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RAPORT 2016
Cercul „România : Grădina Maicii Domnului”, cerc informal constituit în 2001, în Râmnicu Vâlcea,
numit și „Cercul de la Râmnic”, prezintă anual un „raport” asupra acțiunilor inițiate și/sau al acelora la
care a fost partener, ori doar susținător.
Semnul anului 2016 a fost CENTENARUL. Suta de ani de la înțelepciunea unei decizii hotărâtoare în asumarea unei jertfe de sânge, alături de Antanta!- de-a ne angaja în războiul reîntregirii
vetrei neamului românesc, despărțită de istorie între imperiile potrivnice. Aducerea aminte asupra
eroismului românesc la împlinirea veacului de la intrarea României în marele război, al reîntregirii, a fost
obiectivul principal al cercului. Consecvent misiunii asumate : scoaterea din ascunderea orbirii noastre a
chipului frumos al țării și a sufletului ei - de-o cumințenie și o dumnezeiască respirație, atât de des
pângărit, și de lepădat, în hulirea neamului nostru, atât de încercat de nevoiile cotidiene; cinstirea marilor
personalități și a marilor momente din istoria țării; inițierea și susținerea unor atitudini de restabilire a
unor repere existențiale, pentru adevărul necesar drumului în matca seculară, cu același glas al pământului
și al moșilor întemeietori. În acest spirit ne-am aflat în prim-planul multor acțiuni asumate instituțional,
ori venind ca inițiative ale societății civile. Amintim câteva : Anul „Constantin Brâncuși”, la 140 de ani
de la nașterea sculptorului; Anul „Antim Ivreanul”, la trei veacuri de la martirajul său. (Aici trebuie
salutată hotărârea Bisericii Ortodoxe Române de-a cinsti pe Sfântul Antim Ivireanul, dar să ne
exprimăm și nedumerirea: de ce Statul Român, prin intelighenția sa laică , a uitat de groaznicul
sfârșit al martirilor Cantacuzini ? La împlinirea celor trei veacuri – 9 iunie 1716!- de la moartea
domnitorului Ștefan Cantacuzino, a stolnicului și cărturarului Constantin Cantacuzino, a
spătarului și multi ctitorului Mihai Cantacuzino, a boierului Radu Dudescu, patria română, slujită
de ei până la sacrificiu, avea datoria să-și aducă aminte, prin cei responsabili și nepărtinitori în
fața istoriei. Un administrator plătit al Culturii, vreun galonat Institut Cultural... să nu fi avut în
vedere acest fapt?) Simultan acestor proiecte naționale, am acționat în continuitatea proiectelor
începute anterior și lansate în spațiul public: canonizarea sfinților români (de actualitate și maximă
urgență, aflându-se Mircea cel Mare (cel Bătrân), care doar peste un an, 30 ianuarie 2018, împlinește 6
secole de la înveșnicirea lui la Mănăstirea Cozia!); scoaterea din ascundere a marilor personalități,
simboluri ale rezistenței în perioada rătăcirii atee (Partizanii din munți, sfinții... închisorilor, diaspora
luptătoare!), ocultate de regimurile potrivnice și de uitarea inoculată. „Academia de sub pământ” de la
Ocnele Mari și Festivalul Național, dedicat lui Vasile Militaru, cinstirea personalităților: Lucian Blaga,
Mircea Eliade, Dumitru Drăghicescu, fiind în agenda noastră anuală; susținerea dezbaterii în problema
istoriei noastre vechi și lupta permanentă pentru rescrierea unei istorii dezbărate de judecăți și adevăruri
impuse geo-politic (ideea dacistă, Posada 1330, continuitatea crezului creștin-ortodox, legitimitatea
devenirii noastre istorice (Mica unire, Independența, Războiul de reîntregire, Urgia roșie, 1989, tranziția
către... unde și către ce?, etc.); încurajarea actului de creație în rândul tinerilor și al celor constituiți în
ONG-uri militante pentru un nou suflu cultural (Vezi „Vâlcea Colț de Rai”); promovarea unui spirit critic
și a unei atitudini împotriva unor acțiuni, proiecte, idei, care vin pe contrasensul eticii și misiunii asumate
de cerc (denigrarea poporului român, a patriei, a nației, a marilor personalități; monopolizarea unor
adevăruri, cel mai ades împrumuturi cu direcții și sensuri bine țintite, ca vaccinuri universal valabile și
băgate obligatoriu sub pielea noastră, neintegrabilă altfel; promovarea imaginii frumoase a țării prin
difuzarea permanentă în rețeaua informatică la dispoziție, a zecii de mii de fotografii și redistriduirea,
după caz, a celor primite.
Anul 2016 s-a aflat la distanța unui jubileu de la începerea lucrărilor în Amenajarea „Lotru”, în 1966,
o adevărată minune a tehnicii, lumii moderne. Într-o amnezie generală am încercat semnificarea acestui
fapt. Viorel Popescu a editat câteva cărți de aducere aminte, iar noi am publicat în rev. Curtea de la Argeș,
un fel de remember, cu ajutorul lui Gheorghe Păun. Excursia organizată cu As. „Seniorii” pe Valea
Lotrului și mai multe trasee... foto, au fost dedicate și acestui fapt.
Între partenerii noștri permanenți și cei mai activi enumerăm aici : Asociația Națională Cultul Eroilor
„Regina Maria”- Filiala Vâlcea, Forumul Cultural al orașului Călimănești, Asociația „Seniorii”,
Societatea Culturală „Anton Pann”, Forumul Cultural al Râmnicului, Clubul de Turism Ecologic Montan
„Lotru”, cărora le adăugăm, din afara județului: Clubul Iubitorilor de Cultură din Curtea de Argeș,
Fundația „Origini” din Buzău, întreaga mișcare pro-Brâncuși a municipiului Târgu Jiu. Media culturală și
cea a ... paralelei... 45, cu Târgu Jiu, Horezu, Râmnicu Vâlcea, Curtea de Argeș, Târgoviște, Ploiești,
Buzău ne-a fost un aliat prețios. Numim aici revistele care ne-au publicat mesajele: Brâncuși, Caietele
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Columna, Portal-Măiastra, Cultura Vâlceană, Povestea Vorbii 21 , Forum, Memoria Slovelor, Curtea de
la Argeș ș.a. Canalele de televiziune, locale, regionale și naționale (Vâlcea UNU, ETALON, VTV, TVR3
Craiova, DIGI 24) au dus mesajul nostru departe, iar cărțile lansate consemnează și ele urmele trecerii
prin timp ale cercului nostru. Ne-am bucurat de parteneriatul public-privat prin susținerea de care ne-am
bucurat din partea unor instituții publice : biblioteci județene (Vâlcea, Gorj, Argeș), municipale ,
orășenești și comunale (Curtea de Argeș, Drăgășani, Horezu, Călimănești, Băbeni, Ocnele Mari, Câineni,
Galicea, Voineasa, Perișani, Costești, Grădiștea, Dănicei, Berislăvești, Păușești-Măglași, Stroiești, Tetoiu,
Vlădești), case de cultură și cămine culturale, Arhivele Statului-Serviciul județean –Vâlcea, Muzeul
Județean. O mențiune specială facem pentru parteneriatul cu Arhiepiscopia Râmnicului în buna tradiție
stabilită de la început cu IPS Gherasim Cristea (inclusiv în ceea ce privește stabilirea unor proiecte...!) și
care acum în noua arhipăstorire se continuă fructuos. Multe mănăstiri ne-au găzduit acțiunile : Arnota,
Bistrița, Cozia, Cornet, Horezu, Ostrov și chiar centrul eparhial din Râmnic. În afara județului am fost
organizatori (co-organizatori și participanți!) de acțiuni la mănăstirile : Curtea de Argeș, Aninoasa,
Cotmeana, Cămărășeasca, Lainici, Polovragi, Remeți, Sinaia, cât și de comemorări dedicate eroilor și
unor mari personalități în locuri reprezentative : Pasul Vâlcan, „Calea Eroilor”- Târgu Jiu, Valea Oltului
(Câineni), În Munții Făgăraș (Coți), Mateiaș-Câpulung, Alba Iulia, Șelimbăr, Sântimbru, Făgăraș,
Nucșoara, Arnota, Câmpeni, Abrud, Țebea, Buzău, Vălenii de Munte, Perișani-Posada etc. Fără o dăruire
specială toate intențiile noastre ar fi rămas datorii neîmplinite. Aducem mulțumiri speciale unor
membrilor de-ai noștri și le consemnăm aici numele, să scoatem din anonimat o trudă mai mereu
neobservată după o vreme: Eugen Petrescu, Petre Simion Cichirdan, Gheorghe Păun, Dumitru Bondoc,
Constantin Mănescu, Nicolae Daneș, Ion Frântu, Gheorghe Sporiș, Iulian Cazacu, Fenia Driva, Gheorghe
Cărbunescu, Ștefan Stăiculescu, Ion Mocioi, Zenovie Cârlugea, Ilie Gorjanu, Petre Vețeleanu, Marian
Pătrașcu, Dumitru Zamfira, Ilorian Păunoiu (Ϯ), Valentin Smedescu, Violeta Perianu, Ilie Fârtat, Violeta
Scrociob, Emil Catrinoiu, Nicolae-State Burluși, Nicolae Moga, Codruț Scurtu, Alina și Mihai Marian
Sporiș, Ion Sorin Dumitrescu, Constantin Lazăr, Ovidiu Mihail Stângă, Ioan Ciungara, Viorica Hanaru,
Ion Nălbitoru, Florea Florinel, Mona Vâlceanu, Vasile Ponea, Ion Popescu Brădiceni, Sorin Lory Buliga.
Adăugăm, în continuare, o succintă prezentare a calendarului acțiunilor noastre în anul 2016.
Agenda 2016:
Ianuarie : 1-3 /A plecat la ceruri Nicolae Sporiș, membru fondator al Cercului. Pelerinaj pe la cimitirele
militare din Ploiești (Bolovanu), București (Ghencea Militar), prezentarea necrologului, vezi articol
dedicat în buletin!;
6.01 Boboteaza la Schitul Cornet-Vâlcea;
8.01 Bibl. Jud. Organizare festivitate de premiere la concursul „Vâlcea colț de rai”;
13.01 La Bibl. Jud. (BJAI) Cu partenerii : Soc. Culturală „Anton Pann”, Cenaclul „Petale”, Cultul
Eroilor, Editura Fortuna, finalizăm agenda pentru Ziua Culturii Naționale, privind premierea Concursului
Județean;
14.01 Lansare carte, autor Nicolae Melinescu (BJAI) în parteneriat cu Soc Culturală „Anton Pann” (A.P),
eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale;
15.01 Ziua Culturii Române. La BJAI premiem 150 de copii, din 22 localități ale județului, în cadrul
concursului „Vâlcea colț de rai”, organizat împreună cu BJAI, prin BIBLIONET (Valentin Smedescu);
16.01 Dezvelire la ARHIEPISCOPIA Râmnicului a bustului Mihai Eminescu – autor Paul Popescu;
21.01 Arhivele Statului- Serviciul județean : „Mica Unire”, moderăm evenimentul;
22.01 Seminarul „Sf. Nicolae” Rm. Vâlcea cuvântul nostru despre „Mica Unire”;
26.01 La As. „Seniorii”, mesajul nostru pentru „Mica Unire”;
27.01 La cenaclul „Petale” vorbim despre „Ion Minulescu”;
28.01 La Forum, discuții, în contradictoriu, despre evenimentele lunii (vezi derapajele de la Arhive,
amendate public în revistele de cultură!);
31.01 Parastasul lui Mircea cel Mare, la Cozia. Un punct de vedere, public, privind schimbarea,
neanunțată a unei obișnuințe la dialog;
Februarie: 01/Discuții pentru redactare Buletinului RGMD 2015;
02.02 Dezbateri asupra lui Vintilă Horia (Dumnezeu s-a născut în exil!), la As. „Seniorii”;
07.02 S-a finalizat, în format electronic, Buletinul RGMD și începem distribuirea publică pe NET;
09.02 La BJAI se lansează carte (G.Voica și dr Ioanițescu), prezentăm autorii și subliniem meritele, după
ce studiasem în prealabil cărțile;
16.02 La „Seniori” și „Forum”, împreună cu Ștefan Stăiculescu, vorbim despre C. Brâncuși la ...140 de
ani de la naștere;
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17.02 La BJAI, cu invitații de la Târgu Jiu (membrii cercului nostru : Ion Mocioi, Adina Andrițoiu, Sorin
Buliga!) organizăm un SIMPOZION dedicat lui Constantin Brâncuși;
18-20. 02 În drum spre Târgu Jiu trecem prin Oltenia de sub Munte cu popasuri și dialoguri pe la
Mănăstirea Bistrița, Hurezi, Horezu, Polovragi, Tg. Cărbunești, Tg. Jiu. Expoziții tematice ale UAP,
colocviile Brâncuși. Ziua de 19 Februarie a fost decretată Zi Națională Constantin Brâncuși ; Sedință
festivă la Teatrul „Elvira Godeanu” expoziție la Muzeul Județean, Colocviile la Univ „Constantin
Brâncuși”; despre evenimente am relatat în revistele noastre și cele amintite;
23.02 La „Seniorii” am prezentat cele petrecute la ... Tg. Jiu;
24.02 S-a prezentat, public, în format tipărit, Buletinul RGMD;
25.02 Adunarea Generală a Forumului; Am prezentat punctul nostru de vedere, în totală divergență, cu
concluzile festiviste;
Martie: 01/Mărțișorul, un obicei tradițional specific românilor; împărțim mărțișoare și facem vorbire
despre simbol în spațiul virtual;
02.03 Începem un serial de cca 20 de emisiuni la TV Vâlcea UNU cu Paul Brenoaia, pe teme culturale și
atitudine civică;
04-05. 03 Traseu pe Valea Lotrului; Ce se mai întâmplă cu turismul și ONG-urile din domeniul turismului
și ecologiei? (Împreună cu Gh. Sporiș și Petre Cichirdan!);
07.03 Interviu la TV DIGI 24 privind Amenajarea Hidroenergetică a OLTULUI;
08.03 Sărbătorim FEMEIA, interviu la TV VL. UNU;
09.03 Discuții cu președintele Consiliului Județean, privind evaluarea Managementului la Muzeul
Județean; Acceptăm participarea la evaluare;
12.03 Parastas la Mănăstirea Lainici (anual se desfășoară evenimentul la vreo mănăstire, din inițiativa
membrilor noștri, din Gorj și Vâlcea!), dedicat lui Constantin Brâncuși; Traseu prin Oltenia de sub munte:
Sadu-Bumbești-Novaci-Baia de Fier-Polovragi- Vaideeni;
15.03 Prezentare eveniment, Lainici 2016 (s-a exprimat dorința permanetizării evenimentului nostru
itinerant, la Mănăstirea Lainici!), la As. „Seniorii”;
16.03 Evaluare Management Muzeul Județean, într-o comisie națională; Delegație la Mitropolia Olteniei,
pentru tatonarea organizării unui pelerinaj la Montparnas, în 2017 pentru parastasul de 60 de ani de la
moartea lui Constantin Brâncuși (Mocioi, Cărbunescu, Stăiculescu);
17.03 Adunare generală la Asociația „Seniorii”;
25. 03 La Pitești (Bibl. Jud) Aninoasa (Mănăstire) și Nușcoara – simpozion, lansare cărți, reviste; o rugă
și o cină de taină în faptul serii, despre MIRCEA ELIADE. Un articol detaliază bucuriile și frustrările;
Aprilie: 02-05/Înregistrări TV, articole pentru revistele din Gorj, Vâlcea, Argeș, post-evenimente, ca
poziționări atitudinale;
09-10. 04 Traseu Mănăstirea Stânișoara și Valea Olăneștiului;
12.04 Stabilire detalii de vizită a Țării Loviștei, pentru As. Seniorii, în perspectiva unei excursii de-o zi,
în coordonarea noastră;
15.04 Te Deum pentru Sf. Antim Ivireanul și Simpozion Național la Arhiepiscopia Râmnicului;
16-18 La Voineasa să ne lămurim asupra relației PRIMĂRIE-STAȚIUNE TURISTICĂ; vezi articol din
Buletin despre acest subiect;
22-24. 04 Voineasa, Mălaia. Floriile : postăm flori și semnificăm sărbătoarea pe NET;
26.o4 La Seniori ultimile detalii organizatorice pentru excursia din Loviște;
30.o4 Traseu prin Muntenia de sub Munte: Curte de Argeș-Domnești-Câmpulung-Târgoviște-Ploiești;
Mai : 01/ Sf. Paște, la Ploiești, Parcul Bucov;
06.05 Izvorul Tămăduirii, Costești-Vâlcea, Lansare de carte Dumitru Bondoc, în cadrul zilelor localității;
Poetului filosof : Lucian Blaga (d.6 Mai 1961- acum 55 de ani!), omagiul nostru UN DIALOG virtual cu
100 de ... replici! (urmează a fi publicate!);
09.05 Dezvelirea Monumentului cu vulturul (donație col. Giurcă) în fața Școlii de Geniu din Rm. Vâlcea
„Panait Donici”, eveniment organizat de „Cultul Eroilor” și dedicat Zilei Victoriei cu tripla ei
semnificație;
10.05 La As. „Seniorii” despre semnificația Zilei Victoriei și a celei de 10 Mai;
12.05 Finalizare carte „Călător prin țara mea”, pregătită pentru lansare la „Lira Litoralului 2016”;
13.05 Excursia prin Loviște pe itinerarul : Cornet-Mănăstiri (Băiașu-Blănoi- Gruiu Lupului)- Biserică
Proieni- bisericuțe de lemn (Mălaia și Ciunget)- Biserică Ciungetu. Am avut tot sprijinul stareților și
preoților parohiilor și implicarea deosebită a membrilor noștri : Capșa Marinela, Gh. Cărbunescu, Nicolae
Daneș/ au fost prezente 54 de persoane;
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17.05 La „Seniori” s-a vorbit despre victoria de la Rovine, din 17 Mai 1395, cea cu izbânda cea mare a lui
Mircea cel Mare; concluzii după traseul loviștean; la BJAI s-a lansat, în cadrul „Rotonda Plopilor
Aprinși” traducerea romanului „Ultimul eretic” ( din spaniolă);
19.05 La BJAI, dublu eveniment dedicat lui Antim Ivireanul și lansării unei cărți a lui Sergiu Cioiu (un
articol din buletin este dedicat evenimentului!);
20.05 Ziua orașelor Rm Vâlcea și Călimănești. Ședințe festive și Te Deum la Cozia;
24.05 As.„Seniorii”, concluzii post evenimente și ... solicitări de articole care să le semnifice;
27-27.05 Traseu Sibiu-Sebeș-Deva-Hunedoara;
28.05 Zilele localității Galicea- Vâlcea. Recuperarea lui Teodosie Rudeanu;
Iunie: 01/ Să trăiască copiii lumii! – mesaje în rețeaua virtuală!;
03. 06 București, Univ. Politehnică: trei veacuri de la Gottfried Leibniz;
07.06 As. „Seniorii” se discută despre Frantz Kafka și Tristan Tzara;
09.06 Ziua Eroilor și Înălțării, cu evenimente la cimitirele eroilor din Râmnic și Călinești; Uităm de
martirii Cantacuzini!
11.06 Cocoșul de Horezu. Arhiva anuală a ... târgului. Postări foto pe internet;
12.06 Festivalul Bujorului de munte. Pe muntele Fratoșteanu (din Munții Latoriței); Foto și postări;
14.06 As. „Seniorii” Dezbateri despre Nicolae Iorga și Mihai Eminescu;Lansăm ideea unui APEL adresat
Congresului de la Buzău, pentru susținerea campaniei de achiziționare a „Cumințeniei pământului”Seniorii, Forumul, A.P-ul, sunt de acord!; în Buletin prezentăm mesajul adresat plenului Congresului în
data de 7 Iulie, ora 11.oo;
19-20.06 Rusaliile și ziua de hram a Coziei, participăm la slujbă!;
22-27.06 Participăm la „Lira litoralului” împreună cu Clubul „Lotru”. Organizăm o expoziție foto (cu
tematică montană!), lansăm „Călător prin țara mea”, participăm la serbarea iei românești și transmitem
mesaje participanților veniți din țară : București, Dâmbovița, Tulcea, Constanța, Neamț, Suceava, Sibiu și
Vâlcea;
29.06 Traseu pe Transalpina: Rm. Vâlcea-Horezu-Novaci-Rânca-Ob.Lotrului- Voineasa-BrezoiCălimănești (se anexează reportajul în ... Buletin!) iar fotografiile, comentate, s-au remis în rețeaua
FaceBook;
Iulie: 02/ Ziua lui Ștefan cel Mare. Traseu pe TRANSALPINA pe ruta : Robești-Sibiu-Sebeș (Lancrăm)Șugag- Oașa –Ob. Lotrului- Rânca- Novaci- Polovragi-Horezu- Râmnicu Vâlcea. Cu foto și reportaj;
06-10.07 Periplu prin Muntenia; Congresul Fundației „Origini Carpatice” de la Buzău. Lansare APEL,
intervenție, pe secțiuni cu tema... „Cumințenia Pământului” (se anexează în ... Buletin!). Am participat ca
membrii ai cercului: Ștefan Stăiculescu, Ion Mocioi, Mihai Sporiș, George Rotaru, Constantin Mănescu,
Nicolae Dinescu;
12.07 As.„Seniori”, concluzii după Congresul de la Buzău; Festivalul Național „Vasile Militaru” de la
Ocnele Mari; precizăm că în „Academia de sub pământ” de la Ocnele Mari, anul acesta a îndeplnit
condițiile Mircea Eliade (simpozion la Pitești, pomeniri la Cotmeana și Aninoasa, articole recuperatoare
dedicate, în revistele de cultură și existența unei legi abuzive împotriva-i)!;
16-17.07 Traseu Castelul Huniazilor, Densuș, Grădiștea Muncelului;
20.07 Nedeia Țării Loviștei : Târgul de Sfântul Ilie de la Titești (Foto, postări pe NET!);
28.07 Arhivele Statului- Serviciul Județean Vâlcea: „Ziua Imnului Național”, moderator Ilie Gorjan;
31.07 Ziua dedicată pr. Dumitru Bălașa, la Mănăstirea Cozia; Transalpina, pe traseul: Voineasa -Ob.
Lotrului- Rânca- Baia de Fier- Polovrgi- Horezu (cu foto și postări!);
August : 02/Drumeție în Munții Lotrului (foto, postări);
06-08.08 Sibiu, Festivalul Munților (foto, postări);
07-20.08 J.O de vară de la Rio de Janeiro... Vezi articolul cu concluziile, din Buletin;
22.08 Traseu TRANSFĂGĂRĂȘAN pe itinerarul : Tălmaciu-Avrig-Cârța-Bâlea- Vidraru-Curtea de
Argeș-Rm. Vâlcea.(Vezi articolul dedicat „enigmei” Transfăgărășanului din Buletin și foto postate pe
NET!);
Septembrie : 04/Traseu :Sibiu-Lancrăm-Alba Iulia- Remeți (foto, postări, comentarii pe NET!);
08-09.09 Traseu prin Apuseni : Sibiu-Cluj-Huedin –TRANSURSOAIA (Poiana lui Horia- Abrud- Valea
Arieșului !)- Arieșeni- Poiana Călineasa-Scărișoara-Izbucul Tăuz- Câmpeni-Roșia Montană-Zlatna- Alba
Iulia...(foto, postări, comentarii!);
13.09 Călimănești-Mănăstirea Ostrov, Manifestările anuale dedicate Sf. Neagoe Basarab (organizator
Fenia Driva de la Forum Călimănești!);
20.09 As. „Seniorii” concluziile privind excursia din Delta Dunării și organizarea unei acțiuni pentru ...
Basarabia;
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24.09 Mesajul Cercului România „Grădina: Maicii Domnului” (RGMD) la praznicul Sf. Antim Ivireanul;
25-28.09 Traseu pe Olt în jos (Râmnic-Drăgășani-Slatina-Caracăl- Izbiceni (cu foto, postări,
comentarii!);
Octombrie : 02.10/În munții Coți (Făgărașul vâlcean) la sfințirea crucii ridicată de Cultul Eroilor (filiala
vâlceană) la centenarul morții eroului: general David Praporgescu (s-a dedicat un articol special în...
Buletin!)
09.10 La Voineasa pentru un contact cu... Primăria;
10.10 La Curtea de Argeș pentru lansarea... proiectului de țară: „Cumpăna României”, de Călin
Georgescu;
11.10 As. „Seniorii” Despre primul Război Mondial, cel al reîntregirii vetrei românilor;
12.10 Discuții exploratorii, despre cultură, mediu, turism cu primarii Văii Lotrului (Brezoi și Voineasa),
cu factori implicați în turism și planificarea Adunării Generale a CTEM „Lotru”- Voineasa (Petre
Cichirdan, Mihai Sporiș, Florea Florinel, Gh. Sporiș);
13.10 Câineni : Simpozion și onoruri militare dedicate gen. David Praporgescu, la centenarul morții sale
eroice (ANCE- Cultul Eroilor-filiala vâlceană, principal organizator);
14-16.10 Traseu spre Banat (Timișoara, desemnată „capitală culturală” a Europei pentru anul 2021!), cu
trecere pe Valea Jiului (unde a fost rănit mortal gen. Dragalina) și prin Caransebeș (unde generalul are un
monument reprezentativ!); Vizita și înregistrări foto ale Timișoarei pentru postări, comentarii, etc.);
25-28.10 La Târgu Jiu, pentru centenarul eroilor, și 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși
(colocvii, expoziții, mese rotunde, pelerinaj, ceremonii militare – articole pentru reviste, foto pe NET,
comentarii, atitudini. Vezi articol din... Buletin!);
Noiembrie : 01/ As. „Seniorii”, concluzii după manifestările de la Târgu Jiu, unde am fost prezenți: Șt.
Stăiculescu, P. Cichirdan, M. Sporiș, Ctin. Zărnescu, și gorjenii , membri ai cercului nostru;
03.11 În Țara Făgărașului și pe valea Hârtibaciului, pe urmele lui Nicolae Suciu (Discuții cu primarul
comunei Cincu : Aurel Suciu!); vezi articol în ... Buletin!
06.11 Prin Sibiu, în căutarea unor simboluri (foto, postări, comentarii pe... NET!);
08.11 Hramul Bisericii din Robești (Monument istoric cu pictura curățată. În 2017 biserica face
bicentenarul și se va resfinți!); foto, postări și comentarii pe NET, pentru pregătirea evenimentului;
11-13.11 Adunarea generală și Festivalul Munților organizate la Voineasa de CTEM-Lotru (Au participat
cluburi din țară. Vezi articolul de fond din... Buletin!); Petre Cichirdan în acțiune la... Cernăuți (vezi
arhiva electronică și revista on-line „Ars-Mundi”);
15.11 BJAI : Liga Scriitorilor-filiala Vâlcea, lansează revista „Memoria slovelor”. Intervenim în legătură
cu „140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși”; Vezi și articolul nostru din revista aceasta, dedicat
lui Constantin Brâncuși;
18.11 La BJAI, Claudiu Fuiorea își lansează o carte și participăm la ... prezentare;
22.11 La BJAI : „ O sută de ani de la marele război”, o prezentare in memoriam unor eroi concreți și o
expunere a cauzalității, de către Forum (prin Gh. Dumitrașcu). Intervenim pentru a sublinia rolul Reginei
Maria a României, multă vreme ocultat;
23.11 La Cenaclul „Petale” este omagiat George Țărnea;
23-30.11 Jurizăm pentru concursul „Vâlcea colț de rai”, care se va finaliza pe 13 Ianuarie 2017, cu gala
premierii;
Decembrie : 01/ La Alba Iulia am urmărit evenimentele, cu ochi critici, în perspectiva centenarului Zilei
Zilelor de peste doi ani (Ceremonial militar, pavoazare, depunere coroane, muzee, participare, etc.);
03.12 La Mănăstirea Arnota și la Troița eroilor partizani, prin Asociația „Cultul Eroilor”(filiala vâlceană)
s-a oficiat un Te Deum și o agapă de pomenire. (participanți: București, Craiova, Sibiu și din județul
Vâlcea)
07.12 As. „Seniorii”, bilanț anual (revista);
08.12 BJAI, Lansare de carte „Crucea de pe Caraiman” (dedicată CENTENARULUI... războiului
reîntregiri!);
12.12 Sfințire TROIȚĂ, la BIS „Toți sfinții”, pentru ... eroii slovelor scrise (tipografii) în legătură cu anul
Antim Ivireanul;
13.12 As. „Seniorii”... comemorări profesori (Drugan C-tin, Florescu Vergil plecați în eternitate!);
15.12 Bibl. AE Baconski, Câlimănești: Ziua Bibliotecii (lansare de carte :„Destine Cantacuzine” de Fenia
Driva); Am recuperat public omisiunea privind CANTACUZINII – în 15 Dec.1951 decedase și Ioana
Cantacuzino, înmormântată la Călimănești.
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Am trecut lume prin tine

