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În loc de... Raport

Începutul anului 2016 cere limpezirea anului plecat și atunci se fac rapoarte asupra a ceea
ce a fost. Obiceiul ține de proceduri și de voința de mai bine, acolo unde acest interes există și cei
care îl solicită nu se consideră atotștiutori. Am fost mandatat în anii anteriori să fac această dare de
seamă pentru Biblioteca Județeană și am reușit să depun „rapoartele”, în termen rezonabil, pentru a
putea fi valorificate. Acum, aici, ne lamentăm doar și ne justificăm să rămânem, credem totuși, în
spiritul unei misiuni încredințate și asumate, dintr-un spirit civic, faptul fiind sub semnul
voluntariatului.
Abandonăm forma de prezentare din anii anteriori, bazată pe: analiză de tip SWOT;
confruntarea dintre o strategie aprobată de Consiliul Județean și strategia instituției Bibliotecii;
evaluarea performanței, plecând de la niște ținte, să le numim... criterii de performanță. Nu mai
facem așa, ci doar ne lamentăm, nu de alta dar observațiile noastre, de bună credință, fie n-au fost
înțelese și aici nu mai avem ce spune, fie au fost considerate răfuieli personale cu: directorul
instituției, președintele Comisiei de Cultură al Consiliului Județean, consilierul din executiv
responsabil în domeniul cultural, președintele Consiliului Județean, toți cu aceeași culoare politică,
deși „rapoartele” noastre nu aveau nici o urmă de partizanat politic (așa se explică lipsa de interes a
consilierilor județeni, aflați în redute politice, pentru cele scrise de noi și puse la dispoziție în spațiul
public!).
Observațiile din rapoartele anilor anteriori rămân, din nefericire, aproape în totalitate
valabile. De ce să le mai reluăm, agasant, să ne sporim dușmanii și dușmănia celor ce nu își înțeleg
rostul într-o chestiune care ne privește pe toți? Ba, parte din lucrurile rele constatate au fost
conformate prin schimbarea regulii de funcționare, cu concursul întregului Consiliu Județean, prin
votul unanim dat proiectului, noului Regulament de Organizare și Funcționare (ROF) al instituției.
Au rezolvat imediat problema conducerii politice (în incompatibilitate!) și a secretizării
administrației, prin ducerea în decor a reprezentantului Consiliului Județean în Consiliul de
Administrație al Bibliotecii – totuși instituție publică! Ce să-l mai convocăm la ședințele Consiliului
de Administrație? Îl facem doar consultativ! (Atunci când avem chef, și dacă vrem să-l convocăm!
Ceea ce s-a și întâmplat!) De ce să mai fim acuzați de faptul că Directorul Instituției, bugetată de la
Consiliul Județean, fiind și consilier județea n în mandat, ar fi incompatibil! Îi spunem manager, îl
ungem prin pseudo-concurs, îi aprobăm ceea ce s-ar putut numi ofertă managerială și adaptăm
ROF-ul. Așa scăpăm de toate belelele sesizate de Gică-Contra. Rapoartele noastre, nebăgate în
seamă de cei mulți, erau totuși bine studiate de un fost șef de partid și de Consiliu Județean
(Dumnezeu să-l ierte pe fostul președinte, mai înainte vicepreședinte!), gata să-și salveze trimisul în
reduta publică, numai bună și pentru alte lucruri utile. Semnalate și acestea la vremea lor, dar
cocoloșite abil și cu concursul slujbașului din executiv! Rapoartele, până în 2015, luna martie, nu
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au făcut obiectul unor analize în Comisia de specialitate a Consiliului, unde nu am fost chemați,
decât după o schimbare fortuită a Președintelui Consiliului, și atunci cu destulă greutate.
În aceste condiții ar fi fără sens să scriu un Raport pe care aceeași oameni (unii redistribuiți,
în alte roluri!) să îl trateze cu același „respect”, dar rămâne obligația, ca o datorie de onoare, să
informez „strada”, numita „opinie publică”, despre instituția bibliotecii publice care îi aparține și
este făcută din buzunarul ei, și în totalitate în serviciul ei, fără discriminare și fără prioritizări
abuzive. Este aici o informare, care confirmă rapoartele anterioare și adaugă câteva lucruri
concluzionate public în cursul anului 2015.
În 30 oct. 2015, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, a împlinit 65 ani de la
înființare și acest fapt a ocazionat un eveniment cu menirea unui bilanț. S-au spus acolo lucruri
interesante, dincolo de cele festive și a rememorării unui drum important, cu multe lucruri bune
adăugate. Evenimentul avea loc în noul sediu, impunător și în prezența unui public reprezentativ, pe
care îl vom invoca în continuare, el dând ecoul unei percepții neutre și sincere, noi credem, de
necontestat. Cei mai mulți, gazde și oaspeți, au invocat ideea că biblioteca și-a dobândit și o vocație
întru modernitate, ea având și rolul de vector în transformarea societății, sincron mersului lumii, în
care mediul nostru cultural-spiritual trebuie să alerge să recupereze și în același timp să nu-și piardă
propriile... bagaje. Așa stând lucrurile biblioteca noastră trebuie să fie un reper cultural-spiritual al
locului pe care îl reprezintă - în cazul nostru județul Vâlcea! – cu egală deschidere și acoperire
instituțională și în același timp parte a unui organism național cu rol clar definit, dar păstrându-și
individualitatea (principiul subsidiarității!) de subsistem cu viață în sine și cu personalitate distinctă.
Față de aceste deziderate ne-am pus întrebarea unde ne aflăm în context național și local, la
eveniment participând reprezentanți de la biblioteci județene (Craiova, Pitești, Slatina) și de la
Biblioteca Națională, cu vorbe de apreciere și diplome. Am desprins o primă concluzie: Biblioteca
noastră este sincronă cu mersul societății românești (deși mediul vâlcean reacționase mai bine
cu noul sediu, decât Bucureștiul pentru Biblioteca Națională!). Dacă față de stare generală de
transformare a societății românești au început să apară cârteli după un sfert de veac de bâjbâieli,
cum am putea fi mulțumiți de sincronismul cu ceilalți și în nota unui dirijor comun? Prima
chestiune care a netezit și a atenuat elanurile locale a fost partizanatul politic, din care nu a
scăpat nici județul nostru. Biblioteca publică trebuie să fie echidistantă de toate culorile, altfel
intră în partizanatul unor programe politice, cu schimbări la 4 ani, inclusiv a regulilor de
funcționare, cum s-a întâmplat la noi. Fără autonomie politică nu își poate face echidistant
misiunea, nu poate deveni locomotivă pentru toate localitățile județului, indiferent de culoare. În
ultimii ani ne-am pus cu obstinație întrebarea: Când va deveni superba bibliotecă minicipală a
Râmnicului, Bibliotecă Județeană, să-și facă menirea față de fiecare cetățean al județului cu
drepturi stipulate de legea legilor: constituția? Aici nu este greu de răspuns la întrebare! O
anchetă statistică, pe fiecare localitate în parte, poate da răspunsul la întrebare și poate evalua
managementul general, poate confirma strategia aprobată și valida planul de acțiune (acela care o fi
!). Orice consilier județean, ori local, poate face acest lucru și să-l transforme în argumente la
dezbaterile din Consiliul Județean (local) pentru validarea activității instituției pe care o au în sfera
deciziei. La manifestări noastre omagiale partea celor ce vizează... mărețele succese este
supradimensionată și euforică. Vine, mai mereu, dintr-un obicei al talmeș-balmeșului, că nu se
începe nimic fără Tatăl Nostru, într-un haloimis al bisericii cu statul și unde laicul ar trebui să-și
vadă de ale lui, că nici el nu intră peste ale popii în altare.Totul trebuie tămâiat cu orice preț?! Prea
tolerăm abaterea, sub semnul împăciuitorismului gratuit! Efectul unui cor impus la comandă induce
spiritul gregar, apoi somnului rațiunii îi observăm efectele peste tot. Să-i dăm cezarului ce este al
lui și pe Dumnezeu să-L mai căutăm pe la Biserică și să-I respectăm și preceptele morale întru
adevăr! Și la evenimentul în discuție i-am cerut „Tatălui” să facă pentru noi ceea ce noi nu știm, nu
vrem să învățăm, nu putem (dar alții chiar ne cred în stare!), nu vrem! Am auzit acolo că s-au și
făcut... nefăcutele, dar nu este ceea ce se spune decât în politică, și n-ai cum să nu te dai dus cu
zăhărelul de propagandistul de meserie, care are propria redută. S-a vorbit acolo de gazda bună,
lucrul recunoscut de toți partenerii care și-au rezolvat o problemă. Dar chiar să nu putem face
evaluări ale evenimentelor din spațiul public? Putem înghiții orice, doar pentru faptul că vine lume
multă –cam aceeași?! Trebuie format un gust pentru cele calitative, printr-o rigoare impusă
evenimentelor! Timpul trebuie gospodărit, cu măsură, să încapă mai multe evenimente, să nu se
cadă în derizoriu, în chermeză, în tribune de caterincă și sforăieli publice. Duratele ar trebui să fie
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normate pe tip de eveniment: lansare de carte, simpozion, masă rotundă, medalion aniversar,
conferință etc. Post eveniment să existe o evaluare făcută pentru fiecare manifestare, în parte,
pentru a se evalua impactul, structura publicului și apoi reflectarea în media locală, națională, în
spațiul virtual și aceste concluzii să fie făcute periodic, publice și cuprinse în rapoartele de activitate
pentru Consiliul Județean. Atunci nu se vor mai putea face evaluări de performanțe în seama
instituției, neconforme realității. Dincolo de valoarea adăugată, pe care nu o contestă nimeni, în
ceea ce privește munca unor compartimente de succes, observațiile le direcționăm spre ceea ce nu
are ritm și rezultate în transformarea instituției. Vorbeam despre o locomotivă județeană care nu are
toate vagoanele – bibliotecile locale!- tractate în aceeași direcție, unele nefiind nici legate la ...
trenul instituției, în alte vagoane nu sunt călătorii, și în stațiile lor de proveniență nu au șefii cu
chemare să dea cărți de... călătorie. Biblioteca de la centru este de ... clasa I-a, celelalte, cu ceva
excepții, nici nu pot fi clasificate..., criteriile neavând acoperire, cum nu poate fi apreciat nici un
management preferențial!
După ce au fost lăudate toate cele, cu ocazia bilanțului-omagial, cu toate vorbele alese –
unele goale pe dinăuntru!- s-au înmânat diplome de excelență (în ce?) și de onoare, unde partenerii,
fiecare cu interesul său, se cădea să mulțumească o gazdă primitoare. S-au auzit însă și lucruri spuse
cu responsabilitate și expertiză în domeniu, evidente. Le adăugăm aici ca argumente la afirmațiile
noastre făcute și în anii anteriori.
Cu ocazia evenimentului, instituția a reluat firul rupt al revistei „Casa Cărții”, fondată cu
eforturi, și entuziasm de directorul Dumitru Lazăr și îngropată de următorul (care trebuia să se
afirme, contestând pe precedentul!) Augustina Sanda Constantinescu, angajată simultan, de
Universitatea Constantin Brâncoveanu și în susținerea publică, a... Francofoniei. Rugămintea celui
care a prezentat revista, adresată noului director-manager, a fost cât se poate de clară: să lăsăm
revista să trăiască pentru că este un instrument util în îndeplinirea misiunii instituției! Același
vorbitor (șef de serviciu!) definea biblioteca drept a treia casă, una mai puțin populată la noi, decât
pe alte meridiane, unde atributul public are acoperire consistentă. Exemplele cu țările dezvoltate
(vorbeam de recuperarea unui timp și a unor acțiuni urgente, apropo de integrare și de rămas în
urma lumii!) USA, țările nordice, în care un asalt al bibliotecii de 60-70% ne surclasează net și
aruncă imaginea clară asupra obiectivelor noastre de performanță. Mai avem mult până să facem
din Bibliotecă a treia casă. Omul de cultură, venit ca invitat de la Sibiu, Corneliu Bucur a lansat un
apel la un apostolat cu cartea în teritoriu! De parcă ar fi intuit că biblioteca județeană..., cu
teritoriul de cuprindere are probleme. A insistat pe lângă Remus Daniel Nițu, senator al României,
să ducă mesajul în Parlamentul României, vădind că problema este foarte serioasă și necesită
intervenția de foarte de sus! ( M-a convins și m-a luminat, că la bază – chiar într-un Consiliu
Județean, legea o face un cvorum colorat și expertiza, mai mereu absentă, a șefului cel mare!). La
rândul său, senatorul vâlcean, impresionat de succesul lansării operei lui Dumitru Drăghicescu,
chiar acolo, cu puțin timp înainte, a perceput instituția prin copacul... sădit și a formulat o cerință
specială, pornind de la o constatare amară. Cultura nu înseamnă numai beletristică, mai înseamnă și
carte tehnică în măsură să oprească deprofesionalizarea și pierderea lui savoire faire ( mai înseamnă
și multe altele!) . Corect! Politicaly corectness! De-ar fi numai asta!
Mihai Sporiș/10 Ianuarie, 2016

5

Ziua a șasea și a șaptea... la Târgul Jiu... să-L aniversăm a 139-a oară

Coloana de lemn Hobița - Gorj
S-a smintit numărătoarea zilelor. Pe vremuri contemplam lucrurile plăcute, Îi mulțumeam cu imnuri,
Îl rugam pe Creator să făptuiască, continuând să înnoiască lumea și El, ca un Tată suprem decretase, întru
ascultarea tuturor: stoparea lucrului în ziua de sabat, dând Primul, exemplul. Soarele își schimba privirea
într-o zi ca o vinere mare să poată încăpea în ea răstignirea tuturor celor adunate pe calea cu munci și zile.
Întuneric se făcea și duhurile cu aripi negre se cocoțau în copacii ciopoarelor de oameni. Altă lume se ivea în
zorii sabatului. Un soare nou stralucea și se vădeau toate grozăviile trecute. I-au zis, cei înnoiți și ei, cuprinși
de îndemnul poruncii: ziua soarelui, a domnului soare cu chipul celui neînchipuit de frumos : Domnul
poruncii – pe la noi Dumnezeu, iar zilei: Duminică. Unii am proclamat-o nou început ca promisiune a
înnoirii perpetue, zi dintâi, alții, ca un hotar cu concluzie : finis coronat opus, o apă a sâmbetei, care judecă și
spală, pentru înnoirea prin primenirea altui șir care va începe de mâine. Sabatul ca o duminică de
contemplație devine lucrul cu spălare de păcate și judecăți de trecere... adică sâmbătă, ca o vinere mare...
reconotată. S-a smintit numărătoarea nu însă și rostul fiecărei zile din pretocmitul ciclu al facerii...
Iată-ne sosiți în târgul de sus al Jiului, cel cu ansamblul meșterului mare Constantin
Brâncuși, într-o vineri seara (20 feb.2015), pe la apusul soarelui. Ne oprim în tăcere la malul apei în care,
însângerat, discul solar se scufunda și întunericul se înnaripa în ciorile din copacii parcului dimprejurul unui
disc de piatră, cu toate tăcerile măsurate în baza 12 a numerației clipelor. Apa se însâmbetise, îmbătată de
noapte și în adâncul ei o vâltoare nevăzută, cu doar aparența somnului, începuse întorcerile pe dos, ale unei
întregi zile frământate. Pe vechi, sosisem de fapt la cina de taină a Joii Mari, unde ni s-au spălat picioarele
după drumurile lungi din toată țara către Târgu Jiu. Noaptea se lăsase în grădina din care, dintre noi, a fost
smuls și aruncat în judecata cu șuvoiul calvarului cel însângerat să-și pătimească cu răstignire ziua de vineri,
pentru noi ca o apă a sâmbetei Jiul, același care se va fi roșit cândva cu sângele eroismului concret, să inspire
monumentalul de pomenire. Începutul zilei următoare, în caledarul nostru dumineca, pe post de sabat,
trebuia să însorească din nou contemplația și imnul de slavă. Venisem acolo și se potrivise lecția cea mare a
tăcerii profunde, odată cu vânzarea din Ghesimani.
A doua zi, în calendarul nostru 21 februarie 2015, am fost în alaiul... judecătorilor celui
ce urma să fie adus în anualele noastre răstigniri și reevaluări adăugate. Ecce homo! Va fi fost desemnat să
sufere calvarul: Constantin Brâncuși, fiind citați pentru Colocviile lui. După dansul istoric al calvarului cu...
răstignirea omului eram invitați la un contra-dans. Într-un răspăr ne vom da 33 de pași în spate, la
recomandarea prietenului Zenovie dintr-o inspirată epopee a lytosului, și vom zâmbi câteva obișnuințe,
general valabile, dar cu relevanța concretă a colocviilor. Târgu Jiu se pregătise pentru toate momentele ca
rememorare a stărilor celui ce se născuse pe la Hobița-Pestișani cu vreo 139 de ani în urmă. O aparentă
confuzie plutea în cotidianul gorjenesc al presei vigilente. Comemorare sau aniversare? Plângem,
deplângem, pomenim, slăvim, actualizăm conform cu rostul zilei și ... ordinea de zi! Sâmbetile purtăm
sâmbetile morților, vorbindu-i numai de bine, dându-le de pomană. Dumnica la liturghie sunt vii, împreună
cu toată comunitatea, în afara timpului lor și al nostru. Noi fiind acolo, la cele două stări cu timp și fără,
recunoaștem faptul că media locală a suprapus cele două momente într-unul, cum se arăta și numele
evenimentului. A treia zi, duminica lui 22 februarie 2015, ca la o liturghie în... Sala Maură, s-au tras
concluziile la predicile noastre, am primit sfintele daruri și am plecat împăcați, unii cu alții, dar cu multe noi
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întrebări asupra duhului celui re-răstignit de noi, ca să ne re-răscumpere de fiecare dată. După frecușul lipsă,
de la Ana la Caiafa, de la Pilat, la Irod – toți fiind convocați la Prefectul Gorjului, am servit pomana în
Golgota... Parângului, din târg și am vizionat aventurile trans-moderne ale virilului meșter, respectând
drepturile de autor ale pomenirilor private, în sala unui mare regizor local, cu statuie și scandal. Peste toate,
tâlharul de reporter din mine, eliberat de pe cruce pentru zâzanii și metanii, va fi observat obsesile,
prejudecățile, suficiența expertizelor, auctoritate instituțională, agresivitatea îndrituiților canonici, subjugările
stipendiate, intuițiile proaspete, credințele definitive, intențiile lăudabile, promisiunile lui dacă, vorbele de
clacă, lauda de sine, reclama pe spesele... reclamatului, denunțarea concurenței, întâietatea găselniței etc., ca
în răsgândurile lui Vasile Ponea și a multor altor lucidități locale, naționale și internaționale, să evităm pe
cele globale și cosmice. Tâlhar fiind, nădăjduiesc la iertare, iubindu-l, ca toți ceilalți în felul lor, pe
Constantin Brâncuși și mărturisindu-l pentru sine, credem că mă va primii în raiul lui, ca un brâncușiolog,
întru brâncușiologie și acestea – cuvintele sfintele – vor intra și ele canonizate în dicționarele cele noi, ca în
sinaxare cu sfinți recunoscuți și dăruiți cu zile precise, departe de smintirile agendelor... perisabile. Dăm
cezarului ce este al lui, mulțumind organizatorilor pentru că, dincolo de larva-zarva noastră, rostuiesc
pomenirea și întrețin, în mod responsabil, focul viu al unei iubiri care unește și ne întărește în ceva
definitoriu firii noastre : Constantin Brâncuși.
Ne dăm în spate 33 de pași și comitem 33 de constatări ca niște contrapași în contra-dansul din
creștina ...Sala Maură a celui... mai mult decât Prefectul, desigur Brâncuși, pe durata ... colocviilor:
1.Aniversarea părea STAS-parastas;
2.Creștinii libercugetători, cu ură... în sala... maură;
3.Pentru denunțul marelui respect, oficilalii au fost reprezentați de vici(i);
4.Primarul era de la second-hand, iar prefectul căzuse... sub;
5.Cunoșteau așa de bine subiectul că se poticneau, citind biletul;
6. Deși mesajul era... sub, sub-til, se aplauda-n delir;
7.Au venit să fie așteptați sublimii, dar au zbughit-o primii;
8.Moderatorul, oratorul, iară cu tușe, se ținea de șușe;
9. Inspirația, respirația și perorația pură au nevoie de mai mult de-o gură;
10. Muza trebuie să fie în carne și oase, pentru resuscitarea gură la gură;
11. Perorația, cu rația, nu are scuză, când muza-i leuză;
12.Demonstrația devine sentință a sorților, când muza-i adormită, după lecția de retorică a nopților;
13.Drept organizator al colocviilor a fost desemnat strâmbulescu să ducem cu noi dorul... dorului;
14. La aniversare sărbătoritul primește daruri, acum el ne-a dat de pomană și pomenire;
15. Agentul fiscal încasa pentru sine dreptul tuturor autorilor... inspirați;
16.Editorii își vindeau marfa falimentului pe taraba evenimentului;
17.Vom face și vom drege... prin alții, se-nțelege!;
18.În numele sărbătoritului care nu ie (prezent!) altul își pune statuie!;
19. Poveste lungă și gregară, cu concluzia precară... scoate asistenț-afară!;
20. Mulți cu taina-ntr-un dovleac o dau toată în vileag;
21. Pentru to(n)ți, boieri dumneavostră, taina noastră e măiastră!;
22. Zarvă mare la masa tăcerii... bucatelor, din copaci ciorile ne-așteaptă înnoptarea;
23. Eu știu, am fost acolo, nenăscut fiind, de ori un milion, ca Marco Polo;
24 . Prin poarta deschisă, vine noaptea cu rece sărut;
25. Se afundă-n apus steaua de foc a zilei și încă n-am spus...;
26. Parângu-i rece cu zăpadă, urcă-n cer doar apa caldă...;
27. Sus la vârf urcăm în zbor, înghesuiți în ascensor;
28. Prin Parâng în iarna rece, lume multă nu prea trece;
29. La restaurant... de la goți, de-atunci/friptură cu cartofi mănânci...;
30. În parcare rezervare, doar mașina lui ... cutare;
31. Totu-i însă cu silință, bunăvoință caldă, primitoare/ pentru-o dată viitoare;
32. N-a fost rău, știe oricine/ când se simte omul bine!;
33. Acum pe urmă, fără glumă, fără confuzie, cu contuzie, o concluzie: tuturor le mulțumim fiindcă
împreună îl prețuim pe Brâncuși, iubindu-L... în toate zilele, indiferent de vremea cu zile albe, sau negre,
lucrătoare, ori de litanii.
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„Ridicați pe piramida nemuririi faima lor
Scris în cărțile de aur cântecul nemuritor!”

Dezveliți tot adevărul și le spuneți tuturor!

