsplătească un autor şi o lucrare valoroasă. Autorul
a mulţumit asistenţei, iar preotul Ion Marin a invitat lumea la agapă unde s-au ciocnit ouă roşii, pahare
cu vin şi… veseli am fost cu toţii în ziua de sărbătoare a Costeştilor.
Anul acesta, de Izvorul Tămăduirii, râurile României au fost mai tulburi ca niciodată şi s-au
revărsat peste gospodăriile oamenilor. La Costeşti oamenii l-au invocat şi pe Dumnezeu, exprimându-şi
speranţa că locul acesta binecuvântat de cer, de multele izvoare, de sfinţii ocrotitori din preajmă, de
voievodul Matei Basarab, de pilda eroilor Arnotei, va fi strigătul către ţara cea mare să-şi cinstească
legea strămoşească, datinile, eroii şi să aducă adăugirea cu filele lipsă din istoria recentă pentru
îndreptarea nedreptăţilor şi revenirea în matca lor a tuturor râurilor cu apa lor limpezită.
25.04.2014 la Costesti
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Darurile „amurgului”
Dăruim cu bucurie, întotdeauna când iubim. Uneori darul are chiar semnificația dăruirii de sine.
În primenirea liturgică sfintele daruri sunt chiar trupul și sângele Celui care, din marea Lui iubire ne-a
răscumpărat păcatul adamic. Darurile acestea din iubire, pentru cei iubiți, daruri din suflet, se întorc
peste timp să-l reînvie pe cel plecat… într-o lume suspendată. Dorul ostoit cu o scrisoare, scrisă la timp,
vorbește și el de corespondența aceasta specială dintre cei rămași locului și cei chemați altor misiuni.
Iubirea se manifestă permanent și continuu există bucuria dăruirii, dar în vâltoarea lucrurilor iute
schimbătoare, în prezența celui ce se dăruiește fiind, rar observi și semnifici gestul.
Am trăit alături de mulți… călători, mai grăbiți de povara timpului cărat, ori chemați mai repede.
Le aflasem, prin viul lor grai arderile interne și le adăugasem în memoria mea înțelesul epistolelor
venite spre mine ca articole, cărți publicate și lansate în spațiul public. La un moment dat, când simțeam
că în generalitatea epistolei-dar eram atins de fiorul iubirii dăruite, răspundeam salutului cu un laudatio
la vreo lansare publică, vreun articol în media locală, un cuvânt de mulțumire în cenaclul societății
culturale frecventată împreună, aproape întotdeauna un telefon, un taifas pe tema… principală.
Darurile primite, multe cu dedicații pe prima pagină, nu doar de complezență, îmi atrag atenția că
oamenii de lângă mine cândva, se află cu gândul lor, cu mărturia spovedită (secretă doar pentru cei ce
nu iubesc lectura!) în permanența mea cotidiană, la o întindere de braț. Ei pot să-mi fie martori atunci
când într-o dezbatere publică îi invoc, ori când le reiau ideile în demonstrația vreunui discurs personal.
Constat astăzi că toți aceia care ni s-au dăruit trăiesc prin darurile lor, în măsura în care le-am primit și
le respectăm, revenind asupra lor și folosindu-le, împlinindu-le scopurile. Putem recunoaște aici, fără a
ne raporta la intermedierea darului că Dumitru Bălașa mi-a insuflat dragostea de substratul geto-dacic
și continuitatea trăirii sacralității, de la Zalmoxis, pe aceste plaiuri; Dumitru Mitrana mi-a atras atenția
asupra lui Bogdan Amaru, un talentat scriitor inerbelic vâlcean, mai puțin cunoscut; Ionel Grigoriu îmi va
fi rămas prin destinul său de prizonier în Vest, cu nunta lui… visată și pătimirile înrudirii sale cu Lucrețiu
Pătrășcanu; Alexandru Mircescu prin amestecul său subtil de muzică și poezie; Aurel Constantin
Zorlescu, inginer, inventator, artist plastic, tenor și deschizător de drumuri în noul limbaj cifrat, îmi va fi
fost modelul omului polivalent și întregirea unui abcedar pentru deslușirea artelor; Costea Marinoiu,
slujitorul de serviciu al cărții, al bibliografiilor, altruismul personificat, mi-a arătat ce înseamnă să te
dăruiești necondiționat semenilor iubitori de carte și să fi acolo unde ești solicitat public, să dăruiești
din agoniseala ta informală; Dan Misăilescu Panu, intrat în mintea mea din jocul copilăriei și prin firea
neostoit inventivă, îmi va fi adăugat apoi puterea credinței sale în Dumnezeu și fapta sa ctitoricească
prin muntele Cozia… Așa suntem noi oamenii ca o pădure în care fiecare copac, chiar atunci când este
culcat la pământ foșnetul frunzișului său răzbate înainte prin ceilalți. Conștiința pădurii ca a unui neam
omenesc are în sine toate frunzele ce o vor fi hrănit cu soare. Am scos în afara … regimentului cu oșteni,
cât frunza și iarba pe Nicolae Mazilu, pentru că această carte, ca un omagiu (și ceilalți își vor fi primit, la
o anumită ocazie… recunoștința noastră specială!) îi este dedicată.
Am scris multe gânduri despre omul Nicolae Mazilu, am stat de vorbă despre câte toate şi nu
eram chiar întotdeauna în accord asupra unor lucruri. Ne-o spuneam verde în față, respectându-ne
pozițile. Au fost și situații când, lămurindu-ne mai bine, ne împăcam pe soluția comună. Traiectoriile ni
s-au intersectat târziu, dar au marcat clar punctul înlâlnirii. De atunci punctul a crescut continuu cerc,
unul cât cuprinde memoria noastră și pe cele scrise de noi, despre noi, de la vremea întovărășirii
noastre, întâmplată nu știm cum, nu știm de ce, dar vedem astăzi că va fi fost un rost. Scriam despre
omul și faptele lui, avându-l lângă mine… Acum însă, știindu-l cu misiunea încheiată pe câmpul comun
de bătălie, plecat poate, prin… Afganistanul raiului (?), ori să facă pace în iadul kosovar, ori cine știe?,
prin purgatoriul catolicilor să le predice dreapta noastră tradiție creștin ortodoxă, poate prin vreo
peșteră în taință de munte cu Zalmoxis de taină, ori între eroii jerfiți pe șantierul drumului de munte, săi decoreze și cu jertfa sa, acum spun, rămas fiind pe malul cestălalt al Styxului, că am o greutate în plus
să-i spun ce simte un prieten la vorbitorul dintre lumi. Cum să procedez? Cred că am să fac la fel ca, încă
nescriitorul Nicolae Mazilu, când cugeta la începutul său literar. După tânguirile, privind pe : de ce?,
pentru ce?, pentru cine? să scriu, el ne va fi dat
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Reporter de ocazie prin Timişoara
Sfârşit de august, 2014. Treburi de familie ne-au adus în ceea ce în urmă cu decenii se numea
„oraşul rozelor”, la Timişoara. Peste cetatea cu… bastion se aşezaseră multe de la ultima noastră vizită.
Ba chiar marea schimbare de macaz de prin 89 se pornise de aici. Vederea de demult, aşezată într-un
album frumos, cu chipuri evident mult mai tinere, nu prea mai seamănă. Lucrurile s-au învechit şi doar
pe alocuri se arată în prospeţimea perenă. Chipurile oamenilor par mai îngrijorate, contrastând cu ale
vizitatorilor veniţi de aiurea ce par mai vesele şi cu poftă de viaţă. Ni se spune , lucru constatat de altfel,
că oraşul a redevenit un şantier. Îşi schimbă faţa, după ce un fost primar, cu restituiri anapoda şi cu alte
priorităţi… n-a făcut nimic! Sigur, pot fi vorbe de clacă, dar scuzele noului edil, par încurajatoare, privind
veşnicele bune intenţii ale politicului. El îşi cere scuze pentru deranjul cotidian provocat de marele
şantier. Nu avem motive să nu-l credem şi să-i demonstrăm răbdarea noastră. Este încă vacanţă şi
zumzetul studenţesc este la cota de avarie. Prezenţi sunt doar… restanţierii să-şi recupereze ceea ce şiau lăsat pentru stresul de toamnă. Aflăm că entuziasmul pentru carte a scăzut dramatic. Nu este o
noutate, lucrul acesta îl ştiam din statistici şi din rezultatele mediocre la bacalaureatele ultimilor ani.
Elita nu mai vrea să miroase decât burse afară… de unde nici nu se îndeamnă la revenirea acasă. Ca să
se poată ţină suflarea… academică a unui sistem
bulversat de incoerenţa reformelor din domeniu se fac compromisuri. Se accede la studii, cu excepţia
medicinii, pe bază de dosar şi atunci apar problemele de selecţie între cei deja dijmuiţi de bursele de
afară… Politehnica are o înfăţişare tristă…(ca şi iubirea violetă, supusă la atâtea cazne :”Poli”!)
Campusul, pustiit de viaţa de odinioară, trăieşte agonizant… restanţele şi îşi aşteaptă tinerimea la studii
cu burse (puţine la stat!)