Am intrat în timp într-un început de an, în 17 ianuarie, 1932. Tânăra familie a lui Nicolae și Ioana
Sporiș, părinții mei din satul Robești al comunei Câineni, de pe Valea Oltului, îmi va fi dat în păstrare
numele de Nicolae, să-mi fie spiritul dominant, al unui patron învingător și altruist, să mă însoțească în
misiunea mea prin lume. Piatra Picuiul natal, din munții Lotrului îmi va fi dat un fel tenace și ambiția dea urca, perseverent în fiecare zi a creației de sine. Școala din sat, gimnaziul râmnicean la „Căpitan
Nicolae Pleșoianu”, Șantierul național de la Salva-Vișeu, liceul, studiile militare, pregătirea pentru
înnoirea corpului diplomatic românesc, studiile juridice la Facultatea de drept a Universității din
București au fost pași obligatorii să pot împlinii misiunea vieții: să-mi slujesc, cu credință, țara și neamul,
să devin un „nenea”, ca model de conduită fraților și surorilor care mi-au urmat în familie – patru băieți
și trei fete!- de care sunt mândru și pe care i-am iubit și îndrumat. Apoi, în tradiția moșnenească mi-am
tocmit familia, însoțindu-mă cu Elena Spătaru din Pașcani să putem da neamului românesc, oșteni la
propriu, fiii noștri Cornelius și Ovidiu, devenind ofițeri superiori pentru marina țării. Acum când depun
bilanțul unei vieți aproape rotundă, către 84 de ani, vin la raport și nepoții Andreea și Bogdan, însoțiți de
strănepoatele Amalia și Irina și mai adaug nurorile, ca fii aliați, pe Victorița și Adriana și pe Adrian și
Oana, părinții veniți în neam, ai strănepoatelor.
Între început și acest bilanț final au fost marile bătălii, cu înfrângeri și redute câștigate. Ca tânăr
diplomat am supraviețuit atacului terorist de la Berna, din 1955. În misiunea, din Brazilia, voi fi ridicat
nivelul de reprezentare al țării la rang de ambasadă. Voi fi facilitat acorduri comerciale importante,
legături culturale trainice, româno-braziliene. Fișe, ale celor concrete, au fost „completate” în mărturia
scrisă și pusă la dispoziția tuturor : „Evocări, Un vâlcean în lumea largă”, „Menirea unei profesii” (pe
frontul nevăzut al muncii informative, în slujba României!), „Povestea unei vieți- De la Robești la Rio” ,
„Undeva în Loviștea eternă- povestea unui neam de moșneni” (scrisă împreună cu fratele mezin, Mihai și
fratele Gheorghe!). M-am confesat cu dragoste și sinceritate în reuniunile publice, fiind, după retragerea
din diplomație la pensie, activ în câmpul opiniei publice, ca membru al Societății Culturale Anton Pann.
Am scris articole de atitudine, am fost prezent pe canalele de comunicare media, am consiliat când am
fost solicitat, am fost activ în asociația „foștilor” profesioniști pe frontul nevăzut. Împreună cu mezinul
familiei mari am publicat și distribuit, gratuit, patru volume ale „Spiritul civic- stare de fapt și deziderat”.
Într-un ianuarie intram în viață, într-un alt ianuarie, după ucenicii stașnice, îmi luam în primire
misiunea pe coclaurile planetei. Plec la vremea rotunjirii timpului, pe 1 ianuarie 2016, în misiunea cea
mai înaltă a sufletului, să bat la poarta drepților. Semnul treceri, crucea ortodoxă, se află pe numele de
Sporiș Nicolae, în locul retragerii militarilor, în cimitirul Ghencea, din București. Plec cu împăcarea,
după cum mă spovedeam în „povestea vieții”(De al Robești la Rio):
Am umblat lume prin tine/Vreau să cred, și cu folos/Fost-am foarte norocos/Că s-a terminat cu...
bine!/Fie dar, al meu sfârșit, / La sorocul rânduit! Rămâi lume pe mâini bune și dacă mai ai nevoie de
adevărul nostru despre tine..., am lăsat semnele trecerii. Căutați-le!
Nicolae Sporiș, prin mesagerul său..., mezinul

Amintiri de acum un veac

Ce mai este secolul? Când suta pare să fie și ea un reper tangibil, din ce în ce mai des, de către omul
secolului și al acestui nou mileniu! Vorbim mai mereu prin statistici, prin concluziile care se raportează
la valorile medii. Cum să faci o medie corectă pentru vârsta trăitorilor veacului XX, când acesta pare a fi
fost cel mai însângerat în istoria cunoscută a omenirii. Două măceluri planetare au modificat dramatic
media viețuirii oamenilor, dacă la socoteală adăugăm milioanele de oameni tineri secerați de coasa
însângerată a războiului. Primul măcel s-a pus în mișcare din orgoliul imperial habsburgic, după
nefericitul atentat de la Sarajevo, 1914, dar fenomenul destructurării imperiilor în state naționale, nu
marca în prilejul atentatului, decât scânteia iminentă. Cum ne raportăm noi românii la acesta trebuie
clarificat mereu, pentru că jumătățile de adevăr, ori interpretările parțiale, ne duc prea repede în legendă,
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ori în ficțiunile speculate de propagandele abile. Românii au intrat în război în 1914, iar Statul Român,
abia în 1916. Se uită prea ades că sute de mii de români ardeleni din armata cezaro-crăiască au luptat sub
steagul împăratului, prin Galicia, prin nordul Italiei, apoi că acest exercițiu de instruire aplicată ne va fi
dat o pregătire militară înaltă, un temut braț armat al Marii Uniri (în care armata Statului Român-Regatul
România, nu putea să se implice, fără efecte juridice, în recunoașterea actului plebiscitar de la 1918!). Să
ne amintim doar de omul politic și militar de carieră: Iuliu Maniu, apoi de militarii care vor fi trecut,
dezertând din armata imperială, în 1916, de partea armatei române, români fiind, și aici să-l numim doar
pe viitorul general Traian Moșoiu. Veacul împlinit de la declanșarea primului război mondial a fost
marcat în conștiința lumii moderne pentru a nu fi ușor uitat, și după cum obișnuit se spune, ca omenirea să
nu repete o lecție a istoriei atât de dureroasă. La Paris, în spațiul deschis al Grădinilor Luxembourg o
imensă expoziție de fotografii… vorbea de abominabilul măcel, acum doi ani, iar în lumea întreagă i se
reaminteau ororile. La noi, ca și când românii nu ar fi fost implicați de la început, manifestările păreau
mai distante și intrau în agenda publică, dintr-o complicitate a pareneriatelor (vezi Ambasada Franței la
București, cu o expoziție itinerantă… prin România, etc.)
De ce ne oprim mai mult asupra primului război mondial, când între timp se mai aprinsese și al
doilea? Fiindcă acesta a însemnat în finalul său o ziua zilelor românilor, ziua de la 1 Decembrie 1918,
prin care jertfei de sânge a tuturor românilor i s-a recunoscut, internațional, dreptul la o vatră de așezare,
într-un stat unitar. Acestui fapt măreț, neamul îndatorat, îi va fi ridicat monumente de aducere aminte
dedicate eroilor, de pe tot cuprinsul țării, ceea ce nu se putea după al II-lea război mondial, când intrasem
sub robia comunistă, a pseudo-eliberatorului sovietic. „Eliberatorii”, cu proprii lor eroi, umpleau, ca…
învingători, toate paginile rezervate eroismului, precum sfinții străini, prin calendarele noastre creștinortodoxe, într-o altă luptă câștigată de martirii creștini, revendicați etnic. Un alt fapt de conștiință publică
spune că între cătanele imperiului, ocupante în 1916-1918 – adevărați gentlemeni, și eliberatorii
sovieticii, ca niște hoarde anacronice, nu se poate să nu se vadă diferența, în realitatea nenorocită a
momentelor. Apoi sărbătorirea, controversată încă, a evenimentului istoric de la… 23 august, 1944, ne-a
arătat multă vreme ipocrizia unui sistem, străin de simțirea pământului, altfel amprentată.
Spunem aici că intrarea Statului Român în primul război mondial, alături de Antanta își datorează
poziționarea corectă și în consens cu procesul istoric în desfășurare (emanciparea statelor naționale, pe
principiul autodeterminării, prin destructurarea imperiilor!), unei personalități istorice, multă vreme
ocultată de o istorie măsluită: Regina Maria (Alexandra Victoria!). În anii necesari repoziționării (19141916) dinspre „Puterile Centrale” (aflați alături, din 1883!), politica românească de neutralitate,
îmbolnăvise de inimă rea pe suveranul Regatului România, Carol I de Hohenzolern (m.1914) și orientarea
către interesele naționale avusese susținerea Reginei și a noului rege al României, Ferdinand. Intrarea în
război s-a făcut de Sfânta Maria… Mare, pe 15 august, 1916. „În noaptea 14-15 august „Grupul Oltul”
trece Munții Făgăraș și eliberează, în ziua de 15 august, comuna Porcești…” Creația populară a Loviștei,
înregistrând momentul : „Foaie verde viorea/Venea Sfânta Maria/Într-o duminică seara/ s-a sunat
mobilizarea.” (vezi „Fântâna dorului”, Constantin Mohanu, p.351) Implicarea reginei Maria, în lobyul
tratativelor, post război, alături de o inspirată diplomație, dau acestei mari personalități, câștigată pentru
cauza neamului românesc (ea venind cu sângele albastru britanic și cel al țariilor răsăritului!), aura unui
destin fericit, trimis ca o mântuire așteptată. Eroismul autohton, remarcat și însemnat cu monumente
publice, ne-a putut conferi o mândrie de sine, necesar consolidării unității naționale, după secole de
divizare. Așa trebuie văzut și astăzi, dinspre spiritul republican, patronajul cultului eroilor, de sub aura
Reginei Maria.
Anul 1916, a chemat neamul românesc să dea proba de jertfă. Au trecut „batalioanele române
Carpații” într-un entuziasm deosebit. Dar puterea de lovire - aminteam și de instruirea foarte bună a
armatelor imperiale austro-ungare și germane! – a determinat o retragere în apărare, pas cu pas, peste
munții cei înalți.
Am văzut lumina zilei și am crescut în satul Robești al localității Câineni, chiar pe hotarul unde
marile imperii s-au bătut cap în cap veacuri multe, pe o trecătoare pe care, în ambele sensuri, armatele
grele ale istoriei își vor fi tranșat la soroacele unor procese istorice inevitabile, supremațiile. Povestea
locului natal, înainte de-a fi putut să o cunosc din cele scrise (atâtea izvoare disponibile, astăzi!) am aflato din povestirile bunicii mele, Mama Sandrina (Alexandrina Petcu). Poveștile se insinuau în mintea mea
ca adevăruri absolute, cu atât mai mult cu cât dealurile în care aveam fânețele erau (și azi se observă
urmele!) pline de tranșee și puncte de comandă și la vârsta învârtoșării fizice, le voi fi cosit în fiecare an.
Avea bunica, neșterse în memorie, acele zile dramatice din toamna lui 1916, în care fusese mobilizată cu
carul cu boi, rechiziționat de armată, (ea conducea carul din proprietatea familiei – Unul din cele 1068 de
care cu boi, câte fuseseră rechiziționate de la populație, pentru logistica armatei române, (vezi. „Istorie și
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continuitate”, editura CONPHYS, Râmnicu Vâlcea, 2000, autori: Costea Marinoiu, Petre Purcărescu,
Valentin Cismaru, p.37). Experienței cărăușiei, dintotdeauna pentru traiul comun ( pentru recoltele
dealurilor împodobite cu grădini și odăi!), pe drumul, devenit strategic, care urca din Robești pe un plai
cu o pantă prelungă, pe traseul amenajat apriori scopului militar, îi adăuga și cele povestite de bunicul.
Soțul bunicii Alexandrina, Ioniță Petcu (poreclit Zaveruș, după o moștenire din partea străbunicului,
participant la zavera lui Tudor Vladimirescu, fapt reținut de tradiția locală și acum, prin transmiterea
poreclei!), căzuse prizonier la nemți și se va fi reîntors acasă, după vreo trei ani. Drumul, până către
vârful dealului, îl cunoșteau bine plăvanii. El se desprindea din actuala șosea a Văii Oltului, undeva între
Robești și Balota, dintr-un loc aflat în imediata vecinătate a unei foarte ascunse gări CFR, greu de
observat din aer și ferită de raidurile avioanelor. Drumul pornea din vecinătate „Tăieturii” din locul unde
șoseaua mare se tăiase în stânca piciorului de plai care călca Oltul, și unde mai târziu, prin 1927, va fi
murit în accident de automobil, primarul Bucureștiului, Mihai Cantacuzino. Multă vreme aici era o cruce
ridicată pomenirii, dar aceasta a fost strămutată, fără nimic în loc, la Mănăstirea Turnu, din Eparhia
Râmnicului. Trecea acest drum alpin, peste ogoarele din Mlacă, un loc argilos, cultivat cu porumb. Apoi
lua pieziș, pentru îndulcirea pantei, o față de deal pe care în vreme se va fi cultivat vie (La Vie!
Toponimia poate vorbi de vechile vii dacice, istoria orală le-a pierdut de mult… povestea!), după care se
atingea un loc plat : Podul Viilor. Treaptă după treaptă drumul, care alterna planurile înclinate,
suportabile plăvanilor, cu șesurile unor terase: Șesul Mic, Șesul Mare, Ghimpul Rosul, Fântânele, Groapa
Râglei, câștiga continuu altitudinea de la care orizontul se deschidea până departe spre răsărit, spre
crestele Munților Făgăraș, și ale Coziei de peste Oltul lăsat la vreo 600 de metri altitudine, mai jos (Oltul
curge pe la o altitudine de 320 mdM). De aici din cumpănă de ape se zăresc Coții, cei cu povestea
generalului-erou David Praporgescu, dar și semeții Suru, Budislavu, Călugăru. O panoramă foarte bună
dau de aici și înălțimile învecinate, doar de peste valea satului Robești: Gorganele și Pleașa (cca.1000 m.
alt.) Zănoaga, către izvoarele văii și încă mai departe, peste Ștevioara: Dealul lui Vlad, cu plaiul
scoborâtor spre Genunea Câinenilor, la Râul Vadului. Din Fântânele, urcând constant, drumul acesta pe
care bunica transporta cele necesare spre prima linie a războiului, la întoarcere, devenea calea
„ambulanței”… pentru salvarea răniților și uneori, car mortuar, pentru înhumarea creștinească în
cimitirele dedicate eroilor, de data aceasta fără a se ține seama de etnie, ori de tabăra în care luptaseră. În
fața morții toți deveneau egali și bunica, bună creștină, îi plângea pe toți acei tineri, cu viață multă, încă
netrăită și cu părinți îngrijorați, cine știe pe unde. Îmi amintea cu durere, că va fi trăit după Cotul Donului
- al celui de-al II-lea război mondial, unde îi va fi dispărut fiul Ion, nenuntit !- probabil aceeași stare a
nefericitelor mame, cărora ea le căra, de-a valma, trupurile copiilor, pentru un respect creștinesc. Fața
Râglii adăpostea bine drumul pentru că linia de bătaie era pe vârf și dosea bine calea această de legătură
cu … frontul. Apoi atingea un vârf la Pocivaliște de unde cobora ușor spre Izvorul Frumos, unde mai
primea o ramificație care cobora în Valea Călineștilor. După încă un asalt drumul atingea spinarea alpină
pe Murgașu, Danu, Șasa Mândrii, ocolea Robu, Pârcălabu, Sterpu (aici atingând granița, cu pichetele
grănicerești!). Drumul se continua către Gârcu – de aici și numele păstrat peste vreme de Drumul
Gârcului, sau deformat, Drumul Ghircului, cu scoborâre, undeva pe Valea Lotrioarei. Drumul, unul de
plai obișnuit dintotdeauna, pentru accesul înspre pășunile munților stăpâniți de obștile de moșneni din
satele de vale, fusese pregătit special pentru scop strategic, alături de alte lucrări genistice (tranșee,
adăposturi întărite, etc.) cu mult înainte de declanșarea conflictului armat. El însemna o cale de trecere
alpină înspre Ardeal, în situația blocării Văii Oltului, ori a nevoii de ocolire a vamei de la Câineni.
Comerțul cu animale spre Sibiu în vremea stăpânirii turcești era restricționat, cu permisiunea specială,
doar pentru porci (neagreați de lumea islamică!), de unde și marele târg de la… Porcești (Turnu Roșu).
Contrabanda cu vite se făcea prin vama-cucului și aceasta se întețise de la declanșarea conflictului, în
1914. Importanța acestui drum, devenit drum strategic, pentru operațiuni militare era evidentă. Localnicii
îi cunoșteau toate tainele, adică întreaga rețea de plaiuri, poteci care îl accesau dinspre toate văile de
dincoace și de dincolo de granița politică a României, încă divizată. Spre acest drum se putea veni dinspre
văile cu afluenții Oltului (Sadu, Lotrioara, Căprărețu, Valea lui Vlad, Uria, Valea Robeștiului, Valea
Călineștilor) și ai Lotrului (Vasilatu, Păscoaia, Rudaru, Voineșița). Pe acest drum o tânără soție – bunica
mea!- de doar 24 de ani, cu copil mic (mama avea cinci ani!), cu soțul concentrat și apoi prizonier la
nemți, participa în mod pașnic la marele război. Memoria ei îmi va fi povestit multe și îmi va fi dat o
curiozitate specială pentru istoria locului și a neamului cel mare românesc. O ascultam ademenit și cu alte
zaharicale din sân, dar mai ales cu o dragoste de bunică, ajunsă… bonă, în sprijinul ficei cu o casă plină
de copii, eu fiind al optulea, un prâslea… nu prea voinic. Mă fascina cu povești din copilăria proprie. Îmi
spusese despre isprava străbunicului, Ion Popescu participant la răzbelul din 1877-1878, despre tocmirea
plutelor pe Olt să ducă lemnul la Dunăre, povești pe care și ea le aflase, copilă fiind, cu nașterea ei din
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1890. Îmi va fi povestit despre „măgăhoaia de fier” care speriase copiii prin 1901, când s-a inaugurat
calea ferată pe Valea Oltului. Dintre toate cele povestite, cele despre războiul cel mare mă cuceriseră. În
joaca copilăriei, copiii satului se jucau de-a războiul. Ne-am fortificat Gruiul Bradului și Picuiul (versanții
care mărginesc valea și țin ca în căușii palmelor casele satului!) cu… cazemate și încingeam conflictele
noastre războinice, în care ne certam mai întâi… cine să fie românii, întotdeauna învingători. De pe aceste
coline, peste sat, de anul nou se făceau strigăturile de înștiințare, privind ce va să fie în viața unora,
urmare a celor ce vor fi fost și acum, gura satului le da în vileag. Poveștile bunicii mi-au deschis ochii
către locurile natale și le-am simțit altfel… într-o realitate a maturității. O impresionase ținuta cătanelor
imperiale și comportamentul civilizat cu populația civilă. Aflase despre „Machinzăn, șeful nemților”, dar
și despre David Praporgescu, și mai ales despre colonelul Traian Moșoiu. Pe Praporgescu l-am văzut de
mic, trecând prin fața monumentelor dedicate lui, la Câineni, unul la drumul mare, celălalt, o fântână de
lângă primărie, în Câinenii Mici, mărginește valea care urcă spre Coții… Munților Făgărașului, unde va
fi căzut eroic generalul, în 13 octombrie 1916.
Am aflat târziu că războiului acesta îi datorez noile săli de clasă ale școlii mele primare din Robești.
Școala veche, de tip haretian, într-o continuitate a celei vechi, înființată pe la 1841, arsese în urma
incendierii ei de către artileria austro-ungară. După un deceniu de demersuri, inclusiv la Parlamentul
României, satul își construiește un local nou. Proiectul noii școli este inspirit dintr-un proiect german adus
de învățătorul Ion Popescu, din prizonierat. Localul încă există și azi, într-o stare de degradare evidentă,
parcă în ton cu aceea a societății românești prin nebuloasa ei somnolentă . Ceea ce poate face un război,
este nimic pe lângă ceea ce înseamnă lipsa de spirit civic, în perioade de treceri prin … deșert. (Despre
această școală vom fi scris în „Undeva în Loviștea eternă, povestea unui neam de moșneni”, Editura
ADRIANSO, Rm. Vâlcea, 2014).
Am adus în atenție, aici, la o sută de ani de la marele război, contribuția modestă a unui om, bunica
mea, din marele anonim, participant trup și suflet, întru mântuirea neamului, ce nu va fi întârziat să se
arate în ziua zilelor de la 1 Decembrie, 1918.