Porunca, o normă morală atunci când este consacrată în scripturi, ori în canoanele unor instituiri
legitime și acceptate, trebuie respectată necondiționat. Instituită cu temei, dar fiindu-i uitat rostul, preluată de
ritualul mecanic, intră în sfera cutumelor… Eroilor și eroismului, dintr-o cuprindere mai largă decât
percepția obișnuită, trebuie să le aplicăm canonul și să le respectăm tradiția, cu cele ce a transmis ea prin
veacuri. În 2007,cu ocazia semicentenarului trecerii întru eternitate a lui Constantin Brâncuși, apărea la
Râmnicu Vâlcea o antologie (3) îngrijită de Matei Călin, prin efortul organizației „Cultul Eroilor”. Între cei
adunați în acele pagini dedicate… eroului Constantin Brâncuși se aflau nume prestigioase: Andrei Pandrea,
Dan Zamfirescu, Constantin Zărnescu, Victor Crăciun, Petre Gigea-Gorun, Petre Comarnescu, Petre Stoica.
În prefața acestei antologii apare definiția dată eroismului de către Mircea Eliade: „Eroii se caracterizează
printr-o formă specifică de creativitate, comparabilă cu cea a eroilor civilizatori din societățile arhaice. Ei
modifică peisajul, inventează (...)instituții umane : legile cetății, regulile vieții urbane, cântecul, scrisul,
arta (...). Ei sunt (...) personaje istorice care după moarte devin eroi. Modul de viață, munca titanică
zbuciumată, plină de sacrificii și opera de valoare inestimabilă lăsată moștenire umanității îl plasează pe
Brâncuși pe podiumul acestor personaje legendare.” (4)
A vorbi despre erou, în spiritul adevărului omenește posibil, impune multă responsabilitate și o
imensă bună-credință. Este posibil să faci lucrul acesta despre Constantin Brâncuși și opera sa, altfel decât
recurent, arar aducând ceva nou, într-un fluviu de păreri redundant, plin de afirmații categorice și sentințe cu
aparența definitivului? Libertatea minunării, declarația de iubire, bucuria atingerii de frumos, obligația
pomenirii la soroace rânduite, credem că sunt posibilități care adaugă, țin în viață un spirit înalt, exponențial,
fără a-l știrbi, fără a-l banaliza. Recunoscând izvoarelor de inspirație permanenta primenire, actualizare,
schimbarea punctului de izvorâre, otrăvirea vremurilor ostile, stagnarea în băltire, ori năpădirea mătăsurilor
verzi și a înnămolirilor, trebuie să privim în jur, din ce în ce mai departe, să vedem cu ochii noștri, în aerul
vremii noastre, rotirea prin ceruri a păsării duh. Să privim și noi în duhul celor scrise și să ne minunăm de
ciripitul stolului de muze, intermediarul de taină al Măiastrei.
Omul își mântuie trupul și devine erou. Mântuirea trupului - atunci când se sacrifică, este dar de
împărtășire (5) viitoarelor trupuri! - se face după o mărturisire publică, ca o cină de taină. Chiar apa care ne
spală picioarele obosite, ori trupurile întinse pentru mese de tăceri devine prin transsubstanțiere mărturia
sângelui pe care îl vom curge mai apoi în noi înșine. Apoi, legea firii, să-i spunem și noi naturalitate, își face
rostul din illo tempore, că așa grăita… Moira - dusă din veac în veac, de purtătorii de cuvânt partizani. Ca să
ilustrăm continuitatea, ca pe un cult al strămoșilor, spunem aici (Târgu Jiu), acum (ocazia aniversării nașterii
unui erou, dintre iubitorii de eroi!) în sanctuarul* dedicat eroilor și eroismului, porunca: „Dezveliți tot
adevărul!” Dar ce facem cu duhul celui mântuit, rămas gol-goluț și detașat de cele perisabile? Cum îl
respirăm și apoi cum îl ducem în interiorul nostru la cea mai îndepărtată celulă și aceasta, consonantă
întregului, să capete memorie nouă și conștiința darului primit? Prin fire nevăzute totul se dizolvă și se
mărturisește, dă sama inimii și creierului**, și acestea, responsabile de trupul și suflarea lui, întemeiază
duhul, îl cresc pasăre, pentru zborul de dincolo al altei plecări, din succesiunea fără sfârșit. Trupul este o
instituire, o structură, o întruchipare (ar fi spus Noica!) după chipul Creatorului, pe care o suflare de viață o
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pune în funcțiune. Viața, ca un foc lăuntric, nestins, își împlinește rostul (destinul!), tocmai în pasărea duh,
ca o eliberare la soroc în spiritul nepipăibil, informal, ori ascuns în operele învestite cu toate tainele, în
limbajul rezervat inițiaților. Trupul, materialitatea stihială a locului, exprimă maternitatea duhului și conferă
specificitatea spiritului, desemnând piatra de hotar (6) și acasa (Victor Surdoi- Într-un dor de acasa
infinitului/ Brâncușiana 1, 2012, p.187) fiecăruia, ca o găoace temporară…
Depărtarea de locul ivirii, potențează și inspiră, nu doar dorul, ci și epistola, ca un acatist subtil.
Poemele celor de lângă monumente: Vasile Ponea, Spiridon Popescu, Alex Gregora, Dumitru Dănău, Viorel
Gârbaciu – numindu-și gândurile „Cântece de iubire! – Adrian Frățilă, Gheorghe Drăghescu, Nicolae
Dragoș (ca reporter al neîntreruptei… călătorii, numita mare trecere!), Ion Cepoi (cu aceeași sevă
oltenească, precum Arghezi și contemporanul Marin Sorescu!) și nu în ultimul rând Cristian George
Brebenel (interesantă înflorire de nume între cerescul Fiul Omului și pământeanul Gheorghe!), cel cu cele
„Șapte poeme de stare despre Brâncuși”! Minunile lumii vechi fiind șapte, celui ce a recucerit lumea cu
minunile sale i se dedică șapte cântări, stări de grație. Să le primească Omul-Pomul de odinioară, acum doar
piatră unghiulară de templu în stare de ființă!
Din vacarmul prăpădului totul se adună într-un șuier prelung, prelins, imperceptibil, stins… În
orizontul tăcerii orizontale este… liniște. The rest is silence! (Aldous Huxley); eliberatul de poveri atinge
verticala. Clopotul își bate dunga la porțile lui Petre din cer să audă cei de sus, bătăile de aripi ale duhului.
Esențială este rostirea poetului privind această separare: „În zare zurgălăi de sănii… Suflet stins.”; „Nu
vorbele, tăcerea dă cântecului glas.”; „Foc stins, cort strâns, pustiul și pulberea plecării.”; Din valuri
spume albe au început să zboare.”(Ion Pilat, Poeme într-un vers.); „liniștea este destulă în cercul/ce ține
doagele bolții/…/nicio larmă nu fac stelele-n cer…” din „Liniște între lucruri bătrâne”-1923; „Viața mea a
fost tot ce vrei/…/câteodată clopot - ce se certa cu cerul/…/azi tac aici și golul mormântului/îmi sună în
urechi ca o talangă de lut/Aștept în prag răcoarea sfârșitului/…/Botează-mă cu pământ./Umbra lumii îmi
trece peste inimă” din „Călugărul bătrân îmi șoptește din prag”-1922 (L. Blaga).
Dezvelirea adevărului - acel sapă, sapă, sapă, ca să dai de stele-n apă! – ori a minunii (vezi
poemul: „În amintirea țăranului zugrav”, L. Blaga, Opera poetică, Ed. HUMANITAS, 1995, p.122, din
ciclul, În marea trecere… cugetat prin 1924!), este o căutare exersată, din aproape în aproape, într-o logică a
succesivului cu recurențe multiple. „Povestea care-ncepe –vom spune dinainte-/ Că oamenii, pe vremuri,
demult, o povestiră./Chiar până astăzi unii îi mai păstrează tâlcul/Prin timp veni-vor alții, repovestind-o
iar.” Ne spune într-o traducere A.E. Baconski, invocând „povestea” Marelui război al Bharaților, nemurit de
epopeea Mahabharata (Așa grăit-au zeii!).
Plecăm, în sens invers, de la erou şi de la opera lui, să-i descoperim scânteia, apoi porunca și
cuvântul cheie. Opera ni se dezvăluie simțurilor și apoi îi căutăm, tot recurent, priceperile cu care demiurgul
a făptuit gândul. Filozofii și dogme, scripturi revelate și inspirații ale harului - pogorâte în apostolii școliți,
dar și întru poemele nemuritoare, vorbesc despre duhul facerii în tăcerea de templu a culturii și spiritualității
omenești. Ploaie mănoasă, de aur (așa se insinua Zeus să fecundeze… pământul!) se va fi prelins pe stâlpul
Cerului să răsară pomul cunoștinței binelui și răului, să redea dualității, unitatea. Dilematică risipirea
aceasta de energie a demiurgiei, cum se materializează după un plan (pentru acest lucru geometrii inițiați***
ai antichității văd în demiurgul lui Platon pe Marele Arhitect, și-l pun staroste tuturor… zidarilor de
catedrale, prin evul de mijloc!) respectând porunca să fie ceva frumos, esențial, înțelept după cum îi place
Lui Dumnezeu să-și dăruiască chipul în creație! Uneori făptuitorul, fiu al Lui Dumnezeu, ne spune în cuvinte
ceea ce l-a străfulgerat și ce l-a îmboldit să facă. Atunci cuvintele se zidesc în ideei și iau forma vorbelor cu
duh, a proverbelor a aforismelor. Trebuie să remarcăm aici preocupările tuturor pentru cuvintele spuse
cândva de Brâncuși, într-un anume context, cu sublinierea câtorva nume: Constantin Zărnescu, Sorana
Georgescu-Gorjan, Ștefan Stăiculescu, Petre Cichirdan. Alteori lucrurile capătă nume și sunt binecuvântate
de iubirea oamenilor, iar meșterul, ca un Pygmalion, se bucură de viața dăruită lucrului său. Nu este
suficientă sugestia, fără greutatea cuvintelor și așezarea lor armonioasă. Cum să le deosebim, fără a le
observa în lungul lor drum? Ajuns la conturul formei trebuie să treci dincolo (v. catapeteazma!). Atunci nu
mai sapi în substraturi, cioplești în… duh (7). Tablele de legi ne dau norme morale. Cuvintele cheie sunt
date neamurilor: dabar, dao, brahma, logos, nomen, samă **** (8)(9)(seamă!), concept. Indieni, chinezi,
evrei, greci, romani, arabi, europeni etc., sfinți părinți, sihaștri, sacerdoți, moraliști, filosofi, oameni de
știință, artiști, scriitori sunt diversitatea omenească cu aceeași misiune pământeană. Toate, după un Babel
istoric, spun același lucru, fiecare altfel, unic. Oamenii, cuvintele lor, au exprimat ideea de înțelepciune în
toate limbile pământului, după ce au tatonat îndelung cunoașterea, trecând, de la a ști, la a înțelege: Vyasa,
Confucius, Moise, David, Solomon, Socrate, Platon, Cicero etc., apoi toți scriitorii cu har ai pământului,
vorbind cu harul universal al talentului, ne-au dat tezaurul lor de înțelepciune să se poată spune în cuvinte
povestea chipului operelor lumii. Anton Pann, Iuliu Zanne au adunat și ei de la lume să ne dea, pe graiul
nostru, și noi i-am chemat în ajutor la nevoie.
Cioplind în duh, uneori cotrobăind prin viața demiurgului, sar așchii din cuvânt și acesta se
despică-n sunete. Ne uluiesc, ne uimesc strigătele și vedem cum… acum, aum!, aum!, se cuibărește în toate
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formele vibrate, iar acestea se însuflețesc și devin… oameni, popoare de oameni. Din coastă de lut ai făcut,
Doamne! vioară, și ea Eva, a fost izvorul vieții.
Greu este drumul înapoi, către sine, al celui ce-și caută scânteia divină să o facă ardere de tot, ca
o vâlvă zugrăvită de El Greco. Drumul spre aceea fărâmă, ca un nod divin al propriei citadele (10) este o cale
a mântuirii. Drumul spre duhul sălășluit în aproapele este tot o căutare a supremului prin iubire și
înțelepciune. Oglindindu-ne prin cele ce ne înconjoară, în comuniune cu cele înalte și adânci ne regăsim
altfel, tot pe noi înșine. Căutăm și găsim căci spiritul nostru nu dorește decât ceea ce posedă el însuși. „A
găsi înseamnă a vedea. Și cum aș putea căuta ceea ce pentru mine nu are sens!”(11)
Târgu-Jiu este locul unei minuni, este cauza ei și altarul de veghe. Minunile lumii se etichetează,
după numele locurilor. Ele ne intră în minte fără făptuitorii lor deveniți anonimi: scribi, cronicari, meșteri,
gânditori, voințe ordonatoare. Marile munci s-au petrecut în locuri cu nume, iar șansa lui Heracles să fie
reținut, dincolo de anonimat, a fost urcarea lui în nemurirea semizeilor. Marile bătălii ale oamenilor au
păstrat vii numele locurilor: Troia, Termopille, Posada, Rovine, Trafalgar, Waterloo, Stalingrad etc. Alteori
locurile au fost botezate cu spiritul unor bătălii victorioase asumate ca biruințe într-o mulțime de poziționări:
posade, rovine, râpe roșii, războieni…, străzi, piețe. Fapta își păstrează numele în timp ce făptuitorii se
ascund în anonimat, în taine. Întotdeauna se preamărește lupta. Câte imnuri nu sunt dedicate luptei, în
Mahabharata, Ghilgameș, Iliada…?! Ea, lupta, tenacitatea muncii, consacră eroii și este izvorâtătoare de
eroisme. Cu cât jertfa a fost mai mare, cu cât arderea a fost mai intensă și cuvântul a fost sădit mai în adânc,
cu atât viețuiește mai mult minunăția lucrului tocmit prin jertfă. Minunea, neconceptualizată (scăpată de
explicație…, nestrivită de vreo cercetare anume!), devine credință și își capătă ritualul. Minunea dedicată
eroilor români, eroismului în general, vorbește legitim, de mai multe ori, la Târgu-Jiu, despre drumul eroului
anonim și acesta capătă numele: „Calea Eroilor”. Un scriitor, M.I.Pascu (12), punea întrebarea: de ce a ales
Constantin Brâncuși, Târgu-Jiu, să-și construiască… Ansamblul? Identifică un fel de „Magistrala
Timpului”, cotrobăind prin istorie și descoperă multe alte încleștări, înainte, și după anul 1916 (1429; 1631;
1716; 1788; 1821; 1848…) și faptul că pe aici drumuri și oameni și-au încrucișat destinele. Credem că un
răspuns posibil îl va fi dat poeta Adina Enăchescu: „Țarina sfântă a locului dintâi” cu trimitere la dorul celui
„exilat” prin lumea largă (13).
Drumul oamenilor este… bătut de nevoi prin locurile comune. El devine din drum … cale a
transformării, atunci când trecerea este un proces special (vezi poemele cu… marea trecere!) Ca să fie cale
a eroilor pe acest traseu trebuie să treacă… eroii. Între locul sacrificiului, care consacră eroul, din omul
comun, și stâlpul de hotar, este trasată Calea Eroilor. Pe această cale, eroul este purtat pe brațe, dus în car cu
flori, uneori pe afet de tun, iar eroismul își consumă triumful cu cântări și osanale, precum în timpul unor
Florii prin cetatea Ierusalimului. Există însă și sensul inversat al căii, ca drum al… calvarului, în care toate
sunt pe dos. Sacrificiul pe care și-l asumă viitorul erou, într-o luptă anume, pornește din propria conștiință,
propria judecată. Elogiul acestui fapt este recunoștiința semenilor și monumentul dedicat. Drumul devine…
cale a victoriei, a triumfului, a vieții asupra morții: Cale a Eroilor. Când omul este judecat de altcineva,
imputându-i-se alt gând, altă credință, iar voința îi este anulată, drumul spre locul unde va fi sacrificat, se
face pe picioarele proprii, împovărat de crucea supliciului, hulit de toți. Martirul se transportă pe sine, este în
viață, și merge prin voința altora la moarte. Eroul este dus din moarte către viața numelui săpat pe
monument. Calea eroului și calea martirului sunt același spațiu fizic, parcurs diferit. Din întunericul morții
pleacă în alai eroul și se așează în centrul lumii, în piețele centrale ale cetăților, să primească onorul
amiezelor însorite. Din centrul cetății, în plină amiază, pornește calvarul omului viu spre Golgota supliciului,
unde întunericul va coborî peste lume. Stâlpul de mărturie va vorbi despre moaștele sfințite. Eroul, căzut în
beznă, caută viața cea nouă la Răsărit. Stâlpul lui caută pe Tatăl din cer. Martirul își caută mântuirea în
noaptea eternă. Oasele sale, sfinte moaște, să fie sămânță sânului Mumei, iar stâlpul hotar adâncimii.
La Târgu Jiu lucrurile sunt limpezite de intenția faptei. A existat o comandă pentru cinstirea
eroilor. Eroismul care a inspirit voința de cinstire a eroilor este cunoscut. Meșterul chemat să gândească un
răboj și apoi să-l scrie vorbea graiul locului cu toate vibrațiile lui ascunse. Între multele semnificații atribuite
ansamblului, multele interpretări, credem că numele: Calea Eroilor, este punctul de pornire, iar eroul este
cuvântul cheie. Ansamblul se află la Târgu Jiu pentru că aici a fost dorit și aici s-a întâlnit jertfa emblematică
cu tradiția foarte puternică a cinstirii eroismului. Credința vie și trăirea creștină au sfințit locul în care se vor
fi orânduit însemnele, vorbindu-ne tâcurile consacrării în limbajul universal. Calea a fost trasată prin inima
târgului, de la Apus la Răsărit, ca o axă a unei biserici,(vezi Mihai Maikovski în O idée mai veche pentru
Axa Brâncuși! Brâncușiana 1/ 2012, p.141) cât toată comunitatea vie a trăitorilor orașului, lucru constatat de
cercetători cu expertiză (v.Vlad Ciobanu), dar și de poeți. „Calea Eroilor” este grija cea mare a tuturor celor
ce iubesc eroii, orașul - cu toate darurile sale adăugate de toate generațiile- simbolurile și marile minuni ale
lumii.
La Târgu Jiu, în buna tradiție istorică, eroismul concret a fost marcat cu un lăcaș de cult.
Încadrarea în ansamblul monumental a unui element cu funcție sacralizantă: Biserica Sf. Apostolii Petru și
Pavel, chiar în faptul întemeierii, vorbește de planul inițial care contrazice o laicitate pură, ca un muzeu în
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aer liber cu opere de artă. Iubirea „enoriașilor”, punând aici la socoteală toate atitudinile, privind fața
frumoasă și buna gospodărire a ansamblului și recunoașterea este o preocupare constantă și lăudabilă.
La Târgu Jiu, minunea instituită, Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” trebuie să ființeze și să
devină una din minunile lumii modern, recunoscută planetar. (despre contribuția noastră la împlinirea acestei
priorități vom argumenta cu alt prilej!).
24 Ianuarie, 2015
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13.Țarina sfântă a locului dintâi, Adina Enăchescu, Ed.CONPHYS, Râmnicu Vâlcea, 1999, p.19-20;
*Sunt multe referințele critice, studiile aprofundate,care conferă Ansamblului „Calea Eroilor” de la
Târgu Jiu sacralitatea. Ansamblul este privit ca o imensă biserică creștin-ortodoxă, un templu, uneori,
descărcat de sacralitate, imputându-se o secularizare prin aministrația nepricepută, chiar... un muzeu fără
pereți (Vasile Vasiescu în „Șotron pe calea Victoriei”, Brâncușiana 1/2012 p.190) Consacrarea locului poate
institui pelerinajele... cum sugerează o gorjeancă în Amintirile sale despre viitor.
**sfinții părinți fac o distincție între minte și rațiune. Rațiunea cugetă lucrurile, cuprinzându-le în
concepte definite. Mintea cugetă conținuturi fără să le delimiteze. Rațiunea emană din minte, așa cum
logosul este de la Dumnezeu-Mintea primă. „Lucrurile și conceptele sunt o catapeteazmă care ne închide
vederea nu numai spre Dumnezeu, ci și spre baza subiectului nostru.” Intrarea în inima... spirituală
presupune trecerea zidului despărțitor pe care îl reprezintă... catapeteazma./ Dumitru Stăniloaie în Mistica
Ortodoxă, Ed. Deisis, Alba Iulia, 1993, p.107
***În această grilă își construiește, slujitorul lui Brâncuși –Doru Strâmbulescu în ... Curierul (vezi
antologia „Brâncușiana 1”/ 2012 p.179) - acatistul pentru Marele Maestru=Marele Sculptor. Mesajul de la
acesta este adus prin... curier. Un cub, încrustat, ca o ladă de zestre, este adus spre descifrare în templul
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acoperit și păzit strașnic de profanare. Totul trebuie să rămână just și perfect. Cubul, prin sine, este
geometrizare a ordinii și a șlefuirii; este chivot al legii, cu toate codurile lumii topite întrunul; este locul unde
s-au tezaurizat toate cărțile și semnele lor sacre ca într-o bibliotecă unică: Marea Bibliotecă. Aflăm că
înaintemergători iluștrii au cunoscut din taine și le-au dus mai departe, ni le-au transmis și nouă, dându-ne
libertatea și cazna descifrărilor. Brâncuși, prin care grăit-au zeii, prin care a lucrat demiurgul, ne dăruiește
marea sa catedrală în care noi putem fi vii întru sine, numai participând la liturghiile, cu predici tălmăcite din
... marele cub. Mesagerul este intermedierea lui Dumnezeu cu noi oamenii. Să ne împărtășim din ofrandele
lui!;
**** samă= seamă/Nu știm care ar fi fost descrierea cuvântului den bătrâni , în dicționarul
neterminat al lui Hasdeu și nici într-o descifrare de-a lui Constantin Noica (vezi sinea, sinele, întru... din
Cuvânt împreună despre rostirea românească, Ed. HUMANITAS, București, 1996). Pentru că descrierea
dicționarelor mai noi este insuficientă. În căutările noastre pentru descifrarea celor tăinuite avem nevoie de
cheia acestui cuvânt. Acesta este motivul pentru care l-am inclus în categoria unor cuvinte fundamentale.
Diversitatea sensurilor cu care este semnificat are nevoie de o definiție sintetică care să le cuprindă. Ca să ne
dăm seama, să putem da... sama, să ținem seamă, să fim de-o seamă trebuie să ne clarificăm cu acest
cuvânt, veritabil operator în sensurile frumoase și adevărate ale limbii noastre. Cum să lase Ștefan cel Mare...
îndatorirea cea nouă, a sfinților, în sama părinților? Cum să lucreze în modernitatea noastră uitucă sama
cuvintelor lui Neculce? Cum să pledeze adevărul, Doamna lui Lăpușneanu, fără sensul deslușit al cuvântului
samă? Intuitiv ne băgăm... nasul, tragem cu urechea, aruncăm o privire, o ocheadă, adulmecăm o urmă, adică
luăm seama prin intermediul simțurilor asupra înconjurătorului. Când noi suntem asaltați de simțuri
exterioare luăm măsuri asupra iscodirilor și ispitirilor din afară, cu toată băgarea noastră de seamă. Să
constatăm aici o funcție cognitivă, sensibilă, de raportare a persoanei simțitoare la exterior, conștientă că are
ceva de apărat, dar și ceva de aflat din vecinătate. Constatăm aici facultatea de informare și grija tezaurizării
informației. Apoi inferența informațiilor atunci când emitem concluzii, judecăți. Amândoi suntem de-o
seamă, ne recunoaștem asemănători și ne generalizăm, în cele comune ale speciei, ca semeni. Cuvântul este
demult, foarte vechi pentru că îi descoperim sensurile după ce l-am utilizat mecanic și ne-am servit de el
cunoscându-l, fără a-i înțelege dedesubturile. Seama pare o grijă instituită și dotată cu cele necesare:
mijloace de informare, de colectare, tezaurizare, baze de date, informații, cunoștințe și mecanismele
interioare de prelucrare. În planul legii morale ar fi un bun simț; în palierul pazei vieții ar fi ca un sistem de
apărare – al stării de funcţionare normală a firii! - inclusiv cu agenții interiori ai inconștientului, sub
acoperire, adevărați cerberi ai sistemului imunitar. Din versul lui Alecsandri aflăm: „...Amândoi suntem de-o
mamă/De-o făptură și de-o seamă... ” Mergând, ab origine, constatăm în această spusă: pe mama
primordială, făptura tatălui... creator și seama. Despre sama-seamă, nu îndrăznim să spunem că ar fi legea
firii, imuabilă și care în limba noastră seamănă, seamănă mereu semințele, să semnifice, semnele și să
însemne duhul înțelegerii, după recolte, macinat, frământat, dospit, ca apoi, abia apoi, să ne împărtășim cu
duhul – amestecul pâinii cu sângele proaspăt al noilor vițe de viață. Ne hrănim cu cele materiale, le dizolvăm
în cele stihiale, apoi în inima spirituală primesc binecuvântarea inițierii interioare. În creuzetul întregului
celular focul energiilor, abia acum eliberate, cristalizează adaosul primit. Mintea le adună, lumină nouă și
dumnezeirea interioară le aduce prinos lui Dumnezeu Unul. În creuzet totul se lămurește (tot Noica face
demonstrația!) și cristalele dobândesc lumina și strălucirile ideilor;

Nicolae Văcariu s-a scoborât din ... timp
Oprește! Oprește-mi fiule, roata! Totu-i gata! Ultima clipă de tină trebuie să se așeze punctului
final al cărării întinse în orizontul larg, ca o supremă îmbrățișare la sânul Mamei supreme, pentru cel ce-am
fost călător prin Ea. Pentru mine, Nicolae Văcariu, țara născării se numește țară a Făgărașului, țară a Oltului,
țara ca o inimă pentru toate marile descălecările voivodale. Țara preumblării mele este întreaga țară a
românilor, cu tot lungul Alutusului și oglindirea crestelor. Este întinderea de deal și câmp, este lanul atâtor
oameni de-o samă cu mine. Țara destinației, dorul de perechea-mi pe cale, maica pruncilor noștri este mult
iubitul Râmnic. Oprește! Oprește acum!
Timpul se umpluse ca și cel al voievodului, emblemă a Râmnicului - Mircea Cozianul, la sfârșitul
unui Ianuarie. Se adeverea că pământul vâlcean este locul de veșnicire al tuturor descălecătorilor, de peste
munții cei mari rostuiți de sămânță – negrii voievozi mănoși, unui pământ fertil și izvorâtor de înflorire nouă.
Se mai actualiza și cununia finală a resorbirii în țărână. Mircea fusese cununat cu veșnicia prin 31 Ianuarie
1418, de mitropoliții Severinului și Argeșului, iar Nicolae Văcariu, făgărășeanul din Lisa a fost condus de
Mitropolitul Ardealului - cu Țara Făgărașului inclusă: Laurențiu Streza și mulțimea adăugată vâlcenilor de
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lisenii martori, veniți cu lăcrimarea lor și îngăduința iertării de pe urmă. Se împline un rost. Un om frumos,
medic recunoscut pentru iubirea sa de oameni, un intelectual remarcabil își încheia drumul și o mulțime
aleasă îl conducea , tânguindu-se pe sine, că doar ea rămăsese în paguba cea mare. Un sobor ales din preoții
cei mari ai orașului, împreună cu duhovnicul venit din Lisa și prietenul de-o viață al răposatului, Laurențiu
Streza, ajuns mitropolit al Ardealului au adus laudă cerului, mulțumiri oșteanului obosit pe cale. I-au povestit
viața și ne-au rugat să nu-l uităm pe cel ce a plecat de la noi, rămânând în țărâna de lângă Biserica Sfânul
Ioan, cu duhul înaintemergător prin văzduhul locului. Să nu-i uităm faptele bune și iubirea lui pentru noi
oamenii. Și apoi clopotele au bătut dunga timpului, prelins peste margini de lut închis, iar prin preajmă
zborul porumbeilor părea adăugat... Totul este gata! Înnoptare sub pleoapa... groapa. Duh înalț acum spre...
Tata!
27 Ianuarie, 2015. Doream să rostim la despărțirea de un om devotat... grădinii câteva vorbe, cum se
cădea pentru un prieten adevărat. Cuvântul mitropolitului, cuprinzător, ne-a oprit vorbele în gând, amânând
cuvintele... Cele de mai sus sunt de după... plecare, imediat ce-am plecat cu toții, mai împuținați cu un
prieten!