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România, nu știu de ce soră mai mică a Franței, când ne revendicăm o latinitate mai veche în … gintă, sa lăsat cucerită de spiritul citadin al iluminatului Paris și a vrut și ea să-și emancipeze mahalalele, adică
ceea ce-n Orientul nostru impregnat secular în obiceiuri și chiar năravuri se chemau cartiere. Așa s-a pus
de sistematizarea Bucureștiului să se poată numi chiar Micul Paris. După podirea cu scânduri, ulițe
principale prin care trăsurile mai marilor trebuiau să facă legătura caselor târgului, chipuri de palate,
cu drumurile ce veneau spre capitala domnească, ori îi scoteau pe stăpâni pe la moșiile lor, noroaiele
și/sau praful au fost altfel lecuite. Așa a apărut șoseaua, și strada mai acătării. Odată cu independența
de sub otomani, Podul Mogoșoaiei va fi devenit un fel de Calea Victoriei, coborând spre cheiurile
Dâmboviței, încă neamenajate, dar în mod sigur spre Curtea Veche, Hanul lui Manuc, și chiar spre
Dealul Mitropoliei, alt loc cu scaune ale puterii. Apoi, odată cu acumularea de modernitate, modelul
parizian, că doar devenisem monarhie la vedere și ne recuperam țara cea mare, ne va fi adus alte
însemne. După războiul întregirii va fi apărut Arcul de Triumf, să vorbească de unitatea țărilor
românești, după o adunare plebiscitară. Are în el, deși seamănă cu cel parizian, sărutul fraților care se
întorc în casa comună a statului național după multă suferință. Dar în buna tradiție a gloriei militare aici
nu se oficiază cununi, ci doar, la zilele mari ale , se desfac lanțurile să treacă defilarea. Au trecut,
preamărind gloria militară și mândria românească și după 23 August, să preamărească pe „eliberatorul
frate”. Apoi după ce aveam cale… am făcut și o… piață a Victoriei, în care se adună oamenii să cârtească
mincinoasele rapoarte asupra declaratelor izbânzi. De acolo radial se desprind alte căi, în concurență și
în disociere a unei căi unice, nu prin funcționalitatea urbanistică, ci prin asumarea unei simbolistici în
legătură cu o veritabilă cale a eroilor. Unde s-ar afla coloana? Credem că pe Șoseaua Aviatorilor unde
monumentul dedicat eroilor aerului are și transfigurarea crucii și simultan a zborului omului. Prin
vecinătate găsim Primăvara unora și o fostă Casă a Scânteii, alături de o grădină publică cu
înmormântatul sat românesc, unde îmbălsămarea conservatoare nu este eroism al supraviețuirii, ci
anticipația extincției despre care vorbește și muzeul lui Grigore Antipa, chiar din Piața Victoriei.
Amestec de lucruri și gânduri, unitatea în diversitate a lumii globale ar spune un propagandist aliniat
sincronului planetar.
Toate lucrurile își exprimă fața, dată spre împrietenirea cu noi, a celor cu vederea. Trăim
complicat și în permanenta căutare a înțelesurilor. Ne minunăm, fără să ne explicăm, în fața…
minunilor. Sunt locuri unde, deși suntem copleșiți de frumusețe, bogăție și puterea formelor, gândul nu
se poate așeza și nu poate cumineca, în vreun fel, minunea. Simultan te simți asaltat, luat de valul cel
mare în plutire că amețești de plăcere și atunci ceva îți șoptește că ești de acolo, în complicitatea
omenească, prin puterea de seducție a lucrurilor și convertirea ta subită. Ești uluit de Paris, impresionat
de București și îți trebuie multă zăbavă să te dumirești dar, chiar minunat de puterea semenului tău, nuți poți găsi liniștea, nu poți ieși din tumultul omenesc. La Târgu Jiu simplitatea și potrivirea felului nostru
de-a fi, inculcate în lucrurile de pe cale par chiar înfăptuirile duhului troiței, cu demiurgul obligat la
smerenie ca omul locului, și cu fiul de-al locului, dar cunoscător și al ispitirilor și ademenirilor marilor
metropole.
După trei pătrare de veac Calea Eroilor, dar pentru aducere aminte, nu doar pentru eroismul
unui moment unic, ne freamătă recunoștința pentru cei ce-au desenat-o prin târg și i-au pus semnele
vorbitoare în limba primordială pe care o pricep, încă, toți oamenii pământului. Eroilor anonimi,
purtătorului lor de… cuvânt: Constantin Brâncuși, românul-gorjean universal, cioplitorul în duh, după
inspirata spusă a unui contemporan, ne plecăm smeriți frunțile și le mulțumim… pomenindu-i.
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răspunsul: „e păcat să nu rămână măcar urmașilor tăi, imaginea epocii în care ai trăit!” sau, „… să lași
celor ce vin după tine o cât de mică urmă din care ei vor avea poate de învățat!” Răspunsul primit mi-a
părut incomplet! Eu trebuie să scriu despre cel plecat fără întoarcere, iar răspunsul zbaterii sale
interioare, privind moștenirea urmașilor, nu mi se prea potrivește! Dar observând dedicaţile de pe
primele cărţi editate primesc răspunsul căutat: ,,Dedic această carte în semn de profund omagiu,
tuturor celor care au pus o cărămidă la temelia vieţii mele, dascălilor mei dragi, în rândul cărora includ
pe toţi cei de la care am avut ceva de învăţat”. În fapt este chiar volumul de debut în devenirea
scriitorului Nicolae Mazilu: Dascălilor mei dragi, apărut la Editura CONPHYS, 1996.
Ezitarea începutului, fiind depăşită printr-o clarificarea de sine, a urmat firesc punerea noastră în
temă. Autorul ne oferă prin povestirile sale autobiografice, sclipiri în amurg (titlul trilogiei care mai
conţine pe lângă amintitul volum de debut şi În vâltoarea vieţii-Amintiri din cariera militară, vol II ,
apărut la aceeaşi editură CONPHYS în 1998 precum şi Urcând spre creste-Amintiri din cariera militară ,
vol III , apărut la editura Fortuna, 2001), ca într-un jurnal al vieţii sale, scena vieţii societăţii româneşti,
cu o tuşă în plus privind viaţa militară. Prin spiritul său fin de observaţie, talentul de povestitor într-o
limbă română fără cusur, informaţia bogată întregesc, valenţele unor cărţi document. Apariţia trilogiei
pe parcursul a peste cinci ani de trudă ne relevă, prin mărturia autorului, etapele parcurse. Sfaturile
primite de la Doru Moţoc, Ion Soare pentru structurarea … amintirilor, apoi trecerea de la monologul cu
sinele, la un dialog cu un prieten, pe care nu ni-l spune, dar care aduce apariţia pe scenă a eroului
Manole, ne arată un drum către crestele atinse cu tenacitate şi cu bucuria punerii steagului, acolo sus.
Invocarea amurgului, ca o retragere a veteranilor la vatră, una activă, oricând gata de vreo misiune, are
legătură cu asumarea rolului de transmiţător de ştafetă. Este edificatoare dedicaţia volumului Urcând
spre creste : ,,Inchin acest volum urmaşilor mei, Felicia, Florin, Radu şi Mihai ca ei să cunoască adevărul
despre nişte vremuri apuse şi despre oameni a căror amintire lasă loc la ample comentarii. Le urez să
aibă parte de vremuri mai bune, de zile senine şi pace”.
Cine este Nicolae Mazilu, dincolo de naşterea sa? Este gura marelui fluviu în care se va fi adunat
stihial, zestrea pusă-n plutire spre cel nenăscut. Luând recomandarea de la George Sand după modelul
cărţii acesteia ,,Povestea vieţii mele” va folosi… metoda. Vremurilor îndepărtate le acomodează
poveştile cu iz de legendă care devin, odată cu apropierea în timp, povestiri cu altă putere de
reconstituire a izvoarelor ce-I vor compune cândva pe povestitor. Originea numelui de Mazilu, din
rămurişul atâtor altele posibile, ni-l arată pe linie bărbătească într-o succesiune de ocupaţii : popa Ion
Deaconu şi fiul său Pătru… arsu (într-o răfuială cu haiducii!) apoi pe… râu în jos, Radu grămătic pe la
Bănie, trecut în rezervă, adică mazilit şi înzestrat cu moşie, va da numele Mazilu, cel care va ajunge la
eroul nostru Nicolae Mazilu şi el cu slujbă la administraţie, şi el trecut cândva în rezervă şi răsplătit întrun târziu cu binemeritatul grad de general de brigadă. Ar mai fi de arătat că tatăl viitorului comandant
al regimentului de genişti din Alba Iulia, Marin va fi fost şi el ca tânăr voluntar la construcţia şoselei pe
Valea Oltului. Dinspre partea maternă în fluviul copilului Mazilu va fi curs şi Mureşul. Mama fiind
mureşeancă din Lunca Mureşului, iar în neamul ei se va fi aflat şi un Ion al lui Împăratul bun de glume.
Dacă observăm în destinul autorului Râmnicul cu şcolile, apoi cu şcoala militară pe care o va fi condus,
apoi cetatea Alba Iulia de pe cursul Mureşului, în care va fi ajuns comandantul cel mare al regimentului
de geniu, cel cu care va urca dinspre nord spre crestele alpine ale munţilor Făgăraş, apoi Călăraşul
dunărean, vom putea să ne imaginăm, (trilogia aducând amănuntele necesare!), ursitoarea ce-i va fi
tors firul vieţii din caierul atâtor înaintaşi, fiecare dăruindu-I din ale sale. Râuri de zile va fi curs fluviul
cel mare, iar povestea lor bine meşterită ne este oferită dar, de travestitul Manole.