Centenarul eroului stegar – omagiul generalului David Praporgescu

În 30 septembrie, 1916 (13 octombrie – în actualul calendar!) în Coții, aflați... colți, pe plaiul cu creste
al Munților Făgăraș, coborâtor în Loviștea, a căzut în linia întâi a frontului generalul David Praporgescu.
Veacul, deși nu-i clipită, nu a uitat povestea stegarului cu numele celui ce l-a înfruntat pe Goliath, adică
monstruosul întâi răzbel mondial. Am urcat plaiul cel lung, pornind din vatra satului Greblești în 2
octombrie, 2016, spre locul săvârșirii eroice a unui general român, să asistăm la sfințirea unei crucimonument. O zi frumoasă și luminoasă cu o potrivire fericită a calendarelor lumii cu ... egira și cu
predica de pe munte, chiar azi, se arăta hărăzită unui eveniment special. Suiam într-o dimineață cu
cețurile adunate deasupra satelor din Valea Oltului și de peste maiestoasa Loviște. Deasupra, pe un cer
proaspăt, și de un albastru rece, păsările de foc își lăsau dârele unor arderi calde, ca o tămâiere uriașă.
Între cerul înalt și văile ascunse, pe o colină ca un soclu natural, în centrul unui amfiteatru de creste,
mărginind răsăritul, se ridicase un semn de neuitare și pentru spiritul supraviețuirii izbăvitoare. O crucemonument (In hoc signo vinces!) se ridicase să consacre locul zborului în eroism, acolo unde vremi
potrivnice trasaseră fruntarii între frați. Sub numele purtătorului de prapor o armată de eroi s-a pus
temelie și semn de încunoștințare. Sângele va fi curs pe aici, cumpenindu-se precum izvoarele, spre
Genunea Câinenilor, dar și spre legendara țară a descălecătorilor românilor : Țara Făgărașului, sfințind
muntele ca pe o Golgotă a mântuirii. Izvoarele sunt vi. Munții, piatră cu memorie, au vibrația tuturor
curgerilor și tumultul adâncit în ecourile neîntrerupte. La soroace, precum în obiceiul nedeilor, oamenii îi
urcau să reînnoiască cu tulnicul, buciumul o rugăciune. Pomenirea, o trăire a legăturii cu rădăcinile, o
recunoaștere a originii, dă imboldul continuității conștiințelor tinere și o noimă rostului lor, într-o lume a
lor, numai prin cuminecarea firii proprii. Clepsidre uriașe i-au scurs în temelie pe toți eroii din toate
timpurile și așa s-au ridicat în măreție munții noștri. Duhurile lor, păsări în stoluri pe nemărginirea
cerului, așteaptă de la noi, ca semn al recunoștinței: strigarea numelui, semn al dobândirii înțelesurilor,
despre noi înșine, al trăirii fără sfârșit al unei firi hărăzite... celor zidiți din această materie.
Frumoasă zi! O mulțime frumoasă, de toate vârstele, cu prapori tricolori a suit plaiul Coților spre
cumpăna de ape dintre Valea Satului Câineni și Boia (Mică). Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina
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Maria” (ANCE), Filiala Vâlcea a ridicat monumentul căruia i se făcea sfințirea și pentru care mobilizase
asistența. Movila fusese aleasă cu un an înainte, iar locul se sfințise cu câteva luni înainte de a începe
șantierul. Monumentul își va avea finalitatea (finisare, înscripționare, amenajări conexe etc.) peste doi ani,
însă însemnul crucii (suficient sacralizării- ca bornă de vremuri grele!) avea nevoie să-și facă anunțată,
public, prezența în peisaj și rostul, cu funcția aducerii aminte, despre OMUL, săvârșit acolo. De pe
culmea din vecinătate se vedea până departe de Sibiu, măreția Ardealului. Munții Lotrului de peste Olt, ai
Căpățânii înșirați streașină, departe spre vest, adăposteau Oltenia. Dincolo de Scara... de la izvoarele
Topologului, din vecinătate, Muntenia pare la o întindere de braț, iar Loviștea este la poale. Locul este
larg vorbitor românilor, despre marele război al reîntregirii, dar în ciuda acestei evidențe și al filei de
istorie cu un general al trecătorilor răpus, ridicarea monumentului a rămas un fapt de conștiință civică, nu
doar că nesusținut oficial, ba chiar îngrădit de instituțiile statului. Eforturile ANCE, filiala vâlceană,
trebuie subliniate aici și arătată tenacitatea președintelui său, Eugen Petrescu. Fără vreo lețcaie de la vreun
buget public (vezi Consiliul Județean Vâlcea, de ex.), încorsetat de avize (unele ... birocrație pură!), de
proceduri cronofage, aplicate de funcționari ( care nu țin pasul cu dinamica reglementărilor), cu un
entuziasm și o credință mobilizatoare, proiectul a izbândit! Aici, făcând haz de necaz, s-ar putea invoca
„rugăciunea” către un „dumnezeu” ipotetic : „Doamne! Nu îți cer nimic! Te rog, Doamne să nu mă
încurci! Noroc cu omul potrivit și de acțiune. A obținut avize, a proiectat, a pus în operă, a găsit
materiale, surse financiare, oamenii potriviți. A știut să se facă înțeles și a fost urmat de parteneri
generoși. Oameni frumoși, dintre cei cu conștiință civică s-au ivit și au urnit proiectul : Obștii de moșneni
loviștene, întreprinzători privați din Loviște, din județ, oameni din ONG-urile culturale, membrii filialei
ANCE. Un parteneriat important l-a constituit cel cu Arhiepiscopia Râmnicului, după cum se remarca la
sfințirea crucii-monument, unde Î.P.S Varsanufie, va fi fost reprezentat de pr. Nicolae Moga. Sprijinul
Primăriei Câineni (mai cunoscătoare, privind avizele, decât onor... Consiliul Județean) și al Școlii din
Greblești(Iulian Cazacu) a fost remarcat de asemenea. Remarcăm aici implicarea, informală, a Cercului :
România „Grădina Maicii Domnului” prin Nicolae Daneș, Marian Pătrașcu, Gheorghe Sporiș, Gheorghe
Cărbunescu, Ion Frântu, Constantin Mănescu (Eugen Petrescu, fiind și membru acestui grup, alături de o
bună parte a membrilor ANCE, din filiala vâlceană!). O facem pentru a-i sublinia misia în spațiul public :
chipul frumos al țării, al oamenilor ei devotați și cinstirea istoriei, a marilor ei personalități și în respectul
credinței neamului nostru. În acest sens s-a rostit acolo mesajul „cercului”, mulțumind tuturor celor
prezenți și celor ce au făcut posibil semnul de vremuri grele...
Vorbind despre ridicarea semnelor de biruință, în spațiul vâlcean și de parteneriatul cu Episcopia, azi
Arhiepiscopia Râmnicului, ne facem o datorie de onoare de-a reaminti și alte evenimente. În 1998 se
ridica în masivul Cozia, pe Ciuha Mare și se sfințea „Crucea Biruinței”, în prezența PS Gherasim Cristea
și a pr. Dumitru Bălașa (darul tricolor al „fratelui” Dumitru Panu), apoi Paraclisul de la Stânișoara (
dăruit tot Dumitru Panu și sfințit de PS Gherasim Cristea); în noiembrie, 2004, s-a consacrat locul
Posadei 1330, pe Valea Băiașului la Pripoare Perișani, în prezența P.S Gherasim Cristea; în iulie, 2001, sa sfințit crucea din Muntele Fața Sfântului Ilie, ridicată la inițiativa Asociației „Pons Vetus”, și după o
ascensiune la 1900 m. altitudine (fără mașini de teren!), crucea a fost sfințită de P.S Gherasim Cristea; din
inițiativa ANCE, filiala Vâlcea pe Muntele Arnota s-a ridicat Paraclisul, în memoria partizanilor căzuți în
lupta anticomunistă, sfințit de neobositul IPS Gherasim Cristea.
Momentul sfințirii crucii-monument, dedicată eroilor căzuți în luptele din Coți, în frunte cu generalul
David Praporgescu, a prilejuit un serviciu religios specific și o ofrandă de cuvinte alese, lecții de istorie –
privind războiul reîntregirii neamului, cu multe amănunte despre cele întâmplate, acolo, cu un veac în
urmă. Au semnificat evenimentul și au rememorat istoria : Eugen Petrescu, Nicolae Moga, Dumitru
Garoafă, Nicolae Daneș, George Frântu, Marian Pătrașcu, Constantin Mănescu, col. Ion Aldescu. Pe
lângă numele generalului-erou au mai fost pomenite și altele, identificate din puținele documente și șansa
de-a fi căzut în mâna unor cercetători avizați. S-a aflat despre primul erou căzut acolo, despre recuperarea
osemintelor a peste cinci sute de ostași – depuși mai apoi în cimitirul eroilor de la Titești. Despre eroii
locali dau știre, fie monumentele ridicate din grija Reginei Maria, fie Monografiile localităților,
realizate cu multă trudă de cercetătorii locali.
După oficierea Te Deumului și transmiterea mesajelor , dincolo de miezul zilei, când și ceața se
ridicase demult de peste satele și de pe oglinzile Oltului îndiguit, flamurile tricolore au fluturat și
cântecele patriotice au vibrat ecourile prelungi pe văile adânci și curgătoare spre satele cu oamenii. La
crucea-monument dedicată stegarului-erou, copiii din Greblești îndrumați de dascălul lor, s-au arătat
înmulțire a stegarilor. Vocea unei femei din Maramureș, mare iubitoare a munților unei întregite țări, a
antrenat întreaga asistență. Fără ceremonial militar (rezervat după finalizarea lucrărilor de aici, anului
2018!) imnul național, cu mâna pe inimă, a răsunat îndemn, la perpetuă trezie întru pomenirea eroilor.
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Frumos, ca un avertisment peste vreme, au răsunat acolo versurile unui cântec patriotic: „Munților cu
piatră rară/ nu lăsați straja să piară/ că de piere straja voastră/ va muri și țara noastră...”
La centenar, să nu piară straja, s-a ridicat un semn de aducere aminte, pentru cei ce vor veni pe munții
noștri frumoși, sfințiți cu sânge, la cumpeniri de ape și de vremuri.

Cercul de la Râmnic : România „Grădina Maicii Domnului”

APEL
Congresului Civilizației Traco-Geto-Dacice, ediția I , Buzău, 7-10 Iulie, 2016

În numele asociaților vâlcene: Asociația „Seniorii”, Forumul Cultural al Râmnicului, Societatea
Culturală „Anton Pann”, Cutura Ars Mundi, Clubul de turism „Lotru” și în al membrilor - persoane fizice,
ale cercului nostru informal:
-salutăm cu bucurie organizarea acestui congres, fiind consonanți cu obiectivul redescoperirii originilor
noastre carpatice, scoaterea lor din ascundere și asumarea lor cu mândrie și demnitate în fața lumii.
Ne-am constatat convergenți, prin acțiunile noastre, cu tematica congreselor precedente. La Târgu Jiu
(2012) am fost solidari întru... Constantin Brâncuși. La Buzău (2013) am pledat împreună pentru Bogdan
Peticeicu Hasdeu. la Oradea (2014), pe lângă George Coșbuc, ne-am amintit de ultimul basarab,
Constantin Brâncoveanu, la 300 de ani de la martirizare (congresul ținând seama de apelul nostru de la
Buzău, din timpul Congresului al XV- lea, pentru înscrierea în tematică!).
Stimați participanți, trăitori ai duhului românesc adânc înrădăcinat în spațiul și-n veacurile tracogeto-dacice, să facem din această fericită întâlnire și bunul prilej de-a vedea, în recuperarea pentru
folosul public al operei brâncușiene „Cumințenia Pământului”, un moment al acțiunii responsabile și
de benefică solidaritate civică!
Să nu uităm niciodată că artefacte inestimabile, precum „gânditorii”, „tăblițele de la Tărtăria”, „brățările
dacice”, siturile arheologice, sanctuarele Sarmizegetusei, Podul lui Apolodor de la Drobeta, Monumentele
de la Roma, vorbind de daci și Dacia, Monumentul de la Adamclisi și câte altele, vorbesc - prin tăcere
mai ales, de un neam omenesc cuminte și așezat într-o coloană a nesfârșirii sale. Să nu uităm că în
simbolurile artei plăsmuite de genialitatea pământului, mustind de sacralitate, se amprentează, fără putința
înstrăinării, adâncimea noastră manifestă în firea pământului acesta cu unicitate matricială.
Rugăm organizatorul: Fundația Origini Carpatice-Buzău, să cuprindă în programul lucrărilor
Congresului, explicit, un moment dedicat sublinierii importanței răscumpărării sculpturii „Cumințenia
Pământului”, având în vedere importanța acțiunii.
Urăm succes Congresului!
Lider cerc informal: Mihai Sporiș
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„Abia când ai gândul gândului se naște ideea...” – Constantin Noica (1)
„... pe terenul forței ideilor, al adevărului putem să ne apărăm identitatea
spirituală la infinit, putem învinge timpul...”- Geo Stroe (2)

Cumințenia Pământului – marcă a firii unei patrii binecuvântate
Cuvinte cheie: cumințenie, pământ, credință, tradiție, Brâncuși

Motivație:
Anno Domini, 2016, este unul dedicat lui Constantin Brâncuși, la 140 de ani de la
nașterea sa. Opera sa, Cumințenia pământului, se află la o răspântie: între a fi a cuiva anume și a fi în
folos public, ca o emblemă, vorbind despre un întreg sălășluit în adâncul firii noastre. Este în plină
desfășurare un proces recuperator care face apel și la conștiințele individuale să se regăsească întru voința
întregului. Ne propunem să semnificăm, după puterea noastră de înțelegere, simbolistica operei, prin
numele ales, mai mult decât o descifrare a esteticii unei opere de artă – ceea ce este de fapt, în ultima
instanță. Să o facem printr-un eseu care să-și dea cu părerea asupra unor răspunsuri la întrebări posibile:
de ce a fost numită așa de Constantin Brâncuși*?, ce spune numele?, de unde se poate revendica ideea?,
care este procesul sfințirii celor profane? Altfel spus: cum își dobândește lucrul o viață, în sine?,
rezonând iconicul unei firi comune, dincolo de timpul cu istorie?
Introducere . Constantin Brâncuși (1876-1957) născut român, trecut dincolo cetățean francez,
prezent în conștiința lumii ca l,uomo universale, este înainte de toate purtătorul de cuvânt al duhului
pământului din care s-a născut. Creștin-ortodox practicant, întreaga viață ca meșter - în sensul asumării
creației, un demiurg smerit – ascultând de Dumnezeul, care i-a dat o misiune (3), este încă vorbitor, prin
semnele (4) consacrate de tradiția românească și înnobilate cu sintaxa comunicării artei universale.
Povestea ansamblului „Calea Eroilor” de la Târgu Jiu ne pune într-un gând cu gândul său – uneori
mărturisit, sugerat de artist, alteori semnificat din multe perspective de specialiști. Cumințenia
Pământului**, întruchipată în anul 1908, se recomandă prin numele primit și prin sugestia vederii
răsfrântă în vibrația interioară, care nu se înșală, pulsând viața și crezul nemuritorilor.
Cine numește... stăpânește. A dat Dumnezeu, fiului său, OMUL, puterea să dea nume***. Adam
(Pământ), plăsmuit de creator Om, bărbat și femeie dintr-una, apoi despărțiți, primește înstăpânirea peste
cele create și dreptul de-a da nume (Facerea 2.20). Din el fiind luată mai apoi femeia, o va numi și pe
aceasta (Facerea 2.23 : „ iată os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie, pentru că
a fost luată din bărbatul ei...”). Așa a făcut și Brâncuși: a întruchipat din substanță o femeie și i-a dat
numele să o poată deosebi de toate femeile. Din pământ fiind făcută (același pământ din care era chiar el!)
o va fi numit... cumințenie, cu un cuvânt al ...Pământului din care a fost luat și s-a desprins jumătatea.
Când meșterul Brâncuși a făcut din piatră femeia ghemuită, cu genunchii lipiți, su sânii rotunjiți de sevele
vieții, cu chipul senin și blajin, cu fruntea înaltă și cu pletele ca spicele grele culcate de rod , nu va mai fi
cerut zeității să-i dea suflarea vieții, precum ceruse Pygmalion pentru Galatheea, ci, creștin fiind,
asumând scriptura, îi va fi dat numele. Cuvintele găsite, ca o consacrare prin botez, au fost : Cumințenie
și Pământ. Ele, împreună, trebuie să dea înțelegerea lucrului său, să fie cheia unui labirint cu fir călăuzitor
spre substraturi. Cuvintele sunt neaoș românești și împreună rotunjesc androginul primordial : AdamPământ, iar cea ascultătoare de bărbatul ei... Cumințenie.
În dicționarul Limbii Române (5) familiei restrânse a cuvântului (Cumințenie, cuminție, cumințit) îi
găsim urătoarele acreditări: cumințenie – înțelepciune, judecată, purtare bună, seriozitate, prevedere,
prudență; cuminție –înțelepciune, deșteptăciune, seriozitate, cumințenie; cumințit – care a devenit mai
serios, mai așezat, care s-a făcut mai înțelept, mai cu judecată. Pentru pământ, fără vreo trimitere la
dicționar ne vom referi la materialul, la substanța din care își ia un trup..., parte din munte (Dați-mi un
trup, voi munților!, cerea filosoful Lucian Blaga!), prin intervenția voinței, unui gând devenit idee.
Pământul este lut, piatră, lemn, metal, este și unire a stihiilor la un soroc anume, într-un loc anume. Hic et
nunc! Cu origine, ab initio se desfășoară un fir cu povestea-istorie a unui pământ disputat, de mai mulții
oameni care-l revendică. Locul își va schimba vremelnic numele, însă nu și firea, adică va râmâne în
tiparul său cumințit de decantările și limpezirile perpetue. Pământul larg nediferențiat, apoi plai, țară,
regat, imperiu se atinge de fructul tuturor încercărilor și se cumințește. Urmărind firul, urcător la izvoare,
adâncindu-ne în poveste vom vedea că ceea ce este azi pământul numit România în timpul cu alți trăitori,
a fost numit în fel și chip. „Țara s-a numit Ramania, Pelasgia, Hiperboreea (...) , un plai binecuvântat al
dacilor celor neastâmpărați undeva în nordul mijlocului lumii și al Europei, Țara Zeilor, Geticus Pollus
(...), Dakșa (...), Țara Soarelui (6), Havillah (...), Tracia (...) Țara (B)a(S)arab(v)ilor..., Dacia, Geția,
Iliria,..., Dacoromânia,..., Bizanțul și ceea ce s-a numit „Bizanț după Bizanț”, Valahia, Țara Românească,
Moldova, Transilvania, a vlaho-blahilor, a muntenilor, moldovenilor, a transilvănenilor, a basarabenilor și
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bănățenilor, oltenilor, bucovinenilor, a dobrogenilor, Țara Crișurilor, a maramureșenilor (...)... într-un
cuvânt România (de azi)” (7). Această țară, moștenind Dacia cu ... nemuritori, păstrează în ea nimbul
nemuririi. Vorbind despre ștafeta povestirii, vom vedea că povestea înnoită adaugă ceva, uneori uită cu, și
fără intenție, alteori nu se poate spune decât la ureche, ori doar... prin dodii. Povestea, ca o istorieincomodă (Vezi „Istoria... adevărului istoric”, Augustin Deac, Editura Tentant, Giurgiu, 2001; „O enigmă
și un miracol istoric: Poporul Român” , Gh. I. Brătianu, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1988)
poate fi încifrată în coduri, să poată fi pusă în păstrare de potrivnicii... , se poate ascunde într-un simbol,
într-o operă de artă și se poate arăta, prin inițiere, în adevărul ei bine pus la păstrare, uneori hrană
euharistică pentru ieșire din ascundere, să devină cunoaștere eliberatoare. Cunoașterea poveștii tale, a
pământului tău, devine o necesitate în vremuri tulburi. Se spune că o cunoaștere cu înțeles cere întâlnirea
simultană a mai multor planuri : etică (cu legiuirea vremii și cu tezaurul experienței decantate, într-un
obicei al pământului, perpetuat prin tradiție și prin trăirea vie a ritualului), rațiune (cu adevărul abstract,
al iluminării carteziene) și al voinței de-a intra cu toată energia în scena vieții. În cunoaștere, stând un
sens al vieții pe cale, la vremuri tulburi se ivesc conștiințe individuale care sunt gata să exprime adevărul
omenește posibil și să-l dăruiască celor de-un cuget.
Istoria adevărată se sprijină pe cinste, obiectivitate, logică și adevărul limpede, demonstrabil. Ilustrăm
cu o stare nefericită, când pentru adevăr câteva conștiințe ale pământului românesc erau întemnițate (8).
Într-o celulă de temniță se înfiripă dialogul între Sergiu Al-George și Nicolae Steinhardt: „A! Trebuie să
se organizeze și un curs, cu seminar, despre cultura dacică, lecția inaugurală o va ține el (C.Noica s.n):
Dacii și Pelasgii de la Nicolae Densușianu la Vasile Pârvan. (...) Dacă ieșim de aici, am de gând să
întocmesc (Sergiu Al-George s.n) un studiu amplu despre Brâncuși, artistul care a înțeles cu adevărat
India și care cu geniu și cu talent reprezintă tradiția mitologică daco-română în cultura noastră. Ba și
Tradiția ca atare în cultura și arta universală.(s.n) Studiul meu va cuprinde și capitole cu privire la
Eminescu, Pârvan, Blaga și Mircea Eliade. Cred că am să-l intitulez Arhaic și Universal”. În afara
temniței prigoana, împotriva românescului, declanșase mișcarea partizanilor din munți; academia română
respingea pe Brâncuși, îl scotea din rândurile ei pe Blaga, iar cei scăpați de potera politică și de temnițe,
trăiau exilul departe de Pământul-Mamă. Istoria cerea adevărul și acesta era rostit, adeverind spusa
istoricului Gheorghe Brătianu : „adevărul rămâne oricare ar fi soarta celor care l-au servit”! Voința celor
ce strigau din temniță, ca și a partizanilor din munți este „curajul” definit de N. Steinhardt (9) : „... sarea
pământului e curajul, Neostentativ, nedeclamatoriu, nu îmblânzit și temător, ci dârz și calm, asimilat
ființei tale, trecut în inconștient”.
A făptuit meșterul din Hobița un însemn în piatră ca să ne fie mărturie, precum stâlpul de piatră la
hotarul unui legământ și l-a numit, semnificându-i rostul, precum vor fi făcut demult, Iacov și cu Laban,
într-o scriptură . Altfel spus (10) „În trecerea lui prin piatra locului țăranul Hobiței a lăsat și el urme la
momentul Brâncuși: urme discrete pentru cumințenia pământului oltean”. Pământul, ca un plai, ca o largă
întindere de țară atins de-o anume aripă a cumințeniei cunoaște cumințirea și aceasta devine o binecuvântare într-un nume ales pus unei mărturii, piatră de hotar: Cumințenia Pământului.
Cumințenia, personificare a femeiescului. Obiceiul pământului (pământul, ca spațiu de viețuire
multimilenară, al strămoșilor noștri!) de-a plăsmui din lut bărbați și femei este atestat de „gânditorii de la
Hamangia”. Legătura omului cu divinitatea se făcea printr-o intermediere materială, investită acestui
fapt. Locurile își aveau „idolii” lor și ei erau cinstiți cum se cuvine, chiar atunci când înnoirile doctrinare
impuneau alte ritualuri, cele vechi se continuau într-o tradiție înrădăcinată ca o ciudată împletire a
calendarelor. Tradiția românilor, manifestă în calendarul popular, mitologia cu explicațiile ei științifice,
istoria veche relevă în substraturile vechi un pământ al amazoanelor-muieri într-o eră a matriarhatului.
Credința dominantă era în atotputernicul Soare. Cercetând tezaurul acesta vechi Elena Niculiță-Voronca
(11) ne spune prin 1903 : „Credințele s-au constituit după elemente, iar punctul principal de plecare este
soarele. Aceea ce în timpul colectărei mi s-a spus de cătră oameni că – toate merg după soare!- e cu
deplin adeverit”. (Datinile și credințele poporului român!). În concluzia ei, la ampla culegere de
informație din universul concret al satelor, spune: „Tot ce aduce viață, fecunditate, e de la Dumnezeu, și
tot ce aduce nimicirea acestei vieți, stinghirirea ei e de la diavolul. Lumina și întunericul stau față în față
și luptă care pe care va birui. După legile acestea ale naturei ș-au format cei vechi credințele și zeii lor”.
Să ne amintim că și meșterul Brâncuși va fi invocat naturalitatea**** (12) și se va fi nutrit din comoara
de proverbe***** a lui I. Zanne. Din perspectivă mitologică în Glia-Geea, în Dacia celui mai vechi regat
feminin (13), găsim pe marea regină/preoteasă Dokia-Dacia. Mitronimul unui popor vechi, Dacia, este
echivalentul Soriței reprezentanta pe Terra a zeului Soare, ca îngrijitoare a focului sacru coborât din cer.
Mamă, Regină, Preoteasă pe pământ, zeului din Cer/Soarele, spiritul tutelar al femeii se impregnează în
substanță și dincolo de substanță devine normă, religie și trăire. Soluția creștină întru Dumnezeul iubirii
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(Calea, Adevărul și Viața!) trăiește în Orientul care ne conține, în spiritul sofianic în care maica-mumă
este o preacurată izvorâre de viață și sanctuar dumnezeirii. Peste cele vechi, prin încreștinarea înnoitoare
și venirea patriarhatului, se vor fi suprapus subtil alte legiuiri. Peste Glia Daciei, Sol invinctus , pogorât
duh creștin și întrupare a cuvântului va fi făcut din Mama-Regină o Maică a Domnului și din pământul
rodirilor sale binevestite o grădină a Maicii Domnului. Domnul din cer, Dumnezeu cu toată puterea
cuvântului, Un Pater legiuitor, va fi tatăl nostru din cer, iar noi fiii Lui , locuitorii Patriei. Patria, fiecare
după numele ei, devine un pământ cumințit de noua legiuire și într-o valorizare tainică a celor moștenite
ale sfintei tradiții. Starea de fapt, prezent perpetuu, trăire cu numele viață (Eva... generică!) este concretul
grădinii înflorite. Permanența, privită de filozofi dincolo de timp, este ideea iscată de substanță și pusă în
simbolul altfel vorbitor. Emblematică soluția lui Brâncuși, când pleacă cu gândul său de la universul
abstract (colindase lumea și gândul său știa, apriori, ce să caute în piatră prin „tăietura directă”!) și se
apleacă asupra materiei concrete, asupra pământului din care el îsuși fusese cândva născut, vorbește cu el
și îl sloboade contur pipăibil, întrupare rezonant eugenică, semănând cu femeia prototip, mamă a tuturor.
Mângâierea mâinilor sale adaugă mayaua tainei ascunse, duhul dospit din sine – har dat celui „trimis” în
misiune, după cum ni se mărturisește în vorba sa! Suflet din sufletul neamului cum ne va fi sugerat
Coșbuc apartenența sufletului persoanei în sufletul neamului. El știe să șlefuiască (infinitivul lung ar fi
spus Noica!) pe chipul femeii cumințenia, parcă în limbajul dinainte de Turnul Babel, unul pe înțelesul
lumii nedespărțite. Iată cum prin artă, el „trimisul” coboară din esențial în concret, plăsmuiește ca la
începutul timpului, din substanță cu viață-n sine să ne provoace ideea cumințeniei a pământului mărginit:
România, dar și nemărginirii de dincolo de limesul grădinii. Dacă ar fi să întocmim un pomelnic al
femeilor emblematice ale pământului românesc, vom constata o coloană, tot fără sfârșit, sfredelind
substraturi adânci. Din aceasta nu vor lipsi, numele lor, fiind încă neacoperite de cumințenia
anonimatului: Ecaterina Varga, Pelaghia Roșu, Ana Ipătescu, Elena Cuza, Elisabeta-Regina, Regina
Maria Alexandra Victoria, Ecaterina Teodoroiu (Todoroiu), Martha Bibescu, Ioana Cantacuzino, Elena
Văcărescu, Ana Aslan, Zoe Dumitrescu, Nadia Comăneci...
Pietrele... „vorbesc” Pietrele vorbesc celor ce le privesc, le ascultă și le întreabă. Uneori vorbesc ceea
ce le-a spus natura, alteori prin cele scrise pe ele. Cele însemnate pentru vreme durează prin tăria
substanței. Așa ne-au ajuns peste milenii cele de la Tărtăria, Piatra Rosseta cu hieroglifele, Codul lui
Hamurappi și multe obeliscuri, mutate podoabe prin capitalele lumii. Ele se adresează celor ce cunosc
apriori scrisul, adică sunt inițiați și au fost scrise de uitații scribi, inițiați și ei. Chiar cioplirea unei pietre,
să închipuie ceva anume, presupune cunoașterea specială : meșteșug și limbaj, performant în cazul celor
recunoscuți geniali. Unele pietre doar mărturisesc, pentru că ăsta le-a fost rostul așezării lor speciale întrun loc anume, cum sunt pietrele de hotar. Hotare între spații, între lumi, între modalități diferite, separate
de ceva. Pietrele vorbesc, gândului nostru observându-le „munca” în rostul naturii. Pietrele din apele
curgătoare vorbesc prin rotunjire și lustruire: de rostogolire și statismul lor și au iscat proverbul ca o
sentință a observației. Piatra lui Crăciun (Piatra Neamț) vorbește despre schimbarea dinastiei...
observatorilor, ca o schimbare a actului identitar. Detunata, din Apuseni, ne spune despre o geologie
frământată în care tunetul se împietrea în magma ivită din adâncuri să dea o piatră cerului, precum în
deșert... o Kaba, căzută meteorit de închinare Islamului. Despre astfel de pietre și rostul lor ne-a vorbit,
savant, ca nimeni altul, Mircea Eliade (14). Piatra Craiului seamănă cu o diademă uriașă de coroană
regală și numele i s-a potrivit acestui munte românesc. Sfinxul din Bucegi, pare geamăn celui de lângă
piramide și la fel de tăcut, vorbind prin tăcere, maiestuos enigmele.
Atunci când privim ceva trebuie să ne situăm în exterior, la conturul formei. Un întreg se mărginește
ca o grădină cu un gard, ca un om împelițat, ca un fruct cu coajă, ca o țară cu frontieră... Îl putem vedea
exterior și ne putem face un gând prin ceea ce lasă privirii forma, despre ceea ce este dincolo de ea, adânc
în interior. Altfel spus, observăm concretul cu toate simțurile treze. Peste gardul, pe care îl atingem,
putem vedea culorile grădinii; mirosul florilor îl adulmecăm; zumzetul albinelor, în dansul lor, îl auzim;
sângele îl simțim, pulsând sub piele. Avem acces la un univers al concretului și acesta ne ispitește cu
întrebarea: ce este dincolo de forma aceasta, de chipul acesta? Un exercițiu al contemplației exterioare
iscă părerea despre ce e dincolo. Nicolae Steinhardt (un aristotelician... convertit întru cele ale lui Platon,
prin îmbrățișarea creștin-ortodoxiei!) intuiește acest proces al cunoașterii de sine și ni-l istorisește (15),
privind peste limesul pământului românesc, în căutarea sufletului acestuia vădit prin ... cumințenie: „Am
avut acolo (la malul mării... s.n) senzația acută a limesului, a poporului nostru așezat de strajă, menit să
întâmpine obida, supărările, amărăciunile, năpastele, lipsurile. O istorie stăpânită de sărăcie, de pustiiri,
fără mângâieri și refugii. Doar codrul, bejania și resemnarea. Și darul înșurubării, înrădăcinării în
straturi fertile fie ele mobile, trecătoare. Iată de ce a ieșit un neam flexibil și dur; sensibil ca marii foști
bolnavi, ca și ei mai rezistent decât răsfățații sorții. Pe meleaguri ca acelea se va fi plimbat și Ovidiu, cu
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sufletul gol, cu mintea încremenită. O vegetație silită să se adapteze ecologic, o psihologie ținută să
asculte lecțiile istoriei. Suntem legați de anumite arhetipuri majore, de sensuri primare, de totemuri care
spun cumințenia pământului,(s.n) dar și de echivoca lui putere de îndurare, însoțită la acei care-l
cultivă și-l locuiesc de sila pentru gracilități, farafastâcuri, suliman de tot soiul... Pentru prostie mai
ales! Așa-i pe limes, pe linia întâi totu-i pe viață și pe moarte...” Vorbind despre cititorii sufletului
românesc, și dincolo chiar de el („Eliade e formidabil... A înțeles ca nimeni altul că România e, în
Europa, singura țară aptă a simți și iubi Orientul...” (16 ) Adăugăm câțiva cititori iluștrii (din lista
indicată de filosoful N.St.) alături de cei citați mai înainte: Teohari Antonescu, Hasdeu, Pârvan, Nae
Ionescu, Mircea Vulcănescu, Busuioceanu, Șăineanu.
De ce tace substratul? Răspunsul la întrebare îl dă un proverb românesc : „lauda de sine nu miroasea bine!” În această sentință a înțelepciunii pământului românesc stă ideea tăinuirii. Lucrurile de preț, ca
niște comori, se tăinuiesc. La tezaurul pus în păstrare, ca la orice lucru intim, nu se intră oricum. Smerit se
intră în templu, în altare, în camera bună, la cele iubite. Teama de profanare (arătarea celor sfinte, ca un
chip al dumnezeirii, pe care prin poruncă nu trebuie să-l vedem!) ne impune acțiunea, comportamentul.
Aici hotarul se pune între cei de-un fel și ceilalți. Intrarea în spațiul consacrat cere parola, cuvântul
potrivit, ritualul-procedură, adică inițierea prealabilă. Spațiului nostru i-a fost constant-comun: reliefulfrumos marcat ca plai, plasat într-o „gură de rai”, adică într-o armonie a unui cosmos etic; graiul – o
latinitate bătrână și rezistentă într-o lume post Babel; o credință într-o Zeitate supremă, căreia I-am
închipuit, flexibil, persoanele și i le-am adorat, adaptându-Le canoanele, după nevoia legiuirii pragmatice
a vieții, pe cale. Aceste reguli ale viețuirii cereau tăcerea, muțenia, păstrarea castității, neluarea în râs a
celor sfinte, respectarea poruncii iubirii aproapelui. Legitatea se naște dintr-un cod etic și o rațiune
practică. Principiile, general valabile, au nevoie de învățătura de minte dată de experiența celor deja trăite
și intrate în memorie. Între cele două planuri, cele experimentate, simțite nemijlocit și cele abstracte,
primordial este cel al naturii concrete. Procesul ascunderii celor din orizontul tangibil într-un univers
abstract, adică acolo unde nu poți intra decât cunoscând apriori codurile, ne este descifrat de C. Noica
(17). „De fiecare dată spiritul trece de la substanță... la subiect, de la ceva dens dar opac, la ceva punctual
și luminos. La început este o lume, la capăt o persoană”. Simțire, procesare interioară, gând personal, apoi
nevoia de-a împărtăși... ceea ce s-a încuibat în minte: învățătură. Trecerea de la o formă de univers la o
altă formă. Omul vrea să înfrunte universalul și să comunice cu toată lumea. El începe cu universalul
concret – adică își scoate din minte gândul personal și făptuiește lucrul concret, o statuie bunăoară!- și
sfârșește în universul abstract, adică prin limbajul artei, al operei, induce privitorului inițiat (lumii!)
gândul său cuprins în forma substanței. Ne lămurește filosoful (18): „Universalul concret este ca
substanța lui Hegel lumea în densitatea ei cu bogăția ei știută și neștiută. Universalul abstract este ca
subiectul, conștiința care deține lucrul până la aparenta lui desfințare. Căci aceasta este funcția
cunoașterii, să-și desfințeze, să-și mănânce obiectul. (...) obții universalul abstract secătuind pe cel concret
(...) Te hrănești din substanța ta spirituală, atunci când cunoști și te cultivi” Apoi, „În toată cultura se trece
de la universalul concret la universalul abstract”. Iată un motiv să nu devoalăm tainele, să nu strivim
corola de minuni a lumii, după cum ne atenționează alt filosof, dacă vrem să ne păstrăm tezaurul, noi
înșine, fără a-l înstrăina dincolo de limes, în păstrare la cel înfometat și potrivnic. În trimiterea sa la ceea
ce se întâmplă în arta românească, cu referire la procesualitatea unei contopiri de sensuri, C. Noica spune
(19) : „O asemenea contopire, sau mai degrabă o trecere și o alunecare de la un plan la altul este
caracteristică pentru noi și în conținutul ei : ni s-a părut că uneori se preia anorganicul în organic (s.n)în
cadrul artei noastre, așa cum a făcut Țuculescu în pictura sa din ultima fază, sau cum făcuse Brâncuși”.
Referirea la ... ochii vii ai materiei inerte, fiind aici evidentă!
Sfânta tradiție românească, ritualul în altarul creștin sunt o singură voce, consonantă, privind
scoaterea din ascundere : la cele sfinte nu intră decât cei convertiți, lor fiindu-le aduse darurile să se
împărtășească din tainele substanței spiritualizate: „luați... mâncați!... Beți dintru acesta...!” Sfânta tradiție
românească, în sine un atribut al cumințeniei, este puntea de cuminecare între planurile în discuție, este
cheie de înțeles pentru cele ascunse în substraturi. Rânduieli vechi își țin rostul într-o logică a
pământului/lege a pământului, concomitent cu canoanele, formule rafinate ale dogmei creștine venite mai
târziu, să dea limpezire gândului mai elaborat, trecut recurent prin stările experimentate. Legile și
obiceiurile dau mereu conturul lumii. Păstrarea celor sfinte, în tezaurul garant, fără strivirile rătăcirilor, ne
impune starea de cumințenie.
Concluzie: Anul 2016, dedicat împlinirii a 140 de ani la nașterea lui Constantin Brâncuși ne impune
o aducere aminte, o pomenire specială. Acțiunea de interes național, privind recuperarea în proprietatea
Statului Român a operei Cumințenia Pământului este un prilej-test, de evaluare a spiritului civic și de
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acțiune a simțirii românești într-un alt Babel, post Babelul cotidian. Încercarea noastră de aici s-ar dori un
antidot împotriva cârtirilor gratuite și dezorientate, privind scopul subscripției publice. Am argumentat
aici asupra semnificației operei, ca simbol, emblemă, a felului nostru de-a fi. Pornind de la numele,
semnificat de limba română și de la considerațiile unor „arbitrii” licențiați-filozofii nostri, am dorit să
atenționăm că această lucrare este chipul pământului nostru impregnat cu înțelepciunea trăirii
multimilenare, este maternitatea fertilă care ne-a ținut substanța sub același cod genetic. De aici și un
îndemn posibil Vieții noastre, pe Calea Adevărului : Respirați aerul din văzduhul mamelor îngenuncheate
de vreme! Pipăiți-le cu ochii deschiși lumina, din care ați izvorât lumină proprie, pe tatăl solar!
Adulmecați-le iubirea în locurile așezării de acasă! Sorbiți-le sânii ca într-o împărtășire esențială!
Ascultați-le bătăile inimii, ca niște clopote, bătând în adâncurile și ele fără sfârșit! Apoi... Apoi, cu
siguranță vă veți fi cuminecat de firea-vă dăruită a unui pământ demult cumințit, să fiți și voi nemuritori!
Mihai Sporiș
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Intermedierea poetului