Cum se trans- Ponea, din gând, în răs-gând
Odată exportate spre mine cititorul, cu dragoste și considerație, cum se preciza pe podoaba
ambalajului, gândurile le-am considerat și răscolit, apoi re-considerat în alte treceri longitudinale,
transversale, în adâncime și de jos în sus, apoi de la ieșire către intrare. Fiind date cu...respect mi-am zis să
respect așteptarea lui Vasile printr-un ecou cu privire la răsgândirile lui, înainte să se aștearnă uitarea și
imboldul minunării.
La început, în toate începuturile, a fost cuvântul. Câte gânduri, atâtea cuvinte! Dar cum vine asta cu
răs-gândul? Nu cumva ceea ce fusese bun și potrivit devine după coafarea interioară mai bun, mai frumos,
mai sfătos, mai, mai...? Adică o re, re, re, ca un ră, ră: reflecție, răsuflare, răspuns, răsgând..., uneori
respirație fiziologică, alteori respingere, reflexie optică...! În ce ne privește, bazându-ne pe indicațiile de
folosire, pe care nu le contestăm, fiind atestate de editură (Editura Fundației „Constantin Brâncuși”),
recomandate și binecuvântate de un Popescu, în termenul de garanție (anul 2014, fiind anul ambalării, în
ambalajul copertelor adică!) suntem obligați să comentăm reflecțiile, ca niște răsgânduri ale persoanei, poet
și scriitor Vasile Ponea, ca un cuvenit răs-împuns/impus la bună ziua, salutat fiind.
Răs-Ponea, uneori în moda criticii un Trans-Ponea, din bun, devine mai... și apoi răs..., să se poată...
trans... Știm de ce face acest lucru, tot de la el, când ne vorbea într-un loc despre cultură : creație-izvor,
transmitere, asimilare cu ecou. Aici eu sunt ecoul, unul multiplicat de toate trecerile-petrecerile printre
răsgândurile care m-au săgetat. Cuvintele restituite, sunt cele primite adăugate cu cele ale începuturilor mele
de gând, explicându-mi plăcerea bucuriei care m-a atins și m-a convins să răsbat mesajul primit să-l iau în
posesie să-și facă funcția de dar, dăruit fiindu-mi.
Binecuvântarea o face cu... popa. Unul travestit peste generații în Ion de la Brădiceni. El știe să
binecuvinte, fiind slujitor de cuvinte sfinte prin reviste, în care pomelnicele celor ce se mărturisesc public
sunt citite în fața altarelor, ori la proscomidiar și lumea toată – prezentă, din păcate!, din ce în ce mai puțină
în actul acesta al consacrării! – ia act de canonicitatea și de actualitatea celor scrise, uneori de sincronul celor
mai înalte pretenții ale modei, aceea cu trans și cu postmodernitate în tendința tuturor avangardelor care
smintesc ceea ce pare deja smintit : prezentul hipermodernizat și infirmitizat/infirmizat/informatizat. Ion
Popescu Brădiceni ne recomandă toate trans-poziționările, din gând în răsgând, ale lui Vasile Ponea. Face,
prin comparație, conexiuni cu alte procese de îmbunare a cuvintelor ale unor meșteri cu firmă : Pleșu, Pascal
– dintre cei cu „P”, de la ... totuși unicul Vasile Ponea ! - Gigurcu, Brâncuși, Arghezi, Drăghescu, Homer,
Marcuse etc. Noi am observat, dincolo de cioranizare, gigurcutizare etc., promovarea prin... România
Literară, ca o favoare... cu brand, și altă contaminare benefică din comoara proverbelor și zicerilor, a limbii
române, fără vârstă, hotare și cu permisibilitate modei năvalnice. Remarcăm și noi inspirata grafică a lui
Florin Hutium, ilustrativă pentru încifrările și mai ales descifrările... hermeneutice. Despre structura cărții și
devenirea autorului columnist, prefațatorul ne lămurește exact și cu afectivul prieteniei: curat binecuvânt...
înainte de răsgând!
Am căutat și am găsit ceea ce credem aici, special. Cum a potrivit cuvintele, precum Arghezii, un
gorjean prin adopție? Dincolo de construcția ca un ... templu din cuvinte, autorul trebuie să-și aleagă pietrele
și pe acestea, ca orice meșter, să le zidească. Planul cu formele fixate de tradiție, cu patru pereți precum
catrenul, ori precum cugetarea cu logica ei convingătoare, era la dispoziție. Împlinirea lui, în revoluționarea
materialelor de construcție, cerea noi pre-fabricate. Vasile Ponea a ales de pe prundul văilor pietre rotunjite
bine de ultimile treceri ale viiturilor... postmoderne și p(r)ost-politice, prin transalpine și albine, trans-
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anestezii și cruciri încrucișate, sașiu și chiombaliu, prin trans-zița și cața-veni cu, ploconul-bufonul, din
palavra-mentis, prin transfuzia și fugirea hemoragică peste, prin transbordarea morală de la bară cu corupții
în funcții, și furații deportați, iar hoții deputați. Alese fiind, fără să le mai dea un lustru, adică să le lustreze
prin cocoloșire, le-a pus în tandem să cânte în duet gândul răsgândul, cu ceva mortar de legătură... să se lege
în planul ales. Poeme într-un vers ne dăduse Ion Pilat, iar cel din Pont, celebrele cuvinte în tandem: Ecce
homo! Acesta este și omul nostru, meșterul Vasile Ponea, care a găsit în tandemul cuvintelor alăturate cheia
personală a tuturor încifrărilor. Aici, dincolo de cuvintele cheie, singulare, de titlurile care vorbesc de ceea ce
este înlăuntru, viața acestor gemene în tandem, ca un androgin cu aparentele contrarii unificatoare (vezi
sărutul în piatră, ilustrând gorjenilor taina în triumful împerecherii !)sunt temeiul și temelia construcției puse
acolo cu tâlc și originalitate. Ilustrăm mai jos aceste împerecheri, ca niște sinteze interioare ale răs-gândului,
produs al unei muncite inferențe, proprii vârstelor cu multe inele încopăcite în generații, purtate conștient de
vârstele înalte.
Pușcăria bibliotecilor, testamentul omenirii, politețe acută, pedeapsa nobilă, cantitatea calității,
palavra entuziastă, violența sclerozată, frecușul zilnic, voința aprigă, rațiunea sănătoasă, sinteza focurilor,
libertatea abisului, sclavie voluntară, lavină nătângă, apocalismul cotidian, simplitate maiestuoasă, intensitate
nulă, obediență înaltă, școala negării, sclavagism modern.
*
Parfumul vicioșilor, viciile/virtuțiile puternice, prăpastia necunoașterii, numere amiabile, gelozia
artelor, litanie continuă, epopee de iluzii, cristalul cuvintelor, sonoritate sublimă, violența sacră, adevăruri
disperate, poezia intrinsecă, eroarea mistuită, nobila cadență, metafora esoterică, prezența trecutului,
existența creatoare, alpiniștii gândirii, eternitate zgâriată, provizorat religios, valorificarea negativului, cuante
firave, densitatea purității, cuvinte-portret...
*
Ignoranța conducătorilor, lenea-izvor, faliment ideologic, „scamatorie intelectuală”, deținuți politici
(reținuți de interesele personale și/sau de grup să-și facă loruși... mendrele! s.n) , marginea prăpastiei, idee
iluzorie, bucurii sieși, demnități corupte, demnitatea nației, criterii politice, democrații impuse, eroii nimănui,
gândirea calpă, mizerie intelectuală, poziție oficială, burghezie parvenită, monștri morali, cercuri suspuse,
guvernarea needucațiilor, alegerile viitoare, generația următoare (deși după noi potopul se potivește,
sustenabil, ca o mănușă, ipocriziei futuriste!), ignoranța aleșilor, burghezie hrăpăreață, onoare cavalerească,
„onestitate contabilă”, umilința valorilor, minciună profesionalizată, pustiu zdrențuros, tragism ascuns,
ameliorarea răului, motivație nobilă, durere organizată, ura nepoluată, eroii orgoliului, degringolada
cotidiană, abuz abrupt, vidul formativ, metafizica vacuității, abundența neliniștii, periferia centrului...
*
Ordine aleatorie, masca revoluționarilor, exactități lacunare, fericiți morții, groapa comună, bancuri
inteligente, abruptul spontaneității, bruiajul morții, cobaii universului, minte boantă, adversar ereditar,
dreptul la inegalitate, modestie nemăsurată, scuză arogantă, milostenie excesivă, muzeul de năravuri (
Vasiescu îl are... fără pereți! ), fericire cronică, milă perseverentă, inegalitate nefastă, modernizarea morții,
veselie dramatică, lenea posesorilor, mesaje agramate, poeți stipendiați...
*
Cu tentă religioasă: liniște supremă, închisoare temporală, teoria contrariilor, mirajele omenirii,
fapte negândite, oameni urâți, lucruri frumoase, consistența unicității, sângele sufletului, ecoul sinelui,
semidiscul sufletesc (din nou grafică brâncușiană cu jumătăți, precum la Noica, sinele/sinea!),tăcere
scufundată, închisorile comuniste, miracolul fericirii, tinderea asimptotică, mila exagerată, poemul aerului,
căderea morală, date crunte, capete încoronate, fața fericirii, adunarea cuvioasă, zenta optică, unghiul
închipuirii, irevocabilele erori, bucuria plânsă, rațiune îndărătnică...
*
La... diverse: deplinul echilibru, comoditatea minții, podoaba antichității, întinderea necunoașterii,
prudența excesivă, implementarea defectelor, dărnicia marilor, amintiri-ecran, valul copilăriei, farmecul
diversității, iarmarocul vieții, nulitatea absolută, liniștea spartă, anonimat prielnic, provizorat religios, inerție
neroadă, degringoladă cotidiană,, complicii infernului, simplitate maiestuoasă, teamă tainică, îngerească
credulitate...
Acestor cuvinte pereche le poți aplica năvodul aleatoriului și ele vor striga urmuzian, dadaist
yesmenit, ori poate în opoziția nuului perpetuu ca un babaism exersat pentru viitoarele alegeri.
Cu catrenele propuse ne-am zis, provocați fiind la comentarii, să stăm de vorbă cu ele:
Vinul tainic / ce/ai fierbinte. Modelul „Cațavencu”;
Al doilea... în dialog?/Țoiul pentru dialogul cu... sinele;
A...micului? /să-i beau un pahar mare!;
La nuntă?/ udătură multă!;
Să fi mort de... beat!/de mai multe ori, trezindu-te...
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Țuică, vin, bere..., toate, au început cu... papă-lapte!;
Ceaiul ideal? Grasa de Cotnar!;
Vinul tainic reclamă condamnări: ani mulți de cramă!
Unora să le dăm câte-o replică:
Parlamentară/ Palavra-n parlament/își face monument;
Potentațiilor/Legea e cu șpilul/să țină-n viață dilul/Dreptatea e cu mila/cu preacuvioasa pila;
Tradiție/Îi dai votul/ el ia totul/Lins pe bot/îl doare-n cot;
Păreri și contra păreri/senatorii notorii/imunii tribunii/legiuitorii-jefuitorii?;
Privatizarea/Privata era în curte/dar au băgat-o-n case/Alții să nu-i miroase/ când gata fiind... , pute!
În tranziție/Să dăm toată agoniseala/câtorva cu pricopseala!;
Constatare/ Ce se vede/ nu-i a crede!;
Antiteză/Pe doctori îi lecuim un pic/Fiind săraci, n-avem nici plic!;
Îndemn/ Stai locului bădie/să te sui pe năsălie!;
Unui epigramist îndrăgostit/A făcut, din flori, în tren/ Nu epigramă, ci-un catren!;
Dama...rea/ pe la mine, pe la fie-mea/vino să-ți pierzi... vremea!;
Unei singuratice?/Singur, singur, singură/să ne lecuim c-o gură!;
Asistenta-i/ Aoleu!!!, cu ecou/să răspund la apropou...?;
Necesitate/e necesară o eternitate/să le mulțumești pe toate!;
Uneia/ Hai să facem trocul/pentru guriță...tocul/tu dai hârtia/eu penița/tot eu pantalonii/iară tu
rochița!;
Ce prisosește/prostie multă pe cărare/ uite-o la nea cutare!/strălucind amiaza mare;
Subtil/ sub til și sub tilă/este destulă/prostie fudulă;
Răbojul Gorjului?/ Răbojul stră, strămoșului/În scrisa Domnului/Cu mese, coloane și uși/Prin
Măria Sa, Brâncuși!;
Supliciu/ supliciu-serviciu/epic cu gramul/liric cu grama/lipsind epigrama/prea lungu-i programul!;
Înarmare/la vârsta nevruta/ am nepoate... doar atâta!;
Baterii solare/ Două buzunare!/Bună ziua!, soare/rămas bun!, parale/apoi, pe verificate/ verzi
certificate!;
Juriul festivalului/Așa funcționează balanța/tu dai banii, ei chitanța cu... echidistanța, și prestanța!;
Umor gorjean/Frumos e Gorjul, nudul/e hâtru și e plin de haz/trecutul și prezentul, crudul/ din veac,
haz de necaz!;
Închinare/ne închinăm, după împărtășanie/Lui Dumnezeu cu o litanie;
Umor pe deal/Peste tot și toate cele/în hora lui Horațiu de-al lui Mălăiele!
Acum, cu răspunsu-mi în răspăr, o să mă astâmpăr..., măre gânditor, cu comentariile mele la
răsgândurile tale. Dar îți spun că m-au atins cu aripa lor și toate m-au prins în jocul lor să mă bucure, reușind
să mă oblige să constat că lumea ta este și a mea și tu ști să o vezi și să o restitui , cu blândețea și înțelegerea.
Să fie bine primite și de mulți alții din lumea noastră, pe care o trăiești cu ochii minții și o vibrezi cu o inimă
iubitoare.
Martie, 2015

Saga Slăviteștilor...
Neam... slăvit ca toate neamurile purtătoare de nume, Slăviteștii își recuperează povestea, când
scrierea acesteia pare o necesitate la răspântia reașezării lumii, mai altfel, mai cuprinzător. Gheorghe Rusu, o
rămurică verde în imensul copac cu rădăcini ascunse în substraturi seculare și-a asumat cronica – un fel de
sagă!- să nu se piardă o istorie, ca o pagină a trăirii unor oameni, în marele neam al românilor, venind de
foarte departe. Remarcăm, cu multă considerație, autorul pentru că el este un fapt de conștiință pentru
restituirea adevărului omenește posibil. El s-a exersat într-ale scrisului, anunțându-se ca un povestitor
autentic în... Sarea pământului unde romanul autobiografic, cu descrieri inspirate anticipează cercetarea
monografică. Prin 2002, în prefața de prezentare a volumului de debut Surâs în negura suferinței (Ed.
ILUSTRATOR, Rm. Vâlcea) Ion Tălmaciu constata: omul, de formație inginerească, gânditorul și anticipa
scriitorul. Văzuse un om tenace în a săpa o anume... matcă. Chiar autorul ne mărturisește, la început de
drum, că și acolo unde abordarea pare ficțiune în spatele ei este o realitate cercetată și retrăită afectiv, atunci
când te freamătă sângele alor tăi, curgând în matca secretă a trăirii inefabile.
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Slăvitești un neam neistovit de vremuri este o cronică recuperată a neamului propriu, slăvitesc, sub
forma unor povestiri, ca de la bunic la nepot, plasate într-un foarte cercetat cadru istoric, invocat cu rigoare
științifică în bibliografia cercetată. Dar gânditorul, remarcat de la început, nu trece, neutru, pe lângă date,
evenimente și spusa canonică a istoricilor consacrați. El ia act de procesul istoric, ca o legitate imuabilă, de
trăirea alor săi... povestită și/sau atestată de documentele păstrate și se inferează în cântărirea adevărului cu
sentințe, credem valide. În prolog, subliniind paradoxul istoriei ajunge la aceeași concluzie ca și Varujan
Vosganian în cartea sa dedicată istoriei neamului armean: Cartea Șoaptelor. Deși învingătorul scrie istoria –
învingătorul abrupt al unui eveniment ce se consumă instantaneu! – învinsul, supraviețuitor prin veacuri de
suferință, se dovedește învingătorul real. Victoria, ca erupție a unui moment, trăită exploziv, este altceva
decât curgerea înceată, într-o matcă cu maluri fixate într-un relief greu schimbător, în care veșnicia este la ea
acasă. Între aceste maluri marile viituri ale marilor inundații, fie ele potopiri de oameni, erodând, dau la
iveală substraturi adânci, fixate de rădăcini hrănite de aceleași elemente stihiale. Paradoxul acesta străbate
istoria noastră întreagă și se regăsește, la scară mică, în saga neamului slăvitesc, fericit observat în titlu ca
neistovit. Firul ariadnic, prin marele labirint al istoriei românilor, trecând prin etapele: cu daci, romani,
migrații pustiitoare, întemeieri de cânezate, voivodate; state feudale independente, mai apoi sub spoliatoare
protectorate imperiale, sau supuse unor ierarhii bisericești de pe aiurea; regimul fanariot; revoluții ale
regăsirii : Tudor Vladimirescu, 1848; războaie care ne-au risipit sângele : independența, războaiele balcanice,
războaiele mondiale; monstruozitatea comunismului, ca o ciumă pustiitoare, adună în șirag numele de
oameni, sare a pământului, mărturisind Neamul Slăviteștilor. Aici precizările apartenenței la o anumită
poziție socială, rang boieresc, demnități ale divanului, ori ale angajamentelor publice locale, notificările
privind averea, moșia și evenimentele marcante ca participare la istorie, argumentează trăirea unei traiectorii,
adevărat fir neîntrerupt.
Necesitatea unei astfel de cărți, poveste din suflet/ monografie continuu actualizabilă, numită de
noi sagă, este impusă de reașezarea fiecărui loc în lumea globală. Un adevărat curent, remarcabil oriunde,
încearcă fixarea informațională, legarea de punctul originar, a ceea ce se poate pierde în neantul sufocat de
lipsa de ordine, prin haosul entropic. În societatea cunoașterii, îți mai poți striga numele – singura modalitate
de-a-ți arăta prezența! – prin coerența unor date structurate într-un organism cu viață în sine. Dedicația
lucrării este elocventă când vorbește despre o datorie de suflet față de sufletele celor demult în trecere prin
aceeași matcă. Forței uriașe a centrifugii pământești, aruncându-ne tangențial în risipirea neantului, îi putem
opune numai atracția gravitațională către centrul pământului, acționând pe normalitatea rădăcinilor, de care
sunt prinși ciorchine strămoșii de la începutul timpului. Apoi trebuie spus, ceea ce autorul a intuit demult :
fiecare loc de pe pământ, adică și acela în care Topologul se varsă în Olt (să definim și o matcă model
Slăviteștilor!) este un buric al pământului prin care trece axis mundi. Despre acest neam ales, un fiu ales, își
ia seama să ne scrie o poveste... de dragoste și tocmai de aceea nemuritoare.
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Pomelnicul … de la Ocnița

O nouă viziune asupra învăţământului românesc (sau de la haretism la
reforma de azi a învăţământului)

Corul copiilor din Galicea îndrumați de preotul Tițu
Pantha rei! Sistemele vii se adaptează permanent pentru a-şi atinge menirea. Este şi situaţia
sistemului de învăţâmânt românesc. În istoria noastră modernă consemnăm modelul performant al şcolii
impus de Spiru Haret, pe care l-am omagiat, nu demult, în Anul „Spiru Haret”, 2012, la o sută de ani de la
trecerea sa în eternitate. Ne punem azi întrebarea, după o minimă refecție, constatând poticnelile reformei
şcolii noastre, dacă s-ar mai potrivi viziunea de atunci şi dacă ar mai fi azi, ceva de folosit din acel proiect
reuşit pentru vremea aceea, şi mult după.
Care ar fi diferenţele majore ale societăţii româneşti şi lumii în ansamblu, între începutul de secol al
XX-lea şi cel al XXI-lea?
Lumea se afla în finalizarea unui proces de afirmare a naţiunilor şi distrugerea imperiilor: ţarist,
otoman, austro-ungar etc. Exista o tendinţă natural a patriotismului şi o aspiraţie pentru spaţiul vital al
neamului pe un teritoriu care-l cuprinde. Grecia mare, Bulgaria mare, Serbia mare, Ucraina mare… România
mare, Germania mare, Italia mare s.a.m.d. Azi lumea întreagă este cuprinsă, cu , sau fără voie, de globalizare
şi respiră internaţionalismul. Curentul este aşa de puternic că nimeni nu scapă neantrenat de şuvoi.
Constatăm o schimbare radicală de sens!, între atunci și acum. Nu spre unitatea centripetă a valorilor de
dreapta (într-o definire a spectrului de putere cu asumare doctrinară!) ci spre disoluţia centrifugă al unui
stângism care visa demult, mai îngust însă, înternaţionalizarea muncitorimii. Internaţionalismul de azi
depăşeşte aspiraţile utopiei roşii pentru că a cuprins toate domenile şi se insinuează tot mai … larg.
Societatea românească cu regim monarchic (aşezat şi recunoscut!) avea o scenă politică cu un echilibru al
polilor de putere: dreapta şi stânga, funcţiona după regulile democratice, bipolar şi alternant. Azi societatea
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românească nu mai are valorile dreptei ( amputată de imperiul roşu!) iar stânga este încă nedecontaminată şi
foarte lentă în înjumătăţirea unui proces natural (dacă ne gândim la alterare, ca la una care a afectat adânc
nuceul identitar). Accesul facil la privilegile… moştenite, întârzie procesul de remoralizare, imperios
necesar!
Ce s-a întâmplat, cum s-a schimbat macazul?
După cel de-al doilea război mondial, cu ştirea APUSULUI, imperiul comunist va fi sugrumat statele
naţionale , impunând modelul omului nou, realismul socialist şi ateismul. După 1965, o anumită disidenţă în
… lagăr, va fi recuperat o nuanţă seminaţională pentru societatea românească. Omul nou, trebuia să rămână
ateu, cultura trebuia să fie … socialistă, iar stafia legionarismului trebuia ţinută în viaţă. (să nu uităm aici pe
legionarii încă stigmatizaţi fără judecata corectă a istoriei şi folosiţi de comunismul, rezistent încă în
substanța noastră, drept alibi la propriile atrocităţi, iar sub sovietici, mobil pentru lichidarea dreptei
româneşti! Marea masă a acestora au fost preoţii şi învăţătorii satelor, adică chiar vectorul educaţional al
naţiei!)
După 1990 am schimbat, brusc, abrupt, imperiul roşu, purtător al steluţei pentagramă, cu imperiul
albastru cu puzderia lui de pentagrame galbene, cum găsim şi puzderia celor roşii pe steagul… puterii
mondiale… Mentalul nostru colectiv nu se putea transforma prin schimbarea comutatorului. Eram foştii
oameni noi, formaţi, educaţi cu valorile inoculate instituţional şi pe alocuri, ilegal, catehizaţi în familie, cu o
ascunsă poveste despre rude care au suferit pentru crezul lor. Eram oamenii noi ai realismului ştiinţific,
formaţi, pentru un anume tip de societate pe care o vom fi slujit, cu pasiune, şi pe care, într-o noapte, trebuia
să o schimbăm cu sistemul și culoarea ei cu tot. Să devenim, fără a ne fi clar de ce, altceva, adică albaştrii…
De la hipercentralizarea economiei planificate a socialismului trebuia să trecem la economia de piaţă,
demult uitată. În înţelesul comun, imediat, prin ordin (nu ne-a întrebat nimeni!) piaţa noastră a fost o
tarabă, iar competitorii? în principal bişniţarii, cameleonii de profesie şi foarte multe lichele din care se va
recruta majoritatea viitoarei clase politice. Taraba, evident într-o piaţă infantilă şi debilă, pe apucate, a
devenit cuvântul cheie. Pe tarabă se vor fi pus şi se mai pun, diplome de studii, sentinţe ale judecătorilor,
întreprinderi pentru investitori strategici, legi şi ordonanţe de urgenţă de interes partizan, portofolii
ministeriale şi parlamentare, numiri în posturi şi câte alte grozăvii, în nota bazarului fanariot, dintr-o altă
perioadă de tristă amintire. Banul, inermediarul tuturor vânzărilor şi cumpărărilor, nu contează mirosul!, va fi
smintit o lume aşezată în altceva şi o va fi aruncat, nepregătită, o societate buimacă, într-o competiţie rapace
fără ştiinţa negoţului şi a negocierilor. Banul, în jocul puterilor vremelnice, va fi vânat, prin toate mijloacele
pentru câştigul şi menţinerea puterii, fiecare căutând suprimare adversarului să-i preia taraba…
O reformă sectorială nu se poate realiza eficient, dacă întregul societăţii româneşti nu dă semene de
vindecare. O nouă viziune , cu misiunea aferentă nu se poate formula credibil, fără o diagnoză corectă,
asumată de responsabili, mărturisită cinstit societăţii româneşti, care să se implice cu toate resursele în
transformarea necesară!
O fi oare posibil?
Actorii responsabili şi promotori ai atâtor variante de reformă în multe domenii (adaug aici și zecile
de strategi pentru energie, de ex.) sunt în mare măsură compromişi, uneori cârdaşi la nemernicii cunoscute.
Într-o ţară sărăcită, cu exod spre exterior nemaicunoscut în istorie, cu o hemoragie de creiere plecate să
lumineze pe alţii, fără perspectiva revenirii, entuziasmul perioadei haretiene, chiar a celei paşoptiste, nu
mai există. O fi posibil să suplineşti secătuirea valorii, prin diplomele măsluite de pe taraba impostorilor? Să
reorganizezi procese tehnice complexe prin avocaţi guralivi şi plătiţi cu onorarii nesimţite? (vezi insolvenţele
ca instrumente politicianiste!) Bacalaureaţi întârziaţi ajunşi miniştrii cu calificări academice trucate, siluitori
ai limbii române prin parlament, elită culturală angajată partizan, responsabili legitimaţi public cu prestaţie
jalnică şi demnitari ai statului român cu spatele la… poporul roman, preocupaţi de interese personale toate
acestea se pot vedea uşor, fără evaluări sofisticate.
Pe vremea lui Spiru Haret se făcea totul pentru luminarea unui popor care mai locuia în bordeie, sub
o sărăcie lucie care producea răscoala din 1907. Învâţământul de atunci ne spunea cine suntem, ce vrem, ce
să facem, cum să facem, ce să vrem. Învăţătorul se bucura de un statut social, de respectul comunităţii. Marii
dascăli îşi făceau studii strălucite, prin marile universităţi ale lumii şi se întorceau să slujească neamul. Chiar
şi politicienii de atunci se afirmau dintre patrioţi şi aveau solide cunoştinţe dublate de mari caractere. Deviza
de atunci : prin noi înşine (Vintilă Brătianu!), urmată de toţi, dădea roadele aşteptate. Pregătirea generală a
naţiei, alfabetizarea, erau scopuri clar definite, urmate cu sfinţenie de comunităţile locale, nu fără eforturi
materiale, greu de satisfăcut şi atunci. Au venit apoi sistemele de propagandă, în vogă şi acum, care apreciau
prin excepţii ocazionale performanţa unui sistem. Legenda vârfurilor, laureaţi olimpici, pregătiţi special
trebuia să legitimize mediocritatea generală în care a ajuns învăţământul mediu şi chiar cel academic.
Titlurile fără acoperire, avalanşa diplomelor pentru merite iluzorii, purtătorii de cuvânt fără licenţă şi
expertiză, adevăraţi profeţi mincinoşi au proliferat ca ciupercile de beznă… să ne lumineze. Raiul l-am
confundat imediat cu iadul în paradoxala noastră învârteală şi încurcarea sensului.
O viziune clară, asupra stării de fapt, credem că trebuie să plece de la constatările:
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-suntem în interiorul lumii globale, în societatea cunoaşterii, unde conotaţia alfabetizării de altă dată
se modifică esenţial. Standardul minim presupune cunoaşterea, în plus faţă de limba maternă, a cel puţin
două limbi de mare circulaţie şi a abilităţilor de folosire a calculatorului pentru informare on line;
-suntem defazaţi mental între fostul om nou şi necesarul om nou și ne trebuie o perioadă numită de
…integrare în care să reevaluăm raportul național-internațional, să ne redefinim sistemul propriu de valori,
ca pe o carte de vizită, de care să fim mândrii; nu va trebui să uităm aici că întru național coexistă și
minoritatea etnică și că în interiorul statului trebuie să impunem regulile unanim acceptate și de cei care în
afară sunt majoritari iar românii (indiferent cum sunt numiți!), nu se bucură încă de tratament egal (vezi
Serbia, Bulgaria, Ucraina, Grecia…)
-trăim o perioadă a crizei de identitate (vezi problema rromă!), a spolierii continue a resurselor de
tot felul, a unei scene politice corupte, iresponsabile și preocupată de sine, nu de poporul siluit și împovărat
cu efectele tuturor abuzurilor de putere, ale instituțiilor statului ;
-este nevoie urgentă de tratament, pentru redobândirea moralității pierdute. Un plan de acțiune ar
trebui făcut imediat!
Concluzii:
În situație foarte grea, românii au aplicat modelul Spiru Haret, adecvat acelei vremi, și au obținut o
școală românească performantă. Pe sensul schimbat al zilei de azi se poate prelua voința politică, tenacitatea
acțiunii și eficacitatea unui proces de transformare a vieții oamenilor, pilduitor.
Schimbarea sensului cere societății românești întărirea legăturilor de coeziune internă (limbă,
credință, tradiție, istorie…) prin regândirea structural-funcțională a tuturor instituților statului. (în prim plan
cele cultural-spirituale, inclusiv B.O.R) Trebuie întărite legăturile transfrontaliere cu românii din vecinătate,
dar și cu cei din lumea largă, altfel șuvoiul planetar ne poate… înstrăina de noi înșine.
Societatea românească are nevoie simultan, de o dreaptă identitara puternică și de o stângă
democrată, dezbărată de trecutul roșu și cu asumarea păcatelor făcute împotriva propriului neam.
Sufletul neamului nostru răbdător are nevoie de alinare și de mari personalități, cum a fost la ceasul
nevoii Spiru Haret, să ne deștepte din somnul cel de moarte în care ne osândiră barbarii de tirani.
Nădăjduim că ceasul deșteptării nu este departe și că dascălii și instituția școlii vor reintra pe ușa din față a
respectului de noi înșine. De la prin noi înșine la unitate în diversitate a trecut doar o sută de ani din care
jumătate strâmbi și bolnavi, așa după cum îi vedem azi. Rămâne, și peste vremuri tulburi, exemplul de urmat
al lui Spiru Haret.