Jurnalului vieţii, din menţionata trilogie i se alătură raportul faptei. Una de-o frumuseţe fără egal
şi cu puterea de-a înobila pe oricine. Enigma Transfăgărăşanului, cartea ca un reportaj de epopee,
este un raport în faţa istoriei, o mărturie a neamului românesc reprezentat, nu doar eroic, dar şi în
deplina demnitate a creatorului colectiv în faţa căruia conducătorul şi voinţa supremă a vremii, nu s-au
lăsat ademeniţi să-şi dea numele, unul blestemat şi hulit azi, tocmai de linguşitorii de ieri, cu straiele
schimbate în bezna din decembrie 1989. Subliniem aceste lucruri, aşa cum o va fi făcut foarte explicit
Nicolae Mazilu, cu ocazia lansărilor publice, ale tuturor ediţiilor, adevărul pe care l-a slujit, fiindu-i literă
de evanghelie.
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Relatez cu acest prilej despre lansarea acestei cărţi la Fundaţia Negru Vodă din Făgăraş, unde Ţara
Oltului de sub Făgăraş va fi cunoscut, într-o seară de toamnă de neuitat, pe omul modest, pe atunci
doar colonel în rezervă, dar cu onorantul titlu, în orice vreme, de erou al muncii socialiste. Curiozitatea
participanţilor a prelungit evenimentul adânc în noapte. Emoţionant a fost şi momentul Lovişte când la
Perişani, împărtăşind despre importanţa drumurilor va fi pledat pentru modernizarea căii mari, urgisitul
drum naţional Câineni – Curtea de Argeş. Transfăgărăşanul, drumul peste munte, venise în ajutor
drumului posadei, prin omul cu vocaţia iubirii de ţară, căreia îi va fi împlinit şi prin priceperea şi
abnegaţia sa, o faptă urieşească. Cartea aceasta despre Transfăgărăşan este un capitol distinct, un
document preţios, care împreună cu celelalte cronici compun o cartea de aur.

Dumitru Drăghicescu, între luciditate şi riscul mărturisirii de… sine

O pomenire a numelui în preajma zilei din calendarul consacrat ne obligă să ne amintim şi de
faptele celui… plecat. La sfârşit de octombrie sfântul Dumitru cel Bătrân (de la Salonic), sfinţit izvorâtor
de mir, şi cel Nou, ocrotitor, de la Bucureşti) reînnoiesc datoria noastră cotidiană pentru duhurile din
vecinătate : loc al naşterii, inimă de ţară, ţară întreagă. O făceam demult, în duhul tuturor toamnelor,
pe când Demetra îşi înstrăina fiica, zălog iernii de prin Hades, ca s-o readucă apoi pe Cora acasă la
vremea reînnoirii cu brazde proaspete. Apoi creştinismul, găsindu-ne tot pe aceste meleaguri va fi
instaurat în pământul amazoanelor patriarhatul, iar ocrotitoarea va fi fost … dumitrizată! Să dăm
Cezarului ce este al lui ni se va fi legiuit atunci! Să-i ascultăm poruncile, cu capul plecat din smerenie şi
din teama morţii… Se dusese, cu timpul cel vechi,
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eroului, perioada viețuirii lui și vreun gând epitaf îl scot dintr-un anonimat, vremelnic însă, pe omul,
persoană unică.
Am trecut de multe ori prin târgul cu ansamblul de monumente dedicat de Constantin Brâncuși
eroilor din războiul reîntregirii, pornind de la evenimentul concret al forțării Jiului. Acum, devenit
municipiu, fața lucrurilor orașului s-au schimbat, credem noi, cu bună credință, în bine. Chiar și lucrările
cele mari cu conexiune directă în interpretarea sensurilor încifrate ale artei din povestea ansamblului
îmi par aducătoare de ceva în plus nu doar în cele fizice ale locului, cât mai ales în semnificații. S-a
liniștit curgerea năbădăioasă a Jiului, care regularizat fiind, nu mai poate năvăli în oraș. Pe insula lui,
chiar de lângă parc, podul păstrat și el ca monument, prelungește grădina publică. Ambele maluri
vorbesc de starea de pace, preumblare înconjurată de liniștea apelor în care se vede tot cerul, ca o
contemplație edenică. Nu departe, un loc de adunare al mulțimii, poate aclama, până târziu în noapte,
victoriile vitejilor sportivi numiți pe aici… panduri, stadionul având nocturnă. Lupta de aici este sub
semnul păcii și al celor pașnice.
Calea eroilor de la Târgu Jiu pornește de la Apa, ca o mare adunare de curgere omenească, se
continuă prin grădina publică: Pământ al adunării oamenilor în care au loc chiar încununările familiilor
tinere, apoi în Biserica de pe cale, din nou adunarea de oameni cu focul lor lăuntric, prelungit în Focul
lumânărilor, apoi în grădina consacrată să fie cer cu nesfârșirea Aerului atins de stâlpul nesfârșirii, nu
doar ca piatră de hotar, ci legătură între lumi. Nu insistăm asupra semnificație ansamblului, lucru făcut
în altă parte (…) și de noi, dar cu asupra de măsură, de iubitorii lui Constantin Brâncuși.
Am fost și la Paris, chiar și în Micul Paris, dintre Dâmbovița și Colentina, să văd căile oamenilor și
rostul lor. Așa mi s-au… năzărit diferențele de sens. Lângă un pod peste Sena, nu departe de Louvre, cu
palatul lui regal, în paradoxala piață a Concordiei, francezii în revoluția lor celebră se judecau unii pe
ceilalți, după ce fuseseră camarazi în lupta lor comună și ghilotina se înroșise, nu doar de sângele
execuțiilor, cât de numărul lor și de faima persoanelor. Acolo chiar reprezentanții lui Dumnezeu, adică
nefericitul rege Ludovic al XVI-lea și consoarta sa Maria Antoaneta vor fi dat tributul noii înscăunate:
„ființa supremă”, adică omul, exagerat de iluminat și liber cugetător. Devizei „Nihil sine Deo!” i se va fi
tăiat atunci capul, chiar în Piața Concordiei, omul asumându-și plenar demiurgul! . Se pornește apoi
spre calea triumfului, una îndreptată și lărgită de Napoleon al III-lea să nu mai poată avea loc cârtirile
populare la excesele puterii de orice fel. Se trece pe sub arcul de triumf, pe unde eroismul semnifică
victoria oamenilor, în confruntarea cu oamenii, natura cauzalității conflictului neavând nicio
importanță, întotdeauna un arc de triumf, semnificând adevărul învingătorului, adică forța lui de lovire
și poate din întâmplare și justețea faptului. Triumful este difuzat împrejur, francezii, răspândindu-l din
această piață a arcului de triumf, spre toate direcțiile, ca dintr-un soare cu razele lui, să vorbească lumii
întregi atât, de regele soare (aroganță faraonică și infailibilitate universalistă!), cât și de capitala
iluminismului, cel ce va fi revoluționat rațiunea și își va fi ghilotinat mulți copii. Venind pe Calea Elizee,
spre vremurile moderne cu zgârie norii și palatele imperiul bancar, ale multinaționalelor din opulentul
La Defense, trebuie trecută o nouă poartă. Evident … de apărare! Cine este dincolo și cine este
dincoace? Lumea veche a Parisului este spre Sena, iar a zgârie norilor cu opulența financiară, dincolo de
moderna poartă. Nu vom regăsi în acest ansamblu al gloriei omenești, sfidând dumnezeirea nicio
catedrală. Sacre Coeur și Notre Dame, vorbesc singure, chiar dacă dominant, din afara căii eroilor,
națiunii franceze. Sunt pline de fast ceremoniile pe această cale să ne amintească de forța unui stat cu
eroii și eroismele lui și poziționarea față de Dumnezeu, după cugetul vremurilor.
Coloana fără sfârșit a Parisului: Turnul Eiffel, apărută în cale doar pentru o expoziție mondială își
va fi căpătat autoritatea și permanența, inspirând profilul sondelor de foraj, al pădurilor de stâlpi de
transport al electricității la înaltă tensiune, al marilor antene de comunicație din lumea modernă. Ea
vorbește de tehnologiile omului de-a supune pământul și cerul. Chiar prin vizitarea lui permanentă ne
hrănește cu mândria de-a fi oameni care… am supus natura și stând la taifas cu Gustav Eiffel, ori cu
Edison, acolo între norii de deasupra Parisului, ni se sugerează fiecăruia măreția noastră omenească
într-o beție a sinelui care uită că totul ni s-a dat spre împlinire și izbânda nu ne aparține pe de-a
întregul, cum de altfel chiar turnul acesta de veghe, ocultează în devenirea lui materia metalurgiei și
ingineria zăbrelelor lui Pănculescu, neacceptat la șueta din nori a americanului și francezului.
Simbolizarea puterii omului, asumându-și-o, fără inhibiție, este povestea unei căi a eroilor din lumea
apuseană.
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filosofii. Libertatea lui se manifestă, ca un drept natural, etichetat și dat în folosință, ca atare. Omul și-a
luat calitatea de judecător și își poate permite, după propriile lui grăbite instanțe, pedepsele capitale.
Cu aceste gânduri am colindat lumea împărțită între Dumnezeul felului nostru irațional și atotștiutorul
om, izbăvit de abuzurile și răstălmăcirile făcute Lui Dumnezeu de instituția oamenilor bisericii Apusului.