Între noi profanii, amatori ai artei, și spațiul înalt al sensurilor ascunse se interpune întotdeauna
călăuza, cea care știe calea și are cheia desferecărilor. Între orice artist și opera sa stă o partitură, un plan,
ca intermediere, formă scrisă a unui limbaj personal, dând seama de originalitatea unui creator în deplina
sa unicitate. Infinit diversă este mulțimea creatoare, dar surprinzătoare devine atragerea de atenție a unor
oameni atinși de aripa geniului. Aceștia au puterea de-a rezona, dragoste la prima vedere uneori, energia
și duhul artei lor, celor ce se acordează sensibil acelorași lungimi de undă. Cei mulți chemați, dar fără a fi
fost aleși, pot să se apropie înțelegător, și prin aceasta durabil, atunci când sunt îndrumați de intermediarii
rezonanți cu arta și care au știința reconfigurării unei scheme, unui mecanism al priceperii în mintea avidă
de cunoaștere. Căutând semnele și sensurile artei lui Constantin Brâncuși am întâlnit un gând al poetului
Nichita Stănescu, într-un fel de „carte de recitire” a artei multor semeni de-ai noștri.
Întrăm aici într-un dialog virtual, un fel de re-recitire, cu cele descifrate de poetul-filosof și fiziolog în
egală măsură (așa își și numește un volum: „Fiziologia poeziei” Ed. Eminescu, București, 1990), în ceea
ce privește structurarea planurilor multiple ale existenței omului în centrul lor. O facem pentru a reaminti
o cheie propusă de el pentru Brâncuși și pentru a încerca o interpretare proprie a partiturii poveștii
„Ansamblului de la Târgu Jiu”, raportându-ne la schematizarea și relaționarea unor planuri referențiale.
Spune Nichita Stănescu într-un gând de-al său care ne iscodește: „Dacă umanitatea a apărut în sânul
spațiului natural, spațiul artificial reprezentând însăși umanitatea în raport cu spațiul natural, el naște la
rândul său spațiul abstract.”(1) Sentința raționamentului său devine afirmație fermă :„omul aflat în centrul
spațiului artificial are ca limite spațiul natural și cel abstract.” (2) Apoi găsește corespondențele : știința
oglindește – în planul ideilor!- spațiul natural; politica, spațiul social, construcție artificială; arta fiind
expresia spațiului abstract. Aceste spații sunt contopite într-o interferență și interdependență exprimate
printr-un corpus ideatic. „Spațiul abstract este exprimat prin idee, dar în același timp ideea este aceea care
translează naturalul spre artificial și acesta spre abstract. Ideea este omniprezentă dar neexprimată în
spațiul natural.”(3) Apoi ne lămurește asupra raportului finit-infinit (fără sfârșit) în întrepătrunderea
planurilor descifrate. Universul natural este finit și curb- ca o cuprindere a ceea ce îmbrățișăm! Universul
artificial este finit – în conexiune cu finitudinea naturii! - și infinit interior(nemărginit) în adâncirea lui în
universul natural. Universul abstract este infinit și interior universului artificial. Condiționalitățile aceste
sunt impuse de poetul-filosof în afara sistemului de referință clasic al spațio-temporalității : „infinitatea
nu poate fi concepută în sistemul de referință spațiu-timp ci numai ca act de interioritate pură.”(4)
Din perspectiva acestei viziuni structuraliste, vedem în demonstrația poetului translarea spațiilor:
natural→artificial→abstract, în inferențialul OM, cu ideile. EL (cu atributul delegat, să fie creator!) se
adâncește în căutarea punctului a-dimensional și anulează spațiul; trece dincolo de vămi, într-un soi de
veșnicie, pentru a-temporar. Pe schema aceasta cel ce se revendica de la naturalitate, Constantin
Brâncuși, ne va fi inspirat înțelesul ansamlului său. Chiar devenirea artistului, cu etapele inerente, ne
arată scara urcușului în cele adânci: copilul ucenicind în natură, calfa și meșterul artefactelor cu scop
utilitar, artistul atingând grația celor vorbitoare prin ele însele. Aici a găsit punctul descărnat de material
al ideii. Aici dimensiunile artificiale și-au pierdut spațiul, sublimând în simboluri, adică în gânduri cu
viteze amețitoare, dincolo de cele cu fotonii fără dimensiune și într-o comprimare a timpului, dincolo de
genezele cu acel emblematic. Simbolurile agregate subtil au construit suma ideilor unei povești plină de
emoție și trăitoare prin a-material și a-ființial (în sensul celor biologice!) dar cu viață în sine, infinit
(nesfârșit) comunicabilă, cu un duh omniprezent și reintegrator.
Spune poetul: „Orice dimensiune, oricât de mare, este finită prin caracterul ei neabstract...”
„Coloana fără sfârșit”, prin nume ne vorbește de continuitate. Gândul nostru – cu viteză infinită!- poate
adăuga nesfârșitei până când perspectiva adâncirii în cer va transforma modulul adăugat mental într-un
punct a-dimensional. Timpul generaților- fără sfârșit și ele!- în coloana de coșciuge se anulează când
ultima clepsidră își pierde forma și devine un punct în veșnicie.
Cele trei spații: natural, artificial și abstract, în simultaneitate „funcționează” într-o determninare
internă ordonată precis: „spațiul natural resimte atracția maternă devoratoare față de spațiul artificial și își
ignoră propria sa inimă, spațiul abstract; în mod simultan spațiul artificial respinge, se alienează de spațiul
natural, resimțind o atracție solidar paternă față de spațiul abstract, și , în mod simultan, spațiul abstract
resimte ca absurd spațiul natural (...) și o tensiune alergică față de spațiul artificial”(5). Aici în mijloc,
OMUL, pare a fi între spații ca între Mama-pământ și Tatăl-cer, ca între determinarea materială și duhul
informal al continuității genetice implantat... cuvânt și însuflețire.
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Din sânul spațiului natural ivindu-se umanitatea, acolo revenim permanent, în finalitatea spațiului
curb, a cercului care se închide. Gravitația, ca o lege a atracției, ne arată maternitatea pământului. Venind
din sânul însămânțat, după zborul prin celelalte spații, dăm obolul acestora ca un fel de vămi într-un ritual
al întoarcerii. Din încifrarea scripturii știm că părăsim, ca o alungare, grădina primordială a
determinismului strict, în care am fost făcuți. Tot acolo ne putem întoarce, numai eliberați de cele grele.
Mare păcat cunoașterea! Pentru acest cutez am fost dați afară, pe poarta Edenului. Iar o „fericire” ne sună
ostentativ și redundant pe drumul căit al întoarcerii :„Ferice de cei săraci cu duhul că a lor va fi împărăția
cerurilor!”
Cunoașterea de sine, acceptată spațiului exterior, din afara grădinii primordiale, este în legitatea
libertății de-a mânca din pomul cunoașterii și a poruncii de-a ne asuma ființarea pe cont propriu. Aici în
spațiul pe care ni-l construim, să trăim cum ne place, comunicăm ceea ce înainte era neexprimabil și sub
tabuul ascultării absolute. Cele făcute își ating majoratul și trec pragul maturității și trebuie să-și ia soarta
în mâini – lucru observabil în natura-mamă. Dincolo de poarta grădinii, exersând și ceea ce naturalitatea
ne-a fost primul model (ne-o spune și Brâncuși, recunoscându-și izvorul!), în spațiul artificial cu rodul
unor mâini dedate muncii, se trăiește social, întru natura-mamă, dar în determinismul convenților oficiale
instituite. Ceea ce fusese în sânul naturii se neagă acum și primește atributul auto-nomiei. Asumarea de
sine, din moștenirea primordială, prin auto-cunoaștere(a) relevă dualitatea cu o conștiință dobândită
(Noica ne-ar fi vorbit cândva despre sinea și sinele nostru!). Tânjim după starea fără de griji a începutului
până la pragul când dualitatea își cere drepturile și împerecherea devine iminentă. În legitatea naturii, cu
știința biologiei descifrată, convenția socială din spațiul artificial, ne procură starea de mijloc, aceea în
care suntem chemați să ne împlinim menirea legii naturale, dar și pe aceea convenită educării primei
trepte, să treacă pragul maturității.
În povestea ansamblului, ideea dualității pământ-cer/mamă-tată, din perspectiva încercuirilor definite
de poet, o simțim în reprezentarea explicită a sărutului – ca o îmbrățișare și contopire fizică, o observăm
figurativ în geometria cercului care cuprinde interior jumătățile- față către față. Povestea este însă o
desfășurare de idei, cu momente înseriate. În jocul de doi al sărutului pot fi remarcate cele trei momente:
apropierea (atracția, cu propiul ei ritual!), contopirea (actul culminant, când jumătățile devin întreg și
refac androginul!), despărțirea (ca o separare - jumătățile spate în spate! - și reîntoarcere în dualitatea
contrarilor!). Văzute în povestea ansamblului, ca o poveste spusă prin momentele-monumente, amplasate
în natura unui parc, ca artefacte dedicate unui scop public, prin voință și convenție asumate, acestea
aparțin unei abstractizări, posibilă prin transformarea imagini reale în artefacte cu încărcătură simbolică și
prin aceasta încifrarea poveștii în ideile descifrabile cu ochii interiori ai minții. Momentele, cu amprenta
temporară, prin monumentalizare ies din timpul curgerii și devin simbolistică statică, într-o succesiune în
care mintea noastră (vorbeam de viteza gândului!), generează animația și viața ansamblului în afara
spațio-temporalității. Altfel cele dedicate eroismului s-ar consuma odată cu uitarea, știindu-se că timpul,
ca și revoluțiile își mănâncă copiii. Tempus edax rerum, ar fi spus cugetul latin. Să remarcăm fiecărui
moment-monument cele trei stări, într-o parcurgere de la Apus la Răsărit, ca pe o cale a eroilor, duși în
triumf să fie pilde următorilor.
Masa, este momentul așezării în tăcere. Așezare, contemplare... în taina mută, a ceea ce este săvârșit.
Pe masă, ca un cuprins larg, stă nevăzut, eroul, semn al eroismului care nu se laudă per se. De-a împrejur,
ca într-o priveghere tăcută, iubirea, cu jumătățile în opoziție, vorbește despre despărțire. Timpul a
înghețat. Nimeni pe masă, nimeni pe scaune. În mintea care abstractizează, dincolo de utilitatea comună
dată obiectelor, își fac loc apostolii, cadranul orelor ceasornicului, cina instituirii unei taine, etc.,... Ne
ajută numele, mai multele date din sugestia monumentului, să restrângem totul la așezarea în tăcerea pură
și absolută. Urmează ridicarea de la masă și parcurgerea căii. Scaunele care mărginesc drumul ne
sugerează asistența la o procesiune cu trecerea printre ele a ceva demn de respect. Și ele sunt tăcute, au
jumătățile întristate... Poarta, pe o cale a mișcării cu scaune pe margine este ideea de trecere între spații a
cuiva anume. Chiar și depășirea unui moment spre un altul se arată idee de trecere. „Poarta” ca o ladă de
zestre, dusă pe umeri, pe calea, numită explicit a eroilor, este ceea ce ... poartă stâlpii cu însemnul iubirii
pe ei. Eroul poate să fie timp întins, semn al veșniciei, în spusa lui Eminescu. Un coșciug, ca o ladă de
zestre, prinos eroismului perpetuu. Coloana, inspirată de vechiul stâlp funerar pus la capul celui care a
plecat, este momentul unei despărțiri care devine monument al abstractizării. În coloană, ca de altfel și în
celelalte monumente ale ansamblului, inclusiv Biserica Sf. Petru și Pavel, avem inculcate cele trei stări
simultane, cu cele două sensuri și punctul culminant dintre ele, ca un prag. Momentul când cerul este una
cu pământul se arată axis mundi pentru cei ce abstractizează, iar pentru imaginația populară, de inspirație
naturalistă, un falus al biologiei. Ca moment al îmbrățișării - punctul culminant, infinit mic de adâncire
absolută!- ne aflăm pe pragul dintre sensuri. Din punctul acesta de nemișcare, mult mai mic ca boaba
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spumii, începe înmulțirea firelor de nisip - prinos plinirii unei treceri cu secunde mii, ce vor cădea la
bascularea sensului. Coloana are în ea, după modul cum o privim și o gândim, dincolo de îmbrățișare
punctului de intersecție, momentele coborârii celor grele și pe cel al înălțării celor ușoare. Clepsidra ne
consumă materialitatea fiecărui ciclu de moment măsurat, restituind-o maternității viitoare, iar crucile,
presupusele diagonale ale rombului, le observăm ca înnălțări prin scripturile și ele prezente la momentul
citirii acestui moment. Coboară cele grele la mamă și se înalță cele ușoare, ca niște duhuri la tatăl, din
abstractul cer.
În sensul pogorârii, celor ușoare – ca niște bunevestiri- susul și josul vor să fie împreună. Atunci
lumina, ca un menestrel ademenitor, ca un parfum în corola florilor, coboară luciferic și se însămânțează.
Într-o viziune a sacralității pământul se îndumnezeiește într-o mamă preacurată, prin tatăl nostru cel de
toate zilele, de tot timpul. EL se află în cer. Uneori în preludiu, numita vestire, EL are freamătul
zburătorului , al îngerului vestitor, al pețitorului, la sorocul consacrat al împrimăvărărilor. În sensul
înălțării, al separării dualității (să lase taina nopții și a sânului să-și facă rostul natural – gestație pură!)
observăm desfacerea îmbrățișării. Ghinda, verigă în sine a ... coloanei, părăsește ramul, gravitațional, iar
duhul rodirii cu fotosinteză, se depărtează, rămâne din ce în ce mai sus cu puterea luminii ascunsă de
înnoptarea din glie. Despărțirea este finalul unui ciclu, ca un cerc rupt de transcendență, acolo unde și π
se arată infinit, în nedeterminarea sa, și unde, ascunsă în infinitul mic această poartă ne vorbește de
începutul unei noi încercuiri, fără întrerupere – ca o spirală, ori poate un arbore al lui Esei, poate chiar
unul al geneticii cu ștafeta duhului nemuritor. Trebuie, spun scripturile, ca ghinda să moară eroic, prielnic
și din propriul mormânt... să învieze (v. Lucian Blaga : „orice sămânță-nalță/ de pe un mormânt o
piatră...”) Ghinda, ca un modul, în spațiul materialității pure, iar principiul subtil al duhului patern în
spațiul abstracțiunii pure, dincolo de artefactul cu sugestia că un demiurg a făptuit-o... cu mâinile lui.
Dacă luăm în discuție Biserica, cuprinsă-n ansamblu , întreirea stărilor ne este, structural, mai evidentă.
Tatăl ceresc, coboară pe axis mundi și săvârșește taina cea mare în altar. Mama cea de toate zilele este
damnată să nască în pronaos, cu interzicerea formală a accesului în altar ( o singură dată are acces și
atunci în legătură cu nașterea trupului bisericii... atunci fiind preacurată și din ea însăși născându-se
cuvântul!). Între pronaosul mamei și altarul tatălui se află naosul umanității care socializează și primește
„darurile”, spiritualizate.
În biserica cea mare, ansamblul însuși (în întregul său, o „Biserică”, au constatat-o cei cu descifrarea
abstractului!), povestea eroilor este povestea supremă care a esențializat „nașterea și moartea lumii”. Apoi
continuitatea, numita nesfârșire, în expresia gândirii populare își va fi avut sentința clar exprimată : „Așa-i
lumea trecătoare/Una naște ș-alta moare!” Simultaneitatea spațiilor, întreit întrepătrunse (treime de
ființare!) cu creștere, descreștere și moment al contemplației ne află întru nesfârșirea trecerii (cu lumi de
apoi!) într-un moment și într-un loc după cum steaua noastră își are... norocul: călăuzită pe firmament
de... magi, ori arzându-și meteoric căderea într-o noapte, în căutarea sânului altui început.
Masa, Poarta, Biserica, apoi Coloana, toate au întreirea. Venim, ne așezăm, apoi plecăm. Lume..., după
lume. Ne naștem, creștem, luptăm eroic, apoi facem bilanțul, ca o judecată înțeleaptă străfulgerați de...
geniu: „Nu credeam să-nvăț a muri vreodată!”
Mihai Sporiș
Bibliografie:
1. Nichita Stănescu, „Fiziologia poeziei”, Editura Eminescu, București, 1990;
Despre corpul alergic al ideilor, p.85;
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Savan-t(l)âlcuri la „stâna”... ciobanului – sau despre sâmbre cu zâmbre
Se lăsase seara veacului pe la Târgu Jiu. Iată-ne protagoniști ai contemplației unor eroi deadevăratelea, aduși fiind, invitați, ori veniți dintr-o pornire anume. Un act istoric își marca veacul în târgul
eroic, decorat pentru acest lucru, și azi, orașul își propusese un eveniment dintr-un șir important. Ne-am
bulucit la Muzeul de Artă să vedem: ce-i? și cum?, despre o expoziție de grafică realizată de un renumit
sculptor care fusese până nu demult vlădica cel mare al Uniunii Artiștilor Plastici din România, un fel de
21