Lucian Blaga la... 120 de ani de la naștere
(Ori poate o poveste cu mirare în jocul virgulei)
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Seniorii la lecția despre Râmeți

Icoane pe sticlă la Râmeți
În luna Mai, prin 1895 se năștea în Lancrăm Lucian Blaga. În Mai 1961, chiar de ziua nașterii sale- 9
mai- era pus din timpul viu, în timpul mut și întins odihnei, în lut, lângă casa în care se va fi născut. Drumul
rotund al duratei, de-a fi om cu rost de împlinit, duce undeva unde timp și spațiu se topesc și devin una
eternului unu. Profetic va fi fost poetul-filozof, înainte de soroc și aici prin propriu-i vers îl arăt: „În noapte
undeva mai e/tot ce a fost și nu mai e...” Ne opintim acum cu o virgulă, ca semn de încetinire în marea-ne
trecere, și ne cuprinde minunarea: „În noapte undeva, Mai e!/în tot ce-a fost și nu, Mai e!...” Orice-nceput se
vrea fecund/risipei se dedă florarul... Adeverim cu dragoste primenită că Lucian Blaga este o fecundă
victorie a spiritului românesc răsărită-n ziua consacrată izbândelor și tăinuirii comorilor.Ne minunăm, ne
întrebăm de ce după 120 de ani de la ivirea geniului unui semen de-al nostru , să ne mântuiască cu lucirile
sale, să ne limpezească lăcrimările, păstrăm o surdină vinovată și mai ascultăm cucuvaiele și stafiile din
Râpele Roșii?
Ne atenționa prin 1928 în „Biografie” din poemul „Laudă Somnului” asupra ispitirii sale: „...
lumea e o cântare” pe care o umblă, ca fiecare „închis în cercul aceleeași vetre”. În 9 Mai 1895, Lancrămul a
fost ales prag de lume să fie și potecă „patimei”. Cine l-a în-drumat pe Lucian Blaga spunem și noi: Fie
binecuvântat, sat de lacrimi fără leac, constatând alături de R.Gyr în „Lacrimi”: „Din lacrimi punem pod
genunii/ din lacrimi înviem mereu/și, împletind din lacrimi funii/ne priponim de Dumnezeu...” , dar iscodind
altfel muza parodiei: „Prin Lancrăm punem pod minunii/în Lancrăm înviem mereu/ lucim de Blaga, azi al
lumii/mai luminați cu Dumnezeu...”
În 14 Mai 2015 am fost pelerini în Câmpul Frumoasei, seniorii vâlceni. Am trecut pe la casa
dedicată memoriei sale și pe la țărâna ascunsă sub glie atestată de piatra de hotar din cimitirul Lancrămului.
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Am aprins o lumină într-o candelă, am picurat gânduri de slavă întru pomenire și i-am spus că trecând pe la
Sibiu vom fi dat răspuns întrebării sale privind anul 2000. Sibienii nu l-au uitat. Numele său este ocrotitor
celei mai mari universități din Transilvania. Mai apoi vom fi vorbit despre tine, Luciene, la cenaclul „Petale”
din Râmnicu Vâlcea. Despre hronicul și luntrea personală... reținute prin purgatoriile vremii, într-un jubileu
al tăcerilor impuse, vom fi vorbit la asociația dascălilor care te cunosc bine, cea a „Seniorilor”. În Academia
de sub Pământ, la Ocnele Mari, îți vom fi dedicat un laudatio, ca reparație pătimirii tale în afara Academiei
Române... înaintea trecerii între cei cu adevărat... drepți.
Așa înțelegem noi, iubitori ai faptelor tale lăsate moștenire, să te avem cu noi spirit călăuzitor în
propria-ne mare trecere.

Bune vestiri

Dimineața peste Oltenia Râmnicului pare înnoire a unei primăveri întârziate. Dinspre Răsărit o
săgetare cerească lasă o dâră ca o brazdă novăcească însângerată prin țarina de azur lăptos a cerului. În zorii
unor voievozi harnici, cum va fi fost Mircea cel Mare, fiul lui Radu I Basarab, trebuie să fi trecut Oltul și
Nicodim de la Vodița, Tismana, Prislop, Cozia... să ducă duh de primenire crezului creștin pe la Cotmeana.
Olteni neaoși, adică din dreapta Alutusului, fuseserăm invitați la un eveniment special la Pitești, dar și la
mănăstirea Cotmeana: Simpozionul Național „Mircea Eliade și mitul eternei reîntoarceri”, respectiv
Colocviile simpozionului, integrând și parastasul dedicat lui Mircea (Eliade) și lui Constantin (Brâncuși).
Toate acestea trebuiau să se desfășoare chiar de Blagoveștenii, adică în ziua consacrată de calendarul trăirii
creștine, cea a Buneivestiri, acel moment al pogorârii duhului să dea gliei încunoștințarea că sămânța
înnoitoare va primeni toate întrupările cu înnoirea timpului.
Trecem hotarul de apă dintre Oltenia de sub munte și Muntenia, și ea cu streașină sub albirea
tâmplelor alpine, către locul de adunare și rostire, ca dintr-un amvon al veștilor înnoitoare, anunțate cumva
de promisiunile programului prin temele înscrise și numele prestigioase, cunoscute apriori. Semne bune! În
sala de conferințe a impunătoarei Biblioteci Județene „Dinicu Golescu”, încă înainte de ora programată, nu
mai sunt locuri libere. Se mai aduc și alte scaune. Presa de toate felurile își pregătește înregistrările, aparatele
de fotografiat nu contenesc, iar cei ce au de făcut comunicări se disting prin emoții și pregătirile logistice
(expoziție, proiecție video, afișe, etc.). Prima veste bună? Aici sunt foarte mulți tineri de la liceele cu, și fără
blazonul de ...„colegiu”, ale municipiului Pitești, veniți din proprie inițiativă să vorbească despre un Mircea
Eliade descoperit de ei înșiși, știind că programa oficială mai mult îl ascunde. Apoi, altă veste încurajatoare,
că niște profesori, cu conștiință didactică, poate mai rebelă celor canonice, vor fi încurajat cercetarea
tinerilor. Ne convingem imediat că evenimentul are tradiție, fiind la a IX-a ediție și că atributul de... național
este cu asupra de măsură acoperit, deși un izvor de împrospătare nu are nevoie, neapărat, de etichete.
Personalitățile prezente, conform cu programul – uneori se întâmplă să fie pe afiș pentru susținerea celor fără
nume...! – sunt oameni liberi și vorbesc în numele adevărului personal, îndelung muncit și adeverit prin
neostoită adâncire și continuă lărgire a orizonturilor. Sunt cunoscuți prin opera lor de originalitate
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incontestabilă, prin atitudinea lor neaservită vreunei opreliști instituționale, ci propriei conștiințe. Mihail
Diaconescu, Constantin Dulcan, Nicolae Georgescu, Aureliu Goci, Florea Firan, Florentin Popescu,
Florentina Dobrogeanu, Ștefan Stăiculescu, Simona Galațchi, Lucian Costache au fost acolo în sala aceea
plină să vestească tinerilor că geniile românilor, recunoscute în universalitate : Eminescu, Brâncuși, Eliade
sunt prea puțin cunoscute și prea nemeritat marginalizate, din motive obscure, amânându-le scoaterea din
ascundere.
Organizatorii sunt modești și eficienți. Au înțeles că importante sunt mesajele, modalitatea de
transmitere și mai ales recepționarea lor pe înțelesul unui public pregătit să le discearnă cu propria capacitate
de înțelegere. Asociația Culturală „Prietenii lui Eliade”, prin Monica Maria Vâlceanu și Gabriela Georgescu
a demonstrat, subtil, că știe să înmulțească ... prietenii lui Eliade. A organizat în parteneriat cu biblioteca
publică evenimentul - în calitate de gazdă, fiind prezent directorul instituției: Octavian Sachelarie - a invitat
acolo Inspectoratul Școlar (Cristina Cergan) și a antrenat la eveniment... prietenii, între care ne-am regăsit,
din vecinătate, vâlcenii și cei din curtea... cea domnească a Argeșului. Se cade să remarcăm aici pe George
Păun care va fi aflat - iată o nouă bună vestire!- că numele îi va fi fost ales, în semn de înaltă prețuire, nu
academicianului, cât informaticianului de prestigiu mondial, să poarte noroc Laboratorului de informatică al
Colegiului Național „I.C.Brătianu”. Fiind, între noi prietenii lui Eliade, am început apoi... mărturisirile.
Când este vorba despre o anumită perioadă și despre anumite personalități există o anume
primejdie a mărturisirii. Ne atrage atenția asupra acestui lucru Nicolae Steinhardt și faptul că între
mărturisire și apariția cărții au trecut ceva ani. Mărturiile de prin 1984-1988 au văzut lumina tiparului abia
prin 1993 (Primejdia mărturisirii- convorbiri cu Ioan Pintea, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1993). Dar astăzi,
aici, de Bunavestire, nu prea pot fi oprite sentințele tăioase să se poată însămânța: netemere de lucrurile
incomode. Temele anunțate sunt cuprinzătoare. Cer lărgirea timpului de expunere. Pe lângă cele scrise apar
parantezele să semnifice momentul. Tinerii trebuie să afle și altceva, mai puțin canonic. Interesul crește și
liniștea din sală îl arată. Eliberarea din chingile autocenzurilor, ca între cei ce știu și tac complice taina, se
face, necesar, pentru a scurta... o cale noilor veniți. Se scot, dintr-o casetă prea păzită de prejudecăți, fără
temeri absurde, lucruri care interesează. Le rostesc oameni cu virtutea majoră a curajului, cum îl va fi
constatat autoexilatul de la Rohia pe Sergiu Al-George în libertatea lui de-a spune lucruri primejdioase într-o
lume ostilă. Musceleanul Mihail Diaconescu începe și își încheie „lecția”(sublinierea relației: mitic-eticistoric!), despre conceptualizarea mitului în opera lui Mircea Eliade, în nota acestei virtuți. Constantin
Dulcan, cel conștient de ... inteligența materiei, se bucură de prezența tinerilor – marea reușită a
Simpozionului, deschis chiar de ei printr-o frumoasă prezentare modernă!- apoi foarte structurat, ne alungă
temerea de... moarte prin expunerea despre Simbolul morții inițiatice. Încheie cu îndemnul adresat tinerilor
să-l înțeleagă pe Eliade, studiindu-i opera și preluând cu atenție din spusele altora, despre un om genial, care
va fi suscitat și multă invidie. (Lucru constatat și de Eugen Simion în cartea sa: Mircea Eliade/Nodurile și
semnele prozei, Editura Univers Enciclopedic, București, 2005, în ediția a II-a ;prima în 1995!). Se va fi
vorbit acolo despre dificultatea găsirii lucrărilor lui Eliade, din cauza acaparării drepturilor de autor de către
o editură, mai agresivă în apărarea drepturilor sale în economia de piață, făcând grave deservicii memoriei
autorilor cărora le valorifică drepturile... Lăsați tinerii să vină către adevărul unor genii ale acestui pământ,
fără piedicile artificiale ale arginților blestemați, cu care băgați în debarale cadavrele celor robiți să vă
servească! Ne potopește, așa... din senin, un îndemn, înainte de un blestem care mă îndeamnă și el la cuvinte
mai grele.
Deodată, într-un necesar intermezzo, din mulțimea tăcută, erupe în costumul său popular:
rapsodul cu vibrație de cobză și vocea-i puternică și sacadată, ca o inimă puternică, zvâcnind substraturile
doldora de taine. Balada adusă aici – altă bună vestire potrivită momentului!- izvorește din adâncime și se
impregnează în toată adunarea, rezonând taina, infiorându-ne de-o plăcere inexplicabilă. Rapsodul autentic,
Ion Crețeanu, este purtătorul unei vâlve care joacă la soroace peste comorile cu locul lor tăinuit. Apoi, pentru
ca faptul trăirii să rotunjească timpul sfințirii, ne va fi cântat Balada Brâncoveanului. Se împlineau acum,
exact 301 ani de la mazilirea lui Brâncoveanu, prin 1714, într-o zi de bună vestire! Afirmația pare
contradictorie dacă nu ne lăsăm convinși de actul inițiatic al morți, ori de afirmația lui Antim Ivireanul cum
că trecerea la cele veșnice este adevărata naștere ca o sărbătoare-n cer pentru eroismele și martirajele
pământene. Aici, prin acest dar/baladă s-a confirmat celor prezenți că Brâncoveanu Constantin, în ciuda
voinței patriarhului Constantinopolului, prezent la execuție, va fi rămas posterității modelul creștin, care îl
va fi dus în ceata sfinților (asupra acestui adevăr, insistând mult Nicolae Georgescu!). Ne-a mai promis
rapsodul că va vesti lumii despre noi, iară, mai în vară, prin acel Milano, marcat de veacuri cu izbânda
celebrului Edict, din 313, de recunoaștere a creștinilor în împărăția Romei.
Vorbitorii, cu multe lucruri de spus, încearcă să comprime expunerea. Se promite că lucrările vor
fi publicate. Eminescologului Nicolae Georgescu îi vine ușor să vorbească despre alt geniu și despre opera
lui. O face cu rigoarea cercetătorului documentat, aprig luptător împotriva celor spuse... după ureche. El
poate fi un model pentru tinerii care vor să afle adevărul gol-goluț despre Eliade și să evite sentințele
categorice ale celor care doar presupun, fără să meargă la izvorul prim al informației. Florea Firan va fi
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prezentat o expoziție de carte și ne va vorbi despre Eliade și Brâncuși ca despre două genii cu un destin
asemănător al recepției în țara lor, îmboldind publicul țintă să se informeze, inclusiv din revistele de cultură
care dezbat cotidian teme de mare interes. Ne va fi dăruit cu multă generozitate revistele aduse de la Craiova,
editate sub emblema Scrisul Românesc. Au mai fost prezente la simpozion revistele Cultura Vâlceană,
Povestea Vorbei 21, din Râmnicu Vâlcea, să probeze preocupările oamenilor de cultură pentru...
împrietenirea mai multora cu Mircea Eliade, Constantin Brâncuși (aici cu referire directă la cei în discuție,
aflați pe agenda lunii Martie: 9 Martie: nașterea lui Eliade; 16 Martie: trecerea la cele veșnice a lui
Constantin Brâncuși!), Bucureștiul Literar și Artistic, revistă fondată prin 2011 și reprezentată la simpozion
de scriitorul fondator: Florentin Popescu (moderator al colocviului de la Cotmeana!), Curtea de la Argeș,
având la acest eveniment alături, pe fondatorul Gheorghe Păun.
S-au spus lucrurile pe șleau, ori prin inducție, prin temperarea curajului. Mișcarea legionară nu-i
fascism! Dar aici trebuiau aduse și... argumente pentru ca tinerii cercetători să nu fie și ei manipulați de
percepția generală impusă în timp, propagandistic și cu efecte nocive asupra generației culturale interbelice
(aici parte din vorbitori, identificând doar triada: Eliade, Cioran, Ionescu!), poziționată în dreapta
tradițională. Prin comparație, tineretul trebuie să cunoască faptul că în anii noștrii a fost spovedit printr-un...
proces, doar Comunismul, niciodată legionarismul, precum fascismul, ori nazismul. Din lipsa unei analize
(gen proces!) și absența unei sentințe general valabile, legionarii par adevărate stafii rele care și acum fac
răul cel mare în locul altora. Se ocultează politic lupta legionarilor-partizani; a legionarilor din închisorile
politice, a legionarilor asumându-și martiriul; a legionarilor-cărturari, rezistențe vii prin cultură, acasă, dar și
în exil... Nu pledăm aici ca avocați, peste timp, ai unei mișcări naționale antrenată de lupta politică a vremii
și în extremisme (plătite scump, cu sânge și de legionarii însiși!), dar separarea apelor trebuie să o facem
cândva ca în întunericul întreținut să nu lăsăm stafiile travestite să arunce mereu vinovății măsluite. Vom
invoca aici, ca martor la cele spuse, pe evreul-creștin care în invocata mărturisire, cu frică de Dumnezeul
românilor și al evreilor, încearcă să ne lumineze. Mărturisirea este necesară ca un imperativ al celor ce au
murit eroic pentru o cauză în care au crezut : „Dezveliți tot adevărul!” spune un vers, ca o poruncă auzită în
fiecare an de Înălțare, când se intonează Imnul eroilor.
Spune Nicolae Steinhardt, recunoscând apriori că este o mărturisire... primejdioasă: „Am avut
norocul să aparțin unei generații care se poate făli cu nume ilustre: Mircea Eliade, Eugen Ionescu,
E.M.Cioran, Mircea Vulcănescu, Alexandru Ciorănescu, Anton Dumitriu și mulți alții (aici noi adăugăm,
din mențiunile sale: Nae Ionescu, Mihail Sebastian, Sergiu Al-George, Dinu Pilat, Constantin Noica, Lucian
Blaga). Pentru aceștia toți, cu toată diversitatea stilurilor, opiniilor și personalității, între cultură și viață
nu a existat un hiatus ci o simbioză care aproape că a mers până la o contopire. Niciunul dintre ei nu și-a
imaginat vreodată că s-ar putea concepe cultura altfel decât ca o ipostază a vieții. Sau, eventual, ca o
perspectivă din care viața poate fi privită, analizată și constatată drept fenomen natural în plină
efervescență. Acesta este adevăratul înțeles al termenului „trăirism” pe care unii l-au folosit pentru a
caracteriza generația de care vorbim și atribuind termenului un caracter denigrator. E o eroare, voită sau
nevoită, deoarece prin trăirism nu s-a înțeles și nu trebuie să se înțeleagă decât afirmarea indisolubilității
cuplului viață-cultură.”
Îndemnul la trăire fiind lansat, după încheierea simpozionului de la bibliotecă (Biblioteca
Județeană „Dinicu Golescu” din Pitești) am continuat, la prânzul cel mare, cu o agapă asigurată de un prieten
de-al lui... Mircea Eliade, la restaurantul său. Aici dezbaterile au continuat, intrând în rol actorul..., evocând
pagini din literatura lui Eliade; rapsodul Ion Crețeanu, care mai avea multe de spus și organizatorii cu
pregătirea momentului colocvial de la Cotmeana.
Cotmeana am găsit-o la vremea vecerniei. Trăise ziua cea mare a hramului, una însorită și cu
lume câtă frunză și iarbă venită de aproape și de foarte departe. Mănăstirea Cotmeana își împodobise chipul.
Totul arăta o ordine frumoasă și îndelung dereticată. Deși se preumblase pe aici potop de oameni înserarea,
din ce în ce mai răcoroasă, ne arăta o neclintită frumusețe, semn că obștea monahilor trudește fără timp, cu
multă pricepere, cinstirea Maicii Preacurate, azi reînnoită cu o bunăvestire a primenirii noastre. Semnul
consacrării momentului ne apare la intrări. Îngerul, Arhanghelul Gabriel, venit de la Tatăl îi spune Maicii
noastre că ne va purta în pântece și ne vom ivi, iar și iară, oameni ai vremii, cu toții fii ai Lui Dumnezeu, să
ne cuvântăm lumea, mereu alta. Pipăim toate ungherele, vorbindu-ne istoria multiseculară cu începuturi prin
1385, dar și despre cele recente oglindite în strălucirea unei gospodării monastice. Arbori seculari și acareturi
noi, bisericuța cea veche lângă cea nouă și cu trapeză, pictate cu duhul icoanelor, vorbindu-ți tainele creștine.
Grădina care le include are pajiște largă să încapă toată frumusețea. Alături stă un complex să ofere găzduire
pelerinilor rămași prin preajmă în nopțile dintre zile. Ca să ne vorbească de continuitatea omenească, sub
semnul consacrat victoriilor, o coloană nesfârșită cu cruce în vârf, amintind de diaconul-sculptor Brâncuși, a
fost pusă în vecinătatea pridvorului trapezei. Se vede treaba că gândul nostru pentru pomenirea în acest an a
lui Brâncuși (într-o obișnuință anuală să-l pomenim pe la mănăstirile valahe!), s-a potrivit cu gândul de
demult al părintelui stareț Ioasaf, mare iubitor de cioplitori, ca tot neamul lui și al nostru al tuturor românilor,
neamul moroșănesc din țara de sus a descălecătorilor de întemeieri.
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Parastasul de pomenire, după vecernie ne găsește în biserica cea nouă cu zugrăveală și pictură
proaspete. Mircea și Constantin sunt rostite spre pomenirea genialilor Eliade și Brâncuși, cu trupurile în
risipirea planetară. Le cântăm veșnica pomenire și depunem acolo mărturie, în fața altarului, chiar la sorocul
Buneivestiri, că le iubim faptele care ne-au înălțat neamul între neamurile planetei, că le cinstim memoria și
că rugăm pe Judecătorul cel Mare să le judece El cele lumești – noi fiind încă în dispute partizane! Apoi, la
cina de... taine ne vom fi dumirit cu multe. Părintele stareț ne va fi spus, cum după 48 de ani de paragină –
anii unui ateism sever cu consecințe dramatice! – sfântul lăcaș își va fi regăsit, pas cu pas, strălucirea de azi
și căutarea cea multă a pelerinilor veniți să se izbăvească de bolile-păcate. Da, o știm de mult: omul sfințește
locul! Vom fi povestit acolo despre Cercul de la Râmnic ”România Grădina Maicii Domnului” și misiunea
lui, prezența noastră acolo fiind, chiar o formă de-a fi a rostogolirii noastre, să vorbim de chipul frumos al
țării și al oamenilor ei deosebiți. Gheorghe Cărbunescu, Ion Crețeanu vor fi adus și acolo o altfel de cântare...
patriei. Profesorii prezenți ne vor fi încredințat că liceenii din București și Pitești au un interes special pentru
Eliade, într-o pornire firească, emulativă, antrenându-se într-un curent recuperator... prin ei înșiși, dar se
constată că este nevoie și de dascălii bine informați și cu dragoste de adevăr, în preajma lor. Dorința de-a
spune multe, uneori redundant, este temperată cu tact de moderatorul Florentin Popescu și cu o anumită
fermitate de gazda noastră, părintele stareț.
Stelele umpluseră policandrul când ne-am terminat... cina. Parte dintre cei prezenți la colocviu
s-au retras în vecinătatea culcușului dintre nopți. Noi, cei veniți după dâra însângerată a brazdei tăiată în
cerul dimineții, am pornit-o pe drumul oglindit pe pământ, robit celui de sus să dăm vestea târzie Olteniei de
sub Munte că geniul lui Eliade și cel al lui Brâncuși și-au dat întâlnire la Cotmeana, acolo unde, demult,
Nicodim va fi slujit lui Mircea (cel Mare) să dea continuitate, nesfârșită neamului, nedespărțit de hotare.