Demiurgic, precum zgârie norii marilor metropole, a devenit omul modern supra-tehnologizat. Smerit
cu forța, cu de-a sila, uneori copleșire a spațiului interior, sub apăsare, pare goticul și barocul, unde
statul bisericesc îl substituise pe Dumnezeu. Așa îmi pare și azi Apusul marcat de puterea omului de-a își
arăta măreția, chiar atunci când slujește divinitatea… La noi acasă, rămași mereu în urma timpului
sincron al continentului, emanciparea carteziană s-a făcut prin puținii ambasadori trimiși prin capitalele
cu mode noi. „Sofiile” noastre, încă respirau (și mai respiră!) grecismul constantinopolitan și tradiția
balcanică a lui Byzance d,apres Byzance. Și azi scriptura ne vorbește tot prin murii bisericilor, iar
judecățile de apoi, făcute numai de Dumnezeu!, supraviețuiesc chiar și pe zidurile exterioare. Cu aceste
gânduri am pornit prin lume să văd cu ochii mei minunile lui Dumnezeu și lucrările Omului Demiurg.
În grădina Olteniei de sub munte, pe malul Jiului, la podul de fier, puținii apărători și cetățenii
orașului Târgu Jiu, s-au opus cu viețile lor balaurului războiului prim mondial, iscat de marea furtună a
potrivniciilor. Oamenii, cărora le păstrăm anonimatul, cinstindu-i infinit mai mult, au dat girul omului
ales, cu har, să spună altfel, minunat, această pagină de istorie. Minunarea istoriei ar fi în acest caz,
scoaterea evenimentului din cronologie și ducerea lui în simbolul nemuritor în care tainele nu se mai
pot strivi și duce în banalizarea celor ce se plictisesc repede. Taina are puterea să rămână proaspătă și
să lase libertatea cercetării, vie. Omul, Constantin Brâncuși, gorjeanul ajuns cetățean planetar, își asumă
misiunea să construiască Ansamblul de la Târgu Jiu, în duhul locului românesc și în taina lui Dumnezeu,
cel ce-i va fi dat… misiunea. Știm de ce s-a făcut lucrarea! Să pomenim eroii locului, ai unui eveniment
concret intrat în conștiința publică. Totul în bunul obicei al pământului în care la locul săvârșirii unor
fapte deosebite se pune un însemn pentru ca momentul să devină monument. Cum să faci acest lucru,
să vorbească despre participarea întregului târg? Aici intervine gândul de dinainte de faptă. O simplă
cruce nu poate vorbi decât de o singură cruce de om! Chiar și pe Golgota vor fi fost trei cruci, indiferent
de opțiunea crucificaților. Ideea trebuia să obțină terenurile publice, apriori, și evident asentimentul
puterii locale și sprijinul necesar. Cum va fi convins artistul lumea devine deja un amănunt, când
ansamblul există și acesta, ca orice multiplicare a minunilor, naște mereu noi minunări cu, atâtea
probleme și povești frumoase. Monumentalul din arta sa trebuia să vorbească, nu doar de orașul care
are în sine ansamblul, ci de spiritul oamenilor, acela care are în el eroismul, sacrificiul, seninătatea
dacică în fața morții și puternica credință în Dumnezeu. Legătura interioară între elementele
componente trebuia să surprindă filosofia de viață a locului cu petrecerile între tărâmuri într-un firesc
armonizat și riguros respectat. Monumentele trebuiau să respire petrecerea omului - unul dând seamă
pentru mai mulți!-, pentru evenimentele înseriate ale vieții.
Erou, în percepția lumii românești, devii după ce nu mai ești. Erou este cel trecut în repaus, scos
din curgerea timpului. Erou ești atunci când la acest eveniment vine lumea să te ierte că ai părăsit-o, dar
jeluindu-te și recunoscându-ți printr-o veritabilă poruncă, faptele bune (despre morți, numai de bine!).
Pe calea eroilor trebuie reconstituit ritualul comun al celor ce în alai vor fi conduși spre lumea cealaltă,
din proiecția mentală a celor ai locului. Monumentele de pe cale trebuie să sugereze aceste… hodine.
Povestea eroului emblemă, pe calea tuturor eroilor, pe drept cuvânt numită la Târgu Jiu „Calea Eroilor”
răspunde explicit întrebării „de ce?”. La podul de fier de peste Jiu au căzut jertfă și au devenit eroi
oameni cărora le datorăm îndeplinirea rânduielilor pentru lumea de dincolo. Trebuie să facem lucrul
acesta în numele întregului târg și eroismul lor să-l marcăm durabil pentru a nu fi uitat. Spre raiul
nostru, ca spre Câmpiile Elizee ale altora locurile de odihnă, vor fi puse semne distincte să ne minuneze
cu taina lor. Pregătirea trecerii de aici, dincolo este demult consacrată ca obicei: îmbăierea, îmbrăcarea
hainelor bune, așezarea pe tron (așa se numește în unele locuri… coșciugul!) pentru a primi, la priveghi
omagiul, apoi, după timpul prescris, trecerile prin toate ușile și porțile (a odăii, a casei, a curții…), spre
casa domnului : biserica, care ne dă viza, dezlegarea spre lumile de dincolo, ale lumii noastre duale cu
Tatăl ceresc și Mama pământ. Apoi inerția mișcării, se frânge la locul de veci, marcat de piatra de hotar,
un stâlp, sau o cruce pe care numele
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credinţa că suntem nemuritori şi că plecarea la Zalmoxis este o adevărată sărbătoare, deşi un apologet
creştin, Sfântul Chiril al Ierusalimului constată: „Nimeni nu poate ajunge la Dumnezeu, decât ridicânduse prin jertfă” apoi Ivireanul să constate în Didahii moartea trupului ca „a treia naştere… care iaşte
mântuitoare”.
Dumitru, ales pentru un laudatio, este Dumitru Drăghicescu, cel care iubindu-şi neamul, cu toată
luciditatea şi acumularea sa de duh, a trebuit să spună şi vorbe grele despre neamul său. Cel ce vede
departe şi atenţionează asupra necazurilor şi nevoilor, venind din blestemele nemântuite, acumulate în
lunga istorie, nu este crezut pentru că nu poate fi înţeles, ba devine prigonit, uneori chiar ucis de ai săi.
Faptul istoric al căderii Troiei este o pildă a consecinţelor. Tragic destinul preotului Laocoon şi al fiilor săi
ucişi de şerpeasca înlănţuire a răului ca şi nefericitul blestem asupra Casandrei, să nu fie crezută în
viziunile ei, întotdeauna exacte. Pătimirea Fiului, dumnezeire întrupată numai pentru încredinţarea
noastră, este pilda vie, suprema esenţă a trăirii. Locul primei naşteri a lui Dumitru Drăghicescu este
unul, cu un duh manifest, şi asupra altor străluciţi membrii ai comunităţii. Luminaţii boieri Măciuceani
cu vocaţie de ctitori, Enăcenii cu multe nume, între care Ioan ajuns prin trecerea la monahism Efrem
Enăchescu (Mitropolit al Basarabiei); Vasile, meşter mare la Amenajarea Lotrului; Nicolae consilier
Judeţean al Vâlcei; apoi, în cele de azi, cu grijă pentru semenii de aproape şi pentru memoria celor
plecaţi, senatorul Dan Niţu, remarcat aici nu pentru cele politice, ci pentru Fundaţia dedicată memoriei
lui Dumitru Drăghicescu şi mecenatul său prolific (recuperarea memoriei, a operei, valorificarea
îndemnurilor!). Amintind aceşti oameni, dintr-un neam ales al comunităţii de români din Măciuca vrem
să arătăm că dintr-un loc binecuvântat pot să izvorască oameni cu puterea să se lumineze şi apoi să ne
dăruiască, cu toată generozitate lumina şi fapta lor. Cinstind neamul Măciucenilor aducem lauda
noastră lui Dumitru Drăghicescu, mintea limpezită de şcolile sale înalte şi puterea adâncirii în firea
neamului său.
Mintea lui, consonantă spiritului vremii căutător în psihicul mulţimilor, se va fi pus alături de alte
minţi strălucite ale românilor când trebuia să ne prezentăm lumii ca neam unit într-o ţară mare. Prin noi
înşine trebuia să ne izbăvim între neamurile lui Dumnezeu. Deşi, după cum spunea Dosoftei, Mitopolit
al Moldovei: „Dumnezeu, Sfinţia Sa, nici un neam de rodul omenesc pe pământ nu lasă nepartnic de
darul Sfinţiei Sale, Ce peste tot a atins mila Sa s-a deschis tuturor uşa de spăşenie…” pentru ca uşa şă se
deschidă voinţa unor oamenii, din ce în ce mai liberi trebuia să bată în ea şi în deplină cunoştinţă de
cauză. Bate şi ţi se va deschide ! Cere şi ţi se va da! Sunt şi erau condiţiile necesare, dar nu suficiente!
Pentru a şti ce să ceri, cum să o faci, era nevoie de o actualizată cunoaştere de sine!