vătaf, peste, ale turmei, numitul Ciobanu. Ne-am pus ceva pe așteptat să vină Urmuzescu, Dadaescu, alți
... escu și eanu, la cent-dinarul ordinarul de zi, să ne tălmăcească despre isprava-brânză a ciobanului, ce
nu prea părea grafică, în ochii noștri de pro-fani – profanatori de serviciu!- prea era ascunsă brânza-n
burduf și pe el nu era scris în alfabetul buchisit de noi. Fiind vorba de un centenar cu pelerinaj, parastase,
parade, cocarde, discursuri, concursuri, reprezentații și multe alte tentații navăliserăm precum la Mecca,
Ierusalim, Roma, Fatima, Prislop, Iași și în alte locuri, să aducem temenele, mătănii, de-a bușelea, ori
învârteli cu amețeli , să dăm cinstitul obol de fideli aplaudaci, pupători de pulpane, entuziasm de
întâmpinare și câte alte teribilisme să muțească olimpicii, căzuții zei din cerul artei, de multa iubire a
pământenilor. Ne-am hotărât cu greu unde să mergem, înainte de-a alege orașul erou, cinstit cu un
Ansamblu de Brâncuși. Mecca, ca datorie de-o viață pentru musulmani, nu se potrivește creștinilor din
noi! La Paris poate om merge, prin martie 2017, să-l pomenim pe cel plecat prin... Montparnasse, acum
vreo 60 de ani, iar pe la Ierusalim, Tel Aviv, tam-nisam, fără motiv, adică un ceva legat strict românește
de eveniment, părea nepotrivit. Aici, orașul rămâne netăiat de jur-împrejur de munți, ci doar de la nord la
sud de Jiu. Barat de betoane râul și-a agonisit un lac, o insuliță de preumblare. Dinspre insuliță, peste
podul de fier, martorul eroismului centenar și parcul cu monumentele ansamblului, se poate oricând isca
pelerinajul pentru brăzdarea orașului: dinspre Apus, spre Răsărit, pe „Calea Eroilor”. Așa se face că am
ales muzeul , din proximitatea parcului și a podului mărturisitor despre eroi și eroism. Pe lacul de peste
dig am numărat o singură lebădă, iar pe malul celălalt, dinspre unde au venit inamicii în 1916,
nenumărate turnulețe de ... pagode exotice. Aici, în lăcașul artelor, în așteptarea bacilor-tălmacilor, era
lume multă, fremătătoare. Ne amintim imediat de evenimentul de exact acum o sută de ani, când se venise
de hac, într-un moment buimac, împotriva unei oștiri imperiale înarmată până-n dinți și cum a mai
inspirat fapta aceasta un mare sculptor să semnifice eroismul pe... cale. Când am auzit de o... expoziție de
grafică în contextul dat, intuiția a programat tema, iar decizia, urmând intenționalității, în spusa lui
Edmund Husserl, ne-a adus la muzeul, în care se va întâmpla ceva... Ne dăm repede cu presupusul.
Sigur! Se va vorbi despre centenar, eroi, grija edililor de-a păstra vie istoria locului și dovada cinstirii
permanente a nu puținelor personalități remarcabile. Dar cum vor aduce vorba?, că expoziția de...
grafică?, nu pare!, iar tema este foarte absconsă... Ne vom lămuri imediat, numai să apară mai marii!
În sfârșit! Sosește mai ortomanul de la Institutul Cultural Român, instituție co-organizatoare, dixit
Programul! Un mega-boureanu, izvorât din steme, fusese pus de baciul cel mare al țării să fie porunca și
lauda tuturor păstorilor culturali, nu doar din spațiul mioarelor , dar și pe coclaurii planetei, așa că Gorjul
îl așteptase cu temei și temere. Gălăgioasa noastră turmă și dulăii cu jujău – un fel de ecusoane puse ca
birjele să semnifice implicarea în trebile stânei!- și-a încetat imediat zumzetul și s-a oprit din mișcarea
browniană prin celarul celor expuse. Au intrat! Lumea care se zgâia la pereți le face loc în tăcere. Nu e
ca la popi unde venire ierarhului e cu ... cântec, pupat de mâini bărbătești și câte și mai câte. Aici
ploconirile răzbat din discursurile, bine ticluite, pe scara ierarhică. Altfel cobori pe... scara de serviciu,
uneori pe scara Richter, când ai dat oda, din neatenție desigur, adversarului. Să ne amintim cum a coborât,
de foarte curând, pe scara de incendiu, ditai prim-ministru! Acum sunt în fața noastră toți tălmacii într-ale
cailor verzi de pe pereți și despre năzdrăvăniile celui ce a cutezat... expoziția. Se va fi și spus acolo
despre permisiuni, rugăminți și marea disponibilitate , ca despre o concesie sublimă, de-a accepta să
onoreze Centenarul.
Acum, aici, în seara dedicată eroilor, pe malul Jiului îndiguit și cu insuliță se întâmpla vecernia
noastră... despre artele plastice ale unora, sub oblăduirea zeilor, ostili -declarație publică!- parastaselor.
Am auzit șușele iară. Scuzele, apoi, că șeful cel mare al orașului era dus la produs politic și lăsase
cârciuma târgului în seama unui Tudor, sacrificabil, frățește, pe câmpul golit, suspect, de eroism. A mai
coco-stârcit, înalt, unul venit din cetatea lui Bucur, antropologic, abstract, că nu despre lebăda singuratică.
La marea pahar-anghelie ( că a fost și nelipsita agapă de dregerea vocilor obosite de coloranții sintetici!),
au fost junghiate, spre o doctă introspecție, din nou, oile ciobanului, jupuite mai demult, acum
identificabile după urechi și blanurile expuse hârșii pe pereții bieții. A fost, s-ar spune în limba spargă : o
extrapolare și o recompunere mentală a oilor din gândul ciobanului, buite și numărate să pară, spuneam
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undeva: cai verzi!- pe baza spuselor și para (chioară), meta (staza)... spuselor aici, de cei ce vor fi tuns
multe turme prin ocoale și târle, într-o viață dusă în strungile artei. Este vorba aici despre grafică! Pentru
noi cei care citisem PROGRAMUL... scripta manent! Ba nu! Dixit Pavel din Banat, cel mai ... coco băiat
din sat și rococoș prin republică: „Nu avem în față un grafician, ci un pictor! Un fel de pictor care nu e
pictor, tocmai fiindcă este... pictor!” Fente. Mai ceva ca la Ilie fotbalistul iubitor de artă plastică. Da!, Da!
Bănuim în sentință o manipulare a gestului. Ditai sculptorul se recomandă prin grafică, dar el a expus
pictură neaoșă. Cum să explice, public, o atare performanță și să nu-și șifoneze creasta? Erau acolo pe
pereți, și ne priveau în ochii noștri odihniți (impresionabili la prima vedere, cu propria descifrare!), niște
statui, scoase din 3D, în chipul fără relief, dar plin de sugestie. Forme solide care se topiseră și se
scurgeau pe pereții înalți până la cer și adânc cufundați în pământ. Maniera curgerii pe înalt o
deconspirase grecul, înspaniolat și întoledat, când s-a dat singur unor arderi verticale pe rugul artei și al
iconicului de acasă, atunci când va fi adus prinosurile dumnezeirii. Scurgerea (cum poate un „s”să
schimbe sensul!) înseamnă cădere prin gravitație, ca o atracție a maternității în toate ipostasurile: fecioară,
așteptând bine-vestitorul ;mamă , hrănind din sine creșterile; mumă. Scurgerea pe meridianele gravitației,
previzibilă și în demersul artistic, la noi amintește de eroii... Greuceni, în slujba pământului și
pământenilor. Nu unul dintre ăștia va fi restituit Cerului: Luna și Soarele? Povestea unui astfel de eroism
poate fi spusă diferit! Aici aș putea descifra sensul darului... Ciobanului, ca ofrandă Centenarului, în cele
expuse. Cele două sensuri concomitente vădesc iconicul , sacralitatea, inexplicabilă prin abstactizări
savante, conceptualizări ermetice și mai ales obișnuita vorbărie gonflată de vocabularul specializat și
nefericita dorință de-a părea inițiat, în necomunicare. Simultaneitatea sensurilor ( curgere spre înaltardere de tot, evaporare /topire, scurgere) nu putea să-i scape unui brâncușolog (fără vreo reținere în
această etichetă!), dinspre cel mare și înfranțuzit de nevoie, la mume și pe muntele Parnasului... simultan.
Acest indiciu ne poate da o altă motivație, solidă... organizării expoziției de lângă „Calea Eroilor”. Așa
îmi vorbeau gândurile provocate să dea seamă la ceea ce vedeam. Se întâlneau cu altele, mai vechi,
despre văzutele de altundeva, și cu explicații mai pe înțeles. Statui, dizolvate-n pictură fluidă, curgeau
pe axis mundi în dualitatea sensurilor. În mintea mea, sensurile, acestea cu simultaneitatea căderii și
înălțarea îmi sugerau nedespărțita lucrare în devenirea eroicului.
Între cer și pământ - ca niște umbre de nimfe în peștera lui Platon !- lânoasele, luminoasele
ciobanului, par niște hârșii puse la uscat, răstignite pe pereți să ne povestească nouă, unora provocându-le
chiar mâncărimi de limbă spargă și ecoul necesar celor muți de respect în fața mărimilor și mărinimiilor.
Le-a scos din minți, să ne ia și pe noi de minți, vorbele Greucenilor, cu patalamaua necesară . Un
specialist în tunsul oilor, în luatul scalpului (jupuirea de piele, în spusa ciobanilor:belire!), de prin târla lui
Bucur a văzut acolo, după o doctă belire a ochilor, o legătură cu pământul a oiilor încă neînaripate. Nu
acolo au fost trântite, anteic, jupuite să prindă viață scalpul expozabil, cu duh din duhul celui ce a scris
fapta, asupra sa căzând revelația? Altul, stând ciuci le-a observat aeriene, ba chiar dincolo de atmosferă,
păscând printre stelele din carele și cloștile cerești. Avea omul certitudinea dematerializării de hylesic
(neapărat cu „y”!), adică numai proiecție de lumină, ca și când aceasta nu ar avea esență materială în
joaca ei de-a alba-neagra: foton-undă! Dar noi, guri căscate și mute, cu urechile în altă parte a creierului,
voiam să știm, eram chiar nerăbdători să aflăm: ce va grăii Zarathustra, cel mefient parastaselor? Am, și
nu prea... înțeles, povestea șefului ICR-ului! Cunoștea lucrările din faza de atelier, cunoștea sculptorulpictor-grafician, cunoștea specialiștii care tămâiaseră înainte evenimentul, era printre organizatori (așa
scria în program!), dar dezavuarea publică a PARASTASULUI (ca o cădere în habotnicie, credem că
gândise nefericita poziție!), fără explicitarea necesară, ne-a dus gândurile spre altceva. Evenimentul cel
mare, Centenarul, era prin sine un mega-parastas, adică o pomenire cu ritual impus de tradiție și perceput
ca atare în spațiul public. O dezavuare publică, a ceva întrat în tradiție și în conștiința oamenilor, rămâne
o gafă impardonabilă. Sigur însă, confuzia cu pomana la care se înghesuie, călcându-se în picioare cei
lipsiți, mulți săraci cu duhul, a lucrat aici nefericit! Dar să fim atenți la deturnări mai subtile! Se pot face
pomeni instituționalizate, onorându-se marile sărbători, dar atunci când principiile, imparțialitatea sunt
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ignorate iese la paradă doar bunul plac. În acest caz poate ajunge oricine să nu mai iubească partea
umbrită de material a ... parastasului.
Ne-am cam lămurit cum plouă mana unora și cum de curge nectarul pe masa zeilor, că de imnurile de
slavă, nu vor duce niciodată lipsă... cei de sus. Cum rămâne cu travestirea soborului intermediar, cel cu
slujbele, imnurile, rugile, odele... ? Fațada este în linia modei: la cravată, papion, costumație la patru ace
și pantofi cu bombeu bine lustruiți, toate în culoarea cameleonului cu sceptru. Unii, în aparența
păsărarului Papagheno, își iau echidistanța pastelului cu toate culorile, un fel de păcălici, sau jokeri în
cărțile care se fac, în jocul puterilor. Fiecare să se recunoască acolo, iar el păsărarul, cocoș cu creastă
rococo, poate mima echidistanța și pseudo-imparțialitatea. Așa cântă toți papagalii lumii: în limba care le
este dată în colivie odată cu grăunțele colorate și ele. Apoi... am plecat și ne-am zis: Nu judecăm pe
nimeni! Observăm și reflectăm, cu iubire de oameni, ceea ce de foarte aproape, aproapele nostru Gorj, nea dat la o sărbătoare, dăruindu-și, dăruindu-ne, dând țării și lumii dovada rânduită a iubirii eroilor, într-o
neuitare centenară. În ceea ce-i privește pe extratereștrii cu limba spargă ne-am amintit pățania cu vulpea
și cocostârcul când s-au ospătat reciproc. Pro domo sua... Noi ne-am simțit ca vulpea, aici pusă pe dodii,
pe lângă ambrozia din ulcioare. Și de data aceasta ursul, travestit în Coco-stârc, și-a luat revanșa!

„Enigma Transfăgărășanului” și proiectul de țară

Nu avea țara valahilor o pravilă a ei, scrisă, la schimbarea macazului lumii, atunci când tiparul tocmai
se ivea înlesnire, să multiplice povețele. Era mare nevoie ca legea pământului să se sălășluiască în mintea
și conștiința celui ce trebuia să fie baci unui neam asuprit politic de ... imperii protectoare. Neagoe
Basarab a tocmit învățăturile către Teodosie, dar a și dat pilda cea frumoasă văzului tuturor și a tâlcuit,
prin baladă, mitul sacrificiului pentru viața lungă a celor făcute-zidite, cu iubire. El crescuse sub stăreția
lui Macarie de la Bistrița olteană, unde tipografi pricepuți, fugiți din calea turcilor - mărșăluind spre...
Roma (Belgrad, Buda, Viena), se vor fi alăturat fraților întru credință valahi, venind de dincolo de malul
Dunării inundat de pașalâcurile marelui imperiu, cu pădurile lui de minarete și legile noi ale lui Alah. A
învățat repede coconul craioveștilor și ne-a dat, în clipa lui cea repede (1512-1521), proiectul de țară :
întărirea credinței și construcția însemnului ei neasemuit, întru unicitate și frumusețe: Mănăstirea lui
Manole, de pe Argeș în jos. Criza politică și dezbinarea internă, ca o boală cronică a valahilor ( vezi
Dumitru Drăghicescu – „Psihologia poporului român”), a amânat apoi etapele, pașii următori, ca un
blestem, mereu alergând după modelele altora, când cele din vecinătatea imediată îi arătau cu nimic mai
prejos decât alte neamuri. Va fi fost nevoie de alte sacrificii de domni, pentru alte valuri cu creste și mai
mereu cu prăbușiri: Mihai Viteazul, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu, Tudor Vladimirescu,
Alexandru Ioan Cuza... Uneori valul cel mare al lumii va fi fost momentul unor răs-bunări: războiul
Crimeii, războaiele mondiale, reașezarea după „Războiul rece”.
Pe creasta valului ne-am aflat, deși în lagărul „fraților sovietici”, și după anii `60 ai secolului al XXlea, când un Gheorghe Gheorghiu-Dej își aduce aminte că dezvoltarea țării sale are nevoie de...
autodeterminare, prin forțele proprii („prin noi înșine” era deviza Brătienilor și a unei monarhii, după
războiul reîntregirii, în care o Regină Maria Victoria Alexandra, providențială, potența o demnitate
românească în rândul lumii!) și își construiește un plan de țară în care separarea-distanțare, de lagărul
comun, presupunea și o independență, inclusiv... energetică. S-a apucat de construcția marilor
hidrocentrale, între care cea de pe Argeș... în sus, i-a purtat numele, până la o vreme; până atunci când i
se va fi imputat crezul, doctrina. Aparținea unei ideologii atee, străină de... legea pământului. Venea
după „Bicazul”, dedicat lui V.I. Lenin, și era deja un act de asumare identitară. Distanți, de centrul de
putere ideologic, în care nu am intrat de bună voie, prin 1968 vom fi arătat lumii că nu suntem decât
„arestați” în lagărul în care ne-au pus în ascultare marile puteri. După acest act de revoltă s-a născut
un nou impuls, un nou entuziasm, o nouă concentrare de eforturi. Însemnul acestei perioade este
Transfăgărășanul, finalizat între 1971-1974 și ca o continuitate a simbolurilor, mai sus de Mănăstirea
Argeșului, de Hidrocentrala Argeșului, de marele lac de la Vidraru, cu Prometeul lui emblematic. O
fântână pentru apa capitalei, cum cea a lui Manole se arătase izvorul domnesc al fostei capitale: Curtea
de Argeș, va fi fi fost și cu alt rost, marele lac!). Nevoia consolidării independenței l-a determinat pe
noul păstor de țară (secretar general ales de congresul alor săi; președinte de țară!), Nicolae Ceaușescu, să
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își propună un plan de țară, în care Transfăgărășanul, nu doar obiectiv de interes economic (exploatări
forestiere, turism), dar și cu rol strategic, militar, să se finalizeze prioritar. Ne propunem aici,
dinspre afundul unei căderi, aparent doar fără explicații, să ne lămurim, privind spre vremea aceea
entuziastă luată drept studiu de caz, să ne dezmeticim – pentru deșteptarea imnică! - ce se întâmplă cu noi
acum?
Emblematic acest arc peste Carpații cei mai semeți ai țării, drumul care se strecoară printre
Moldoveanul (2543 m.) și Negoiu (2535 m.), Transfăgărășanul, pune-n salbă semnele unei istorii altfel
vorbitoare, în mod cert despre eroism, sacrificii și învățătura necesară urmașilor : Cetatea Poienari, Curtea
de la Argeș cu mărturiile ei, Hidrocentrala cu barajul ei impresionant și uriașa mare alpină de la Vidraru,
Cârțișoara- purtătorului de carți de învățătură, printre care și cele ale vechimii noastre cu însemnele nobile
ale daco-romanității noastre. Acest fir roșu al unei istorii milenare a fost trasat eroic și el dăinuie în peisaj
cu povestea lui ce pare o enigmă, greu de descifrat, fără mărturia crezului celor ce l-au trudit, punându-l
în operă. Mărturiile celor ce au fost „meșteri mari, calfe și zidari”, dar și a unui Manole (devenit erou al
muncii socialiste și medaliat... pentru fapta sa, recunoscută de autoritatea de putere a vremii, dar și de cea
de dincolo de cumpăna istoriei, când colonelul Nicolae Mazilu este avansat general de brigadă, într-o
recuperare târzie a conceptului de eroism cotidian!) ne stau la dispoziție și ele ne sunt date, pedagogic,
atunci când realitatea înconjurătoare ne face posibilă înțelegerea mesajului.
În 1994, la împlinirea a 20 de ani de la darea în folosință a Transfăgărășanului -20 septembrie 1974!
– colonel (r) Nicolae Mazilu, dedică o carte-document: „...tuturor constructorilor de drumuri...”, „Enigma
Transfăgărășanului”, Editura CONPHYS, Rm. Vâlcea, 1994. În prefața de la ediția a II-a, din 1996,
colonel-inginer Florea Necula, motivează: „Din respect pentru adevăr și pentru eforturile depuse de
multe ori la limita maximă a suportabilității omenești, de marea majoritate a constructorilor militari și
civili ai drumului TRANSFĂGĂRĂȘAN, mă adresez cititorului, afirmând, că în filele acestei broșuri nu
va întâlni fantezia autorului (...) ci fapte autentice, trăite...”. Titlul cărții ne provoacă să descifrăm cum a
fost posibil ca o lucrare de complexitatea acestui drum transalpin – „care multe secole va fi mărturie
generațiilor viitoare” să se finalizeze într-un timp foarte scurt, în comparație cu proiectele rutiere aflate
acum în plină desfășurare, dar cu cheltuieli financiare imense și finalitate minoră și de proastă calitate,
deși condițiile naturale pentru punere în operă nu permit, din bun simț, nicio comparație. Pentru ilustrarea
dimensiunii efortului vom menționa din devize aspectul cantitativ al lucrărilor pentru un Transfăgărășan
de 90 de km., trecând muntele la 2042 mdM: 3.800.000 mc. de stâncă derocată, cu 6350 tone de exploziv,
316.000 motoare diverse, 18 milioane de kilometrii înregistrați pe foile de parcurs ale mașinilor și
utilajelor. Durata execuției, una foarte scurtă, este marea enigmă pe care o dezleagă Nicolae Mazilu.
Primele HCM-uri (Hotărâri ale Consiliului de Miniștri-guvernul RSR), din 1969, ascundeau intenția
finală, cu două drumuri forestiere județene (Sibiu și Argeș), apoi HCM-ul 1116/1970 vorbea de un drum
peste munte cu o singură bandă, ca HCM 9/1971 să consacre indicatorii drumului finalizat. În 16 august
1971 s-a marcat efectiv traseul drumului în teren, adică proiectul de execuție era finalizat. În decembrie
1973 drumul avea majoritatea tronsoanelor recepționate, mai puțin tunelul de 887 m., care fusese atacat,
condiționat de realizarea accesului, ultimul. În 1974 s-au realizat finisajele, până în septembrie când s-a
inaugurat. La realizarea proiectului au participat cinci ministere interesate ca beneficiare ale investiției:
Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcție, Ministerul Transporturilor și
Telecomunicației, Ministerul Energiei Electrice (pentru realizarea tunelului!), Ministerul Apărării
Naționale, Ministerul Turismului (principalul beneficiar... de azi!). Într-un calcul, având în vedere
procedurile și ritmurile de azi Transfăgărășanul s-ar construi în câteva sute de ani... Fără implicarea
militară șantierul ar fi durat vreo zece ani, iar prin folosirea a doar zece fronturi de lucru ar fi durat cca.,
30 de ani. A existat atunci un gând și o voință care au devenit acțiune conștientizată și un entuziasm al
uneii mândrii naționale. Ceea ce s-a întâmplat prin 1989, la schimbarea macazului lumii, a stat sub deviza
„Fă-te că lucrezi!” și mobilizarea unui „front”, la fel de propagandistic ca și cel al plugarilor... Nimic bun
în istoria noastră de la fronturile care ne-au adus minciuna și disoluția puterilor, și ne-a dus în... derizoriu
adevărul despre noi înșine, aruncându-ne în brațele „protectoare” ale altora, clamând neputințele și
irosind resursele, pentru noile juguri asumate ca mari victorii, pe altarul unor valori îndoielnice, în care
ne-am pus singuri în umilința celor acceptați, dar neintegrabili... Acum suntem la vremea unor
neputințe... demonstrate și conștientizate, din ce în ce mai mult. Suntem într-o disoluție a puterilor în stat,
puse în competiție, nu într-o sinfonie benefică. Acțiunile demarate sunt obstrucționate și sistematic
tergiversate, până la anulare, de către viitoarea orientre politică, într-o hârjoană imbecilă a puterii din
scaun, cu opoziția. Interesele diverse omoară din fașă, chiar intenția bună, pentru că nu servește anume
decât interese de grup, că despre interesul național este mare pericol să vorbești, fără nu știu ce
supervizări ale înaltelor porți, de azi! Chiar privirea spre cele bune, lăsate învățătură de cei dinainte, au
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fost privite, imediat după 1989, printr-o manipulare agresivă, cu multă ostilitate. La noi, zice-se
revoluția, care a emanat o constituție cu vădite imperfecțiuni, a dus la mistificarea istoriei recente, cu
mineriade și vânzări dubioase, a permis justificarea „crimelor” politice, economice, sociale și căderea în
prăpastia unei schimbări radicale, fără un plan aplicabil coerent, cu toată promisiunea inițială a
Proiectului „Postolache”. La ceilalți - parte ai aceluiași fenomen, post război rece, nu au fost revoluții
sângeroase, ci doar schimbări de ... catifea! Cu ostilitatea propagandei postcomuniste, în plin proces de
năpârlire, dar care se salva printr-un țap ispășitor, creat tocmai pentru acest scop al... salvării lor
naționale, se încerca o negare totală a fostelor realizări, ca să-și piardă urma, tocmai eșalonul răului cel
mare al societății atee, abolită abrupt. Spune autorul „Enigmei Transfăgărășanului”, la doar cinci ani de
la „revoluție”: „După revoluție? Cum poate fi privit după revoluție un om care a fost erou înainte de
revoluție? (...) Titlul de Erou al Muncii, fie chiar și socialistă, nu mă deranjează, ci socot că mă
onorează, căci am muncit pentru țară și asta se vede . Eu nu am primit titlul de Erou și Steaua Republicii
pentru gălăgie, ci pentru muncă cinstită, concretă asiduă.” (pentru Transfăgărășan s-au decernat cinci
titluri de Erou : col.Nicolae Mazilu – comandantul detașamentului pentru construirea drumului; Gheorghe
Iordache - șef de brigadă la tunelul Capra-Bâlea; maior-inginer Florea Necula – inginer șef de șantier la
detașamentul pentru construirea drumului , partea nordică; maior-inginer Constantin Vână – inginer șef,
pentru partea sudică; inginer Gheorghe Zăvoianu, director la Grupul de șantiere pentru Construcții
Forestiere, Râmnicu Vâlcea. Au mai fost conferite alte 553 de ordine și medalii pentru: muncitori, maiștri,
tehnicieni, ingineri, maiștrii militari, militari în termen. Medaliile și titlurile au fost decernate, cu ocazia
inaugurării drumului în 1974, de președintele țării: Nicolae Ceaușescu*. Despre acest eveniment, prin
2001, într-o nouă carte: „Sclipiri în amurg – Urcând spre trepte (Amintiri din cariera militară)”, Editura
FORTUNA, Rm. Vâlcea, la...„Marea sărbătoare”, p.183-188, martor ocular și Erou, col Nicolae Mazilu
relatează despre, de patru ori refuzul lui Nicolae Ceaușescu de-a accepta ca Transfăgărășanul să-i
poarte numele, în ciuda trepădușilor care-i forțau aprobarea. Spune autorul : „Tovarășe Ceaușescu, zice
Ion Dincă, am primit comunicări de la București că toate ziarele sunt pregătite pentru tirajul de mâine.
Absolut toate au scris pe prima pagină cu litere mari „Drumul Transfăgărășan Nicolae Ceaușescu”.
Șefilor de redacții nu le vine să creadă că dumneavoastră nu vreți să primiți acest dar din partea
constructorilor și în ultimă instanță din partea întregii țări. Așteaptă să ziceți da ca să dea drumul la
rotative. – Hai, Nicule, se alătură și Elena insistențelor lui Dincă, zii da, că n-o fi foc! E o onoare și
pentru noi și pentru țară. Toate acestea vor avea răsunet și în străinătate. Hai, hotărește-te și zii „da”! –
Nu! Am auzit vocea lui Ceaușescu, plină de fermitate. Nu sunt eu primul care să încalc Hotărârile de
Partid. V-am spus să terninați odată cu povestea asta! - Și ce să la spunem, că așteaptă la telefon? – Nu!
Asta să le spuneți. Am terminat!”
Lucrurile mai așezate, prin 2012, au dat mărturia altui participant la construcția Transfăgărășanului,
colonel Ion Bratu, care în „Tranfăgărășanul, așa cum a fost”, Editura Ars Libri, Costești, jud. Argeș,
2012, după oarece decantări, întregește analiza lui Nicolae Mazilu, în concluziile sale posibil de deturnat
de confuziile induse de ceața propagandei. Spune autorul în carte, martor la a 35 aniversare de la
inaugurare, din 2009: „Transfăgărășanul a indus o stare de spirit, perceptibilă la nivelul opiniei publice
și mentalului colectiv...” p.81, ori „Transfăgărășanul este oglinda unei epoci cu motivații și idealuri, cu
eforturi și realizări pe măsură.” p.79. Completa opinia lui Nicolae Mazilu care va fi spus că
Transfăgărășanul nu a fost opera armatei, ci a întregului popor, că numai o țară cu resurse, mobilizate
coerent, bine chibzuite își putea permite o astfel de realizare. Și concluzionează: atunci acest lucru a fost
posibil!
Semne, în absența unor realizări notabile ale ultimilor ani, că ne reamintim voalat de realizările
trecute, au apărut. În acordarea distincțiilor de merit, în euforia „nimicului, care a prins aripi și glas și nu
se mai nasc prometeii” (cum constata L.Blaga, într-o glossă, pierdută...) și numirea unor generali... la
apelul de seară, s-au recuperat și meritele autentice ale celor doi colonei ai șantierului, cu rol de comandă
a geniștilor militari : Nicolae Mazilu și Ștefan Bediu, avansați la gradul de general de brigadă, alături de
cei onorați pentru iluzorii merite pseudo-politice, în fricțiunile dintre culorile politice, pentru mai adânca
disoluție a societății românești.
Transfăgărășanul, între multe alte realizări notabile, ale poporului, nu ale vreunui interes de partid, ori
al unor persoane, este finalitatea unui proiect de țară. Eforturile se conjugau concertat și mobilizau
întregul. Prin comparație, azi se înseriază toate piedicile posibile și se risipesc resursele, printr-o
hemoragie netratată în vreun fel. Prefezabilitate, fezabilitate, licitație, contestație, rezolvare în justiție,
finanțare, refinanțare, rectificare și alte încâlceli procedurale, numai bune pentru risipit, cu toate
complicitățile posibile, resursele publice. (bugetare subdimensionată în ofertă, pentru obținerea
contractului; reproiectare pentru completarea resurselor omise; abateri tehnologice, terminare provizorie (
26