Întretimpul, spaţiul temporal al incertitudinii şi imposturii
Între momentul acţiunii şi cel al reacţiunii, dacă ne referim la unul dintre principiile mecanicii
clasice, fundamentat de Isac Newton, este un inter-val al răspunsului. În orice sistem închis, viu, sisteme cu
reacţie inversă, acest mecanism al răspunsului funcţionează cu rol de reglaj permanent pentru conformare,
adaptare, ori menţinere în rigorile prescrise ale vieţii. Acest între-timp pentru un sistem social, cum este
societatea omenească, ar putea să ne spună cum arată lumea la un moment dat. Pentru o ţară mecanismul de
funcţionare este statul. Un aparat energo-informaţional, cu trei puteri instituite prin… Constituţie, acţionează,
aparent independent, ca tandemuri de impuls-reacţie să ţină în viaţă, în mod reglementat, societatea
oamenilor.
Întretimpul care ne interesează aici este acela dintre două stări, aparent aşezate, pentru că la
modul absolut totu-i mişcare. Întretimpul ar fi un timp al tranziţiei de la un fel al manifestării organismului,
aparent stabil, către o manifestare radical schimbată, şi aceasta stabilă. Între starea de libertate, de pildă, şi
cea a închisorii ar fi timpul-întretimp al… prezumţiei de nevinovăţie în care se defineşte viitoarea stare, de
către una din puterile statului. Între economia centralizată şi riguros planificată, de stat şi cea a producătorilor
individuali, ca regulă generală este timpul-întretimp al privatizării. Între robia faraonilor şi libertatea în
pământul făgăduinţei a fost timpul-întretimp al exodului prin deşert. Acest întretimp biblic a durat vreo 40 de
ani, semn că întretimpul popoarelor în căutarea altei stabilităţi durează cel puţin trei generaţii. Dispariţia
industriei româneşti, în fapt a economiei a durat peste 20 de ani, pentru că prezumţia de corectitudine asupra
privatizării a fost complice de generoasă, din partea tuturor puterilor statului. Trecerea de la democraţia
politică, pluralistă, la partidul unic s-a făcut prin … paloşul sovietic aproape imediat, dar aşezarea stabilă a
societăţii româneşti a trebuit să îndure şi întretimpul altor desfiinţări pentru întronarea altor reguli:
închisorile politice, colectivizarea, industrializarea forţată, ateismul etc. Apoi trecerea înapoi spre capitalism
s-a produs la fel de nepregătit şi şocant.
O mămăligă care nu voia să facă explozie s-a făcut fărâme în 1989 şi a fost înghiţită bucată cu
bucată, dar şi firimitură cu firimitură de „băieţii deştepţi” în cunoştinţă de cauză cu explozivul şi detonarea şi
mai ales cu urmările festinului tuturor corbilor… „de bine”, în deşertul creat. S-au reinstaurat legile necesare
şi s-au adăugat altele noi, după interes. Aceleaşi instanţe împărţeau dreptatea. S-a oficializat prezumţia de
nevinovăţie chiar şi asupra hoţului prins cu… raţa în gură. Întretimpul a fost mărit pentru ca pedeapsa să
poată fi prescrisă după amânări şi proceduri cronofage în care o putere smintită să-şi poată face mendrele
dincolo de viaţa căuzaşului. S-a inventat chiar pedeapsa cu suspendare şi „pedeapsa” ca hoţul dovedit să se
bucure de fructul furat! Acest întretimp trăit de noi după 1989 este unul al lipsei voinţei de dreptate, al
interesului partizan, al arbitrului nu tocmai neutru. În el au proliferat partidele, nu ca expresie a puterii
politice, cât a intereselor individuale şi de grup ale partizanilor certaţi, după cum relevă statisticile, cu morala
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şi fără nicio legătură cu oamenii în numele cărora vor puterea de reprezentare. Concurenţa între haitele
politice, mai ales cu ocazia vânătoarei ocazionata de alegeri este elocventă: coatele, minciuna, cinismul,
ipocrizia, fariseismul, hoţia , teatrul ieftin, taraba cu mărgele devin oferta tuturor într-o amăgire de masă.
Întretimpul dintre alegeri este al invectivei împotriva fostului guvernant, al datului vina pe proasta lui
prestaţie. Totul devine negaţia celuilalt, a potrivnicului de aceea aproape toate alegerile în întretimpul
neterminatei tranziţii sunt ale votului împotrivă.
O fi posibil să slujeşti simultan la doi stăpâni? Adică să aparţii mental unui sistem care te-a
construit, pentru sine, dar să slujeşti de mâine, fără întinare, tocmai sistemul contrazis o viaţă? Unii,
profitând de ceaţa întretimpului au spus că este posibil. Scriptura este fermă în sentinţa ei, validată
multimilenar: moral, nu este posibil! În basme se spune că Făt-Frumos, ori Zmeul-Zmeilor trebuie să se dea
de trei ori peste cap, iar Constituţia noastră nu permite decât două travestiri, credem insuficiente depăşirii
întretimpului roşu, roşu de tot. Întretimpul tranziţiei noastre, mai mic decât deşertul biblic nu putea rămâne,
oricât s-ar fi vrut schimbarea, decât rozaliu şi cu toate metehnele instituţionale vechi, în mod obiectiv foarte
greu de reformat; cu un aparat de stat greoi şi puternic înrădăcinat care nu se poate schimba, decât în
generaţii şi atunci doar dacă s-ar da credit tinerei generaţii netarată ideologic. Întretimpul nostru recent este
încă bolnav, are roşu-n gât. Pentru integrarea în albastru înstelat cu galben trebuie să mai facă multă
gargară… După roşu, portocaliul arată tot a vechi, iar stelele galbene liberale par meteorice şi inconsistente.
Aşa stând lucrurile puii iviţi din cotoii şi pisicile roşi au putut uşor să demonstreze viabilitatea economiei
planificate şi… falimentul privatizării. Au reuşit! Cum poţi deveni, peste noapte din dresor, dirijor într-o
economie de piaţă… lipsă? „Deşert pentru omorârea vechiului nu avem!”, şi-au zis, „dar îl vom face!”… şi
s-au ţinut de cuvânt. Asta a fost şi întretimpul nu s-a sfârşit, doar şi-a personalizat clipele: iliescism, petreromanism, ciorbism, constantinescism, tăriceanism, bocism, băsism, pontism etc., cu ismele lor obsedante.
Speranţe? În peste 25 de ani de întretimp s-au născut copii care bat la vârsta când pot să-şi ia
soarta în mâini. Trebuie lăsaţi doar să-şi croiască lumea lor, una intrând în altă ordine stabilă şi vindecată de
trecut, desprăfuită de lungul deşert. Să vindece de impostură o ţară cu mai mulţi stăpâni şi să se lepede de
falşii capitalişti, adică de cei ce nu cred în legile pieţei ci doar au compromis prin ignoranţă principii şi valori
universale, au ignorat imensele resurse ale ţării şi ale oamenilor ei, trimişi cu mic cu mare la cerşit peste
hotare spre ocara altora şi o umilinţă strigătoare la cer!
De ce spaţiu al imposturii? Pentru că l-am ales pe dracu să ne ducă în rai când am intrat în
ÎNTRETIMP, după un celebru omor săvârşit într-o sfântă zi de Crăciun. După ce am ales să mergem cu
pluguşorul, nu cu „Frontul plugarilor”, ci cu „Frontul salvării naţionale”, la fel de „salvator” ca şi
„eliberatorii sovietici”, într-o istorie, prea recentă să poată fi uitată.

Punctul… veacului
Putem reduce durata și restrânge aria manifestării unui proces la un eveniment? Atunci când
înțelegem unitatea de timp, de loc, de consens al intenției și dorință de decantare etc., credem că… da! Avem
această posibilitate. Lansarea cărții „Centenarul Liceului Tehnologic Căpitan Nicolae Pleșoianu Râmnicu
Vâlcea (1913-2013)” în 29 aprilie 2015, la Biblioteca Județeană Antim Ivireanul, într-o sală de conferință,
deși mare, devenită neîncăpătoare, într-o conlucrare a mai multor organizatori confirmă faptul. Punctul, ca o
comprimare maximă, să adeverească unitatea, a restrâns un veac la 90 de minute de cuvinte. Vorbitorii au
interpretat o… partitură a timpului, bine acordată, într-o carte cu filele-ani, paragrafe-zile, cuvintele-clipe
devenite între coperte... punctul de sprijin. În acesta veacul (înregistrat - precum într-o cutie neagră este
redată ființarea ca un proces neîtrerupt al instituției, întemeiate în 1913!) - ca o dare de seamă a timpului
ireversibil, vădea mersul instituției centenare prin văzduhul cu multe alte păsări zburătoare. Aici inspirația
istoricului, contaminat de fenomenul haretian, Gheorghe Dumitrașcu, prin vocație profesională emul al lui
Cronos, este sinteza… din vecinătatea concluziei, privind rostul școlii în evoluția-i seculară, atestabilă în
date de arhivă. În afară de determinismul adevărului relativ, cu oscilația dialecticii, după vânturile lui Eol în
pânzele ultimului învingător, în legitatea logicii lui Aristotel, cartea are în bogăția de nume și adevărul acelor
eroi, care slujind uneori cauze opuse sunt totuși împreună într-un pomelnic, ca un imens imn de slăvire.
Numele vin de dincolo de timp și răzbesc timpul adeverind, metafizic, adevărul peren. Recuperarea miilor de
nume ale oamenilor, să vorbească despre timpul lor concret, într-o operă care le supraviețuiește, este o faptă
epopeică, amintind de un Homer, de Vyasa, de rânduiala pomelnicelor creștine, de sinaxare, de pisaniile
marilor ctitorii, de inscripțiile monumentelor ce străbat mileniile și despre acelea reținute, în general, de
memoria materialului impregnat de vibrații, ca altfel de duhuri nepieritoare. Cartea lansată, consecință a
celebrării, în 2013, a veacului unei școli - făcută, dar din dar, să slujească verbul… a face, breslelor hărăzite
de nevoile de mai bine vieții în societate – are și această componentă a imnului de slujire omenescului.
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Strigarea numelor, dincolo de timpul procesului devine ieșire din durată și prin ritualul întreținut (chiar
recitirea unei cărți anume dintr-o bibliotecă poate deveni ritual!) viață fără de sfârșit. Imnul, pentru că
pomenirea din dragoste este o slăvire a omenescului duhului întregului, coborât în omul-persoană, concret și
irepetabil în unicitatea sa (precum un nume și mai nou… cod numeric personal, să dea unicitatea spațiotemporală!) se invocă la solemnități publice, cu semnificare anume în calendarele conscrate. Cartea cu
numele consemnate, unele amintite la momentul invocat al lansării, datorează această componentă lui Adrian
Boureci, directorul responsabil, tenace, și celor din colectivitatea truditoare a instituției, intrată în alt veac de
trudă și provocări în menținerea vie a misiunii, nutrită cândva de darul lui Nicolae Pleșoianu și dată de
conștiința exemplară a puterii publice a Râmnicului, prin 1911.
Evenimentul, cu locul și timpul hărăzit, cu scopul definit, organizat într-un spațiu public
(biblioteca județeană), a avut ca organizatori, de menționat, nu conform programului ci vizibilității (scoasă
dintr-un soi de alipire la… plăcinte!) Liceul tehnologic, (sărbătoritul!) și Asociația „Seniorii”. Figuranții
ceilalți, chiar dacă prin reprezentare multiplă ar putea fi menționați aici, nu o facem pentru a identifica în
realitatea lui un adevăr prea des… cocoloșit și preluat în media locală să inducă altă realitate. Nu!
Inspectoratul Școlar, prezent acolo prin reprezentant, nu a onorat, conform cu programul, evenimentul.
Prezența, la suprapunere a Forumului și a Seniorilor, prin conducerea, aceeași la cele două ONG-uri, o
considerăm inadecvată! Aici remarcăm prestația dascălilor, continuatori în societatea civilă prin… Seniori și
nu prin … puținii forumiști, alipibili la manifestări să fie văzuți în loc să dea ei vizibilitate atitudinilor, de tip
Forum. Cei invocați în program ca forumiști, dar și în alte formule de asociere ale societății civile sunt cu
toții… seniori. Este bines să nu se confunde calitatea de membru al unei asociații, cu efortul organizatoric al
persoanei juridice*. Evenimentul, moderat de prof. Gheorghe Pantelimon, salutat de gazdă: Remus
Grigorescu, deschis de prof. Alexandru Popescu Mihăești, onorat de prefectul județului Dumitru Cornoiu și
subprefectul Aurora Gherghina, conducătoarea Arhivelor Statului – Vâlcea, Doina Glăvan și mulțimea
profesorilor prezenți, între care autorii și colaboratorii la cartea lansată. Adrian Boureci, Gheorghe
Dumitrașcu, Cristiana Nicoleta Bitică, Vlad Stan, Nicolae Dinescu, Dumitrașcu…, au respirat în spiritul
temei provocatoare, problema școlii românești, la un moment al unei nebuloase privind, încotro școala
românească acum? O sală, cum remarcam la început, arhiplină și foarte receptivă la mesajele lansate și
subliniate, ca niște concluzii provocatoare, a rezonat afectiv ca un omagiu meritat unei trude împlinite în mii
de destine.
Întrebării: ce este de făcut?, pusă cu nădejdea că ceea ce s-a însămânțat în anumite zodii
prielnice ar putea avea viitor, i s-au dat răspunsuri, i s-au exprimat îndoieli. Scepticism, în nota unei
amprente psihologice a poporului roman – cum îmi remarca Nicu Cornoiu, el fiind un reputat psiholog,
înaintea vremelnicei îndeletniciri publice!; optimism, imprimat de o falsă gîndire pozitivă – a celor ce cred,
orbește, că altcineva, din afară, investitori filantropi vor veni, mesianic, să ne rezolve ale noastre, noi stând
paralizați în așteptarea parei mălăiețe!; realismul celui ce simte pierderea respectului pentru… munca,
singura purtătoare de bunăstare, cu observarea fenomenului în globalitatea lui, cu întreaga lume în declin,
inclusiv Europa, de prin 1990. În viziunea sa, prea multa problematizare, vezi supradezbaterea haretiană, lasă
prea mult câmp contemplației, paraginii, în locul muncii, devenită un lux și o… corvoadă indezirabilă;
dogmatism-habotnic, ca un fariseism indus prin cele sfinte, de taină în locurile cu banalizare maximă, uitând
că cele ale cezarului, laice prin excelență, se exprimă în locurile profane cu ritualuri profane, iar cele ale
trăirii autentice, au loc, în locuri consacrate, cu asistență duhovnicească riguroasă, canonică, să nu proliferăm
ereziile și rătăcirile; remarcabil…„acționarul majoritar” lucid, introspectiv, plin de speranță s-a arătat Vlad
Stan, 35 de ani director al școlii sărbătorite, încă departe de 100… persiflată cândva de ÎPS Gherasim, aflat
pe pragul înalt al veacului… (mărturie a directorului bibliotecii în cuvântul său de întâmpinare!);
recuperator, dincolo de domeniul tău, marcat stric, când nu privești în grădina de alături ți se pare la tine e
cel mai… frumos. A trebuit să devină… general, peste toate grădinile să poată fi observate, dincolo de
prejudecăți, personalitățile remarcabile, valoarea umană deosebită, a celor pe care castele ierarhice îi plasau
la periferiile propriilor orizonturi strâmte. Trebuie să ne cunoaștem bine unii pe alții, să pregătim
dumnezeiește generația care ne înlocuiește, să ne cunoaștem rostul în societate și mai ales să-i știm acesteia
nevoile și să mergem în sensul biruinței, prin implicare în cele ce trebuie rezolvate, repede și durabil…
Mântuirea stă în mâinile noastre multe și în mințile noastre gata să găsească de lucru brațelor… Asta credem
că ar fi de făcut și rolul școlii este demult… descifrat.
Am remarcat acolo un spirit al locului care ne onorează orașul. Cândva Râmnicu Vâlcea a
primit toată averea, prin testament, a căpitanului Nicolae Pleșoianu. În 1911, Consiliul Județean, prefectul
Gheorghe Sabin, au hotărât, în respectul testatarului, să construiască… școala de meserii. În 1913 școala își
începea cursurile, la unu octombrie și în semn de recunoștință orașul îi punea un bust din bronz Căpitanului
Nicolae Pleșoianu. Azi, după o sută de ani școala este vie și, ocazional, la bustul patronului, cu numele sfințit
demult, florile recunoștinței sunt proaspete. Remarcăm acest fapt, consonant cu cinstirea lui Spiru Haret în
Râmnic, în anul centenarului său, instituit în 2012 ca eveniment național, căruia vâlcenii i-au dedicat un bust
de bronz, o agendă densă de evenimente evocatoare, în timp ce alții îi demolau, prin… capitala țării slujite,
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casa, monument istoric (v.universul ingineresc, nr.3, 2014). Cartea lansată, editată de Intol Press, Râmnicu
Vâlcea, 2014 are pe coperta I, pe lângă imaginea localului școlii și bustul, cum arată acum, al boierului (cu
deplina conotație a … cuvântului, nobil în esență!) Nicolae Pleșoianu. Editorul, Petre Simion Cichirdan,
inginer, artist plastic reia imaginea lui Nicolae Pleșoianu și în interiorul lucrării, regăsindu-l prezent și la
lucrările unui simpozion prin replica în gips a bustului (p.192).
Invocând spiritul haretian al cărții, inevitabil prin stilul istoricului Gheorghe Dumitrașcu,
declarându-ne și cu altă ocazie pentru o nuanțare a interpretării fenomenului, vom fi făcut o remarcă cu o
coloratură specifică, pentru a arăta că soluțiile de îndreptare sunt întotdeauna în mâna celor cu voința și
puterea politică și că prilejul de-a impune ceea ce este imperativ, rar depinde de forța personalităților (ci de
decizia celor îndrituiți) percepute ca atare și urmate de masa gragară (vezi parlamentele românești,
postdecembriste și poziționarea personalităților recunoscute ale vremii de azi!). Haretismul ca un fenomen
social complex, oricât de mare ar fi fost personalitatea românului universal - primul doctor în
matematică/astronomie la Sobona, cu numele dat unui crater pe… Lună! – fără susținerea unui program
politic coerent (el vorbește în „Pagini de Istorie”, București, 1906, Inst.de Arte Grafice Carol Gobl… despre
o preocupare, începând din 1864/ v. cit. mai jos!) nu se poate impune ca soluție practică! Iată ce spune
Haret, în contextual luptei politice cu … conservatorii prin 1906 (latura corect sesizată de Ilie Gorjan în art.
„Haretismul văzut de Gheorghe Dumitrașcu” din Cultura Vâlceană, feb.2015): „Ar fi o naivitate când alții
fac armă politică din orice, eu să nu le plătesc cu aceeași monedă. Și pe urmă, am socotit că sunt dator să
pun lucrurile la locul lor, arătând partea absolut preponderentă pe care a avut-o partidul liberal, în tot ce sa făcut pentru școală în genere și pentru corpul didactic în particular. Aceasta era pentru mine o datorie de
recunoștință pentru partidul care nu vede în chestia școlară numai un mijloc de tripotage politice, care de
patru decenii urmărește cu atâta patriotism ridicarea poporului prin cultură, și care m-a sprijinit cu atâta
încredere și energie într-o operă peste măsură de grea…” Se poate vorbi despre haretism, în afara
programului liberal vreodată? Nu cumva infantilismul politicianist de azi, pentru care ceea ce nu are
culoarea, mirosul, gustul, pipăitul, și vorba lingușită celor ale sale: este interzis!, este otrăvitor!, este
dăunător!, trebuie dat afară!, trebuie imediat schimbat!... etc. Nu cumva degringolada unei politici imature a
produs atâția miniștrii ai învățământului, atâtea strategii, atâtea viziuni reformatoare, perturbând până la bază
un system stabil, deși ideologizat, cu performanțe incontestabile și un blazon atestat în lumea largă?
Haretismul, ca emanație liberală nu putea să fie recunoscut în discursul canonic, altfel decât ca o … abatere
de la o linie fixată. Este ceva caduc în limbajul politic-partizan, al zilelor de azi. Liberalii de azi nu respiră
centripet, adică prin noi înșine, punând chiar averile noastre chezășie ci, în spiritul vremii, centrifug pentru
interesul public și prea personal, ca toți ceilalți, înclusiv pentru sine… dinspre cele publice. În sensul său
practic, de plan de acțiune, modelul haretian, se cere actualizat, pus în acord cu mersul lumii. Programul de
acțiune emanat de doctrina liberală, de acum peste un veac și ceva decenii, se baza pe o profundă analiză
fenomenologică, impregnată de-o realitate socială concretă care își cerea emanciparea urgentă. Între timp
multe s-au schimbat și noi experiențe s-au adăugat. Suntem de acord că legitatea fenomenului, principiul este
valabil peren, dar câmpul de manifestare, fiind esențialmente schimbat cere un alt angajament politic, alte
resurse, alt plan de acțiune. Analist al fenomenului social care a fost haretismul, Virgiliu ConstantinescuGaliceni, subliniază cheia succesului citându-l pe Haret: „Problematica, cea mai mare, fundamentală, care
trebuie să domine întreaga istorie a dezvoltării noastre ca stat modern este aceea de-a face ca toate forțele
națiunii să lucreze cu valoarea lor maximă pentru binele și întărirea ei…” Munca! Da! Domnule Cichirdan!
Cu românii acasă. Nu sclavi moderni, prost plătiți pe coclaurii lumii; cu aurul cenușiu, lucrând acasă, nu
ademenit… luat gratis, pentru că țara, lăsată în zodia imbecilă este în mâna unor vătafi care n-au mamă-țară,
n-au Dumnezeu-tată, se au doar pe ei, și pofta lor imbecilă! Cât despre libera noastră circulație, să nu murim
de foame acasă, vorbele profetice ale lui Haret ne arată starea… constatată cu amărăciune la lansarea unei
cărți-document : „… trebuie să ne intre bine în minte că, la vreme de nevoie , nu vom avea a conta decât pe
noi înșine și pe propriile noastre forțe. Politica internațională nu este o chestie de sentiment, iar mai ales pe
noi, propria noastră istorie ne-a învățat ce preț trebuie să punem pe dragostea și dreptatea altora, când noi
înșine nu suntem în stare să ne impunem respectului lor”. Am invocat această gândire valabilă, arătând că
sunt soluții, iar clasificările arbitrare ale sistemelor de dezvoltare ale umanității gen socialism, capitalism
pleacă de la abstractizări doctrinare, propagandistice și la o cârmuire corectă nici măcar nu se observă. Tata a
crescut oile pe munții noștrii ca și străbunicii, daci în mod sigur, de mii de ani fără să bage de seamă ce-i cu
clasificările. Chinezii de azi, cu cele două sisteme înjugate domină economic planeta! Nu convergența, ori
transformarea, transferarea dintr-o parte în alta este problema … Ci chiar sensul vieții împropriat în omulcopil și educația împlinirii acestuia, prin toate formele de cultură. Locul împlinirii acestui dar măreț, care
este viață noastră depinde de familie, școală, societatea imediată, bine așezată. Sunt factori hotărâtori, de la
primii pași, apoi așezarea generaților intră într-un firesc al lor, al legii generale, din care mai erupt vârfuri să
facă și altceva… uneori să schimbe paradigme, descoperind noi legități, ori chiar elaborând noi legi
omenești.
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Vorbeam acolo, aducând concluzia Congresului al XXIX-lea al AGIR (Asociația General a
Inginerilor din România) emisă în 2014, care constata destructurarea abruptă a ramurii industriale a
economiei românești, despre reindustrializarea țării, ca despre un imperativ al momentului ce trebuie luat
imediat în atenție de clasa politică românească, în programele politice și apoi în strategiile de guvernare ale
puterii executive. Aici întrezăream o șansă și o misiune concretă pentru învățământul profesional în care
modelul Liceului Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu”, cu experiență centenară, ar reprezenta un pod
peste o prăpastie de timp, căscată la schimbarea macazurilor lumii. Să-i fie viața viitoare întru la mulți ani, să
putem vorbi și pe plaiuri valahe despre mileniile de existență ale unor instituții, precum unele universități deo vârstă cu istoria. Să avem nădejdea că roata istoriei își va potrivi obezile, peste plaiurile noastre pe unde,
spun cronicile, nu erau decât oameni liberi și fericiți în devălmășia lor obștească, într-o respectată lege a
pământului.
RGMD s.s
*Am fost criticati, de câțiva, prea-forumiști, într-o reuniune pregătită, special, cu mânie... proletară,
când într-un raport public, pentru Consiliul Județean, ne-am permis să vorbim, în numele Forumului, fără
mandat, fiind chiar în consiliul de conducere! Purtătorii de vorbe erau cei ce ne judecau..., și ei fără mandat,
și apoi ne mai făceau și mincinosi, public, în ciuda argumentelor, tocmai prezentate apriori! Așa că... dacă
este regulă, să fie pentru toți!

Ziua Valpurgiei… Andreei Hereșanu
Sufletele zălogite artei se arată într-o zi specială, într-un loc anume, legăminte făcute și expuse în
faptul zilei, la galeria publică alături de multele alte înrobiri etalate. Pactul cu frumusețea perenă și credința
date unui alt stăpân este, acolo, la vedere. Ce te poate determina pe tine, omule, să-ți alegi un anume stăpân
peste suflet? Când îți alegi noua slujire? Ne-am pus aceste întrebări în ceea ce o privește pe tânăra artistă
Andreea Hereșanu, apărută de curând în peisajul românesc al artei plastice, pornind de la tabloul expus pe
simezele de la Galeriile Artex, ca o ofrandă adusă primăverii.
Calendarele își disputau șirul zilelor, iar oamenii se grăbeau să le trăiască pe toate într-un
amestec ciudat de lucru și contemplație. În această îmbinare împletită, ca un șnur de mărțișor, în ubicuitatea
vârstelor din babe și moși - deghizată în veșmintele timpului de lepădat și pregătită la substituiri proaspete,
în freamătul brazdelor răscolite, iată-mă!, trecător cu poveste printr-o zi a valpurgiei, când toate se întâmplă
sub ochii noștri. M-a luat un val al urgiilor noastre de oameni ai Sudului cu împrimăvărare grăbită și am
pornit cu dimineața pașilor prin Râmnicul răvășit de floricidul lui 8 martie, tocmai consumat dincolo de
noaptea scursă. În aerul zilei înnoite fumul tămâiase mucenicirea omenească și clinchetul număratelor pahare
se îngâna cu forfota zgomotoasă a celor ce arau betoanele chiar în inima orașului. Eroică, titanică înfruntare,
a celor ce dezbrăcau orașul de cojoacele cele vechi să facă posibile noile însămânțări, noile haine de
sărbătoare. Așa să fie? Vom vedea când din arătura adâncă zeul res-belului … Marte ne va dărui promisa
frumusețe. L-am avut martor pe Eugen Petrescu la acest eroism, cu nădejdea că peste timp va remarca și
eroii viitoarelor bătăli câștigate. În piața cea vie, miros de semințe și o zarva-larva care ne îndeamnă să
pipăim culcușul zeilor solari, să-i răscumpărăm și să-i punem la sâni de maici, binevestindu-le sfințirea. Ne
pipăie prin aer vibrația și zumzetul trecutului rut, gata să plesnescă în amiaze mugurul și să deschidă
însuflețirea culorilor… La locul cu florile ivite din smintirea anotimpurilor, prin însoririle abrupte, florile
erau… din flori. Cenzura calendarelor fusese abolită… Uneori aceste însămânțări de duh, în spontanul naiv
și eliberat de temeri, nașterile premature mărturisesc alte calendare cu primăveri speciale. Multe flori își
tăinuiesc povestea și par în intimitatea nedivulgată: provocări, cum doar arta știe să lase fotografiei iluzia că
spune numai ce vede, pe când ea, arta, arată ceea ce ascunde, celor ce iubesc să descopere cu mintea
simțurilor, propriile lor vibrații neostoite.
Am trecut printre florile în așteptare… Își consumau clipele și strălucirea efemeră. În expoziția
de artă însă, cineva le salvase chipul și le sporise taina, ca într-o transgresare iconică. Printre petale și
stamine se întrevedeau nume, adică duhuri omenești ca niște bondndari harnici, trebăluind fecunditatea. Alte
lucrări își așteptau cu smerenie… canonizarea. Autorii își asumau fapta pe o etichetă în vecinătatea tabloului.
În expoziție, dintr-un șir al simezei, un tablou m-a luat imediat de priviri: autor Andreea Hereșanu. Prietenul
Paul Brenoaia, un bun curator, de ocazie acum, într-ale artei plastice, mi-a confirmat gestul spontan. Să fi
acolo alături de consacratele Maria Gaghel, Angelei Tomaselli, Ecaterina Popa și de alte nume consacrate,
recunoscute după stil și confirmate apoi de etichete, este o mare ispravă, evidentă atunci când, neinițiat
special fiind, te raportezi la recomandări. Între anotimpurile Angelei, cu pomul privind soarele tuturor
anotimpurilor, florile culese de Tina de pe dealul Cetățuia, și toate celelalte vorbind primăvara, ce anume
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provocase magnetismul tabloului Andreei? Nu vorbim aici despre artiștii prezenți în expoziție pentru că
maternitatea lunii Martie nu le este proprie, deși i-am admirat pe toți, inclusiv pe cel cu… mielul, sau pe cel
cu caracatița…
Periplul prin oraș, într-o zi sorocită tămâierii, mă răscolise, într-un sincronism cu toată răscoala
de-afară. Împrimăvărarea se arăta grăbită și ziua părea o primăvară a valpurgiei… O reprezentare a acestei
stări părea concentrată în tabloul Andreei. O adevărată Margareta, iubindu-l pe Faust, depăna la roata de tors
a culorilor, frenezia renașterii din tenebre incandescente a celor ce se vor ivi proaspăt din ascundere...
Răscoliri prin vecinătate, în chiar inima orașului, incandescența și frământarea stihială a elementarului într-o
sugestie a eliberării-fermoar, poate o întoarcere de brazdă, ca o întoarcere pe dos, din sugestia suprarealistă a
tabloului, puneau în accord simțurile trecătorului prin timpul concret cu gândurile date contemplației de
tânăra artistă într-o inspirată zi a valpurgiei personale. O adevărată răscolire faustică, clocotire de adâncimi,
este atât de contrastantă și așa de bine ascunsă, în aparența unui chip de o timiditate naivă, sigur însă de-o
modestie strălucitoare și de un talent imens.
Să remarcăm cu respect pe toți aceia care fac posibile evenimentele culturale, pe cei care asigură
climatul emulației, al competiției valorilor și încurajează afirmarea talentului. Andreea Hereșanu intrată întro breaslă nobilă, cea a artiștilor plastici, avem speranța să o revedem din ce în ce mai des, cu cât mai multe
exponate, pentru că stăpânul cel mare, Dumnezeul artei, i-a dat harul ca un tal(a/e)nt, să-l împlinească în
lucruri, adăugându-i dobândă…
10.03 2015