Un B.P. Hasdeu dădea o Istorie Critică, a românilor şi ne susţinea cauza suveranităţii la Berlin, în
1878. Nicolae Iorga ne fundamenta istoria naţională. Monarhia lui Carol I, a lui Ferdinand şi a Reginei
Maria moderniza statul şi îi dădea o demnitate între neamuri. „Dinastia” Brătienilor, în slujba neamului,
mântuia ţara de înapoierea anacronică. Spiru Haret descifra sistemul instrucţiei publice şi îi punea
bazele înnoirii. Dimitrie Gusti intuia aşezarea socială, fondând o adevărată şcoală. Nae Ionescu,
urmându-i lui Simion Mehedinţi, pe filonul trăirii creştin-ortodoxe, va dezvolta o filozofie existenţialistă,
specific românească. Miron Cristea se va fi aşezat, abia prin 1925, ca primul Patriarh al Neamului
Românesc, după aproape două milenii de supuşenie la structuri ierarhice străine. Între aceste fapte
adăugate cunoaşterii de sine unui neam, venind de departe, lui Dumitru Drăghicescu îi va fi fost hărăzită
misiunea să sondeze adâncul psihicului poporului român şi să-i spună metehnele, păcate adunate
înrădăcinate de îndoctrinări străine aplicate de nevoie, reguli de viaţă, ca nişte religii impuse şi
îndeplinite, fără crâcnire. Pare fără finalitate judecata particulară a cuiva din interior, cu posibilitatea
de-a fi acuzat de lipsă de înţelegere. Apoi faptul vădirii celor prezise te transformă într-o cobe, la fel de
hulită. Dar, iată-ne gata să-i luăm apărarea celui ce şi-a dus misiunea la îndeplinire din dragoste pentru
poporul român, pentru el poporul ales căruia îi este, şi azi, un adevărat proroc pentru mântuirea lui.
Ca să ne susţinem demonstraţia, prin cel puţin alte două opinii exterioare - considerând lumina
pariziană a lui Drăghicescu al treilea punct de sprijin – readucem din Vechiul Testament, din Osea,
profetul (750-730 î.H), supărarea lui Dumnezeu faţă de poporul Său ales şi altă supărare, tot din
dragoste, din cartea italianului Beniamino Fauro (ajutat de Ion Mărginean): Românul şi felul lui de-a fi
sau amatorismul la români.
21

Dumnezeu iubeşte poporul pe care şi l-a ales să fie model trăirii tuturor neamurilor, dar atunci când îi
constată rătăcirile de la calea trasată îl mustră, îl pedepseşte, îl decade din drepturi şi îl supune la cazne
milenare. O face din dragoste, pentru că Dumnezeu este … iubire. Pe Fiul său trimis în lume îl ridică,
născându-l din Neamul lui Avraam şi din Sămânţa lui David, să statornicească legea iubirii. Judecata Lui
Dumnezeu este dreaptă chiar atunci când dojeneşte. Italianul invocat mai sus s-a născut la Gura Sadului
şi iubeşte, fapt declarat şi demonstrat, neamul românesc. Trăind în exterior între fruntariile cele noi…
europene, constată felul de-a fi al românilor care ne pune piedici la un soroc al mântuirii de rele. Ne
dojeneşte, tot din dragoste, cum face o mamă care îşi educă fiul iubit cu… nuiaua. Să remarcăm din
cartea italiano-românului motoul inspirat din Biblie: „Strigă din toate puterile şi nu te opri, dă drumul
glasului să sune ca o trâmbiţă, vesteşte poporului meu păcatele sale”.
Blestemul, ca un stigmat al răului, este o boală… milenară, cum observăm din scripturi destinul
unui popor ales. După momentele fericite, de-o clipă, apar suferinţele interminabile. După anul
dobândirii în 1918 a unei unităţii dorite şi truda de recuperare a celor ilustrate mai sus, timpul învăţului
celor noi şi al dezbărării de tare şi prejudecăţi, va fi fost prea scurt… Eliberarea adevărată şi cugetul
autentic erau departe de consolidarea şi mântuirea aşteptată. Democraţia era o năzuinţă departe de-a
fi săvârşită, ca un blestem al lucrului neterminat. Va fi fost otrăvită şi va sucomba curând de ciuma
roşie, pentru mai bine de o jumătate de secol. Vizionarul Dumitru Drăghicescu se va fi dat pe sine
jertfă, ca un Laocoon, ca o Casandră, ori sfânt român, ca o atragere de atenţie, să deschidem ochii la
năprasnica vreme fără de Dumnezeu. Să-i mulţumim acum, recunoscându-i înţelepciunea şi sacrificiul,
valorificând-i opera. După lucrurile curmate abrupt, pentru că nu am avut puterea cea mare să le
apărăm, nici puterea interioară a martiriului şi a eroismului fără preget, amintind de strămoşii daci, ne
dumirim încă o dată de opera lăsată de Dumitru Drăghicescu. Pentru că religiile politice, ale supunerii
necondiţionate, ne vorbeau în graiuri străine despre marele stăpân pământean şi ascultarea lui, fără
crâcnire, psihologia, ştiinţă a cunoaşterii de sine, ne fi va spus prin glasul savantului că între religia-opiu,
mijloc de supunere a popoarelor şi duhul credinţei cu tainele lui, este o adevărată prăpastie. Aşa ne-am
aflat din nou supuşi, „eliberaţi”, cu democratizarea bolşevizată, societatea fără de Dumnezeu şi scoasă
din ţâţânile ei cu legi şi datini, cu istoria rescrisă cu întoarceri pe dos şi cu eroii de import, cum vor fi fost
şi sinaxarele cu sfinţi aduşi să umple vidul cu alte moaşte, paradoxal, într-o glie mănoasă, foarte sfinţită
şi roditoare mustind de legende, balade, obiceiuri ale locurilor de dincolo de erele creştine.
Să-l pomenim cu respect, la sorocul dumitizării Demetrei, pe Dumitru Drăghicescu, duh din duhul
pământului românesc răsărit în grădina vâlceană de la Măciuca şi să nu-i uităm constatările, privind
metehnele, folosindu-ne de calităţile cu care am fost dăruiţi, să nu-i uităm iubirea de ţară şi marile lui
fapte din istoria ei şi îndemnul sălăşluit în cele lăsate de zestre : să izbândim în lupta noastră, niciodată
terminată! Să ne amintim că a plecat dintre ai săi când smintirea democraţiei începuse şi că ziua este
una a înălţării la cele veşnice, cu crucea suferinţei sale îngemănat: 14 Septembrie, 1945 şi mereu,
mereu să-i pomenim numele.
Cercul de la Râmnic, „România: Grădina Maicii Domnului”/ 08.10.2014
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Reportaj despre întreita față a minunii

În drumurile noaste sub cer ne minunăm, întotdeauna, de lucrarea minunată a celui de deasupra
noastră. Ceva, cineva ne trage de mânecă să ne explice, ce-i?, și… cum? dar, mai ales „de ce?” prin
gândul explicat dinaintea faptei, al intenției celui investit să facă, mai mereu… după. Răspunsul la
întrebarea „de ce?”, pare cel mai ușor de dat, însă rămâne alături de celelalte în ambiguitate. Chiar
după explicație, ori îndelunga contemplare a celor de sub priviri, avem doar păreri conforme cu puterea
noastră, personală, de-a îmbrățișa conturul și de-a ne adânci în înțelesurile lui tainice. În mod sigur, un
lucru cu taină ne va minuna întotdeauna și atunci redescoperim ceea ce morala comună a crezului
nostru știa demult: minunile sunt de la Dumnezeu, chiar dacă și El, lucrează prin fiii săi: oamenii.
Atribuim, în mod irațional, minunea lui Dumnezeu, Cel care a săvârșit-o prin pogorârea lui întru omul
ales, și S-a lăsat văzut prin duhul artistului: față. A-L vedea pe Dumnezeu nu este posibil oamenilor, dar
a-l vedea pe omul în care S-a pus duh Tatăl, este posibil în măsura în care receptorul are posibilitatea
intrării în rezonanță. Acordul acesta nu se poate constata și nu poate lucra, decât prin partizanatul
credinței și al legii iubirii dintre oameni, necondiționată de nimeni și nimic. Spiritul cartezian, în care
artistul își poartă necenzurat de grijă, unul foarte informat, are păcatul aroganței că le știe pe toate.
Explicațiile precise, răspunsurile, mustind de informații și date nu mai lasă loc la nicio întrebare. Măsura
lucrurilor, a tuturor lucrurilor!, este… omul, își vor fi rostit sentința,
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fapt dinamica spre alte priorităţi cu vectorii evidenţi. De lucrul acesta ar trebui să ia act şi Preşedintele
Consiliului Judeţean cât şi Comisia de Cultură a Consiliului. Este nevoie de sânge proaspăt şi trebuie să
ne vindecăm de un anume soi de vampirism instituţional. Sunt semnale media din ţară că acest lucru a
fost sesizat în alte părţi. Un bilanţ trebuie să vadă mereu poticnelile şi cauzele acestora, să vadă,
evaluând corect rezultatele, corelat cu cerinţa socială, întotdeauna costurile alocate cântărite prin
eficienţa lor. Grija pentru oamenii care sunt devotaţi instituţiei şi munca lor se reflectă, foarte
transparent, în satisfacţia noastră a cetăţenilor judeţului. Faptul, onorant pentru instituţie, că fraţii
moldoveni au fost îndrumaţi la Rm. Vâlcea pentru schimbul de experienţă, este aprecierea pe care o
subliniem cu bucurie, privind prestigiul de care se bucură instituţia noastră în rândul celor ce conduc
destinele Bibliotecii Naţionale. La mulţi ani şi din partea noastră cu nădejdea că cele bune se vor aduna
în continuare iar cele rele, stau în puterea actualei conduceri a instituţiei şi a VOINŢEI consiliului
judeţean, să se… spele!