adică amânarea finalizării din lipsa resurselor, consumate deja!) pentru nevoia tăierii de panglică,
necesară redutelor politice, în ademenirea voturilor; sistarea proiectului... că nu trece pe la poarta vreunui
lider politic, cu influență în decizie; plecarea constructorului pentru neplata la timp și refuzul recepțiilor;
reîncredințarea lucrărilor altor clienți politici... etc.)
În perioada aceea, armata se instruia prin munții țării, pe frontul pașnic al unor încercări care probau
hărnicie și eroism. Profesionaliza un tineret care deprindea meserii pentru o viață și conștiința
apartenenței la un pământ cu istorie. Ba chiar și trudea la o nouă față a țării. S-a și murit la
Transfăgărășan, dar numărul celor ce s-au dat Ane, măreței construcții, este mult sub a celor pieriți prin
deșerturile afgane, în slujba unei cauze globale... Mă gândesc, în această notă, la toții bravii fii ai
neamului românesc înrolați sub împărații altor interese, și la suferințele poporului istovit de toate
resursele pământului său și mai ales de tot aurul cenușiu, împrăștiat de marea vârtelniță a lumii globale.
Este nevoie de un nou val, pornit din recunoașterea unei stări nefericite, și realizarea unui nou plan de
țară, în care ...„ deșteaptă-te române!” să aibă înțelesul la cât mai mulți.
20 Sept. 2016, ca un omagiu adus celor ce au făcut Transfăgărășanul
*Scoaterea din scenă a „dictatorului” Nicolae Ceaușescu a fost o afacere geopolitică, acoperită de-o revoluție, cu scenariul
răsuflat și tocmai de aceea foarte cârtit. A intrat în logica încheierii Războiului Rece. Valorile noii democrații internaționaliste
impuse, de noua ordine mondială, garantate de o singură super-putere, legitimează și intervenționismul armat în scop umanitar.
În dominoul care a urmat au mai căzut și alți dictatori : Saddam Hussein, Slobodan Miloșevici, Moamer El Khadafi. În apărarea
drepturilor omului intervențiile au produs în multe situații efecte contrare. Concluzia analistului Robert D. Kaplan este valabilă
și pentru spațiul românesc în ceea ce privește reculul economico-social, cu tot câștigul democratic, incontestabil. El spune (v.
„Răzbunarea Geografiei” Ed. Litera, București, 2015) : „... am ajuns în perioada de după Războiul Rece: la recunoașterea faptului
că însuși totalitarismul împotriva căruia am luptat cu toții în decenile următoare celui de-al Doilea Război Mondial ar putea în
anumite – nu multe- circumstanțe, să fie preferabil unei situații în care nimeni nu e la conducere. După cum s-a dovedit există
lucruri mai rele decât comunismul, iar în Irak noi am fost cei care le-au provocat. Spun aceste lucruri ca unul care a sprijinit
schimbarea de regim”. p.58. „Realiștii pun ordinea mai presus de libertate: pentru ei cea din urmă devine mai importantă după ce
a fost instaurată cea dintâi. În Irak (credem că și în România, aruncată în dezordine și arbitrar! s.n) , ordinea, chiar și cea de
dimensiuni totalitare s-a dovedit mai umană decât dezordinea care i-a urmat...” p.64. Rămâne și la noi valabilă dilema, subliniată
de R. D. Kaplan: „În timp ce devotații globalizării subliniază ceea ce unifică omenirea, tradiționaliștii realiști subliniază tot ce ne
desparte.” p.65

Încercuirea (în cer cu... roți și pași iubitori de munte!)

Sâmpietru. 29 iunie, 2016. Freamăt de apostoli întemeietori. În Râmnic, pe Calea lui Traian se pune
de hram la biserica cea mare. Un clopot ne spune despre pietre puse... temelie credinței și înțelegerii între
neamuri. Simțim un imbold să ne înnălțăm pe piatra din apropierea cerului. Avem și consensul roților
nerăbdătoare și a unor mari iubitori de munți. Pornim. O luăm spre apus, prin Horezul Olteniei de sub
munte. Ne abatem din drumul mare, pe o cale ca o paralelă de țară, prin mai umbritul brâu ce leagă
Polovragi, Baia de Fier și Novaci. Căldura pe platoul unde se ține nedeia de Sfântul Ilie, la Polovragi,
mutată din muntele... Nedei, măsoară vreo treizeci de pași... Celsius și ne potopește cu nădușeli. Un soare
însulițat în epidermă ne topește cu prea multa lui... dragoste. Aici, în fața cheilor Oltețului, mai are o
insulă de albastru lăptos la marginea unui ocean de smoală, care a înghițit într-o forfoteală albă vârfurile
ce ne însoțesc în latura nordică. Din pajiștea cu stejari și primăvară cu brândușe, pe unde cântă cocoșii de
lut ai Hurezilor, pe la moșii de vară, spinările Mohorului, Păpușii și cele dinspre izvoarele Oltețului nu se
disting din cerul coborât cu grozăvie peste ele. O potopire de neguri într-o fierbere de caiere albe
zdrențuite, pe un cer greu de plumb, ne amenință vreo îndrăzneală de-a cuteza spre munte. Nu pregetăm.
Luăm în piept urcușul către Florile Albe, unde niște antene ca niște coarne de... cerbi se semețesc în
peisaj. Pe drumul, șerpuind printr-un gol prelungit, coboară plouați motocicliști echipați ca de turnir. Mai
toți sunt veniți de aiurea, ca toți cavalerii rostogoliți în cavalcade pe la noi, în timpurile aprige. Pe treapta
sudică, ca o colină dominantă înainte de Rânca, facem o... ședință foto. Natura spectaculoasă a atras un
entuziasm scăpat din hățurile armoniei. O aglomerare, fără vreo noimă a ordinii, se recomandă stațiune
turistică. Apariție spectaculoasă de ciuperci spontane, fără o rigoare a rafinamentului urbanistic, ca o
invazie către un El Dorado... gata să deșerte, în orice condiții, cocoșeii de aur. Cerul s-a eliberat de nori,
vrând să pozeze și el cu... albastru, după ce uriașa stropitoare torențială a verii udase vârfurile, acum
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fumegânde. Trecem, fără vreo intenție prin harababura turistică și asaltăm poalele Păpușii, care ne
urmărește cu cocul ei dominant.
Oprim, înainte de-a număra buclele șoselei alpine, pe povârnișul sudic al Urdelor. Ne preumblăm pe
platoul prelungit spre est al tivului dintre Dengherul și Urdele, până deasupra căldării pârâului Cioara,
unde ne așezăm pentru un nou tur de orizont. Facem fotografii cu spinarea Muntinului, din vecinătatea
nordică. Este asaltată, în diagonală, de le vest la est de Transalpina, apoi de pe creastă, aceasta se întoarce
către vest, unde pe platoul de pe Cărbunele zărim un talcioc... cu toate cele. Privim în hăul din față și
vedem, undeva departe împreunarea de ape a Latorițelor, Cioarei și pârâului Bălescu în lacul
hidroenergetic Galbenu, adunat în spatele unui arc de beton. Turmele albe prin pășunile de-un verde
proaspăt, ale muntelui Bălescu, cu umărul sprijinit de fruntarile nordice ale Păpușii, se confundă cu
pietrele lăsate pe dârele unor ghețari istorici. Jnepenișurile n-au rămas decât mici covorașe rotunde,
dijmuite abuziv și imprudent, pentru dobânda pășunilor. Șiroiri incipiente se observă în peisaj, anunțând
rănile viitoarelor torente de nestrunit. Fotografiem : vârfuri, văi, nori, flora alpină și mișcătoarele turme în
șiruri de mărgele pe potecile înguste. Șoseaua, privită de la distanță, pare un urdiniș de cărăbuși cu dublu
sens. Revenim la roțile noastre și reînnodăm Transalpina. Urcăm serpentinele către pasul dintre Mohoru
(2335 m) și Urdele (2228 m) – care se recomandă cu cea mai mare altitudine din țară pentru o șosea, cu
cei 2142 metri. Vârfurile sunt eliberate de ceață însă sub nivelul șoselei, prin șaua dintre vârfuri, o
cascadă de neguri se prăvălește dinspre bazinul Latoriței către izvoarele Gilortului, cu obârșii în versantul
sudic al Mohorului. Trecem cu emoție și înfiorați de frumusețea peisajului, cumpăna. La coborârea
serpentinelor nordice ale Urdelor, un marcaj atrage atenția temerarilor. Se poate ajunge, în două ore, per
pedes desigur, mergând spre vest, printre Mohorul și Iezerul, către Setea Mare (2365 m) de unde de pe
versantul nordic se desfășoară panorama izvoarelor Câlcescului (Lotru), cu salba ei de lacuri glaciare.
Trecem, cu șosea cu tot, pe sub Iezerul Latoriței (2152 m) spre cel pozat mai înainte (Muntinul) și facem
un nou popas pe Cărbunele, cât să pozăm spre est ochiurile glaciare din găvanele de piatră ale Latoriței și
să deslușim, departe spre răsărit Valea Latoriței, străjuită în cursul ei de mijloc de Piatra Târnovului, ușor
de descifrat undeva către Ciungetul... energetic. În vecinătatea din stânga, privind tot spre Latorița, este
marcat în peisaj drumul strategic de pe Coasta Benghii, ocolind Bora (cea cu domeniul schiabil!) Puru,
Pietrele, Mogoșul, Nopteasa și departe în obârșiile pârâului Rudăreasa, Fratoșteanu. Înainte de-a coborî,
după intersecția de la Ștefanul a celor două drumuri (Transalpina și Strategica), spre pârâul Câlcescu
(Lotru), ocolim pe cumpăna de ape Latorița (pârâul principal, cel cu cascadă, din vecinătatea versantului
nordic al bazinului hidrografic!). Coborârea spre Cășărie are o deschidere de o rară frumusețe către
bazinul superior al Lotrului, mărginit de vârfuri semețe: Setea Mare, Găuri, Coasta lui Rus. Multă lume
oprită, la fiecare buclă a serpentinelor, face fotografii, integrându-se: amintire de neuitat, într-un loc care
își arată acum fața cu dărnicie. La stâna de la Ștefanul, apărută spre a fi a tuturor celor dornici, este
aglomerație. Miroase a mămăligă aburindă și a caș proaspăt. Cojoace grele, cu flăcări albe de lână, stau
pregătite în pari pentru o recuzită... turistică. Nu ne oprim. Sunt prea mulți baci și băcițe de ocazie ca să
mai încăpem și noi..., repede, în peisajul pastoral. Ne grăbim către Obârșia Lotrului. De ce Obârșie?
Pentru că acolo și-au dat întâlnire, ca o treime de ființare : Gâlcescu/Câlcescu – cel care și-a revendicat
prin lungime, înainte de... botez, numele de Lotru! ; Cibanul – sigur cândva Ciobanul!, cel care vine
dinspre curmătura, ca un pas de trecere, către bazinul hidrografic al Jiețului; Pravățul , cel cu prăvălirea
lui dinspre Tărtărău, pe unde, prin pasul lui, la 1665m, se face trecerea spre frumosul bazin al Sebeșului
cu drumul său neasemuit către Mureș.
Coborâm serpentinele pe golul Cășăriei. Întrăm în bradet și apoi la Podul Ștefanu, urmăm firul apei
către Obârșia Lotrului, pe o șosea impecabilă. Multe lucruri vechi și noi se învălmășesc în peisaj, ba chiar
și o Mănăstire nouă, în ton cu o epidemie, departe de credința autentică, sigur într-un avânt cu rost
instituțional, al bisericii noastre naționale. Improvizații pompieristice, infrastructură depășită fizic și
moral, dar și sfânta excepție a unor lucruri cu gust. Ne oprim la o întemeiere nouă, cu chip frumos și o
atenție specială pentru amănuntul care te poate lua de mână. Aflăm din istoria ei o anume predestinare.
Cândva un restaurant din Râmnicu Vâlcea purta numele „Lotru”, apoi va fi devenit... „Hanul haiducilor”,
unul cu renume, impus de serviciile lui performante. Aflăm că aici, la Obârșia Lotrului, se replica
performanța atestată din Râmnic. Ne-am convins, prânzind acolo și ispitind discret personalul după ce
ambientul ne luase cu adevărat ... de mână. Nutrim speranța că și alții se vor contamina de cele bune,
grație sfintei concurențe. Drumul până aici a fost bine întreținut. În continuare, urmând Lotrul propriu zis,
până la coada lacului cel mare de la Vidra – acum plin ochi, din dărnicia celui de sus!- se instituie
neputința, nepăsarea, nepriceperea tuturor administratorilor pentru lucrurile date în răspundere. În dreptul
accesului la moderna amenajare pentru schi, au apărut noi improvizații lângă o infrastructură începută să
rămână o ruină înainte de... facere. Drumul pe conturul lacului cu podețe, rigole, subtraversări, toate
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nefinalizate și cu un asfalt plin de gropi, denivelări, ori lipsă pe mari porțiuni de drum. O linie electrică de
medie tensiune își face loc cu greu prin vegetația care o ascunde periculos. La Vidruța ținem panta spre
curmătură, să nu vedem paragina sindicalizată a celei demult omorâtă: Stațiunea Puru. Curat murdar!... și
pe acolo, ca și în cârdășia politicii cu pseudo-sindicaliștii veroși. Responsabiltatea cuiva? Ferească
sfântul! Pe aici pe unde pădurea este hăcuită haiducește cu... forme frumoase, să se poată fura fără frică,
după spusa unui om simplu care mi-a descifrat formula celor 6 f : furi, fără, frică, făcând, forme, faine!
Prin codru trec toate... Pe aici nici românul nu mai e frate cu nimeni, după ce și-a vândut codrul...
imperialilor, adică celor ce sunt deasupra legilor, ori prin subteranele nevăzute ale corupției mari, aceea a
legiilor cu adresă și cu legiuitori năimiți. Vulpește trecem peste șaua Vidruței, călărită de drumul dintre
Voineasa și Petroșani, cu intersecția Transalpinei la... Obârșie. La coborâre chiar ne întâmpină „vulpea
cerșetoare”, una slabă și cu coastele la vedere, jigărâtă, ca și turismul de subzistență al Văii Lotrului.
Oprim, și ea se apropie sfioasă, rugătoare, ca o pisică blândă. Îi dăm friptura din caserola prânzului
nefinalizat la restaurantul amiezii... Nici ea nu se mai sperie, darămite coșcogeamite omul cu acoperirea
falsului „perfect”, bașca cu proptele sus puse. Vae victis! Mă gândesc la pădurile rase cu viteze
amețitoare de inconștiența colectivă și sub protecția armatei verzi, școlită să intervină întru protecție. Pe
serpentinele Mânăilesei câteva utilaje plombează găuri în asfalt și observăm și petecele mai recente, la...
sacul demult găurit. Se face... totuși ceva!
Printre ruinele muribundei stațiuni turistice a Voinesei trecem glonț, să nu stricăm ziua apostolilor,
apoi remarcăm hotelul managerului celei defuncte, la Valea Măceșului. Pensiunile din peisaj vor parcă să
dea altă perspectivă turismului. Mălaia rămâne frumoasă, cu hidrocentralele, lacurile lor, și cu noile
pensiuni, dar într-un zor la vedere al desfințării păstrăvăriei de pe oglinda lacului Brădișor. Nu oprim.
Temperaturile urcă cu fiecare scoborâre pe altitudine. Pe la Păscoaia, înainte de Brezoi, sunt deja 30 de
grade și disconfortul dat de umiditate, prezent și el sub cămașă. Valea Oltului nu ne mai oprește la
viaductul de la Cârligul Mare, dar trecerea prin aglomeratele Cozia-Căciulata-Călimănești este... la
relanti. Aici turismul este mânat de statornicul Mircea cel Mare, de izvoarele permanente de sănătate și de
incitanta infrastructură înmulțită cu piscine. Râmnicul este încă sub caniculă, deși amurgul este aproape.
Închidem cercul cu grădina lui muntoasă, cu bucuria că am urcat pe piatra cea înaltă să fim aproape de
Cel ce le-a dat apostoliilor zilei hramul, și misiunile lor pământene. În încercuirea noastră am trăit, la
scara împrejmuirii, frumusețea și starea de fapt a unei țări ca o grădină, dar lăsată în dorul lelii de
neputințe și o ciudată lăcomie de-a acapara îngust ceea ce este al tuturor. După furtuna cea mare din cerul
cu zeii, s-a înseninat apoi cerul și liniștea înserării calme a cuprins pământul... E un semn bun că se poate
așterne pacea între cei de jos și unirea cea bună, în cele morale.