Ilie Gorjan un nume onorat
Suntem investiți la ... a doua naștere – cea spirituală – cu numele. El ne dă lumii de știre și îi
arată locul și așezarea într-un neam. El, numele, ne poate vorbi și despre timpul marcat în sinaxar cu modelul
uman al unui patron consacrat de fapte bune. Prin determinarea zodiacală și rodnicia pământului – în firea
locului – omul, lut însuflețit și spiritualizat își rostește trecerea, însemnând-o. La câte un popas al
contemplației, vreun moment de ani vărsați în roade, facem bilanțul și ne minunăm cum toate cele reale,
pipăibile, au fost cândva proorocite și așteptau sorocul vreunei nașteri. Aici, acum ne minunăm de Ilie
Gorjan, căruia îi numărăm ocolurile pământului din sine în jurul soarelui și le descoperim frumoase. Mă
fericesc ca în fața unui OM pe care l-am îndrăgit și pe care îl respect, tocmai pentru slujirea fără
compromisuri, a adevărului omenește posibil. Mă minunez de potrivirea în faptele sale a atributelor
patronului Ilie, după ce marca de Gorjan, unul de pe malul Oltului cu vii pe la Orlești, îi conferă: ritm,
inspirație, puterea absorției, respirația profundă – adică însuflețire de mamă din nesfârșirea de mume,
straturi după straturi ale patriei cu nume de patriarh. În semnul de pământ este statornicie de munte. Așa se
arată în tenacitatea și răbdarea de-a acționa, atunci când doar cugetul propriu știe calea de urmat.
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Proorocul Ilie are o aură de prezență și mister atât în era veche cât și-n cea nouă, în cele
canonice, cât și-n cele mirene/populare. Ilie, aniversatul, poate să se arate om sub ordin militar dar și poet,
liber ca pasărea cerului, prin cerul cu metafore și libertate pură. Ilie veterotestamentar este cunoscător al
trecutului, trăitor, unul militant în câmpul faptelor slujește prezentul, iar ca vizionar spiritul profetic
scrutează timpii ce vin. Ilie, contemporanul nostru, cunoaște trecutul istoric, s-a afirmat, cu semne evidente,
în lupta prezentului și lasă fapte, încununată operă, pentru cei ce ne vor urma.
Ilie, ca simbol, este personificare a purificării, regenerator al lumii, stăpân peste puterile lumești.
Cunoscător al firii îndumnezeite Ilie luptă împotriva celor 400 de prooroci ai vremii sale, curgerea timpului
arătând că acest curent al proorocilor mincinoși este un fenomen cu repetiție la soroacele cu căderile firii
omenești. Minciuna, războirile fără temei,sarabanda compromisurilor, iertările unor lucruri nedescărcate și
necunoscute (nespovedite!) cu toate grozăviile, supraviețuind ca rele îndemnuri să se perpetueze își așteaptă
mereu, mereu, un Ilie să le mântuiască. Ilie al nostru nu a acceptat marele compromis al... diavolului
revoluționar, nu și-a trădat instinctul luptătorului pentru dreptate și adevăr. Ilie biblicul avea mantie și toiag,
generalul Ilie Gorjan: uniformă și autoritate dar și discernământul care îi spune că ordinul aplicabil nu
trebuie să vină decât din spiritul slujirii stăpânului cel mare: poporul suveran, nu de la cel ce s-a întors
împotriva-i. Ilie, împreună cu Moise, a fost prezent la schimbarea la față a lui Iisus, Dumnezeu-Omul. Ilie de
față cu travestitul... militar al diavolului a fost prezent la schimbarea unui libercugetător ca a unui aspirant la
tronul Omului-Dumnezeu. Dar și acest prooroc mincinos (vezi ortacii săi, chemați!) a fost harazit cu eticheta
de fiu al lui ...Ilie, ca să se poată credibiliza.
Ilie, nume ales, este un mesager al Cerului, adică al tărâmului informal către forma pământului
cu chip dumnezeiesc, și cu morală asemenea Creatorului. Sărbătoritul nostru ne-a adus deja o bună parte din
opera sa trudită și ne-a dăruit-o. Pentru meritele sale, spune scriptura, Ilie proorocul este ridicat la ceruri.
Pentru opera sa științifică și pentru imnurile sale Ilie Gorjan este demult în cerul cu oglindiri senine asuprane, contemporani săi.
Cu adevărat oglindă (în aromână ilie=oglindă!) a lumii noastre văzută ori intuită, cercetată ori
inspirată de muze, Ilie Gorjan ni se arată în carul său de foc, ocolind soarele, un ales să ne fie călăuzitor pe
calea de minuni a vieții... La împlinirea unei vârste frumoase: la mulți ani, prietene! Să ai puterea patronului
tău spiritual și să ne onorezi continuu cetatea-ne vâlceană.

„Domn, Domn să-nălțăm!”
„Domnește-mă, Doamne!” este ruga unui domneștean, domnitor peste ale oamenilor și cele ale
Lui Dumnezeu-Cuvântul, după cum ne spune Ioan,evanghelistul. Dumnezeu se pogoară în noi, și fii ai Lui
fiind, purtăm în numele primit domnescul. George Baciu a adunat picurul condensat în cerul frunții sale și l-a
închegat cu rațiunea – recele său gândit, în faptul așezării celor mișcătoare, ușoare și grele!- l-a pus în forme
de poeme pe răbojul încrustat pentru măsură și memorie. Din celarul, amirosind a cetină și cer am primit,
fără ca autorul să fi premeditat întâlnirea cu mine, cititorul (fără să bănuiască posibila contaminare cu
picurușul său!), teșcoava rotundă cu acatiste și rugăciune pentru domnirea noastră peste cele ale Tatălui
nostru, și noi cititorii contaminați, asumându-ne ruga.
Din poemul care dă titlul cărții - apărută la Editura Tiparg, Pitești, 2014 – se desprinde cerința
supremă a libertății : „... lasă-mă singur în boaba de rouă,/ alături de fată și floarea de măr”! Parcă văd
jumătățile sărutului brâncușian, androgin pe sub pomii înfloriți, gata să-și asume păcatul, pentru „un alt
adevăr”. Sugestia sărutului apare și în formula „... cu tinele-n mine, pe mine mă (să) schimb...” (Mă umple
fiorul, p. 19). Dezintegrarea întregului este țipăt, durere, ca o nocivă reacție de fisiune nucleară, în care
alfabetul cărnii se destramă cu memoria întregului în fărâme, cum ar susține holistica. Imperativ în cerere,
este în ruga „Fă-mă Doamne!”. Omul se simte domnit numai în libertatea sa absolută, care poate fi și
cuvântul slobozit: psalm de hoinar pe care să-l cânte copiii din flori. Cutezând poemele sale, cu picur de
gând, George Baciu se arată în locul hărăzit să-i fie grădină cu flori, la Domnești, moștenind fără voie pe...
baciul, o investiție de încredere confirmată deplin. Autorul geometrizează cu triunghiuri dreptunghice (O
parte din mine! p.23). Trece cu ... pastelul prin anotimpuri. Cântă iubirea, uneori , strigându-și mut tăcerile.
Își amintește de coasta dudului și din poartă (urdiniș între planurile-tărâmuri!), definește sentimentul matern
:„... pântecul, singurul pământ pe care-aș vrea să-l curg în lacrimă”, ori dorul de tată, într-o coloană
nesfârșită, urcând neamul spre cer : „... tata, cu umbra bunicului de mână, urca dealul...” Cortină între lumi
își pune pleoapa, peste un ochi cu lăuntru și afară, cu noapte și zi, cu anotimpuri și lacrimi în toate stările de
agregare a senimentelor de cristal, ori fluide ca vremea cu valuri și culori (Ai venit, p.36; În ochiul meu, p.
39). Ana îi este izvor sufletului pârâiaș, confirmând că înzidirea viului în cele de trebuință va dăinui rostul și
rostirea.
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„Gânduri picurate” sunt 45 de... povești pitice. Sub provocarea îndemnului cartezian : cogito
ergo sum! George Baciu gândește și se mărturisește. Ne propune definiții, uneori cu certitudinea celor
constatate devine sentențios. Formele au determinismul spațio-temporal al stărilor. Locul... locului este
așezat cu prepoziții într-un timp personal al trăirii. Epicul, evident, are înstrunarea lirei acolo unde metafora
scurtează benefic mesajul în conjuncția autorului cu... muza disponibilă. Se observă - cum altfel la un
intelectual autentic?! – iubirea pentru poezia bună, a clasicilor. Atunci când constați că muza poate fi
disponibilă tuturor poeților. Remarc aici doar pe Lucian Blaga (ca un omagiu adus, aici la cei 120 de ani de
la naștere în acest an, 2015!) care își are în aceeași Ana, o personificare a muzei și ne va fi dat... Izvorul
nopții. George Baciu spune, la ceasul muzei sale, în povestea nr.18 : „Ce frumoasă ești iubito/semeni cu
pământul/pitit în buzele pârâului/ce cade trist din ochii Anei. În stare de grație poetul-cugetător vibrează și
ne propune acordul rezonanței. În multe momente am fost prins, fără scăpare, de glasul sirenelor și nu m-am
putut desprinde ușor din învăluirea lor inefabilă. Scăpat din îmbrățișare m-am dus cu gândul la cel ce mi-a
dăruit trumoasa carte cu coperte de cer azurit, fără nori. Îl cunoșteam târcolit de Clio, apoi moșnean al
Munteniei, cu domitorii basarabi emblematici și mai ales un cetățean responsabil al baștinii sale domneștene
și mi se părea caducă ruga sa către Domnul... Citindu-i poemele am înțeles că domnirea adevărată este atunci
când te simți împlinit prin slujirea frumosului în folosul aproapelui, pentru că domn nu ești pentru tine, ci
pentru cei peste care te reverși de deasupra, cu încuvințarea celui de sus. Primind darul domneșteanului,
aproapele nostru întru multe iubiri, m-am simțit la rându-mi domnit de respectul său și pentru acest fapt...
Domnului, Domnului îi mulțumim că i-a dat duhul creației.

Omagiu lui Dumitru Bălașa
La 1 August, 1911 s-a născut Dumitru Bălașa, omul care și-a dat continuitate, spiritului său
cercetător într-ale adevărului omenesc, prin fapta de-a fi știut să-și facă ucenici întru ideile sale, scântei ale
unor trudite cercetări menite să devină flăcări strălucitoare. Apostolizarea, adică promovarea în dezbatere
publică a ideilor părintelui cercetător, pornind chiar de la cărțile lăsate (scripta manent!) avea nevoie de
energiile unor oameni aleși după chipul și asemănarea mentorului. Dacă enumărăm aici câțiva dintre cei
menționați de părintele Dumitru Bălașa în cărțile sale vom proba spiritul maestrului în ucenicii săi.
Pomelnicul acestora, oameni vii și afirmați cu ceva, în consens cu gândirea părintelui se regăsește în „Țara
Soarelui sau Istoria Dacoromâniei” (Ed. „Kogaion”, București, 1998; Ed. „Semne”, București 2001, ediție
revăzută și întregită!).
An de an, în diverse locuri, dar mai des și mai potrivit (de acord cu pr. Ion Marinescu de la
Sutești!) la Arhiepiscopia Râmnicului, „Patriarhului de Drăgășani”, cum îl va fi numit pr. Nicolae State –
Burluși, i se dedică un moment omagial. Un Te Deum, o manifestare culturală (masă rotundă, simpozion,
lansare de carte, prezentare reviste, etc.) ca un „raport” duhului maestrului și o agapă a liberei încrucișări de
păreri și liant între niște oameni veniți din larga Dacoromânie, uneori și de peste fruntariile ei dau consistența
unui remember anual. În 2015 „ideea dacistă”, „performanța slavistică”, „opera cercetătorului istoric”,
„modelul uman fără compromisuri” așa cum le vedem fiecare, au venit la chemarea spiritului lui Dumitru
Bălașa la Arhiepiscopia Râmnicului, în 30 Iulie. Se consemna ediția a XII-a de la plecarea părintelui și
ungerea ucenicilor cu însărcinarea ștafetei.
Trecând în revistă participanții constatăm cu bucurie că la acest eveniment au participat dintre
cei din amintitul „pomelnic”: Antigona Grecu (Câmpina), Ion, Marioara și Venera Marinescu (DrăgășaniSutești), Toma Rădulescu (Craiova) Zenovie Cârlugea (Târgu Jiu), Mihai Sporiș, Nicolae State, Ștefan Prală
(Râmnicu Vâlcea. S-a vorbit și despre cei absenți și despre contribuțiile lor. Napoleon Săvescu se vădea cu
isprava organizării a 16 congrese anuale de dacologie cu participare internațională. G.D. Iscru, istoricul de
mare cuprindere și atitudine, dedicat permanent ideii daciste, cu mare impact public prin editare și reeditare
de carte. Geo Stroie, conducătorul Academiei Dacoromâne, o atitudine militantă, o forță de coagulare în
jurul ideilor daciste, foarte puternică, nelipsit până acum la nicio omagiere anuală. Despre cei... plecați în
eternitate vom fi vorbit cu respect amintindu-i : Dumitru Panu („fratele Dumitru”) va fi fost pomenit de-a
împreună cu părintele Bălașa; Costea Marinoiu a fost amintit și prin fapta lui de-a fi lansat ideea (după Petre
Pandrea!) a Academiei de sub Pământ, de la Ocnele Mari, unde părintele Bălașa, alături de Bartolomeu
Anania, Vasile Militaru, Constantin Brâncuși, Lucian Blaga (anul acesta!) vor fi fost omagiați ca ...
„academicieni”. La Ocnele Mari se va fi înfințat muzeul „Buridava” în care Costea Marinoiu își are rezervat
un spațiu de prezentare. Despre Dan Ioan Predoiu ne vom fi amintit despre conferințele lui și cărțile lăsate în
slujba unei „catehizări” cu adevăruri demonstrate riguros, științific, că doar era membru plin al Academiei
Oamenilor de Știință...
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Prezența la manifestarea acestui an a fost deosebită. Dincolo de cei pomeniți în cărțile sale de
Dumitru Bălașa au fost foarte mulți câștigați de ideile sale și foarte prezenți în câmpul dezbaterii publice.
Între participanții, nelipsiți la ultimile congrese de dacologie remarcăm vâlcenii : Ștefan Stăiculescu(un
gorjan adoptat!) , pr. Constantin Mănescu, Gheorghe Sporiș, Nelu Barbu, George Voica, George Rotaru
(expert în cele ale vexilologiei!). Universitarul craiovean (specialist în istoria moșnenilor și cercetător al...
posadelor!), Dinică Ciobotea; Ilie Gorjan, un om cu potențial de sinteză și interpretare a fenomenului istoric,
remarcabile; Marian Pătrașcu, un sceptic de serviciu ca un cercetător în spiritul lui ... Toma pentru care
demonstrațiile trebuie să fie... perfecte! (Vai ție asimtotă... nu-ți prea este dat să te bucuri de atingerea ca o
mângâiere! Vai ție paralelă, care te vei pupa doar la infinit cu partenera ta, prea constantă în depărtarea de
tine!); Petre Simion Cichirdan, spirit ales și apropiat înțelepților cu largă cuprindere cum vor fi fost, nu
numai Dumitru Bălașa (căruia îi va fi adus în neuitare... personalitatea, prin câteva memorabile interviuri!),
dar și pr. Cercetător Petre Gheorghe, inginerul artist Aurel Constantin Zorlescu. Moderatorul dezbaterilor a
fost preotul Nicolae State, el fiind și organizatorul ansamblului evenimentului cu liturghie și agapă. Plecat
fiind din Eparhia Râmnicului, I.P.S Varsanufie și-a transmis mesajul, nu doar protocolara întâmpinare a
gazdei, ci și semnificația profundă a evenimentului pentru omul care a fost, cu toate virtuțiile sale, Dumitru
Bălașa, prin consilierul cultural pr. Nicolae Moga, el însuși un remarcabil cercetător istoric, dublat de o
frumoasă și largă, cuprindere culturală.
Intervențiile în dezbatere aduceau informații inedite, întăreau cele spuse și altădată, dar cu alte
argumente, în măsură să miște scepticismul unor deja afirmate puncte de vedere... mai din timpul vieții
preotului cercetător. Reconvertirile, rondourile, recolorările, în curgerile care își stabilizează sensurile și
volumul în creștere al noilor canoane, adeveresc înmulțirea... noilor maeștrii întru dacismul, cândva
anacronic și atins de o condamnabilă „fantezie”. Menționăm aici atitudinea recuperată a preotului, oponent
fățiș al doctrinei comuniste, în întrebarea pusă fostului Înalt Prea Fericit Teoctist: Dacă mai este înconjurat
de sfetnicii comuniști? Cei cu lucrul la stăpânul legiuit învață ușor... adaptarea canonică la cel din jilțul
puterii de orice fel! Orice intervenție, pro domo sua, se poate pune în registrul justificărilor propriilor
slăbiciuni. Am salutat sublinierile hotărâte ale lui Toma Rădulescu și ale pr. Ion Marinescu, inclusiv faptul
de-a duce mai departe revista „Dochiana”. Intervenția „copilului” Dinică Ciubotea, acum universitar, doctor
în istorie, ne asigură asupra unei misiuni de a forma tineretul în spiritul adevărului istoric neaservit. Zenovie
Cârlugea, în egală măsură un brâncușiolog recunoscut ca atare, va fi împlinit o promisiune făcută cu un an în
urmă : va fi editat cu ajutorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Gorj, ca supliment al prestigioasei reviste gorjene „Portal Măiastra” două studii primite în
manuscris de la Dumitru Bălașa. Sub titlul „Tradiții Daco-Române„ Târgu- Jiu, 2015 au fost tipărite: „De la
Stâlpul Dacic la Columna lui Brâncuși” și „ De la Ritul Cultic Zamolxian la cel Hristianic Ortodox –
continuitate perfectă” alături de o prefață, ca o aducere aminte unui ucenic despre un maestru adevărat,
dăruită de Zenovie Cârlugea și în numele tuturor gorjenilor pe care i-a iubit Dumitru Bălașa. Cartea promisă,
lansată în prezentarea lui Zenovie Cârlugea, care ne oferă în completarea volumului și o amplă prezentare a
vieții și operei preotului Dumitru Bălașa în măsură să fie ușor cunoscut prin ideile sale originale și a
numeroaselor sale surse cercetate, ca slavist recunoscut și mai ales ca dacolog, uneori ocolit și etichetat, fără
să fi fost studiat până la capăt. Despre slavistul, acceptat fără rezerve, va fi vorbit și Ion Soare, amintindu-ne
de discuțiile pe care le avea cu cercetătorul în drumurile lui pe la Arhivele Statului, el fiindu-i acum printre
puținii continuatori într-ale slavisticii. Au depănat... aduceri aminte, tușate de sentimentalism și Ioan Șt.
Lazăr (vezi și cele legate de ...fratele Dumitru și cele împlinite, împreună cu părintele D. Bălașa!). Nenea,
Ion Barbu ne va fi atras atenția asupra ultimei năzbâtii a parlamentului României, așa numita lege
antilegionari (fals și șchiop numită împotriva extremismelor!). Despre aceasta vezi și poziția noastră numită
„Corabia Nebunilor” din 1 august, 2015.
În numele Forumului, a... Seniorilor, cu lumea lor disponibilă prezentă aici... a vorbit, cu
împăciuitorismul cunoscut, Alexandru Popescu Mihăești, binecuvântând, ca întotdeauna, împăcarea celor
prezenți ca o descărcare a tensiunilor opuse. Una dintre nepoatele preotului cercetător, Paula Adriana
Cozian, ne va fi dăruit „Cugetări și Reflecții”, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae”, Brăila, 2015. Este bine să
reflectăm la toate acestea! Ne-am dedat apoi la agapa cu poveștile noastre personale și cu angajamentele
pentru la anul. Părinte Dumitru Bălașa, aceasta ne este spovedania anuală! De ne găsești în cele voite de tine,
binecuvântă-ne! De am luat-o pieziș și nu credem în propria-ne rostire publică trimite-ne, prin cele posibile
duhului adevărului..., judecata ta!
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Corabia Nebunilor
În plutire beată – acea Bateau Ivre a lui Arthur Rimbaud, o corabie precum cea a lui Noe, la fel
de dezorientată în apele unui deluviu de sfârșit de lume... poate fi și Parlamentul României. Numit fără
regula reprezentativității la ultimile alegeri, dar scufundând și pe Noe cu corabia lui prin prea mult balast de
specimene, este în afara stării de trezie, evidentă fiindu-i lipsa de luciditate. De un an de zile societatea
românească i-a spus de la obraz că are alte așteptări de la marea lui adunătură – mult prea mare!- aflată în
casa poporului! Ca niște șobolani, care au simțit bascularea politică și-au luat măsuri, pe termen foarte scurt
și s-au asigurat pe termen mai lung! Fenomenul este demult descifrat de „legile schimbării”, ca o rezistență
la schimbare și conservare a privilegilor, ori impunerea unor legi noi, pe picior de plecare, să le asigure o
tihnă... până la o vreme, când toate nelegiuirile, ca niște josnice legiuiri vor fi date în vileag. Să ne lămurim!
Din toamna lui 2014 societatea românească vrea la... Dreapta, dar majoritatea parlamentară, provenind
dintr-o politică cu partide pline de corupție (Atâtea cazuri evidente, prin metodele matematice ale inducției...
ne permit o etichetare a ansamblului. Exemplele referitoare la primari, președinți de consilii județene,
miniștri, prim-miniștrii, șefi de partide etc., ne susțin demonstrația!) este de Stânga, perpetuând, inerțial, o
orientare post-comunistă, cu toate racilele ei. Scapă cine poate...! și-au zis cei ce s-au căpătuit prin
politicianism înainte, și după 1989, în absența unei profesiuni onorabile. Cu ani în urmă susțineam, printr-un
articol în presa locală, că scena politică românească trebuie să-și clarifice, pe înțelesul tuturor, fără a lăsa
societatea în confuzia și dezorientarea doctrinelor politice, ce este stânga politică românească (cu
clarificarea diferenței dintre social-democrație și extremismul comunist!) și ce este dreapta politică (ținută
prin forța sistemului dictatorial, în afara legii o jumătate de secol!) și aici clarificând științific (Vezi
Academia Română și menirea ei!) și extrema dreaptă, cunoscuta mișcare legionară.
Ce face parlamentul României și consilierea prezidențială? Ia de bună compunerea partizană –
să nu-i spunem inițiativă legislativă (la o comandă ?!) a unei majorități de stânga, să pună la colț,
extremismul de dreapta, demonstrat încă înainte de `89, prin hotărâri ale unei justiții, exponentă a statului
dictatorial, condus de extremismul de stânga? Nu s-au parcurs însă, etapele deparazitării de extremismul de
stânga : procesul comunismului a fost un simulacru jenant; legea lustrației amânată, ocolită sistematic
(adoptată de alți vecini de-ai noștri, și ei venind din ... lagărul comunist!) ; torționarii primesc mai departe
pensii grase, ca și procurorii și judecătorii care au trimis... legiunii întregi de oameni la canal, în temniță, la
moarte, doar pentru bănuieli și etichetări lapidare cu stigmatizantul legionarism. Este posibil să deosebești
albul-prea alb, de negrul – prea negrul, fără a judeca echilibrat, nepărtinitor ? Nu cumva pentru a arbitra
corect este nevoie de un arbitru... neutru și fără traficarea unor influențe exterioare de la Instituții, cu
obiective partizane?
După legea salarizării demnitarilor, între care și parlamentarii și-au tras partea, a urmat legea
anti-legionari (fals considerată anti comunistă și anti Ceaușescu – doar pentru a ascunde nemernicia și a
păcălii o dreaptă adormită și nevigilentă, ca și consilierul prezidențial care l-a determinat pe președinte să o
promulge, căzând în plasa... sfătuitorului! Cum rămâne domnule președinte – în acest caz cu „p” mic! - cu
decorarea șefului foștilor deținuți politici, ca act de reparație morală? Cum ai votat Traian Dobrinescu
legea?, Cum ai amendat-o în dezbateri? Spune-i și marelui patriot Dan Puric că una spunem și alta mâncăm!
(te întreb pe tine pentru că tu mă reprezinți și pe mine și ai un respect, declarat, pentru M.Eliade,P. Țuțea, E.
Cioran, V. Militaru, M. Vulcănescu...ș.a!)
Legea care îmi îngrădește dreptul la clarificări prin dezbateri publice, impunând adevăruri
dubioase (un singur caz, demonstrabil, de injustițe este suficient pentru a arăta slăbiciunea legiuirii, aici
amintind de marele Mircea Vulcănescu!) trebuie trimisă la Curtea Constituțională pentru verificare, deși
chiar Constituția, invocând o restaurație comunistă prin neclarificările revoluției din 89 și a mineriadelor
care au urmat, este în mare nevoie de rescriere și statuare, în clar, a regulilor de fucționare ale unui stat
democratic, în sensul nedeformat al valorilor democratice autentice și consonante Uniunii Europene în
care ne aflăm și pe care trebuie să le respectăm.
Conecințele acestei legi? Se împarte societatea românească în două tabere. Cele enunțate! Pune
în siguranță extremismul de stânga, imposibil de adus la judecata istoriei, după ce a aruncat toată vina în
cârca adversarului, cum a făcut-o de vreo 75 de ani, fără întrerupere și fără o demonstrație argumentată. Se
crează o îngrădire în actul de justiție autentic. Se dă frâu liber vânătorii de vrăjitoare și abuzurilor, acolo
unde forma bate fondul, într-o societate încă departe de a fi performantă în apărarea dreptății. Sperăm aici că
acest Parlament, cu ultimă structură supraîncărcată (după cele promise și agreate de popor prin referendum!),
să se scufunde sub greutatea păcatelor nemântuite, nespovedite, și odată cu el, marota rezistenței, cu orice
preț, a cripto-comunismului, încă în luptă cu un legionarism, în care cel criminal este demult răposat prin
cunoscutele și necunoscutele asasinate – tot politice! -, căruia i-au condamnat militanții la moarte, fără o
judecată imparțială. Acum se încearcă , oare ? acoperirea proprilor crime prin prelungirea vieții unui vinovat
de serviciu, ca o deturnare a atenției?. Cât privește atrocitățile demonstrate, ale extremei dreapte, acestea au
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fost exemplar pedepsite și apoi supraexpuse propagandistic, să nu se poată vedea crima cotidiană a
sistemului totalitar de extremă stângă. Soluția aleasă prin adoptarea noii legi (perseverare diabolicum!) este
atinsă, pe de-o parte, de calculul partizan al șobolanului care va părăsi corabia și trebuie să se afle în
siguranță, să poată duce ciuma mai departe, de cealălaltă parte, de imbecilitatea celor ce i-au lăsat pe
șobolani să se înmulțească și să puieze, cu larga lor incompetență parlamentară, devenind și ei șobolani ai
unui interes de corabie a nebunilor, plutind beată pe oceanul intereselor personale...
Am fi spus lucrurile acestea în dezbaterea publică premergătoare, dar legea s-a adoptat prin
colțuri umbroase, să nu întineze cumva... comunismul, căruia i se evită cu delicatețe, pronunțarea numeleui.
Nu este aici o lipsă de respect față de societatea românească, departe, prea departe, de o democratizare
autentică, amânată, sine die, de stafiile trecutului? Modul în care a apărut, cum a fost strecurată această lege,
credem că merită un studiu de caz, ca analiza unei partide de șah... pierdute de cel desemnat Campion!
RGMD/ 1.08.2015

Da capo...!