25.09.2014

Chemăm acasă, pe… Constantin Brâncoveanu
Peste câteva zile, pe 15 August, de Adormirea Maicii Domnului, comemorăm martiriul
Brâncovenilor, din 1714, iar în 16 August, calendarul creştin-ortodox consemnează ziua dedicată lor:
,,Sfinţii Martiri Brâncoveni : Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Radu, Ştefan, Matei şi
Sfetnicul Ianache,,. Canonizarea lor s-a făcut prin Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, în 20 Iunie 1992. Actul recuperator al marilor personalităţi ale neamului, şi a unei file a istoriei
noastre nefericite, dar plină de învăţăminte, trebuie continuat. Mănăstirea Hurezi aşteaptă de aproape
trei secole – peste trei ani se împlinesc!, apelul fiind făcut în 2011(s.red.)- rămăşiţele pământeşti (atât
cât este posibil!) ale lui Constantin Basarab Brâncoveanu, în mormântul său gol.
Fundaţia culturală I. Ghe. Duca şi Centrul Cultural Nadia Duca, legate de zona Horezu, prin
patronii lor spirituali, partenere multor asociaţii ale societăţii civile, lansează apelul, public, tuturor
românilor, cu care suntem solidari. Toţi creştinii, începând cu cei din Oltenia de sub munte, să susţinem
împlinirea voinţei şi dorinţei, adevărat testament al voievodului martir, ca în trei ani să-şi înceteze cele
trei veacuri de pribegie şi să se sălăşluiască în locul gătit demult, la Horezu.
La împlinirea celor trei veacuri (2014, 15 August!) să dăm cinstire ţărânei Brâncovenilor, aflată
pentru vecie, în mormântul de la Mănăstirea Hurezi!
Vă rugăm să sprijiniţi, formal şi informal, această acţiune, să putem duce mai departe în memoria
colectivă, modelul pilduitor al iubirii de ţară şi al credinţei neabătute a neamului românesc.
12.08.2011
Obs. Anul acesta, 2014, sf. Constantin Brâncoveanu, după deshumare, spălarea şi… miruirea moaştelor,
acestea vor fi fost puse într-o raclă, apoi odoarele sfinţite vor fi fost duse în pelerinaje. La Horezu nu va
fi ajuns după dorinţa noastră, însă, într-un înconjor de ţară dinspre Bucureşti spre Iaşi (pentru întâlnirea
cu Sf. Parascheva, 14.10.2014 şi mulţimea pelerinilor!) va fi trecut, preţ de-o zi şi o noapte, pe la
mănăstirea lui de suflet de la Hurezi.
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DE LA GURA PRIGOANEI LA CINDREL

Am lăsat-o pe doamna Viorica, la telefon, iar noi ne -am continuat drumul spre lacul
Oaşa, adică spre mănăstirea cu acelaşi nume. Oamenii locului şi cei ce au ridicat -o în
perioada construcţiei barajului şi a celorlalte lucrări hidrotehnice, i -au spus Fetiţa,
după vârful de munte din apropiere. Am oprit în faţa mănăstirii şi am pătruns în
incintă prin monumentala poartă, frumos sculptată, care mi -a amintit de semenele ei
văzute, de mine, în M aramureş. Portiţa de picior, căzută din balama, mi -a amintit de
o bătrână poartă înegrită de vreme, de pe valea Izei, cu ornamente sculptate
asemăntoare acesteia, în faţa căreia stătea, pe un scăunel, o bătrână „adusă” de
spate, parcă aşteptându -ne, la care i-am dat bineţe, întrebând -o dacă fântâna cu
ciutură din curte, ar e apă. Ne-a răspuns afirmativ invitându -ne să ne scoatem şi să
bem câtă vrem că este de la Dumnezeu destulă. Privindu -ne cum beam apă dintr -o
ulcică, de pământ, adusă din bucătărie, special pentru noi, se confensează: „am şi eu
nepoţii plecaţi şi nu m ai pr ea dau pe la mine... Sunt departe maică... De trei ani sunt
plecaţi, în Spania şi nu s -au mai întors!” . Am căutat să o liniştim spunându -i că vor
veni cu bani şi vor repara casa şi poarta, care era apropape căzută şi totul va fi bine.
„Eeehee! Cine ştie, p o ate după ce eu nu voi mai fi! Stau aici -a singură şi sunt şi cam
bolnavă. Băiatul şi fata mea au şi ei gospodăriile lor... Nu stau prea departe de
mine... În ei am toată speranţa!”.
Mult timp mi-a persistat în cap întâlnirea cu acea bătrână din Valea Izei , care, la
venerabila ei vârstă, de peste 85 de ani, zilnic ieşea în poarta casei să -şi aştepte
nepoţii, chiar dacă era conştientă că, aceştia nu veneau decât de sărbătorile de iarnă
sau în concedii.
Peste tot pe unde am colindat în România, de cele mai mu lte ori cu echipa de la
redacţia revistei România Turistică şi aproape de cinci -şase ori pe an, participând la
întâlnirile noastre lunare ale membrilor VETERANMONT, de fiecare dată, undeva, în
altă parte, în zonele frumoase unde aveam ceva de văzut şi de v izitat, am făcut un
obicei de a intra în dialo g cu oamenii locurilor respective, indiferent de zona
geografică unde mă aflam. Insistând pe aceeaşi temă, pot să afirm că cei mai
comunicativ i oameni întâlniţi în peregrinările mele au fost cei de prin împrăşt iatele
sate ale apusenilor şi pădurenilor. Nu -mi amintesc ca vreunul dintre aceştia să fi fost
respingător... Foarte comunicativi şi cu o uşurinţă, în exprimare, dezarmantă.
Probabil că, în aceasta constă şi explicaţia unităţii acestor oameni şi a supravie ţuirii
graiului şi obiceiurilo r pe aceste locuri, ca de altfel, în întregul spaţiu montan
românesc. Este o zicală adevărată, în care se spune că, „comunicarea este arta de a
cunoaşte şi păstra pacea între oameni...”, precum şi alta legată de deplasarea
oamenilor în scop agremental definită în următoarele câteva cuvinte: „turism ul este
cel mai puternic factor de apropiere între o ameni... între popoare”.
Fiind o zi de sărbăto are, vieţuitorii obştei monahale ale sfântului lăcaş aşezat la
poalele Fetiţei se afl au în biserică la slujba de Duminică. Am aprins câte o lumânare
pentru cei vii ai noştri, să -i ocrotească Atotputernicul, în ceea ce fac ei zilnic pe
acest pământ iar pentru cei dispăruţi din numeroasa mea familie, şi nu numai, să -i
ţină în paza Sa! Totdea una când ajung în faţa unui altar mă gândesc şi la cei
dispăruţi. Mama mea a avut un frate dispărut pe front, la Cotul D onului, în Rusia, pe
care-l trecea pe Pomelnic, la toate slujbele, cu numele de, „ Ion dispărut pe front”.
Până la trecerea sa în nefiinţ ă, nu a încetat nicio dată a crede că el trăieşte şi pentru
crezul său nu l-a trecut niciodată la cei m orţi. După vreo opt ani de la încheierea
războiului (9 mai 1945), mai precis, imediat după moartea lui Stalin (1953), mulţi
dintre prizo nierii de război a flaţi prin
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De ziua Bibliotecii Judeţene Antim Ivireanul

Anual, aproape concomitent cu zilele dedicate patronului oraşului: Sfântul Antim Ivireanul, o
instituţie de cultură fanion a judeţului Vâlcea îşi serbează ziua. Anul acesta momentul a corespuns cu
împlinirea a zece ani de la mutarea în sediul cel nou. Un astfel de eveniment devine imediat prilejul
unei sărbători, dar şi al unui bilanţ necesar. Acesta este, în principal, motivul acestor rânduri.
Sărbătorirea numelui patronului, ocrotitor peste tot oraşul, dar cu nimbul lucrării lui în spiritul
instituţiei, are toată potrivirea în marea iubire de carte a ilustrului tipograf, autor de carte şi truditor, în
perfecţionarea limbii române. Încercând o despărţire, doar din perspectivele analitice ale personalităţii
culturale şi a umanismului, prin excelenţă laic, de supralicitarea sfinţeniei, credem că putem servi cu
înţelegere evenimentele cotidiene. Au fost întrebări de ce nu a existat un sincronism între organizatorii
zilelor dedicate Sfântului Antim Ivireanul. Credem că Biblioteca publică a judeţului are lucruri pe care
trebuie să ni le spună mereu, actualizat, cum i-ar place şi sfântului şi să iasă din coborârea şi satisfacţiile
istoricului care a descoperit un lucru nou, un amănunt, din istoria îndepărtată. Instituţia publică,
învăţând din trecut, dar nu absolutizându-l şi rămânând prizonieri unui soi de paseism aplicat, trebuie
să-şi potrivească mersul de azi, pregătind mereu pasul următor. Viteza de schimbare de azi este
ameţitoare şi trebuie să ţinem pasul cu … planeta. Tehnologiile, dincolo de societatea informaţională, ca
suport tehnic trebuie să devină instrumente ale societăţii cunoaşterii, fără a ne pierde cumpătul şi
credinţele. Cum să facem să rămânem stăpâni pe lucrurile făcute să ne ajute şi să nu devenim noi sclavii
lor, ori ai altora care au ştiut, mai iute, să le domine?