Încercuirea – în cer cu i(r)ea!
Zi mare, ziua de pomenire a marelui voievod Ștefan cel Mare. Azi, 2 iulie 2016, sfântul dominant al
calendarului este chiar canonizatul domn al Moldovei, cel cu trupul pe la Putna, din Bucovina încă
românească. Soarele s-a rostogolit până pe Buldihăul Văii Oltului, după ce va fi urcat munții Făgărașului.
Ne-a însulițat cu prima rază un îndemn la drum și pomenire specială. De ziua marelui domn să facem o
încercuire, ca o dănțuire prin fața unor bătrâne altare. La drum! Poruncile nu se discută!
Suim în grabă în ... trăsurile noastre motorizate, grupați câte trei în cele două. Dăm binețe Picuiului și
o luăm pe Olt în sus, pe Via Carolina, amintind de un Carol al VI-lea de Habsburg, cel ce va fi înghițit,
vremelnic în imperiul său și Oltenia... cândva. La Pons Vetus/Câineni, dăm onorul generalului erou,
David Praporgescu, care stă monument la capul podului, de vreo sută de ani, privind spre Coții de peste
pod și Olt, unde se va fi făcut pasăre și zbor de înălțare. Malul stâng – în sensul de urcare! - este o podire
naturală deasupra, un punct cu vedere în susul și josul văii, dar și spre gurile afluenților veniți dinspre
munții Făgăraș și ai Lotrului. Îl ocolim pe șoseaua modernă, acum alergând la galop. Nu uităm că
deasupra au stat de veacuri cetăți mai vechi, dar și mai tânăra și măreața, Arxavia, să păzească drumul
printr-un Strasburg, după denumirea cătanelor imperiale ale Vienei. Depășim confluența Oltului cu pârâul
Uria, coborât din munții Lotrului, și plăcuța albă din stânca de la Ganga, vorbind despre isprava
împărătească a drumului dintre Ardeal și Oltenia, făcută de bravul Fr. Schwantz. Trecem de Râul
Vadului, nu pe viaduct, ci pe lângă Oltul aflat la o atingere de braț. Fostele construcții vechi își arată
ridurile și pierderea funcțiilor vitale. Vama nu mai există, nici carantina Lazaretului nu-și mai face
prevenția , decât pentru cazurile medicale ale celor... duși în lumea lor. La gura Lotrioarei, ascunsă în
stânga urcușului spre Boița, se ridică o biserică nouă, iar la bararea Oltului, pe aici, cu o nouă
hidrocentrală, s-a renunțat. Drumului i s-a dat o lărgime mai mare. Ne despărțim de Olt la Boița unde
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urcăm dealul, să cădem deasupra vechii întemeieri săsești a Tălmaciului. Nu uităm că pe aici niște corifei
ai Școlii Ardelene și-au luat țărâna să împlinească un duh românesc de emancipare a neamului. La
Veștem, unde o răspântie ne-a întrebat asupra direcției, am dat nutreț, cu cifre octanice, cailor noștri
năzdrăvani. Am luat-o spre Șelimbăr să salutăm isprava unificatoare a Bravului Mihai. O troiță ne spune,
de la distanță, că nu a fost zadarnică fapta, intrată-n cugetul de unitate. Nu intrăm în Sibiul/Hermanstadt –
ca un oraș al fratelui, în spusă nemțească! - sasul cel mare al lui, având treburi pe la Cotroceni. Îl ocolim
prin dreapta și îi privim turlele bisericilor, de toate confesiunile și pe cele ale meseriașilor unui burg
autentic. Proiectat pe munții din spate ai Cibinului. Cibinium – în spusa veche a celor veniți de la Roma,
cu legiunile în... vizită prin Dacia!- are o frumusețe nobilă. De undeva muntele respiră cu nesațiu... prin
Bocca de Rio, ar fi spus poetul acelei guri de râu, coborât cu zvon de Cindrel, Păltiniș și povestind de
Rășinarii lui Șaguna, Goga, Cioran. La Săliște, din rațiuni de amânare a lucrului bine făcut, părăsim
autostrada să fim mai aproape de locul Mărginimii care a dat Academiei Române atătea figuri strălucite.
Trecem cumpăna de ape spre Valea Mureșului, înșirând satele din cale cu înfățișare săsească, adică
aglomerări ordonate de case, umăr în umăr, într-o aliniere de cadență și sonoritate de fanfară. Curățenia
este exemplară pe la Apold și Miercurea Sibiului, urbanizarea fiind evidentă. Reintrăm în autostradă cu
vreo 20 de Km., înainte de alt oraș cu întemeiere săsească: Sebeșul. Îl ocolim prin dreapta, privind spre
Râpele Roșii, mărturi ale unor însângerări, amintind de Oarba/Oarda din vecinătate, ori de „Caron”,
trecând turma de lupi roșii peste un Mureș înghețat de istorie. Asaltăm orașul, vinovat de dieta secretă
care a asasinat viteazul cel mare pe Câmpia Turzii, și îl cucerim dinspre Lancrămul, căruia îi vedem turla
bisericii. Știm că acolo, cruce lângă cruce, s-au topit la mume unchiul și nepotul, amândoi români
exponențiali neamului nostru: Lucian Blaga și Dorin Pavel – părintele hidroenergeticii românești, un fel
de arhitect, pentru curgerea apelor. Pe râul Sebeș, cândva plin de mori, pive și joagăre, acum urcăm pe
lângă amenajările hidrocentralelor. Vreo 30 de km, până la Șugag, urcând spre sud, în susul văii, suntem
pe drumul, povestit din amintirile unui copil de doar opt ani (atât avea Lucian Blaga în 1903!), de
izvoditorul matur al spațiului mioritic. Povestea o găsim în cartea sa: „Hronicul și Cântecul vârstelor”.
Prin Sebeșel trecem și salutăm un nume: Sava Henția, cinstit cu o placă memorială. Satele își pierd
cadența austeră și se armonizează peisajului. Pe versanți, ne privesc semețe alcătuirile utilitare. Poieni cu
odăi, grădini cu pomi, acareturi gospodărești răsar unde nu te aștepți. Unde valea își permite lărgime
casele, adunate pâlcuri, lasă între ele locul grădinilor, refuzându-și ziduri de cetate, dar porțile cu arcuire,
zidite spre o anume fală, sunt adoptate în parte. Ne minunăm de frumusețea naturală a locului și așezarea
cuminecată a satelor : Petrești, Săsciori, Căpâlna, Șugag. Frumusețea văii, una umbrită generos de-un
verde suculent, răsfrânt în undele limpezi ale apelor curgătoare, ori în oglinzile lacurilor de după zăgazuri
de beton, este disputată și administarativ de județele megieșe, care au vrut să se hotărnicească pe firul apei
Sebeșului. Sibiul vine dinspre Mărginimea sa, trecând prin Săliște, Poiana, Jina cu propria ramificație la
șoseaua alpină „Transalpina”, identificată pe hartă cu indicativul DN 67C (Novaci-Sebeș). Înainte de
pintenul cel mare al barajului de anrocamente de la Oașa, urcăm abrupt pe versantul stâng al văii să
vedem oglinda de ape verzui a unei mări alpine. De pe coronamentul imensului baraj se deschide
panorama largă a vârfurilor dominante și a conturului lacului. Ai senzația poetului că „țara și-a împins
hotarele toate până la cer”. Vârful lui Pătru domină linia orizontului ce se arată de aici. Mai jos, pe
direcția lui, către malul bordat cu brădet al lacului se observă, pe partea stângă, Mănăstirea Fetița/Oașa, o
așezare mai nouă slujirii unui Dumnezeu mai aproape de cer, unde va fi fost înainte zeul cel mare încă
necreștinat. Privim aici înnoitele drumuri, de altă dată, ale lui Mihail Sadoveanu și Ionel Pop din nou
observând spusa blagiană:... În punctul acesta de belvedere s-au instalat, pentru duhul comerțului,
ofertanții celor trebuincioase, pentru mulțimea oamenilor în tranzit. Oprim, să fim în rândul lumii și ne
răcorim cu... înghețată. Doar... surugiul Nicu, va cânta la muzicuța unui porumb fiert. Mă aflu ghid de
ocazie, privind alcătuirea barajului Oașa și rolul său în ansamblul amenajării hidroenergetice a râului
Sebeș. Pe la gura de intrare în centrala subterană de la Gâlceag trecusem mai devreme, înainte de-a lua în
piept... impresionanta ei cădere. Trecem pe conturul lacului, al malului drept, pe o curbă de nivel. Vedem
locul de unde a fost împrumutat parte din muntele pus în calea apelor: cariera de anrocamente. Și acest
zăgaz uriaș se va fi rostit: Dați-mi un trup voi munților! Prin răritura de brazi a conturului lacului vedem,
peste apele statornicite oglinzi, în care înnoată norii cerului, undeva înspre dreapta, vârful ca o șiră de
paie a impunătorului Șuruianu. Știm că la baza lui, îmbrăcată de jnepeniș, se află un ... iezer de poveste.
L-am văzut altădată și i-am cunoscut impresiile provocate copilului (Sus în lumină ce fragil apare
muntele! Cetatea zeilor în ochii de copil ușor se sfarmă ca mătasea veche.), viitor mare filosof. Către
coada lacului începem urcușul spre curmătura Tărtărăului. Valea își recapătă curgerea limpede și prinosul
de valuri înspumate. Transalpina, își ia în serios numele. Oprim aproape de punctul de întâlnire al celor
trei județe: Alba (pe stânga Sebeșului), Sibiul ( pe dreapta) și Vâlcea, dincolo de cumpăna de ape a
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superbului bazin hidrografic al Sebeșului, tributar molcomului Mureș. Trecem cumpăna, de fapt între
Mureș și Olt, spre mesagerul cel mai năvalnic al acestuia: râul Lotru. Oprim în șaua pasului alpin. Testăm
dacă afinișul are înflorire și apoi ne lăsăm în voia gravitației pe serpentine, spre Obârșia Lotrului. În față,
spre sud, se desfășoară întreaga panoramă a Lotrului (Câlcescu), coborând din inima Parângului dinspre
lacurile glaciare pitulate în încâlcirile de jnepeni de sub Setea Mare. Pare un uriaș amfiteatru cu un soare
deasupra, trecerea noastră pe aici fiind aproape de miezul zilei.
La Obârșia Lotrului, acolo unde Pravățul întâlnește uniunea Cibanului și Câlcescului (revendicându-și
izvorul Lotrului, el fiind cel mai lung dintre cei trei afluenți care împlinesc aici Lotrul în măreția sa!) este
exact miezul zilei. Îmi amintesc instantaneu câteva versuri : „Obârșiile-izvoare mă mai leagă!” Aici, are
dreptate poetul : nu sunt singur! Amintiri din tinerețea de acum patru decenii mă leagă de aceste locuri.
Apoi decenii de preumblare cu treburi pe aici au creat sentimentul că locul acesta special este parte din
acel acasă tainic. Am măsurat izvoarele, le-am adunat cu socoteală în lacul cel mare al Vidrei, nu departe
de aici, apoi, le-am strunit energetic pentru convertiri stihiale, în focuri electrice, prin adâncurile
subterane ale munților. Focuri sunt și e credință cât acest gând de comuniune cu apele, cu focul, cu
piatra, cu aerul îmbălsămat de rășină ne palpită, cucerindu-ne locului pentru totdeauna. Punem de un
prânz la iarbă verde, sub cetina unui brad singuratic, într-o poiană de pe malul Lotrului, nu departe de
locul unde s-a ridicat o mănăstire de lemn. O ploaie de vară, venită ca din senin, dinspre Coasta lui Rus
(pe sub pământ, tot dinspre acolo, vine și prinosul de ape al Jiețului pentru marea adunare de ape de la
Vidra!), dă ora amiezei cu câteva tunete și o ploaie pânzișă, foarte deasă și scurtă, dar care nu reușește să
ne stropească sub umbrela de cetină. Ne amintim de ziua lui Ștefan, Sfântul cel mare al Moldovei și
întregului neam românesc. Prânzul se transformă în praznic împărătesc și soarele nu întârzie să onoreze
evenimentul. Suntem nu departe de Podul de la Ștefanul, unde drumul Transalpina își începe urcușul către
șaua de la Ștefanul peste el, podul, iar apele freamătă pe dedesubt, ca pe sub arc de triumf al tehnologiei,
în drumul lor spre... marea adunare de la Vidra. Urcăm serpentinele spre Cășărie și trecem pe lângă stâna
de la Ștefanul, amintindu-ne celebra replică din „Apus de Soare”: „Țineți minte cuvintele lui Ștefan care
v-a fost baci...!” Calendarul ne-a obligat să-l pomenim, în această zi consacrată sărbătoare. La stână este
arborat un steag tricolor. Prin apropiere pasc niște juncanii care țin între coarnele lor soarele de deasupra.
Natura s-a împodobit cu stema cea vie. Urcați pe platoul cu intersecție de drumuri, lăsăm în stânga un
drum starategic (cu rol militar, cu o sută de ani în urmă, acum cu întrebuințări mai pașnice!), să mângâie
spinările de munte spre răsărit, până acolo unde Lotru se va întâlni cu Latorița. Oprim pentru un tur de
orizont. Vederea ne este permisă, cu excepția laturii sudice, acolo unde Parângul, cu vârfurile lui între
Parângul Mare și Păpușa (Setea Mare, Mohorul, Iezerul, Dengherul și în vecinătate Cărbunele), parcă sau răzvrătit cu norii, coborâți neguri peste verdele crud al pășunilor. Semnele că s-a pus de războire prin
ceruri sunt evidente și prăvălirea potopului pare iminentă. Profităm de liniștea de dinainte și comunicăm
prin eter cu semenii din vale. Aflăm că la Cozia se oficiază, chiar azi, un parastas fratelui Dumitru și ne
gândim că acolo se va pomenii și Ștefan cel Mare și Sfânt, să-l aibă părtaș și pe Mircea cel Mare, și el în
așteptarea canonizării. Poate chiar prin 2018, la șase veacuri încheiate de la momentul plecării în
eternitate! Companionii noștri, cu copiii prin insulele Baleare ale Mediteranei, i-au legătura prin eter și
chiar înmulțesc bucuria stârnită de apropierea de cer și a celor găsiți departe, cu dorurile toate. Începe să
se întunece în plină zi și o biciuire rece ne urcă îmediat în adăposturile motorizate și gata de continuat...
încercuirea. Coborâm de pe spinarea Muntinului, apoi trecem pe sub neguri, obârșia Latoriței de mijloc să
începem urcușul șerpuit al versantului nordic al Urdelor. Ploaia se întețește. Ne rugăm celui de sus să
oprească potopul. Dar credem că nici El nu ne poate auzi, în canonada dezlănțuită cu tunete asurzitoare și
fulgere orbitoare. Oprește, Doamne, ceasornicul!... la vremea cu soare de acu o oră! Dar nu ne aude, nu
ne vede, prin negura care ne-a învăluit! Drumul în pantă pare un râu, curgând printre parapeți. Este
înspumat și plin de mărgele albe. O toacă își bate liturghia în geamurile parbrizelor aburite cu o insistență
torențială. Ne proptim degetele în apărarea sticlei, în timp ce ștergătoarele nu mai prididesc cu măturarea
bobârnacelor gheții. În punctul cel mai de sus, fără a vedea vreo vecinătate, ne recunoaștem doar că s-a
schimbat direcția de curgere a râului șoselei. Acum cădem odată cu serpentinele vii, ca o zbatere lucioasă
de soldăței și bile albe. Curgerea noastră, foarte pipăită prin ceața deasă, ne scoate din întuneric abia către
poalele Păpușii, unde se arată, plouată bine, Stațiunea Rânca – pe care nu o mai povestim acum în
legătură cu păcatele ei omenești! Am coborât, pas cu pas, aici vorbind și de înșurubarea serpentinelor,
către platoul așezării acum arătându-și hibele cele mari, ale unei nașteri pe apucate, ca într-o goană de
nestrunit de nimeni și de nimic...
Potopirea a rămas în urmă să împodobească, cu voalul lui Isis, acoperământ de cer căzut pe umerii
pământului semețit: munte. Nu-i chip să le vezi conturul înălțimilor îngenuncheate ca pentru rugă, sub
negurile în fierbere, chiar dacă săgetări năprasnice le strălumină lăptos. Furtuna se arată în toată grozăvia
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ei, din afară, de pe platoul sudic, de dincolo de Rânca, mai aproape de ...marele releu care domină
comunicațiile întregii Oltenii. Oprim să deslușim taina spectacolului. Întoarcem privirea fără a împietri
pentru că pietrele cele înalte sunt ascunse cu capul în cerul ce le-nvăluie cu pomenitul voal. Pânze de ape
caută ascunsele izvoare, mereu însetate și la datorie pentru curgerile din șesuri. Pare a fi un ritual al
pogorârii duhului apelor, când în cer se aud trâmbițe și se slobozesc milioane de volți în fulgerele
arborescente ce se înfig în carnea împietrită a pământului, să-l binecuvânte cu sărutul de foc. Noi, scăpați
din altarul cu tainele, privim minunați puterea cerească și ne gândim, explicându-ne, de ce străbunii noștri
își aveau altarele pe vârfuri și se închinau... cerului, soarelui, în ritualul străbunelor nedei. Locul opririi
noastre se arată prielnic și negoțului. Tocmai din Maramureș au venit niște flori de mină, într-o adevărată
și ademenitoare expoziție... cu vânzare. Brânzeturi proaspete de la stânele din vecinătate fac tovărășie cu
cașcavalul afumat la cine știe ce arderi albastre. Un talcioc cu atracții de mâna a doua, a treia..., pentru
toate gusturile noastre sărace în parale, își etalează tarabele. Zăbovim la un taifas cu oamenii urcați aici de
peste tot, atât cât să evaluăm... puii târgului și să mai adăugăm privirii ...liturghia, încă în fapt, a uriașilor
de deasupra crestelor rămase în spate. Spectacol în cer și pe pământ și freamăt de unde, cu zumzet ascuns,
în antenele de pe spinarea Cerbului, aici colina cea mai vizibilă a peisajului, ce se deschide spre
nesfârșirea, cât o Oltenie semeață.
Coborâm. Doar scara temperaturilor urcă, vădind cazanul încins de luna lui cuptor. Treaptă după
treaptă, tot înfășurare de serpentine, adaugă alte nădușeli. Jos, orașul se cheamă Novaci, adică un fel de
uriași aruncați în cazanul damnaților, din războirea celestă. Șesul este toropit de căldură, aerul tremură de
fierbințeală și o semitransparență, aducând a împăienjenire de saună, estompează formele. Alegem
drumul spre est, peste dealurile premontane, dintre Novaci, Baia de Fier și Polovragi, să ne însoțim cu
ceva umbră și respirațiile mai răcoroase ale Galbenului – cel cu Peștera Muierilor, și ale imensei
strungărețe ce se arată în peisaj; Cheile Oltețului (și aici cu... peșteră, dar și cu o veche mănăstire!).
Temperatura pare a se fi ostoit pe la 30 de grade Celsius, dar umiditatea din aer o face greu suportabilă.
Oprim pe malul Oltețului, la umbra unor plute cu tremur, semn că respirația muntelui îmblânzește cumva
arșița. Urechile ni se desfundă și ne spun că vuietul muntelui a rămas acolo sus, iar șesul și-a impus
propriul barometru și suntem pregătiți de continuarea... încercuirii. Mănăstirea Polovragi, vorbindu-ne
prin nume de un tămăduitor zeiesc și de iluștrii întemeietori, Boierii Pârăieni, ne privește mirată graba
fără plecăciuni. Nu știe de participarea noastră la liturghia din cer. Țintim drumul spre Râmnicul de la
Oltul cel mare. Horezu se arată cu oalele și ulcioarele expuse la drumul mare. Din cumpăna dealului
Ulmului vedem mănăstirea Brâncoveanului, canonizat și el pentru strălucitul martiriu de acum trei
veacuri; în spate se arată Măldăreștiul cu emblematicele lui cule. La ramificația către Tomșani ne răcorim
la o fântână frumos amenajată și ținem drumul înainte spre Costești, cel cu o fabuloasă istorie de patru
milenii și jumătate, dar și cu marea mănăstire a craioveștilor: Bistrița, alături de Arnota de pe munte, unde
veghează, și el în așteptarea canonizării : Matei Basarab. Trecem fără să ne abatem din drum, dar printre
uriașii trovanți, vorbindu-ne și ei de istoria, cu milioane de ani, a geologiei. În dealul Pierarilor refuzăm
oferta fructelor expuse spre vânzare trecătorilor și scurtătura drumului prin orașul Govora. La ieșire din
Bunești alegem drumul, tot pe la umbră, prin săratele ocne, mici și mari. În Râmnic schimbăm direcția
spre nord să închidem cercul nostru pătrat, cu un nou unghi drept. Trecem prin Ostroveni să putem berii
spre seară sub Picuiul nostru, la o mămăliguță cu brânză și cu câte altele, între care nelipsitele povești
despre rotirile noastre în spațiul și timpul ce ni s-au dat împlinirii.
Când am ajuns pe ulița satului Robești, asfaltată de ultimul iureș electoral, se umpluseră exact
douăsprezece ore, de la însulițarea solară și se adunaseră 360 de km. În arcuirea soarelui peste creste am
închis un contur cu măsura circulară, cu altfel de grade. Și unde mai pui că în toponimia locului cineva a
așezat însemnul de piatră ca o bornă în peisajul Văii Oltului : Picuiul. Un reper, vorbindu-ne de
înălțimea... cuiului, dar și de rotundul care se lasă cuprins în iraționalul și misteriosul... „pi” (3,1416....) .
Am plecat, așadar, la drum cu soarele și am încercuit cu iubire un pământ de piatră în ziua celui ce va fi
fost tenace în iubirea lui, Stefan cel Mare, ca un omagiu sfântului pomenit în calendar, dar și pentru o
rugă, în altarul cel mai apropiat de Dumnezeu, tuturor sființilor noștri ocrotitori. Sub Picui lucrurile se
scriu și ele rotund, să le rostogolească apoi Oltul cel mare, într-o poveste auzită în înserarea de sub gruiul
cu brazi. O poveste, ca o rugăciune, poate imn de slavă, spusă de când se tot repetă această dulce robie:
de-a fi între pietre, de-a fi piatră doritoare să urce mereu câtre vârfuri, și să se prăvălească smerită la
poale, după sorocul, cu creștere și descreștere, al firii.
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Duhul lui Mihai la Alba Iulia

Buzău. La Congresul Fundatiei « Origini Carpatice »

Calea Eroilor
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Cocoșul…ceramicii românești

Conducerea clubului „Lotru” Voineasa premieaza participanții laureați la festivalul organizat în
noiembrie, 2016

Brancuși…140
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Expozitie la Cincu, a ucenicilor lui N. Suciu

Nicolae Suciu

Monumentul Ecaterinei Teodoroiu- Târgu Jiu
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Pictura curățată, dupa 200 ani de la târnosirea Bisericii «Sf.Voievozi » din Robești

Pictură, de 200 ani, scoasa de sub fumul lumânarilor, la Biserica «Sf.Voievozi » din Robești
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Regina nemuritoare, Maria Alexandra Victoria, cu voia lui Dumnezeu a românilor

„Seniorii” la bisericuța de lemn din Malaia

Sălașe de vara în… Apuseni
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Stațiunea Rânca

Transfăgărășanul

Titești, 2016, Nedeia de Sf.Ilie
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Titești, 2016, Nedeia de Sf.Ilie

Serbarea bujorului de munte. Editia a II-a, 2016

LIRA LITORALULUI
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Hunedoara liant şi placă turnantă a diversității românești