Cu 30 de ani în urmă – 5 Octombrie 1985! – lua ființă la Voineasa: Clubul de Turism Montan
„Lotru”. La puțină vreme își va fi adăugat în titulatură și unul dintre obiectivele asumate și își va fi spus:
Clubul de Turism Ecologic Montan „Lotru” (CTEM). Era o vreme când Stațiunea turistică Voineasa
funcționa din plin, Uzina Lotru – Ciunget avea un personal tânăr și plin de... energie, școala din Voineasa era
la nivel de liceu, Atelierele Centrale de la „Capra Foii” produceau și... oxigen într-o zonă cu ... poluare zero!
La freamătul tineresc incontestabil al acelei vremi se vor fi adăugat câțiva catalizatori, foarte susținuți
instituțional atunci (?! – azi în plină redefinire a „democrației”, a „valorilor” economiei de piață, a dobândirii
„libertății cetățenești”, oare de ce puterea locală, în prim plan și în mod normal interesată, nu se mai
implică??? Despre Stațiunile care au ruinat agoniseala sindicală - în complicitatea politică evidentă cu legile
cele multe și proaste, făcute cu adresă, ori ocolite! – nu se mai poate vorbi, fiind muribunde, cu același
management, în cras conflict de interese, vizibil de pe planeta Jupiter, dar neobservat de la județele gazdă, de
la ministere. În situația asta sunt Herculanele, Sângeorzul, Govora și altele, între care Voineasa nu a putut fi
o excepție). Fenomenul de înflorire al manifestărilor cultural-sportive cuprinsese toată Valea Lotrului și
reflecta forma generală posibilă de asociere în acea vreme. Simultan cu apariția clubului de turism, au apărut
echipele de fotbal „Energia” Mălaia, „Lotru” Voineasa iar Ansamblul „Ciobănașul” din Mălaia (multi
laureat la concursurile naționale!) va fi inspirat Ansamblul „La Obârșia Lotrului” al Voinesei, ambele în
prim-planul Tezaurului Folcloric al regretatei Marioara Murărescu (Multă vreme genericul celebrei emisiuni,
având Vânăta Ciungetului urcată de turma de mioare a familiei Tertereanu!). Clubul „Lotru” a apărut într-o
perioadă de emulație și entuziasm, când inițiativelor li se asociau oamenii cu toată încrederea, acestea
arătându-se îndreptate câștigului comun, general și nu interesului privat dus în extremismul unui principiu,
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fetișizat ca valoare absolută. O adevărată bombă pusă la edificiul unei coeziuni naturale a făcut să explodeze
ideea de unitate, prea confundată cu cancerul doctrinelor politice ale comunismului, impus cu forța cândva
pe la noi. Oamenii tineri au fost mânați de iubirile lor să întemeieze un fel aparte de „familii”. Vom numi
aici pe: Manta Ilie, Marinescu Maria, Pleșanu Anișoara, Băra Niculiță ș.a., din Mălaia, Comșa Ionică, Vegea
Dan ș.a., din Voineasa, Târșa Maria, din Păscoaia, alături de mulți alții. Lor li s-au alăturat cei veniți,
coloniști pe Valea Lotrului: Mihai Sporiș, Brănescu Gheorghe, Florescu Dan,... (de la Uzina Ciunget!) Șuță
Jan, Tuți Tisanu, Ploaie Gheorghe, Florescu Virgil și Elena, Cioboată Elena, Mihalache Mihai ș.a.,
descălecători cu toții, aduși de meserie prin repartiții pe un mare șantier hidroenergetic, cu un potențial uman
imens pentru înnoire civilizațională, într-o zonă cu spiritul libertății înrădăcinat în moșneni autentici.
Combinația între cele două a rodit asocierile, în chip natural, generând „familiile” amintite.
În acest câmp de forțe, favorabil, a apărut la inițiativa lui Gheorghe Sporiș, acum 30 de ani:
CTEM „Lotru” –Voineasa, pe lângă Stațiunea Voineasa. Inițiatorul, mare iubitor de turism, angajat al
stațiunii își va fi asumat înființarea clubului, pornind la drum cu un grup de fondatori care proveneau din
mediul descris mai sus, cu forță de-a atrage membrii spre practicarea unui turism civilizat și promovarea în
vecinătate a regulilor minimale. Între fondatori, alături de cei deja menționați îi amintim pe Valentin
Constantinescu, Vasile Mircea, Claudia Firan, Florea Florinel, Jeni Cosac, Mihai Marian Sporiș, Moț Ion...
(mulți și-au pierdut de mult timp urma și numele, prin plecarea de pe Lotru și din memoria cu limite!).
Mulți ani clubul a avut o activitate intensă, fiind unul dintre cluburile României cu mare vizibilitate
în activitatea turistică națională. Rezultatele sunt direct legate de susținerea instituțională și de propria
funcționare ( azi, în pierdere de suflu, viteză, membrii, interes general și neadaptare la noile condiții într-un
mediu cu alte așteptări!). Vorbind despre rezultate amintim aici că piticii și juniorii formați la „școala”
clubului, întru dragoste de munte, escaladează azi Himalaia, Alpii, Araratul, iar prin munții noștri – aici
vorbind despre Carpați! – au făcut zeci de mii de poze și le-au dăruit în spațiul virtual dovadă de iubire. Pe
cont propiu Gheorghe Ploaie este mare apărător a zonelor protejate și un expert disponibil, permanent, celor
ce-i cer sfatul; Gheorghe Sporiș, Mihai Sporiș, fiind în echipa de elaborare a PLAM-ului județean și
susținători ai înfințării Serviciului Județean de Salvamont; membrii localnici din Voineasa, Ciunget, Mălaia
au valorificat experiența în pensiunile proprii. În perioada ultimilor ani, aproape un deceniu, clubul a pâlpâit
ca într-o hibernare, proprie vremii de-noptare a spiritului civic și escaladare a imoralității publice, până la
vârful statului român, trecând prin toate treptele stigmatizate de trădarea aparenților oameni de... bine.
Clubul nu mai putea funcționa normal în noile condiții, fără adaptări majore ale: statutului, strategiei,
planului de acțiune și a managementului propriu. Credem că nici acum, după sunarea ceasului deșteptător din
adormire, nu are șanse reale!, dacă nu-și asumă voința punerii în acord cu vremea, să o reia de la capăt, cu
bateriile reîncărcate de entuziasm și sincronizate cu interesele firești ale celor ce au nevoie de comportament
normal – ecologie în turismul montan! – vorbind aici de rețeaua de pensiuni lotrene, de obștile de moșneni
loviștene, de murindele stațiuni Voineasa și Vidra, de nou născuta Obârșia Lotrului, de ce nu?, de Rânca,
Groapa Seacă, Oașa etc. Evident primăriile, cu competentele lor consilii locale ar putea susține inițiativa
relansării unui club cu utilitate publică demult demonstrată, dacă s-ar vădi inițiativa cuiva! Aceasta ar putea
să fie reînnodarea firului rupt de ceva vreme. Clubul de Turism Ecologic „Lotru”- Voineasa ar trebui să
se clarifice pe sine și să ia apoi inițiativa unei reconstrucții.
Semne bune sunt! În perioada 11-13 Sept 2015 la Voineasa, într-o aniversare, ca o pomenire
privată (oficialitățile lipsă din motive întemeiate: concediu!, vreme cu ploaie!, altceva mai important!) a fost
organizat Festivalul Muntelui, onorat de Asociațiile : IntolPress și Societatea Culturală „Anton Pann” și de o
etapă de motociclism „Enduro” pe o vreme splendidă, totuși! Participanți, după 30 de ani, vreo șase membrii
fondatori, au depănat începutul și bilanțul unor performanțe cu marile concursuri prin țară, trofee și nume de
protagoniști (vorbeam de pomenire!). Directorul stațiunii Dănuț Moldoveanu, gazdă în Hotel Lotru a Lirei
festivalului își va fi adus aminte de vremurile mai bune, acum nins de vreme și apăsat de starea jalnică a unei
stațiuni pustiite de cele rele. Nefiind locul unei analize de fond am sugerat nevoia unei evaluări lucide și a
unui nou început de drum în noile condiții. S-au dat competitorilor diplome și medalii, iar asociațiile
participante au luat trofeele. Fericită decernarea acestora: Societatea Culturală „Anton Pann” poate fi
modelul reînnodării, după o perioadă de tranziție. Este o asociație emergentă, cu forță de atracție a noilor
membrii, vizibilă și credibilă în spațiul public, prezentă în viața cotidiană la evenimente, dar și în spațiul
virtual. Poate fi un partener și un model centripet de recoagulare! IntolPress este o asociație vizibilă în
virtual, dar și în presa culturală prin revistele: Povestea Vorbii 21, Cultura Vâlceană și suplimentul ei
Forumul Cultural . Salutăm prezența la Voineasa a liderilor lor: Petre Simion Cichirdan, Nicu Cismaru,
Violeta Scrociob. Semnalăm cu bucurie sprijinul dat acțiunii de către George Rotaru și Gheorghe
Cărbunescu, Ion Frântu. Mă gândeam acolo că un rol major l-ar fi putea juca Academia Olimpică a sportului,
filiala județeană, prin cluburile deja înființate, deocamdată forme fără fond! (Probabil și fonduri, domnule
profesor Nicolae Dinescu?) Vorbeam cu acel prilej de nevoia întineririi și invocam necesitatea implicării
școlii, fără a mă fi plâns că toate apelurile adresate cândva Inspectoratului Școlar Vâlcea, pentru concursurile
Țara Loviștei Colț de Rai, respectiv Vâlcea Colț de Rai au fost niște mari eșecuri, apropos de parteneriatul,
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mult invocat, public-privat. Dar reamintesc participarea copiilor din Voineasa sub îndrumarea Dalianei
Stanciu la concursurile noastre, faptele culturale deosebite ale lui Petre Dinulică și ale pr. Nicolae Moga.
Facem precizările în legătură cu manifestarea culturală a ... lirei festivalului de la Voineasa și a potențialului
demonstrat al locului și cu alte nume precum Gh. Bogorodea, Gh. Stanciu, ori a celor plecați dintre noi :
Mircea Cavadia, Toma Stanciu, Nina Florescu.
Munte există, oameni mai sunt, tradiție și profesionalism avem. Clubul ca formă juridică există,
membrii supraviețuitori mai sunt. Trebuie sunată doar adunarea și atunci ștafeta se poate preda onorabil,
slujind mai departe dragostea pentru un turism civilizat, în cunoștiință de cauză. Aceste opinii se doresc un
APEL pentru un nou început, adresat tuturor, încă membri, doritorilor și instituțiilor din vecinătatea
fenomenului, alături de ONG-urile care pot sprijini moral relansarea...
RGMD s.s

Valuri de piatră – munții Făgăraș

Despre cei plecați, numai de bine!

A mai plecat din lumea aceasta un om cunoscut de mulți, în multe feluri. Se împart opiniile între
„judecători” și cei care lasă atributul judecății de apoi Lui Dumnezeu, spunând : „Dumnezeu să-L ierte!”
Problematizăm aici, acum la momentul trecerii în repaus al lui Corneliu Vadim Tudor -14 septembrie 2015!în legătură cu această polarizare între alb și negru a sentimentelor contemporanilor celui plecat. Clemenții,
iertătorii fără condiții, sunt în spiritul pământului care se exprimă într-o vorbă de duh : „ Despre morți numai
de bine!”
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Corneliu Vadim Tudor, istoric, poet, pamfletar, om politic – lider de partid – parlamentar în
parlamentul României și al Uniunii Europene a avut o poziție publică foarte vizibilă, foarte sonoră și bine
susținută prin media națională în... România Mare. Ca om politic, într-o scenă politică în formare, s-a aflat
mai mult în opoziție cu puterea înscăunată, după exercițiile electorale sub semnul unui front... continuator. În
mersul lumii, în plină reașezare, s-a aflat în tabăra națională (etichetată ca naționalistă!), o voce vehementă,
pe față, împotriva unor amenințări intuite și ulterior confirmate. În problema ungurească, în legătură cu
escaladarea autonomiei pe criterii etnice, respectarea valorilor naționale (Avram Iancu, tricolorul, ziua
națională etc.), a fost considerat iredentist, xenofob! În atitudinea față de derapajele de la cele morale și
supralicitarea unor etichete puse poporului Român, a fost considerat antisemit! În lupta politică propaganda
l-a persiflat cu titlul de „tribun”, adeverind peste timp vorba înțeleaptă : „Gura păcătosului adevărul
grăiește!” Considerat „poetul de curte” al lui Nicolae Ceaușescu nu va fi ezitat să-i impute lui Ion Iliescu
crima politică dintr-o zi de Crăciun și să-i conteste „revoluția” cum o vor fi făcut-o și Adrian Păunescu și
azi, din ce în ce mai mulți. Nu s-a dezis de trecut. Orator și condeier talentat, om de cultură de largă
întindere, un bun cunoscător al istoriei neamului său, s-a luptat cu toate armele sale, pe față, s-a luat la trântă
cu toți inamicii săi, indiferent de poziția lor în structurile de putere. Va fi avut, cu adevărat, soarta tribunului,
ducându-și misiunea... până la capăt! Invocăm aici și cartea-testament a celui asemenea lui, Adrian Păunescu
( Până la capăt Ed. Păunescu, Fundația Iubirea, Fundația Constantin, București, 2002), care spunea: „Până
la capăt cu poporul meu, așa să mă ajute Dumnezeu!”. S-a potrivit minunat, în ziua de Înălțarea Sfintei
Cruci, să se lase... cosit din picioare, un patriot autentic , să se depună la sânul maicii sale. Să amintim aici și
de plecarea intuită, de acel „Brad bătrân”: Nicolae Iorga, adăugând pentru tribunul Vadim Tudor : „... Și-n
vremea aspră și ursuză/ El cu furtunile-a dat piept...”!
Controversat, în lupta politică cu tabere adverse, navigând după puterea vântului din pânze,
dușmănit de cei atinși de forța cuvântului său necruțător, ori de gesturile lui ivite din erupțiile vulcanice
scăpate de sub control, omul plecat dintre noi - în legea pământului românesc!- este iertat de toate cele rele,
iar cele bune i se vor pomeni în buna noastră rânduială. „Cele bune să se adune, cele rele să se spele!” Este o
poruncă a smereniei românilor pe care ritualul de trecere o consacră! Omul răposat pleacă la judecata
pământului scăldat de cele rele și primenit în haine noi, uneori pe un pat de flori. Toate păcatele prin spălarea
rituală sunt spălate și cel ce pleacă este curat! Cine nu are puterea iertării iese din rostul... pământului, se
substituie altui fel de-a fi străin de firea locului, își asumă puteri, asemenea lui Dumnezeu, adică autoritatea
absolută. Nu pot înțelege „judecătorii” care ne reprezintă prin parlamentul României și ies din cadența
bunului simț românesc. Un tânăr senator (contradicție flagrantă de termeni cu senex=bătrân= înțelept!) își
dădea imbecilitatea pe față, vârsându-și veninul din suficiența puținei sale cunoașteri, în raport cu titan al
culturii românești și un patriot de excepție. Câțeii fără stăpâni pot ajunge pe mâna hingherilor! Cine se va
mai ocupa de temperarea extremismelor adverse, de dresajul cățeilor care au învățat să muște înainte de-a
lătra? Dumnezeu să-l ierte pe Corneliu Vadim Tudor!
17.09.2015
Dezveliți tot adevărul
Și să spuneți tuturor...!