Iată-ne în 25 Septembrie, de dimineaţă, în faţa edificiului, unul superb, al Bibliotecii Judeţene. La
eveniment sunt prezenţi, invitaţi speciali, membrii fondatori, susţinătorii ideii de edificare într-un oraş
cu vocaţie (numit cândva capitală a tipografilor , de Nicolae Iorga!) a unei construcţii impunătoare
pentru „Casa Cărţii”, după cum se numea şi … fundaţia, în fapt un ONG. La eveniment o frumoasă
delegaţie de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, de la Chişinău participa într-un benefic
schimb de experienţă. Parlamentari, consilieri judeţeni, funcţionari, reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean, ai Prefectului,ai instituţiilor de cultură, iubitori ai culturii erau de faţă. Ca fapt simbolic s-a
sădit un tei şi acolo directorul instituţiei, Remus Grigorescu va fi semnificat importanţa evenimentului
celor prezenţi. S-au rememorat durerile facerii şi s-au adus mulţumiri unor oameni cu ştiinţa obţinerii
deciziei de la societatea vâlceană, intuind şi evaluând corect nevoile : Anton Miţaru, Iulean Comănescu,
Dumitru Buşe, preşedinţii în exerciţiu ai Consiliului Judeţean, dar şi ale unui fost vicepreşedinte şi actual
preşedinte de Consiliu Judeţean, Ion Cîlea. S-au amintit acolo directorii instituţiei care au depus suflet şi
energie să se ridice edificiul şi să se însufleţească. Pentru idee a ars, ardere de tot, neavând satisfacţia
visului împlinit Marian Creangă, (uitat până la un anumit moment al manifestării, dar readus din uitare,
în cuvântul nostru!) apoi neostoitul şi insistentul Dumitru Lazăr, care nu s-a lăsat până ce lucrurile nu au
fost terminate şi care, în spiritul vremurilor neurotice, va fi fost sacrificat, precum Meşterul Manole, săşi facă loc, de-a gata, ofertele partizane ale nesuferitei mânjeli politice cu obiective neclare, interese
partizane, întotdeauna ascunse privirii şi parcă, recurent, transpartinic, tolerate… A fost amintită şi
membra fondatoare, director al instituţie, până de curând, acum şefă de serviciu: Augustina Sanda
Constantinescu.
Sala de şedinţe a fost neîncăpătoare. Invitaţii de la Chişinău ne-au prezentat, istoricul, structura
bibliotecii naţionale moldovene, obiective, strategii şi modalitatea de funcţionare. O limbă cu parfum
basarabean ne-a vorbit despre proiectul identificării personalităţilor din lumea largă, originare din
Republica Moldova. O expunere pe suport informatic, edificatoare, ne-a vorbit despre digitalizarea
documentelor vechi, vorbindu-ne despre realizarea a peste 200000 de pagini. Funcţionarea în dublu
sens, centru-raioane, a reţelei naţionale în cadrul proiectului Simbionet. În acel moment ne treceau prin
minte excepţionalele rezultate ale Bibliotecii noastre în proiectul „Biblionet” şi eforturile, puţin
evidenţiate şi chiar nesusţinute de un anume management dus de val şi anacronic, fixat pe alte
priorităţi, ca de exemplu „francofonia”, în dauna „francofiliei” şi obstrucţionarea înnoirii structurii
resursei umane, în direcţia susţinerii eforturilor de informatizare. Superbele prezentări ale Alina Nicola,
activitatea CIC-ului şi reţeaua BIBLIONET, arătând în
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vremurilor - cu îndoieli şi ezitări - în faţa unor tentaţii şi ademeniri, fără o viziune clară. Lumea puţină
din sala dezbaterilor putea fi suplinită de mijloacele media prezente şi cu menirea să ducă mai departe
mesajul, după puterea şi priceperea lor de iradiere, evident asigurată de calitatea comunicărilor cu forţa
lor de-a atrage atenţia. Ca martori la eveniment credem că s-au spus acolo lucruri importante şi că
oamenii Forumului Cultural al Râmnicului, personalul gazdei (Serviciul Judeţean al Arhivelor…), invitaţii
au adus, cu bună credinţă, cuvântul potrivit momentului semnificant.
Anul consacrat lui Constantin Brâncoveanu, 2014, ocazionase evenimentul cu un motiv special.
În urmă cu un veac, în 1914, în faţa Primăriei Râmnicului, umăr la umăr de câteva decenii cu „Arhivele”,
pentru marcarea a două veacuri de la martiriul Brâncovenilor, oraşul va fi primit o fântână-monument
cu bustul în bronz al „Voevodului”. Numele donatorilor generoşi, a realizatorului şi motivul, sunt explicit
săpate în monument. Exact la miezul zilei, cu soarele, generos, prezent deasupra capetelor tuturor, o
adunare importantă, adăugând şi pe cei ce-l vor fi vorbit mai înainte de bine s-a aflat la „fântâna” din
faţa Primăriei Râmnicului, la monumentul de un veac acolo, ivit pe când privea în urmă doar cu două…
Apă limpede susura sub brazii, încadrând monumentul. Un cor de băieţi amplificau cu un murmur
psaltic freamătul celor prezenţi. Mulţi copii frumoşi ticăiau şi ei acolo clipele tinere… Erau de la Şcoala
cu Ceas şi dădeau o prospeţime specială momentului. Arielul, cu actorii lui minunaţi, ne-au vibrat
emoţia pozitivă, umezindu-ne privirile, înnobilându-ne trăirea din filonul tainic al adâncimii timpului ca
un şuvoi nevăzut. Cuvinte înălţătoare, îndemnuri, alături de cele rituale întru sacralitate şi laicul oficial.
Ne-am închinat cu gândul la sfinţi şi Dumnezeu. Am stat cu demnitate, dând cezarului ce-i al lui:
respectul puterii sale lumeşti cu tot devotamentul pentru eroisme şi iubirea de ţară. Cele sfinte şi eroice
au fost acolo împreună să adeverească sub soarele amiezii, în faţa Lui Dumnezeu şi a sfinţilor săi – între
care şi Brâncovenii!- în faţa oficialilor (aceştia au depus o frumoasă jerbă de flori proaspete!) că lumea
în curgerea ei, cu ochii la ceas ştie când să iasă din timp şi să-şi cinstească, iubind şi mărturisind, cele de
întemeiere ale firii şi cugetului. Spre unicitatea cinstirii lui Constantin Brâncoveanu nu au fost
consemnate aici alte nume. Dar trebuie să mulţumim tuturor celor ce au făcut posibil evenimentul,
între care şi copiilor de la Şcoala cu… Ceas.
22.09. 2014 , Râmnic
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lagărele Uniunii Sovietice, majoritatea în Siberia, au fost eliberaţi, dar printre
aceştia nu s -a aflat şi unchiul Io n – fratele mamei. S -a zvonit că se afla în viţă şi se va
întoarce şi el. L -a aşteptat mama, sora lui, toată viaţa sa! Dumnezeu să -l odihnească
în pacea lui cea veşnică!