Obsesia Posadei
Reluăm aici, dintr-un angajament asumat, mai multe informații expuse în spațiul public în
legătură cu evenimentul din istoria neamului nostru, numit „Posada 1330”. S-au lansat în ultimul timp la
evenimentele ocazionate cinstirii celebrei bătălii, în cărțile dedicate, mai multe sentințe care trec tangent, pe
lângă fenomenul „Posada”, așa cum s-a desfășurat el în ultimii 15 ani. Se vădește aici că decantarea
informației recente are nevoie de timp, dar și de clarificările celor încă aflați în scenă și participanți, în
cunoștiință de cauză, la evenimente. Sub acest imbold am participat la Perișani în 7 Noiembrie, 2015,
onorând invitația domnului primar Ion Sandu. Anul acesta se pregătiseră daruri pentru celebrarea „Posadei”
la împlinirea a 685 ani. Se lansau cărțile „POSADA-685, Războiul din 1330 dintre Carol Robert de Anjou și
Basarab Vodă” și „POSADA-685, Țara Loviștei” editate de Editura Universitaria, Craiova, 2015 și asumate
de Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române și Asociația
Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, prin Centrul de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” al
Filialei Vâlcea și erau prezenți acolo invitații care contribuiseră, în vreun fel, la realizarea lor. Apoi aceștia,
în fața unei bune asistențe, după cuvântul de întâmpinare și de bun venit al Primarului, au avut intervenții în
legătură cu cartea (cum a apărut? ce conține? cine? Ce contribuții au avut?). S-au expus, uneori cu necesara
repetiție, mereu, mereu problemele localizării, dar și datele recuperării din ultimii ani a cinstirii cu onorurile
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cuvenite a Posadei, aici în Pripoarele Perișanilor. Despre toate acestea ne propunem, o retrospectivă și o
încercare de-a reconstitui, din perspectiva Cercului de la Râmnic România : Grădina Maicii Domnului,
cele întâmplate în ultimii 20 de ani în dezbaterea locală a evenimentului, cu toată „complicitatea”
instituțională a puterii locale vâlcene.
„Posada 1330” a intrat în atenția publică mai pregnant cu ocazia rotunjirii timpului de la
evenimentul de acum aproape șapte veacuri. Se remarcă în ultimul secol trei valuri de interes special:
împlinirea a 600 de ani, a 650 de ani și cel al momentului rescrierii istoriei - după căderea cortinei de fier! –
conform cu noua direcție pro-europeană. Manifestările fiecărui val sunt cunoscute și au propriile valori
adăugate în clarificarea istoricilor, dar și o multiplicare a incertitudinilor, prin diferența de abordare a
partizanatelor față de mentorii direcțiilor de cercetare, de asumarea polară a adevărului, dintr-un patriotism
local etc. Localizarea câmpului de confruntare și deslușirea evenimentelor de acum 6 secole, a făcut obiectul
perioadei de după 1930. Istoricii, cu autoritate, se vor fi aplecat, în concurența ipotezelor și scenariilor,
asupra Posadei (după cum se va numi bătălia, prin spusa lui Nicolae Iorga și impusă de ceilalți cercetători!).
Se dă un imbold deosebit cercetărilor pe bază de documente și cu argumente de susținere, venind uneori și
dinspre alte domenii.
Al doilea val este declanșat, pregnant, în jurul anului 1970, după dobândirea autonomiei din
robia sovietică, când trebuia reafirmată independența cu argumentele incontestabile ale istoriei. Conotarea
evenimentului se făcea strict din perspectiva statalității, cu destulă precauție pentru nelezarea ateismului prin
posibilele trimiteri la caracterul de cruciadă împotriva „schismaticilor” creștini ortodocși. Valul acesta
respira un patriotism firesc și încerca să-și lase urmele. Tacticienii și strategii militari – dintre cercetători
desigur! – vor adapta conflictul militar, specific evului mediu cu cavaleri și vasalități multi etnice, noii
doctrine a războiului întregului popor, cu oastea cea mare, excluzând un geo-politic bazat pe legături de
sânge, pe alianțe conjuncturale cu „pâgânii” (vezi prezența tătară!). Pe plan local, valorificând cele din
primul val, se puneau însemnele. La Râmnicu Vâlcea, noul sediu al Arhivelor își decorează fațada cu
mozaicul inspirat din Cronica Pictată de la Viena. Atunci apar și studiile locale, după cercetări la fața
locului, folosindu-se „poza robot” rezultată din diversele documente. Geograful Ion Conea declanșase
demult (1934) faptul recunoașterii locului în Loviștea (vezi doctoratul referitor la ... Țara Loviștei!),
Aurelian Sacerdoțeanu, îl susținuse cu autoritate instituțională (istoric vâlcean din Costești-Vâlcea și director
al Arhivelor Naționale!), Andrei Pandrea cercetase în amănunt locul (fost medic la Boișoara!), Dem și Doru
Moțoc, get-beget lovișteni puseseră și ei mult suflet în documentarea lor. Arătăm aici doar câteva exemple,
dintre mai multele susțineri ale localizării vâlcene. Valul doi se sincroniza cu cerința vremii - de afirmarea
patriotismului românesc, necesar întăririi poziției de națiune independentă, pe scena lumii.
Valul trei se produce, firesc, odată cu schimbarea macazului și sistemului politic al statului
român, după 1990. Mai pregnant, după 1995, când România depunea cererea de aderare la Uniunea
Europeană și în 1997 apărea și o recomandare europeană (Consiliul Europei, promovează prin „Consiliul de
Cooperare Culturală” programul: „Învățarea și predarea istoriei Europei în secolul XX”), privind abordarea
istoriei. Situația din Europa, după căderea cortinei de fier, marcată de conflictele interetnice și escaladarea
naționalismelor, a diferențelor confesionale, cerea o temperare a tensiunilor dintre confesiuni, regiuni, state.
Alinierea, cu arme și bagaje, în noua orientare a facut loc unor decizii, impuse fără studii de impact, peste
un anume prag critic, provocând lezarea sentimentelor de patriotism. Se cunoaște scandalul „manualelor
alternative”, în special al celor de istorie, proiectul Dracula- Park, de la Sighișoara și despre răbufnirea
conflictelor dintre maghiari și români la Târgu Mureș, în martie 1990, ca și polarizarea politică între
„România Mare”, P.U.N.R. și U.D.M.R. Perioada de discontinuitate (ruperea cu un anumit trecut!) și inerția
celor vechi, în mod simultan, ne găseau într-o reconstrucție instituțională, inclusiv a puterii locale vâlcene.
Noua abordare a Posadei 1330 își găsește explicații importante în reorientarea, pas cu pas, a
strategiilor, instituțiilor locale din subordinea Consiliului Județean (C.J), începând din 1992. Contribuției
instituțiilor s-a adăugat vocea unor personalități importante ivite din ascunderea impusă, precum a fost pr.
Dumitru Bălașa, promotorul ideii daciste și a reevaluării istoriei vechi, dezbărată de etichete. Apoi
publicațiile săptămânale, precum „Jurnalul de Vâlcea”, televiziunile locale, „Vâlcea 1” „Etalon” - cu
asociația literară atașată, suplimentele culturale ale cotidienelor locale, spre exemplu „Curierul de Vâlcea”,
„Monitorul de Vâlcea” – cu supliment și cafenea culturală, vor fi mijloace de reașezare a noilor direcții de
abordare cultural-spirituale. Între prezervarea identității și adaptarea la statutul european și euro-atlantic
dorit, trebuia găsită soluția viabilă. În acest context, complicat, în plină integrare și conformare, necesare
aderărilor, s-au născut mai multe proiecte culturale, pe termen lung, adăugate în agendele acțiunilor
culturale minimale, ale C.J(anexă adoptată în martie 2003), alături de tradiționalele evenimente anuale,
moștenite din ... carmen patriae. Între acestea, au fost cele dedicate Loviștei, implicit Posadei 1330.
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Primii pași în recuperarea Posadei
Readucerea în atenție a Posadei s-a născut în interiorul dezbaterilor pe lângă părintele Dumitru
Bălașa, în așa numitul cerc al daciștilor. În această perioadă se editau și lucrările de cercetare ale celui numit
„Patriarhul de la Drăgășani”. Din 1999 se recupera o societate culturală, dintr-o societate literară : Societatea
Culturală Anton Pann, care va fi parteneră permanentă la proiectele culturale, avansate prin strategia
culturală a Consiliului Județean Vâlcea. În 2002 ia ființă Asociația „Pons Vetus” cu preocupare pentru
relansarea activităților de dezvoltare umană, inclusiv cultural-spirituale, în Loviște. Forumul Cultural al
Râmnicului se fondează, primul de acest fel în România, în 2001. Ideea recuperării Posadei fiind enunțată,
alături de un întreg pachet de alte proiecte (Nedeia Loviștei, Calea Mare să devină drum național,
Monografia Câinenilor, Relansarea turismului montan, Concursul „Loviștea Colț de Rai”, toate cu referire la
cea mai săracă parte a județului, ca dezvoltare socio-umană: Loviștea), trebuia găsită calea și create
mecanismele de punere în operă. În 2000, noua Comisie de Cultură... a Consiliului Județean ia act de ideile
care veneau firesc ca ecouri la intențiile unor proiecte agreate, pe nemestecate, de la vârful societății
românești. Prim-ministrul Adrian Năstase voia Dracula-Park la Sighișoara, manualele alternative,
provocaseră o reacție violentă și se vădeau anti-românești, prin tratarea expeditivă a unor momente
importante din istoria poprorului român. Cum să se reacționeze, oficial, într-un județ cu puterea politică
„aliniată” vârfului de aceeași culoare? S-a ales atunci o cale subtilă! S-a înfințat, un cerc informal (fără
personalitate juridică!), din persoane poziționate foarte bine instituțional, așa numitul Grup de la Râmnic:
România Grădina Maicii Domnulu (R.G.M.D). Evenimentul de constituire are loc în 18 Dec.2001, după
evaluarea primei descinderi, la Perișani, cu intenția să punem în operă comemorarea Posadei. La prima
întâlnire de lucru, în februarie 2002 se stabilesc misiunea, obiectivele și modul de lucru. Structura de
conducere, a grupului vorbește de la sine : lider, Mihai Sporiș, președintele comisiei de cultură a Consiliului
Județean; Dumitru Lazăr-directorul Bibliotecii Județene!- asigura locația cercului, secretariatul și difuzarea
materialelor în rețeaua bibliotecilor locale, prin revista „Casa Cărții” și realiza Buletinul Informativ al
Cercului; Marin Bulugea (sef serviciu, pentru relații publice, al Bibliotecii Județene!) a fost mandatat de
grup să facă legătura, prin bibliotecile locale, cu „actorii” din teritoriu; Gheorghe Deaconu, directorul
Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, asigura legătura cu instituțiile
culturale județene (teatru, muzeu, școala de artă, centru de conservare..., etc.); pr. prof. Petre Mateescu ca
inspector școlar asigura legătura instituțională și cu Episcopia Râmnicului; Constantin Lazăr, secretarul
comisiei de cultură... a Consiliului Județean a fost mandatat ca responsabil pentru studii și proiecte; Costea
Marinoiu, președinte al Societății Culturale „Anton Pann”, era reprezentativ pentru mediul cultural
emergent- reașezat în ONG-uri; Petre Petria, un vector media, prin televiziunea Vâlcea 1, cu conexiuni în
structura teritorială a Bibliotecii Județene; Corneliu Tamaș era omul de la... arhive, un istoric eficient cu un
dezvoltat spirit critic, realizator, alături de Costea Marinoiu a multor monografii despre localitățile județului;
Matei Călin, din structurile mai multor asociații, dar eficient în domeniul ... cultului eroilor; ceilalți, veniți pe
parcurs, au dat substanță dezbaterilor: Nicolae Mazilu, Nicolae Daneș Marian Pătrașcu, Nicolae State
Burluși, Matei Călin, Gheorghe Sporiș etc.. Structura, în această componență, a fost viabilă, atât cât cei din
conducere au rămas pe post în instituțiile din care proveneau. În ciuda retragerii automate a unor membrii,
decăzuți instituțional din posturi, grupul s-a adaptat permanent, fără să-și schimbe modul de acțiune,
rămânând consecvent misiunii sale, independent fiind de instituții, dar acționând prin ele și prin ong-urile
partenere. Între 2001 și 2009, influența cercului, prin Consiliul Județean, s-a manifestat din interior, liderul
fiind în perioada 2000-2008 președintele Comisiei de cultură, respectiv al celei pentru relația cu ONGurile, ale CJ. Apoi, după 2009, coordonarea cu CJ s-a făcut prin intermediul ONG-urilor bine poziționate, în
raport cu instituțiile – Societatea Culturală Anton Pann, Forumul Cultural al Râmnicului și Asociația
Națională Cultul Eroilor„Regina Maria” Filiala Vâlcea. Din păcate, în această perioadă – februarie 2011!se modifică formularea din Statutul Județului Vâlcea, adoptat în 2003, privind localizarea Posadei (În loc să
se mențină invocația Academiei Române, din „Istoria Românilor”, vol III, „specialiștii locali” afirmă : „Unii
istorici consideră că locul /.../de la Posada, din 1330,/.../se află pe teritoriul județului nostru în Țara
Loviștei”) Prin schimbarea, politică, a directorului Bibliotecii, și desfințarea revistei „Casa Cărții” punctul
de „comandă” și „secretariatul” s-a mutat la domiciliile noastre (Mihai Sporiș, Lazăr Constantin, Sorin
Dumitrescu), iar Buletinul Informativ, se posta, anual, pe Internet, și remis instituțiilor, ca dare de seamă în
formă tipărită. Precizările acestea le-am făcut pentru... citirea, în cunoștință de cauză a cronicii
evenimentelor dedicate Posadei, începând cu 2001.
În anii 1998 și 1999 Petre Petria, loviștean din Titești, o viață în slujba bibliotecii, lansează în
două ediții „Posada copilăriei”, iar în 2000 se editează lucrarea „Cu pușca după zmei- unde s-a dat bătălia
de la Posada”, a lui Andrei Pandrea. În 2001 Costea Marinoiu – autorul, recunoscându-se loviștean prin
stagiul de dascăl la școala din Racovița, lovișteană și ea!- lansează cartea „Toponimia Țării Loviștea”.
Interesul pentru evenimentul Posada este în creștere, așa se face că din inițiativă locală, la Perișani, se ridică
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o troiță, să fie monument de cinstire în Pripoare, pe locul unde se presupune localizarea Posadei 1330.
Autorul inițiativei, Marin Gheorghe atrage în acțiunea sa pe meșterul Ion Florea și susținerea unor entuziaști:
Ion Sandu (consilier local, viitorul primar), Ion Cocoș, Ion Dumitru, Gheorghe Brădeanu și însemnul devine
o atragere de atenție, vizibilă. În acest an, 2001, Academia Română editează „Istoria Românilor” și în
volumul III, acreditează localizarea evenimentului, Posada 1330, „cu o mare probabilitate”, în Loviștea. Pe
aceste temeiuri, Comisia de Cultură a CJ, în asumarea rolului de coordonator al consiliilor locale, intreprinde
o primă recunoaștere la Perișani, cum altfel?, decât prin intermedierea instituțională a Bibliotecii Județene,
prin responsabilul cu ... teritoriu, adică Marin Bulugea (cu experiența necesară ca reporter de teren, prin
slujirea în presa locală la Curierul de Vâlcea!). S-a mers pe cele două direcții posibile. Președintele și
secretarul Comisiei de Cultură au purtat o discuție cu primarul în exercițiu, Nicolae Antonescu pentru
organizarea unei manifestări informale, cu care acesta a fost de acord. Descinderea lui Marin Bulugea, ca
înainte mergător s-a făcut pentru organizarea evenimentului. Detaliile sunt relatate în Buletinul Informativ,
editat în 2002, după constituirea Cercului de la Râmnic, în care martorul la eveniment și cel care întocmise
procesul verbal al manifestării, relatează desfășurarea. Ceea ce nu s-a consemnat, nu lipsit de importanță,
este faptul că neștiind despre „monumentul” improvizat la Pripoare (discuțile comisiei fiind telefonice!) nu
am fost pregătiți pentru Te Deum, care apoi, va deveni parte a ritualului anual. Totuși, am improvizat, adhoc, parastasul, cu vin de Drăgănești și pâine (în loc de colivă!) , oficierea realizată prin preotul, prezent la
„masa rotundă”. Au fost multe improvizații, lucru care ne-a determinat să căutăm o formulă de organizare
pentru viitor, inclusiv pentru antrenarea, din ce în ce a mai multor forțe. Așa am trecut la structurarea
Cercului de la Râmnic și poziționarea Bibliotecii Județene ca factor executiv și de legătură cu autoritatea
locală. Concluzionând, asupra acestui început, rolul Bibliotecii Județene în promovarea Proiectului
Posada, a fost decisiv până prin 2009, după care factorul operativ se va muta, cu foarte bune rezultate,
la Asociația Națională Cultul Eroilor. Atragem atenția că ideile, programele, concertarea acțiunilor s-a
făcut mereu, prin acțiunea cercului, din ce în ce mai larg, în care conducerile asociaților, uneori instituțiilor,
erau participantele care influențau, în bine, agenda acțiunilor cultural-spirituale. Cronica acestui proces
recuperator este surprinsă în Buletinele noastre informative. (păstrăm la dispoziție colecția acestora de după
2006, când redactarea lor s-a transferat de la Bibliotecă...) Pentru a sublinia obiectivul major al acestui
„fenomen” recuperator, dăm câteva date privind evenimentele de reper și mărirea orizontului de cuprindere,
alături de bilanțul făcut de noi în 2010, expus public, apoi vom prezenta punctul nostru de vedere asupra
evenimentului din 2015, de la Perișani, legat de „darurile”: Posada- 685.
2002, Evenimentul Posada, fiind legat de importanța drumului (Calea mare) am organizat la Perișani
o masă rotundă, având ca obiect importanța modernizării drumului prin Loviște, decăzut din drum principal
abia prin 1829 (concurat fiind, de drumul refăcut pe Valea Oltului, între Cozia și Câineni!). Pr. Nicolae
Moga în „Loviștea în date” ( Editura Agnos, Sibiu, 2011, p.183-184) consemnează : „ 10 noiembrie, La
Perișani a avut loc simpozionul Posada- 1330. Pagini de istorie. Au participat: prof. Univ. dr.Alexandru
Stănescu, dr.ing. Mihai Sporiș, prof Dumitru Lazăr, prof Costea Marinoiu, col. Nicolae Mazilu (ulterior
ridicat la gradul de general,s.n), ing. Dumitru Gogiu, Mircea Onică, prof Gheorghe Stanciu, Laura Vega
Marcu, Nicolae Fetelea-primar Câineni, Ion Fâșcă-primar Racoviță (autorul omite aici chiar gazda, prezentă
la eveniment : Nicolae Antonescu-primar Perișani! s.n), locuitori ai satelor din Perișani și autorități locale”.
Facem precizarea că evenimentul ocazionat de celebrarea Posadei 1330 își propusese, de fapt, masa rotundă
asupra perspectivei de dezvoltare a Loviștei. Capul de afiș a fost acolo discuția asupra importanței drumului.
Generalul Nicolae Mazilu (șeful regimentului de geniu din Alba Iulia, condusese șantierul Tranfăgărășanramura Nord, pentru care fusese decorat cu titlul de „Erou al muncii socialiste”. Ne va fi expus acolo cu toată
autoritate despre importanța unui drum dinspre multe puncte de vedere , între care dezvoltarea socioeconomică, o problemă esențială. (va fi expus acolo și importanța unui drum în istoria milenară a locului de
la Pripoare-Perișani). Concluziile evenimentului au fost și argumente în propunerea noastră de încadrare a
drumului județean (ceea ce devenise Calea Mare!) în drum național, ceea ce Consiliul Județean va face prin
adoptarea unei hotărâri. Anul acesta delimita un traseu!
2003, După manifestările din 2002, timide, cu participare locală rezervată și cu cei veniți din
exterior puțini, doar ca exponenți ai unor asociații (Societatea Culturală Anton Pann, Clubul de Turism
„Lotru”) organizarea pentru 2003, a plecat din vreme, cu capacitarea noilor asociații apărute între timp și cu
implicarea Episcopiei Râmnicului. Ilustrarea agendei evenimentului, a participanților, poate oferi imaginea
unui moment de declic a ceea ce a urmat în anii următori. Remarcăm în acest an impunerea Statutului
Județului și a anexei cu „Programele și Proiectele Culturale Minimale, pentru /.../ 2003”, în care sunt
stipulate inclusiv parteneriatele cu ONG-urile nou înfințate, pentru proiectul Posada, consemnat explicit.
Subliniem acest lucru pentru a se vădi, fără dubii, implicarea Consiliului Județean și a instituților sale, cât și
a societății civile.
În 17 Oct. 2003, în cadrul Cercului R.G.M.D, se concepe o schiță de program. Se convin două etape
(2 Nov, Perișani, 7 Nov. Râmnicu Vâlcea), în contextul unor evenimente anunțate deja (Târnosirea noii
biserici din Perișani, cu lume multă, programată în 2 Nov. 2003!). S-au purtat discuții preliminare, cu P.S.
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Gherasim Cristea, Nicolae Antonescu –primarul localității Perișani, președintele Cj. Iulean Comănescu (care
l-a desemnat pe Gh. Stancu...„ să dea tot sprijinul!” acțiunilor care vor avea loc). În 2 Nov.2003, la sfințirea
Bisericii din Perișani, au participat: arhierul Eparhiei - P.S. Gherasim Cristea, 20 de preoți și o mulțime de
cca.800 de oameni. Între ctitori era și Ion Antonescu, ministru în Guvernul României, fratele primarului,
Nicolae Antonescu. După slujba de consacrare a noii biserici, doar P.S Gherasim Cristea, pr. Nicolae State
Burluși, pr.Laurențiu (starețul Mănăstirii Stânișoara!), pr. Negoescu, ministru Ion Antonescu, alături de o
asistență de 80 de participanți, la început (până la final s-au strâns cca. 130 de persoane!), au fost prezenți la
consacrarea „Monumentului” (Troița) Posadei. Acolo am subliniat faptul că dacă preoțimea ortodoxă
prezentă la târnosire ar fi cunoscut importanța, pentru ea, a bătăliei de la Posada, ar fi fost mai mulți acolo!
Că dacă primarul Nicolae Antonescu ar fi înțeles importanța Posadei, consacrată în localitatea sa, ar fi fost
prezent lângă noi, și după el s-ar fi format o adevărată procesiune. Spuneam aceste lucruri în prezența
ministrului, a episcopului Râmnicului și a celor prezenți, dintre care, pentru evidențierea reprezentativității și
a co-participării la organizare amintim câțiva. Gheorghe Stancu, reprezentantul CJ – care a asigurat
transportul; pr. Nicolae State-Burluși a adus coliva făcută la episcopie (și a fost atent la respectarea agendei
P.S-ului); Biblioteca Județeană, prin Dumitru Lazăr (directorul), Marin Bulugea și Valentin Șchiopu;
asociația „Pons Vetus” prin Dumitru Gogiu, Marian Pătrașcu, a adus 500 de colaci, obținuți prin
sponsorizarea de la firma „Boromir” (patronii administratori fiind ei înșiși lovișteni!). Prin „Pons Vetus” la
Perișani a fost prezent Beniamino Fauro care a făcut donație de carte celor prezenți : „Românul și felul lui
de-a fi!”; Vinul a fost adus de la Drăgășani și Drăgănești, dăruit de directorul Dumitru Chirițoiu ( rev.
„România Turistică”) și Gheorghe Sporiș , de la Clubul de turism „Lotru”. Menționăm prezența din țară :
George Mirea (București), prof. univ. Alexandru Stănescu și studentul Gabriel Enache, de la Cluj-Napoca,
Doru Căpătaru, de la Pitești (redactor la rev. „România Turistică”), Ioan Ciungara, Făgăraș (Fundația „Negru
Vodă”) Ovidiu Stângă, București (reporter Radio „România Cultural”). Vâlcea a avut o bună reprezentare a
mediei locale prin „Curierul de Vâlcea” , TV Vâlcea 1 și Etalon, iar Societatea Culturală Anton Pann a avut
o prezență remarcabilă: Costea Marinoiu, Petre Petria, Matei Călin- și în calitate de reprezentant al asociației
naționale... „Cultul Eroilor...”- alături de mulți alții. Desfășurarea evenimentului ne-a lămurit asupra pașilor
următori și asupra conținutului cadru, al unui posibil scenariu. La momentul doi, din 7 Nov. 2003, la masa
rotundă, organizată la Arhivele Statului, a intrat în scenă și Forumul Cultural al Râmnicului, alături de
instituțiile subordonate CJ (muzeu, bibliotecă, centrul de consrvare tradiții...). Mediatizarea locală și
națională a fost una mulțumitoare. Din evenimentele acestui an, dedicate Posadei s-a învățat mult și s-a
aplicat în continuare. Subliniem cu această ocazie, apariția unor actori noi : Dumitru Andronie, Eugen Deca,
Aurel Constantin Zorlescu, Petre Cichirdan, Ion Soare, Gheorghe Dumitrașcu, Petre Pistol, Vasile Roman,
Ionela Nițu, Florin Epure, Ion Ciucă ș.a. Remarcăm faptul că întotdeauna noii veniți au însemnat un plus de
entuziasm, de spirit critic și mai ales de inițiativă, toate acestea , potențând procesul de recuperare. Anul
2003, marca o bornă pe traseu și o consacra loc de pomenire.
În anii care au urmat Cercul și-a propus să creeze „Mesaje”și să le lanseze public, pornind de la
concluziile anterioare și să sancționeze – criticând, cu argumente! - o ieșire din logica procesului de
recuperare a Posadei, și să amintească despre misiunea asumată și despre ce, și cum, se întreprinde pentru
atingerea obiectivelor. Redutele deveniseră : implicarea Primăriei Perișani, permanentizarea Parastasului
omagial, implicarea școlii locale, realizarea unei procesiuni, lansarea ideeii pentru un monument
reprezentativ, lărgirea dezbaterii la nivelul național, creșterea nivelului de reprezentare instituțională la
manifestările anuale.
2005, La 675 de ani de la Posada 1330, organizarea consemnează, cu un nou primar la Perișani –Ion
Sandu, cu un nou președinte al Consiliului Județean Vâlcea –Dumitru Bușe – implicarea directă a acestora și
creșterea interesului pentru eveniment. Sarcina „cercului” se ușurează și prin implicarea consistentă a tuturor
ONG-urilor. Rapoartele anuale ale R.G.M.D sunt clare, cât și articolele consemnate în presa cotidiană și
culturală. Programele editate consemnează scenariile manifestărilor cât și amploarea atinsă de Proiectul
Posada.
Bilanțul din 2010 (din 2009, ANCE „Regina Maria” în coordonare cu Primăria Perișani -aceasta
din 2004!- s-au implicat organizatoric decisiv, afectiv, chiar cu o supralicitare a patriotismului local (care
demonstrează totul, plecând, apriori, de la concluzia dorită! )), este unul mulțumitor:
1.
Posada 1330, se află pe un traseu clar marcat (calea mare!). Are un loc consacrat
(Pripoare-Perișani) necesar pomenirii unui eveniment din istoria neamului;
2.
Locul sfințit, oficial, de arhiereul locului, în prezența unui ministru din Guvernul României
primește un gir religios și laic. Este asumat, anual, prin manifestarea cultural-spirituală evenimentul ce
căzuse într-o uitare... suspectă;
3.
Consiliul Județean Vâlcea a asumat, prin votul unanim al consilierilor, Statutul Județului și
anexa acțiunilor culturale „minimale,” asumând Posada 1330 și cinstirea ei, în numele românilor, care nu o
celebrau în niciun loc, printr-un ritual anume;
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4.
Localitatea Perișani, prin Consiliul local și Primar, au preluat evenimentul și au luat
Hotărârea să-l declare ca zi de sărbătoare a comunității; în această zi se desfășoară o ședință de consiliu
omagială;
5.
Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, prin filiala Vâlcea a reușit să dea
Posadei 1330 o cinstire anuală, cu onor militar, lărgind orizontul de cuprindere al evenimentului la spațiul
național;
6.
Anual, o procesiune între Primărie și monumentul din Pripoare, adună mai mulți primari,
cu eșarfe tricolore, alături de demnitarii județului (s-au semnalat prezențele Președintelui, vicepreședinților, a
multor consilieri județeni , a Prefectului ) ;
7.
Preocuparea pentru un monument reprezentativ, a dat locului un Basarab I, realizat de
artistul Sergiu Săliște, iar în holul Arhivelor Statului-Serviciul Județean Vâlcea, se află macheta Posadei
dăruită de artistul Aurel Constantin Zorlescu. Donată, într-o colecție mai mare, Bibliotecii Județene în 2004,
dar din 2008 mutată la Arhive. (implicarea Primăriei Perișani a dus la scurtarea duratelor acestor realizări
deosebite!);
8.
Instituțiile județene au ocazionat, mese rotunde, simpozioane, adăugând manifestărilor
organizate de localitatea Perișani, un plus de strălucire. Media locală, regională și națională, au dus
manifestările dedicate Posadei în informarea cotidiană; revistele locale, noi cărți editate. Buletinele
informative adaugă noi informații în bazele de date ale... procesului recuperator;
9.
Dezbaterea asupra Posadei a determinat noi eforturi de cercetare, un interes special,
manifest prin studii, articole, precum și antrenarea tinerilor cercetători (vezi practica în teren a studenților
Universității Craiova, îndrumați de profesorii lor remarcabili!). Inițiativa filialei vâlcene a Cultului Eroilor,
fiind factorul mobilizator, de care s-a contaminat și localitatea Perișani;
Preocupările de după 2010, exceptând finalizarea Monumentului, exced obiectivul care a animat Cj,
apoi R.G.M.D. Reduta propusă în 2000, fusese câștigată deja în 2010 și preocuparea tuturor, în continuare, o
circumscriem trăirii, anuale, a evenimentului, în contextul zilei localității Perișani. Este, fără tăgadă,
importantă repetiția semnificației și importanței acelui moment în istoria neamului pentru că în scenă intră
mereu neinițiații în dragostea de loc, de neam, de țară. Reamintim aici ce ne-a trimis... la lupta noastră în
proiectul Posada pentru a încerca să sugerăm cum să ne apărăm mai departe citadela câștigată cu eforturile
atâtor oameni. O facem, știind că o construcție se poate strica, cel mai ades, din interior, atunci când nu-l mai
locuim cu toată dragostea. Fără interesul celor din imediata apropiere locul se ascunde... Fără ritualul care
creează reflexe și fixează neșters în conștiință un fapt adevărat, nu vom putea ține ștafeta între generații. Iată
de ce credem că trebuie să operăm cu adevărul asumat fără improvizații și sentințe partizane și să-l definim
corect, pe înțelesul oamenilor. Acest lucru vrem să-l facem aici.
Introducerea „Posadei 1330” pe agenda unor proiecte cultural-spirituale s-a făcut într-un context dat
și ca manifestare a unei atitudini : Directiva Consiliului Europei și modul de rescriere, părtinitoare, a
manualelor alternative de istorie. Ne propuneam să relansăm o dezbatere asupra unei bătălii foarte
importante, căreia semnificațiile îi erau mai mult ascunse, parcă servind alte demonstrații, necesare unei
rescrieri, cu o țintă anume, a istoriei:
1. Ne-am propus să consacrăm un loc pipăibil, ca unul vorbitor de toate locurile posibile ale
confruntării, indiferent unde s-ar afla el, ca un fel de ceva clar precizat, în numele necunoscutului, care își
cere dreptul la pomenire. Nu ne-am propus niciodată să impunem Perișanii ca loc al Posadei! Spiritul care ne
anima a fost acela să dăm tuturor românilor (între care sunt și perișăneni, lovișteni, vâlcenii, olteni...) Posada
1330, ca un moment de glorie și de mândrie;
2. De ce am ales locul, aici la Pripoare-Perișani? Argumentele îl recomandau ca reprezentativ, din
foarte multe motive : locul se afla pe Calea Mare; aici toponimia vorbește despre locul îngust de trecere:
Pripoare; Drumurile importante (o știm de la romani!) erau apărate de ... castre, și pe acest drum sunt castre
construite de Imperiul Romei, dovedind vechimea lui; locul este marcat explicit de multe confruntări armate
între imperii (habsburgii vs. Otomani, după sec. al XVIII-lea, de exemplu !) chiar în secolele al XVII și al
XVIII-lea, iar o cetate își păstrase ruinele până decurând. Argumentele istorice dădeau o credibilitate în plus
ipotezei acestei localizări.
3. Disponibilitatea locului, care propune evenimentul, spre a fi expus în largul țării celei mari, era
maximă. Ea se manifestase explicit, prin ridicarea troiței. Localnicii cred cu tărie, ca toți aceia care iubesc
istoria și neamul, că Posada lor, este a tuturor românilor și nu avem voie să nu le respectăm credința. Pentru
ei este important să retrăiască prin pomenire, așa cum știu ei, alături de toți eroii știuți și neștiuți, lecțiile de
istorie. În aceeași notă trebuie să salutăm, orice inițiativă, de oriunde se va mai asuma aceeași bătălie și se
vor oficia pomeniri, se vor consacra evenimente culturale Posadei 1330. Cum ne bucurăm că sunt mai multe
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localități care își asumă întâietatea Imnului Național (unde s-a cântat prima dată!). Că nunta cosmică, a avut
loc în mii de locuri, pe unde s-au găsit variante ale Mioriței, tocmai pentru a ne arăta uniți și în crez!
4. Consacrarea, prin sfințirea locului de către arhiereul eparhial, P.S. Gherasim Cristea, confom
canonului Bisericii Ortodoxe Române, am promovat-o și cu scopul unei sublinieri speciale. Bătălia de la
Posada 1330 a avut și un marcat caracter de cruciadă împotriva schismaticilor (ca un...„Atentat al Apusului
Catolic”, ne sugerează pr. Dumitru Bălașa, cel care ne-a indus, prin influența sa, atitudinea !);
5. Am încercat să subliniem caracterul epocii , de plin ev mediu, în care războaiele nu erau
interetnice și că punerea față în față într-un război a maghiarilor cu românii este o eroare grosolană. Că
„războiul întregului popor” (fetișizat cu... oastea cea mare!) este o manipulare (evident pozitivă, pentru
impunerea unei soluții, în alt moment istoric!), pentru vremea când oștile regale aveau cavaleri profesioniști,
după cum se consemnează mercenarii angajați cu soldă, chiar în acel an, pe la Velbujd!;
6. Manifestările, folosind evenimentul cu participarea responsabililor administrativi, doream să
privească prezentul, dar și perspectiva locală de dezvoltare a locului, a zonei. Lucru foarte bine înțeles de
Comuna Perișani, pregnant după 2004. Manifestările dedicate „Nedeii” de la Titești și proiectelor „Pons
Vetus” de la Câineni nu au avut, din păcate, aceeași șansă! Așa explicăm diversitatea actorilor participanți
de-a lungul anilor și temele simpozioanelor, meselor rotunde;
7. Evenimentul nu își putea câștiga participarea tinerilor, dacă școala, sportul local, organizațiile cu
tineri (vezi „Cercetașii României”) nu ar fi fost stimulată și asistată permanent. Pe lângă eforturile exemplare
ale localității Perișani amintim aici mai multe descinderi ale Societății Culturale Anton Pann, ale Academiei
Olimpice a sportului, ale cercetașilor, etc.
8. Mediatizarea făcută a atras atenția asupra localității Perișani, asupra Posadei 1330, evenimentul
devenit un brand, adică o marcă înregistrată demult, care acum își cere anual pavoazul de sărbătoare.
Se impune aici precizarea că numele celor implicați în acest proiect este foarte mare și faptul că
energia tuturor, vorbeam de șuvoiul aceluiași spirit al locului, a făcut posibilă reușita. Fiecare susținător,
indiferent de contribuția efectivă poate să spună cu deplin temei, că a luptat la Posada cea nouă, de la
Pripoare-Perișani și a învins uitarea, ori poate un gând vrăjmaș. Reduta fiind câștigată, trebuie apărată,
cunoscându-i importanța în noul sistem de apărare, pentru că această luptă nu se termină niciodată, doar își
reînnoiește oștenii.

Embleme ale mântuirii românești
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Mihai Eminescu – Episcopia Vâlcii
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