Ne putând afla mai multe informaţii legate de activ itatea vieţuitorilor de la
Mănăstirea Oaşa (Fetiţa), ne -am abătut până la cabana de „La bradul strâmb” a lui
Ionel Pop, unde-şi petrecea vacanţele îm preună cu prietenul său, Mihail Sadoveanu –
de fapt, unde se retrăgeau din lumea dezlănţuită şi zgomotoasă a oraşului într -ale
scrisului, pescuitului vara şi vânătoarei de cerbi în perioada boncănitului. (Nu sunt
sigur dacă acea cabană din bârne, care ne -a fost arătată, de un pădurar, era şi cea
adevărată!). Sălbăticia şi clipocitul abia perceput al unduitoarei ape, plină cu
păstrăvi, ce se s trecura printre ierburile şi brusturii, ce -o străjuiau de -o parte şi
alta, care uneori se pierdea sub marile lor pălări, cu numele său de botez, „Valea
Frumoasei”, i -a atras ca un magnet pe cei doi prieteni ce se asemănau în hobiurile
lor. Pe acea vreme, lacul de acumulare Oaşa nu exista. Ascultându -i pe oamenii
locului, în jurul acestora s -au creat foarte m ulte poveşti şi fabulaţii de tot felul. Fata
pădurarului din acea perioadă, care am întâlnit -o la cabana forestieră de la Gura
Prigoanei, unde era gest ionara unui magazin „ SAM”, ne -a povestit despre cei doi
scriitori. Ea se născuse în canto nul silvic din imediata vecinătate a cabanei de „La
bradul strâmb”, unde a şi locuit împreună părinţii şi fratele său (azi cabanier la
Cabana Şureanu”), până la vârsta când a trebuit să meargă la şcoală, la Şugag. Toate
vacanţele le petrecea aici, la Frumoasa. Mama sa, se ocupa de menajul cabanei. Era
un fel de anagajată a domnului Ionel (Pop). „Tata pleca în cantonul lui iar mama îşi
petrecea toată ziua la boieri, acol o la cabană unde făcea tot felul de treburi: spăla
rufele, făcea mâncare şi curăţenie, culegea fructe de pădure pe care le făcea
dulceaţă şi compoturi. Era specialistă în pregătirea ciupercilor pe care tot ea le
culegea pentru că le şi cunoştea. Domnului S adoveanu îi plăceau „iuţarii” fripţi pe
plită pe care punea doar sare şi îi mânca aşa goi. Păstrăv ul, pe care -l pescuiau, tot
mama îl curăţa şi îl pregătea în diferite feluri. Domnilor, le plăcea marinata de
păstrăv pe care o făcea mama. Foarte multi dintr e aceştia, pentru că prindeau mulţi
păstrăvi, îi înşira pe aţă şi îi punea la uscat pe foişorul cabanei sau dacă nu mai
aveau loc îi întindeau în faţa cabanei, în curte. La vânătoare, do mnii erau însoţiţi de
taică-meu (îmi povestea doamna Viorica, în răga zul cât am băut o cană cu ceai de
sovârf), care cunoştea trecătorile animalelor şi locurile unde trebuiau să stea în
ţiitoare (stand – locul de unde se ochia vânatul). Mai totdeauna nu vânau nimic. Se
întorceau la cabană cu rucsacii go i. Partidele de vânăt oare se organizau în grup de
mai mulţi vânători şi gonaci. Ei doar urmăreau potecile animalelor. Le plăcea să le
observe cum mergeau şi cum se adunau în câte un luminiş de pădure, mai ales cerbii
cu ciutele. Căprioarele, în această zonă înaltă, nu prea sun t. Arealul de vânătoare,
de care tata răspundea, se afla pe versantul nordic al munţilor Lo trului şi o parte din
Şureanu până la Prigo ana. Mai treceau şi în cel vecin, de la nord, până spre „Poarta
Soarelui” (locul unde, Decebal, împreună cu locuitorii ce tăţii Sarmizegetusa Regia, s a refugiat după prima invazie romană). Pe partea cealaltă a Frumoasei, era alt
pădurar care avea cantonul mai sus pe vale, pe partea Munţilor Cindrel...” Această
femeie a muntelui, născută si crescută aici, pe aceste meleaguri, mi s-a destăinuit,
aşa ca la un frate sau ca la cineva foarte apropiat inimii ei, cu o uşurinţă în
exprimare debordantă, lăsându -mi impresia că era o femeie educată -citită, dovada
făcând-o şi multele cărţi aflate în camera unde am fost invitaţi să servim ceaiul. Am
aflat de la această, încă frumoasă femeie, trecută de prima vârstă, că îi seamănă
mamei sale, care a fost foarte frumoasă şi plăcută celor din jur... «Eee, se mai
vorbea de către cei de vârsta ei că, mama mea era atracţia celor doi domni şi că, eu
aşi fi pro dusul iubirii unuia dintre ei, dar eu nu cred, pentru că tata a fost un bărbat
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chipeş, înalt şi frumos şi dac -ar fi aflat ceva nu ar mai fi lasat -o pe mama să meargă
acolo şi lor nu le -ar fi fost „cald”! Dar... Dumnezeu mai ştie ce a făcu t biata mamă!
Dacă ar fi să -mi fac o autocaracterizare a ceea ce sunt şi în ceea ce priveşte plăcerea
mea de a citi, înclin să cred că... „nu iese fum fără foc”! »
Mă aflam, în acest
periplu montan, împreună cu Doctoru Kovaci – „de cai şi vaci” , aşa cum îi plăcea
fostului meu prieten să se autointituleze, de care nu mai ştiu nimic de mai mult timp
– maghiar din Cristuru Secuiesc -Harghita, un mare cunoscător al spaţiului montan.
Am făcut cu el foarte multe ieşiri în munţii noştri, chiar am fost invitat să merg cu el
în Alpi, dar am fost nevoit, în acea perioadă să mă scuz că nu eram pregătit pentru
aşa ceva. L -am mai to t căutat, la telefon, dar nu mi -a mai dat niciun semn de viaţă!
Am trecut o dată prin localitatea lui de baştină şi m -am interesat de el, af lând, într un final, de la cineva care -l cunoştea foarte din aproape, că este plecat în Austria.
Nu ştia cu ce sco p, dar însă ştia că era bolnav şi credea că s -a dus să-şi caute de
sănătate. Prin „dispariţia” sa, am pierdut un bun prieten şi sincer camarad de munte.
Valea Frumoasei este hotar între cele două masive montane – Munţii Lotrului pe
stânga, aflaţi spre sud şi Cindrelul spre nord, pe dreapta văii. Aceştia, „îşi dau mâna”
în pasul Ştefleşti (denumire dată de muntele cu acelaşi nume, care are vârful cel mai
înalt din Munţii Lotrului, de 2242 m), de sub care se naşte izvorul văii al cărui nume
frumos îl poartă. Acest firicel de apă ce coboară aproape imperceptibil, în prima sa
parte, pe panta abruptă a muntelui printre jnepenii şi bolovanii căzuţi de pe
versantul sudic al Cindrelului, mai jos devenind chiar zgomotos până la deschiderea
cea largă a văii, îşi urmează cursul său, de acuma liniştit, o bună bucată de drum,
adunând pe stânga pâraiele: Cristeşti, Urlieşul, Padişu şi altele, ce se prăvale de pe
versantul nord-estic al Lotrului, până la întâlnirea cu Valea Stânii şi Tărtărăul, punct
unde, frumoasa apă, de acuma crescută mare, după ce subtraverseaza drumul
TRANSALPINA – DN67C, se îndreaptă „ braţ la braţ” -paralel cu (azi), modernul drum,
spre răsărit, până la pierderea sa în lacul de acumulare Oaşa, fiind principalul curs
de apă din care acesta se alimentează. Am rămas cu imaginea aceea, a unei zile
însorite de iunie, când pe pajiştile luncilor, colorate în verde crud, păşteau caii
trăgătorilor de lemne din pădure, albi şi roibi, nişte exemplare superbe cu ciucuri şi
clopoţei la gât, care aduceau un plus de culoare al acestei frumoase văi, numită
Frumoasa. Era 24 iunie, zi de mare sărbătoare pentru creştinii ortodocşi, care
sărbătoresc „Naşterea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul”, cunoscută în lumea laică şi sub
numele de Sânzâiene sau Drăgaica, e ziua când Mihai, fratele cel mai mic, al meu, a
văzut pentru prima oară lumina zilei, undeva, „la o aruncătură de băţ”, într -un sat
aflat la poalele Munţilor Lotrului. Mi-am făcut datoria să -i transmit, pe calea
undelor, tradiţionalul La Mulţi Ani! Pentru a reuşi această manifestare de afecţiune,
a trebuit să-l ro g pe Doctorul „de cai şi vaci” – însoţitorul meu, să dăm o fugă, cu
„rusoaica” lui, pănă lângă stâ na de pe Cindrel, aflată în apro pierea şeii Ştefleştilor,
pentru a putea da telefon. Aflasem, tot de la el, care, cu un an în urmă, coborâse de
pe Cindrel tot pe acest traseu, că acolo, pe poiana de lângă stână există semnal
telefonic. De aici şi răspunsul pentru cârcotaşii care ar pune la îndoială spusele
mele privitoare la exactitatea datei din calendar!
Intenţionam, aşa cum ne propusesem la plecarea de la cabana din „Gura Prigoanei”,
să urcăm pe Cindrel cât putem cu micuţa noastră „capră neagră”, şi re stul perpedes.
Cum, aproape întotdeauna, „înţelegerea de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”,
din spre vârful muntelui cobora ameninţător, dintr -un nor negru, o perdea albă de
negură însoţită de o ploaie cu amestec de grindină care ne -a obligat să face m cale
întoarsă. Însoţiţi de viitura care se formase şi care alerga odată cu noi pe drumul de
coborâre până la micuţa „rusoaică”, poiana stânii se albise cu cristale arginti de
gheaţă, care scânteiau în razele unui soare proaspăt apărut după norul care to cmai
se deplasase spre
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creasta Ştefleştilor. Totul nu a fost decât o spaimă, care nu a durat decât preţ de
vre-o jumătate de oră, cât să ne strice so cotelile. Cu regretul că Cindrelul a fost
neprietenos cu noi, am aşteptat topirea grăunţelor de ghiaţă , de pe drumul ce se
pierdea în iarbă, am pornit uşor, pe lângă stâna părăsită, până în şa, unde ne -am
continuat drumul, spre răsărit, pe un „şleau” cu nume de drum, spre „Gâtu
Berbecului”, de pe Valea Sadului.

Reportaje:
Copiii de la Şcoala cu… ceas

A bătut amiaza la ceasul primăriei. Cu doar două ceasuri înainte, la „Arhive…”, într-un
binecuvântat obicei, se întâlniseră oamenii iubitori de cultură şi spiritualitate ai oraşului şi judeţului,
alături de invitaţi veniţi din ţară. Aduceau cuvinte de laudă voievodului martir Constantin Brâncoveanu
şi celor din neamul lui basarabesc, ori, la plinirea a trei veacuri de la jertfa supremă care îi va fi dus,
peste timp, în ceata sfinţilor, se rugau să ne fie ocrotitori iar exemplul lor să lucreze în noi iubirea de
ţară şi facerea de bine. Rememorarea şi aducerea din ascundere a unor amănunte aveau darul să
întărească interesul civic pentru fapte deosebite şi să asigure revigorarea unor sentimente diluate de
dezorientarea dată de schimbarea
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