Am trăit în Hunedoara, când vârsta mă purta prin școli, când aici clocoteau fonta în furnale, oțelul
în cuptoare, iar laminoarele îi striveau, în profile, incandescența. Pe cerul, mereu transpirat de fumul
cocseriilor de la Călan și de lângă Castelul Huniazilor, se putea zări și zgura roșiatică, a unui heirupism
uriaș, de suprafață. Nu departe în Valea Jiului, oamenii roboteau cu prețul vieții-ca și azi , ca și mâine,
pentru cărbunele cocsificabil, sau al termocentralelor de la Paroșeni, ori de la Mintia. La Teliuc, la
Ghelari, în cariere și în mine, oamenii trimeteau prin vazduh vagonetele neostoite să țină focurile aprinse.
Trenurile intraseră și ele într-un urdiniș amețitor. În Apuseni, la Brad, urmașii agatârșilor scormoneau și
ei măruntaiele muntelui după aur. În Retezat, pe sub parcul național, se făceau tunele pentru râurile altor
sofisticate… mori. Industrializarea adunase în inima Hunedoarei oameni din toată țara cea mare:
moldoveni, olteni, ardeleni din toate părțile, dobrogeni, bănățeni, români și minoritari, fără să se simtă
acest lucru. Iată un fel de colonizare, din vremea modernă, trăită aievea la vârsta tuturor posibilităților.
Ocupați cu școlile, noi copiii acelor vremi, veniți din toate colțurile țării, învățam ceea ce ni se cerea.
Plecați în vacanțe pe la baștinile noastre, împărtășeam într-o fericită emulație toată țara. Eu veneam de pe
Valea Oltului, din Robeștiul meu, aparținător de Țara Loviștei dintre munți şi povesteam obiceiurile de
acasă , mai ales că vacanțele de iarnă coincideau cu marile sărbători ale Crăciunului și ale Anului Nou.
După lunga vacanță de vară, rupt de coasă, de adunat zmeură, afine, revenirea la școală era dorită și
orașul mi se părea o adevărată izbăvire. Iubeam fumul colorat de pe cer, Cerna de culoarea cafelei cu
lapte, chiar dacă prin spatele casei mele părintești, de la Robești, trecea un pârâu de cristal. Trăiam într-o
lume cosmopolită, cu greci, unguri, secui , sași, sârbi, țigani, alături de românii , cum spuneam, din toate
colțurile țării. Prieteniile mele de atunci nu aveau nici un fel de bariere. Ștefi și Hilde Astner erau sași din
Amnașul Sibiului (acum nemți pe Valea Rinului), Tomaica Vudalas, Nanos Stavros, erau greci, (acum
cetățeni ai Atenei…!) Costică și Titi Hărădău români neaoși din Hunedoara; Csanadi Estera, Puşkaş
Iosif, unguri, de mai multe generaţii, împământeniţi aici… Acum cu altă privire, constat că iubirea mea
pentru aceste locuri are o temelie mult mai consistentă, pe care naivitatea copilului o trăia din plin fără a
problematiza-o. Azi trebuie să o mărturisesc altfel și să mă fericesc că ursitoarea Depănătoare, m-a purtat
printr-un tărîm al împlinirii. Îi mulțumesc!
Cred și azi, cu alți ochi, în forța de înrâurire a ținutului Hunedoarei, un fel de placă turnantă a
diversității, care exprimă unitatea românească profundă. Hunedoara este simultan; Banat- în sens
cultural!; Zarand, în obârșiile Crișului Alb; Țară de lemn și de aur, a moților din preajma Bradului; țară a
moșnenilor liberi, cu sălașele împodobind dealurile, în Hațegul atâtor cânezi și al nenumăratelor mărturii
vii; țară a barabelor și momârlanilor, pe Jiul superior, lacrimă a aurului negru și a tragicelor jertfiri în
adâncuri, pentru arderile de la suprafață; țară a Mureșului ardelean, frate bun al Oltului, ce se va fi unduit
molcom, uneori trist pe la Sântimbru, Oarda, Păuliș, ori maiestos și împlinit, venind dinspre Alba Iulia
către Orăștie,Tărtăria, Binținți, Simeria, Deva...; țara din țară, ne-o mărturisește apa Mureșului; țară în
țara pădurilor, se ivește lumea Pădurenilor, a unor oameni dârzi și mândrii de pe platoul Ruscăi. Păduri de
lumină deasupra, în adâncuri lămpașe. Sub păduri tainele de minereu spuse de toți rudenii meșteri, ( rudă=
mină) coloniștii unor vremuri demult uitate. Ghelari, Govăjdie? Nume proprii ale vechimii meșteșugului.
Nandru, Cioclovina, Tecuri, Şura-Mare, Ohaba Ponor, Crăciuneşti? Preistoria locală a traiului în adânc.
Hunedoara, Călan, ca avânturi ale siderurgiei? Locurile unei istorii recente, consumată cu mare
intensitate, dar resorbită la o simplă schimbare de macaz. (Ce aproape trece acest cuvânt de... necaz!) Dar
știm că niciodată acarii nu sunt ei vinovații istoriei. Arderile cele noi abia mai pâlpâie. Ruinele (Ce temă
eroică, de împlinire națională, această temă a pașoptiștilor!) arată anemierea unui trup sleit, de voințele
străine și suspecta amnezie a cuminecării românești. Să fie vorba iar și iară, de cuțitul la os, de blestemele
trădărilor nemântuite? Efectele sunt cele proorocite demult: munții noștrii aur poartă... noi cerșim la porți
străine! Ne-au fost tăiate aripile, retezate vârfurile. Retezatul ne aduce din legendă și grozăviile urieșești
de altă dată. Jos sub limitele trasate, putem exersa, cu reguli de conformare stricte, chiar... parcul național.
Cine poate schimba voința creatorului primordial, a stăpânului vremelnic, a celui ce dă ordin de
schimbare a macazurilor ? Cine ne poate lua gândul, când nu vrem să ne mai rostim, dar prin cernire și
suferințe răbdătoare ne arătăm protestul? Da! Trupul de țară, ca și cel personal, ne poate fi vândut,
răstignit, siluit la toate caznele, dar sufletului, cu o credință puternică, îi este peste putință omului să-i
schimbe vrerea. Mărturie ne stă pilda biblică a lui Iov, actualizată mereu de răbdarea românească.
A fost o vreme de aur, cândva demult, când din munții Orăștiei, de la Sarmizegetusa regală,
pristavii duceau poruncile unor oameni, după ce marii preoți citeau cerul. Lumea aceea răsturnată cu
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sabia, de tăvălugul roman al ibericului Traian, va fi dus pe Decebal, întru exemplară răstignire, pe
columna de la Roma, acolo unde va fi fost marcat și supliciul Apostolului Petru. Au rămas să ne
adeverească aievile acelea, cosonii, brățările dacice, urmele cetăților de la Grădiștea Muncelului, Costeşti,
Blidaru, Piatra Roşie, Feţele Albe, dar și întemeierile romane de la Sarmizegetusa Ulpia Traiana,
Germisara, Cigmău, Micia, Băile Aquae. Altfel cum s-ar fi ridicat Basilica Densușului alături de alte
altare, victorii creştine? Apoi au venit alte puteri care ne-au înnobilat, ne-au pus administratori și străjeri
la noile limesuri, trasate tot de puterea de lovire. De multe ori s-a negociat, de către oamenii pământului,
moșnenii locurilor, traiul în afara istoriei, cu sufletul nesmintit, chezașă fiind viața însăși.
Nemurirea noastră o datorăm acestor cazne răbdătoare și crezului dacic în nemurire. Au fost
asumate eroisme, cu vărsare de sânge. Bărbat, fratele lui Litovoi, va fi curs în Hațeg… râu de pomenire.
Cândea, un nume aproape generic al tuturor cânezilor români, va ridica cetate de apărare pentru obștiile
de oameni liberi, apoi se va înnobila cu nume de împrumut, să-și țină privilegile în dietele noilor stăpâni.
Așa mica cetate de la Râul de Mori va deveni viitorul „Castel din Carpați” al celebrului Julles Verne.
Apoi destinul Corvineștilor, cu moșiile recunoscute de angevini, înnobilați de Sigismund de Luxemburg,
cu Iancu ridicat principe al Transilvaniei și guvernator al Ungariei, cu Matei înscăunat rege al Ungariei,
cu eruditul Nicholaus Olahus, recunoscut între spiritele strălucite ale Europei, arată un destin
tranzacţional românesc, între destinele eroice ale altor neamuri, ivite în acelaşi spaţiu vital.
Sarmizegetusele, râurile năvalnice, carierele munţilor şi lemnul pădurilor, vor deveni surse de fortăreţe,
noilor stăpâni politici. Castelele, cetățile, vor servi întâi cerințelor economice de administrare a fiefurilor
nobiliare: strângerea dărilor, controlul căilor comerciale și a izvoarelor de resurse, apoi a războirilor
împotriva nemulțumiților din interior, ori a dușmanilor de la hotarele, cu atâtea modificări în vreme. Am
fost puși șoimi de pază în Castelul Huniazilor, în Cetatea Devei, la „Porţile de Fier ale Transilvaniei”, nu
de puține ori împotriva noroadelor românești, doar tolerate ca neam, supărate pe stăpânii nerecunoscători
și excesiv de lacomi.
Am credinţa că Hunedoara, ca spaţiu integrator, al unei varietăţi ipostatice de trăire şi avataruri,
este mai mult decât o esenţă a României moderne. Modernitatea ca un atribut subiectiv, este prea legată
de criterii relativiste de apreciere şi nu poate surprinde vitalitatea, ca pe o permanenţă ce se vădeşte în
atâtea straturi de vreme. A fi modern semnifică să fi sincron cu ultima modă, în curentul purtător al
talazului, chiar dacă acesta poate mătura din cale şi ceea ce îţi ţine firea, tainic legată de …rădăcini.
Matricea noastră, de oameni aşezaţi, cum se arată toată omenimea înrădăcinată pe munţii, dealurile şi
văile Hunedoarei, este una impregnată multimilenar. Ea ţine mai mult de timpul, fără istorie, veşnic viu,
timp al trăirii într-un dat al neamului cu vibraţie inconfundabilă. Timpul cel bătrân, Cronos primordialul cu alte calendare, mai populare!- se toarce în fecunda noastră oralitate, cu un viers amprentat, filigran de
rostire neaoşă. Ne mişcă solar, într-un binecuvântat balans cosmic, în tactul naturii cu răsuflarea ei
specifică. Împodobire dumnezeiască pretutindeni, oameni frumoşi, trăindu-şi cuminecaţi ludicul, cu
straiele grădinii, în care trebuie mereu, mereu, iar şi iară, să-şi împlinească rânduiala, ca pe o legiuire ce
ţine de rostul cel mare al vieţii. Credem în această menire, mai mult decât într-o fulgurantă şi efemeră
adiere a modei, fără a nega gustul înnoirii necesare. Toate au măsura lor în potrivirea cadenţelor!
Elev fiind, am participat la un spectacol al copiilor pe scena teatrului din Hunedoara. În sală era şi
mama mea … de lapte, venită de departe să-şi vadă mezinul, împreună cu sora mea, devenită mamă de
ocazie, într-o solidaritate greu de explicat azi. La terminarea spectacolului am fost întrebat, despre copiii
aceia, costumaţi popular, cu pălări verzi, cu opinci, care cântaseră de mama focului. Erau copii veniţi de
la Lelese Topliţa, Bunila (Poieniţa Voinii) etc. Unul dintre ei, atunci cântase la un instrument (taragot
pare-mi-se !), m-am dumirit prin 1993, cu ocazia unui festival de folclor în Voineasa Vâlcei, (ce
coincidenţă de …toponime!) era Drăgan Muntean. Credeţi că există vreo şcoală în stare să-ţi dea harul şi
să te dumirească, privind destinaţia ta prin lume, mai performantă decât comunitatea din care te-ai ridicat?
Aceea cu cutume, obiceiuri, tabuuri, într-o regulă, gură a satului, obicei al pământului, şi cu veşnicire
adeverită ! Sigur vor fi existând şcoli, cu profesori remarcabili, cu vocaţie să predea meseria de român,
între atâtea îndeletniciri, însă fără atingerea, ca o binecuvântare a exersării, prin participarea în toată
sinceritatea ei la ritualul cotidian, nu ne putem sfinţi cu duhul locului. Scoaterea din ascundere a harului,
pentru a se altoi multiplicator, poate fi o profesiune de credinţă, idealului slujit. A avut şi are, ca dintr-un
izvor limpede şi nesecat, acest ţinut binecuvântat, voci ale melosului său, remarcabile. Amintirea lui
Drăgan Muntean mi-a răscolit fericit memoria cu multe nume de oameni plecaţi, ori trăitori printre noi :
Alexandru Grozuţă, Felician Fărcaşu, Ana Bonciu Almăşanu, Elena Evsei, Elena Merişoreanu, Mariana
Anghel, Mariana Deac, Ovidiu Homorodean, Ciprian Roman, Valentin Crainic, Ovidiu Olariu, Alisia
Toma etc., consacraţi de harul revărsat dintru spiritul viu al Hunedoarei. Cântecul ne răscoleşte, dincolo
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de rostire şi de trecere. El ne rămâne un ecou de acordare a noastră, cu firea noastră tainică, peste
generaţii de rapsozi nemuritori, ca şi harul însăşi.
O, tempora ! Dacă ţăranul român are timpul său şi el locuieşte în satul veşniciei, sigur eresul
nemuritor şi tainic al dacilor, trebuie să fie şi el pe acolo, într-o tainiţă de gând. Vor fi fiind sate fără
ţărani ? Poate doar cu fire împuţinată sub soare, dar cu păduri de stâlpi, spunându-ne despre mume
îmbrăzdite, (ce zidire în …humă, pentru mumă !) despre taţi, paseri cu aripi de lemn, gata să se înalţe
duhuri, să se poată pogorî la soroace prielnice. Dumirirea noastră, în trăirea rânduită, se manifestă în
clipele cele mai înalte ale vieţii noastre. Trăirea autentică, cum fericit constatăm prin acest miez de
întreg!, cu o bucurie a participării de nimic cenzurată, horă de-a împreună, (ce adânc semnificant este
horaismul lui Romulus Vulcănescu !), sub un orizon împropriat de la prima oglindire a ochiului nostru,
este acea datorie a «naturalităţii », după spusa lui Constantin Brâncuşi (de la Peștișurile hunedorene, către
Peștișanii Gorjului, va fi roit vreo Ohabă să le fie românilor Hobiță?), în curgerea noastră către înalt, zbor
nesfârşit.
Portul nostru ? Cămaşă dintr-o bucată, dată moştenire întreagă, să poată fi de …purtare ! Singurul
mod de a fi continuitate, chiar atunci când hazardul îşi joacă sorţii. Florile, toate cu dreptul înfloririi,
rostuiesc frumosul cămăşilor şi al tuturor veşmintelor. Versul avântat şi sfătuitor al baladei, ne îndeamnă
la bărbăţiile eroice. Doina molcomă, potolită şi sărată de fierbinţeli, ne mântuie dorul şi ne ţine speranţa
mult răbdătoare. Bocetul este calm, ori sfâşietor, ca o acceptare a sorţii, sau ruptură dureroasă, într-o
ultimă mărturisire a vârstei. Colinda? Sacralitatea care se manifestă prin ritual, într-o lume précis aşezată
în grădina lui Dumnezeu. Aici, acasă, ca într-un rai dumnezeiesc, suntem în comuniune cu sfinţii, cu toată
făptura viului şi într-o armonie nepanteistă purtăm chipul de duminică al lui Dumnezeu, trăim solemn
duhul pogorât asupra-ne şi îl însufleţim cu toată lucrarea noastră.
V-aţi gândit vreun moment, că virtutea colindei şi a colindatului, este un fel al nostru, concret, de a
ne arăta nemurirea ? Că nu trebuie să-i căutăm pe cei vi mai mult în straturile arheologice, decât în
fiinţarea noastră tradiţională şi sfinţită ? Nu mă pot împăca cu gândul că mai punem în conservare, la
păstrare ( ?!), pentru a o consuma altădată, substanţa noastră vie. Că zestrea nu ne-o zâlim firesc, cotidian,
ci o punem în sarcofage pentru necrofilii şi tâlharii altor epoci, întodeauna profanatoare. Credem că
spiritul nostru, nemuritor şi specific românesc, inclusiv prin tezaurul tradiţiei, trebuie debarasat de ideea
conservării, validă când se plătea tribut comunismului, prin tăgăduirea neamului. Şcolile de corecţie,
instituite împotriva celor ce slujeau naţiile, trebuie desfinţate înainte ca globalismul agresiv să preia
internaţionalismul exersat, de desrădăcinaţii lumii, fără vreo rădăcină de îngrijit. Să ne opunem risipirilor
şi dezrădăcinărilor de orice fel, să ne dumirim că vom rămâne cu sens în viaţa noastră, dacă ne respectăm
firea. Aşa ar trebui să fie cunoscută Hunedoara cea vie, prin osteneala generoasă a unor adevăraţi
sacerdoţi ai tradiţiei, cercetători ai viţei noastre, să ne dea vinul viului. Să ne scoatem căciulile, pălăriile în
faţa lor, să-i împodobim cu florile dalbe de măr, iar de ne vor colinda noaptea, « fete mari făcli saprindă » !
Studiam cu plăcere câteva cărţi primite de la un mare om de cultură al Hunedoarei : Nicu Jianu şi
prin antologia « Lumina din Cuvinte », prefaţată de profesorul Marcel Lapteş, constatam în consonanţă
că există acel timp, al netimpului ţăranului român. De unde imboldul de-a ne revărsa cu foc, darul
cuvintelor noastre, ca pe o spovedanie de iubire, semenilor noştri ? Bria Augustin, Buştea Ioan, Colcer
Simion, Eremia Ilie, Ilia Marinela, Făniş Horia, Fodor Horia Viorel, Moldovan Sânzâiana, Precup Ioana
sunt adevăraţi academicieni ai lumii satului hunedorean, cu respiraţia sa din ultimul veac. Da ! Timpul
ţăranului român îşi are şi el răbojul clipelor recente, topite în curentul cel adânc, din temeiul tuturor
izvoarelor. Vorbind despre trăirea lui, întru sacralitate şi permanentă înflorire din zestrea strămoşilor,
neobosiţii cercetători ai eresurilor, iviţi din ţarinile hunedorene, ne conving că suntem purtătorii unei
culturi originale şi originare, neclasificabilă, neîncadrabilă, din pudoare, alături de aşa zisele culturi
majore, ca opere ale unor elite rezervate şi distante de actul trăirii concrete. Cum să evaluezi colinda
românească, sau să te minunezi de miile de variante ale baladei « Mioriţa », în care numai Hunedoara are
câteva sute, dacă mirarea şi bucuria constatării că ele ne reprezintă, ar fi fost duse în surdină ? Nu trebuie
niciodată să uităm că venim de foarte de departe şi că au existat oameni care s-au ridicat cu gândul rostit
foarte sus .
Uriaşi au fost şi sunt oamenii Hunedoarei. Ce aproape trece numele Simeriei de al Sumerului ! Oare
nu la Tărtăria, din vecinătate, pe « tăbliţe » de…Tărtărău şi acum din …marmură, s-a început epopeea
scrisului? Au fost uriaşi oamenii care au retezat vârfurile munţilor, pentru tocmirea altarelor de nedei în
vecinătatea lui Sol Invinctus. Au domesticit, întru paşnică vieţuire, toate dihănile pământului. Pitici au
devenit şi dinozauri Haţegului, în faţa măreţiei oamenilor locului. Decebal, cât zece baali, trebuie să fi
fost numele propriu al dacului emblemă, plecat la Zalmoxis, să informeze asupra înstrăinării centrului
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lumii din dava ca o …Devă, la o Romă cu nimb universalist. Acea Romă, cetate eternă ivită sigur după
Simeria, pentru că la …Tărtăria încă nu se vorbea de …Troia. Ştim de flăcările Tartarului de la înainte
mergătorii romanilor, grecii, şi ei plecaţi în valurile lor succesive, inclusiv din Hiperboreea cu grădini, cu
mere de aur, de aici de la noi, unde pomii şi munţii aur poartă, lucru vădit în salbele şi brăţările de
podoabă. Mitologiile altora, cu eresurile ajunse nume de botez locurilor noastre, vorbesc tainic de multe
întoarceri de brazde, după cum se va fi răsturnat puterea prin ceruri. Flăcările iadului se vor ivi în zori şi
înspre seară, focuri de veghe pe Tărtărău, pe Şurianu, pe Godeanu, pe Gugu, pe Găina, ca de altfel pe
toate vârfurile din Corona Montium. Chiar atunci când Dumnezeu va fi coborât cu altarele la şes şi îşi va
fi ridicat basilici noi, puterile încă neuzurpate ale păstorului, vor mai fi ţinut vii rugile către « soarele
dreptăţii », în toiul verii. Târgul de la Găina, din fiecare an, cu paza focului sacru peste noapte, ne
vorbeşte de toate vestalele, dar şi de dârzenia exemplară a tuturor moţilor. Uriaşi aceşti oameni ai temeliei
de piatră, a întregului de ţară… În felul acesta v-ar fi vorbit, desluşindu-ne pe toţi, haţeganul din ilustra
vatră a Densuşului, avocatul Nicolae Densuşianu, autorul monumentalei opere « Dacia Preistorică ». Tot
acest mare cercetător de eresuri şi documente, ne va fi mirat cu constatarea că «făurarul subpământean»
va deveni prin urieşire munte, peste tot unde omul ia trup de munte (cum va constata …L. Blaga !) şi se
va ridica Vulcan. Va constata puterea tămăduitoare a soarelui, descifrând în numele Polovragiului, de sub
Parâng, pe Apolo vraciul, statornicit la curtea amazoanelor, de la Peştera Muierilor. Ce femei puternice
amazoanele ! Toate mumele noastre de tăria pietrei, de dulceaţa laptelui, de dezmierdarea mierii ! Dochii,
răbdând pentru paza noastră potrivniciile şi războindu-se eroic să nu ne pierdem. Acele Sânzâiene,
împodobind pădurile pădurenilor, tulnicărese buciumând peste ţară toate trezirile la nevoie. Eroine ca
Pelaghia Roşu a Apusenilor de sus, ca Zamfira Prislopului, ca Fefeleaga lui Agârbiceanu, ca toate
văduvele tuturor minierilor, ori ostaşilor căzuţi pe câmpurile de onoare. Piatră, Petros, Petru, ca un
apostol întemeietor, prin ţara lupului de …zece hotare, vor dura sălaşuri haiducilor văleni, ori coloniştilor
din patru vânturi … în Valea Jiului, unde se vor fi consumat multe munci herculiene : Petrila, Lonea,
Petroşani, Lupeni, Uricani etc. Iubesc toate miturile întemeietoare ale marelui dacist Nicolae
Densuşianu !
Ovidiu Densuşianu, prin sine un tribut dat Romei de Densuşul de lîngă Sarmizegetusa Ulpia
Traiana, va fi daruit culturii noastre, cu virtute academică, «Istoria Limbii Române» şi va fi afirmat
latinitatea graiului nostru, pe care nu o contesta nici fratele său Nicolae, dacistul. Aron Densuşianu va
întregi această familie exponenţială a culturii române, dăruită de acest mirabil tărâm românesc al
Hunedoarei : Ţara Haţegului. Peste « deal-vale », nu departe de locul de unde s-au dat nume unor feluri
de-a fi, spre pildă cel al plaiului mioritic, pe Câmpul Pâinii, Aurel Vlaicu îşi va fi amintit de păsări şi se
va ridica şi el sol adevărat lui Zalmoxis. De aur i-a fost gândul ursit ca alint, în cartea de aur a geniului va
rămâne scris, rună nemuritoare. Caledarul solar, de pe Valea Orăştiei, are în andezit marca dăinuirilor
…luminoase, cum va fi fost şi scriptura genezei creştine, din Palia… oraşului, asimilat în reţeaua celor
şapte burguri săseşti. Veniţi târziu saşii, cu obiceiuri bune, ca şi romanii mai demult, nu vor fi putut să
şteargă urmele lupului dacic şi al dragonului, care îşi ţine coada –strămoşul cu zece vieţi, nedespărţit de
brâul, ca un … brăcinar, ce ne ţine coloana dreaptă ca bradul din munte.
Românii păstrază iubirea soarelui de la strămoşii lor precreştini. Lui îi aducem, anual, mărturia
acestei adoraţii din primordial, în nedeeile, creştinate între timp în hramuri şi rugi, din cercul vetrei
satului. Aşa se face, că mai sunt nedei de mai multe sate şi cu rostul târgului de mai multe “ţări”, cu
ridicare pe creste, că se mai păstrează obiceiul căluşarilor -în Hunedoara al “căluşerilor”!- acei soli ai
unui eres solar. Despre “târgul de fete” de la Găina, din culmea fiecărei veri, se cunosc multe, însă nedeia
ca emblemă, a tuturor nedeilor româneşti, în semnificaţia ei sacră, şi-a pierdut strălucirea din cauza
eludării, timp de peste o jumătate de veac, tocmai a trăirii mistice. Să fie oare întâmplătoare împrizonarea
“crainicului”: Nichifor Crainic, (statornicit o vreme în Grosurii Blăjenilor!), de către “vameşii” potrivnici
ai credinţei neamului? Vai, Doamne! Câte tributuri a trebuit să plătim, în aur şi în sânge, pentru libertatea
firii noastre! De pe aici, din obârşile Crişului Alb, ale Zarandului, va fi fost şi Crişan, cel întovărăşit cu
Horia şi Cloşca în martiriul de la Alba Iulia, unde nici odihnitul în Dumnezeu şi neam, Iancu de
Hunedoara, nu a putut opri roata supliciului. Nu ! Nu poate fi oprită roata, dar ea se întoarce pe toate
obezile, adeverind viaţa în rostogolirea horelor, cu puterea lor regeneratoare, ca fiecare răsărit de soare.
Tot de pe aici, la răscrucea vadurilor, va fi fost plecat în nemurire şi Avram Iancu, niciodată îngenuncheat
de vreun împărat, dar roata va fi adus şi « ziua zilelor », acea zi a năzuinţelor, şi tot la Alba Iulia, ca pe o
uriaşă zi albă, ca şi izvorul Crişului Alb, cu freamătul Blajului paşoptist purtat la sân şi de Blăjenii
Hunedoarei. Ţebea mărturiseşte anual cultul pentru uriaşii istoriei acestor locuri. O face de regulă, în
ritualul cântului şi jocului, în portul de sărbătoare şi cu o mare de oameni, inegalabili în omenia lor.
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Căluşerii vin tămăduitori diurni, să vindece lumea cu spiritul bărbătesc al …tatălui. Sine al locului,
după fericita constatare a lui Constantin Noica. Sunt într-o luptă a suprimării întunericului, prin lumina
soarelui şi a focului propriu. Sinea lumii, (tot după filosoful de la Păltiniş!) fecundă maternitate, se va lăsa
luminată doar atât, cât permite rânduiala intimităţii de argint, din nopţile cu lună plină de pe platoul
Luncanilor. Târgul, ca o condiţie a inelului şi tocmirii alaiurilor de nuntire, va fi trâmbiţat de toţi cocoşii
cei albi, cocoţaţi pe toate gardurile satului. Căluşerii sunt vornicii cei aleşi să anunţe solstiţiile, într-o
nutire cosmică a cerului şi pământului, în felul Crăciunului şi al Rusaliilor, creştinate şi ele. Sunt şi ei
colindători printre stele, prin satele hunedorene, ca dealtfel şi prin alte şesuri ale câmpiei române. Ce
aproape trec mitologiile, uneori explicaţiile savante, de închipuirile noastre şi ce fireşti par toate cele ce le
vedem aievea, chiar şi când nu ne dumirim. Ne minunăm de acest univers al nostru, în culoarea şi aerul
lui, tresărim la chemările lăuntrului, ne prindem în ritmuri, împrovizând desenul, până la contopirea în
şuvoi şi ne constatăm plinătatea lui a fi, în toată firea, puternici, între ai neamului propriu, ocrotit de
Dumnezeu. Aşa simt, de la distanţă ghesul ţarinii, al brâului pădurenesc, al învârtitei Mărginimii, rotaţie
de alb şi de negru, în toţi munţii cu mioriţe năzdrăvane şi pe plaiurile scoborâtoare din ceruri. Este de o
mare frumuseţe acest lăuntru, în oglindirea chipului raiului nostru solar, dar trebuie să ne adunăm din
rătăciri şi să-l mărturisim, fără complexul de inferioritate cu care ne jeluim, papadoxala nemurire, şi fără
trădările din neştiinţa, cu care jugul ne supune libertatea autentică.
Avem, din fericire, oamenii care simt această stare de graţie, a ceea ce suntem în taina noastră
adâncă. Cum să nu te impresioneze truda cercetătorilor tradiţiei noastre, din arealul acestei plăci turnante
care este Hunedoara ? Oameni de cultură autentică, cu luciditatea misiei lor, vor fi cutreierat satele, vor fi
cercetat bibliotecile, vor fi antrenat şi pe alţii să facă acest lucru, numai să ne poată dumiri cine suntem ?,
de unde venim ? , ce rost avem pe lume ? Sunt mulţi anonimii, soli prin vremurile nescrise în slove. Lor,
celor ce ne-au dăruit munca lor, le datorăm mulţumirea ca o binemeritată simbrie.
Nicu Jianu mi-a dăruit mai demult o carte despre ţinutul pădurenilor şi un album foto despre Ţara
Haţegului, realizat de un artist fotograf în perioada dintre cele două războaie mondiale. Apoi mi-a dăruit
superbul album de prezentare al acestui leagăn al adolescenţei mele : « Judeţul Hunedoara zonele
etnografice », realizat împreună cu Ioan Sicoe pe care, prin recurenţă, îl consider un prieten adevărat,
pentru devotamentul lui faţă de valorile noastre comune. Societatea Culturală « Avram Iancu » din
România –Filiala Deva, editoarea acestui valoros album de prezentare, îşi va fi arătat şi ea modalitatea
concretă de slujire, tuturor românilor, în duhul Crăişorului nemuritor. Din darurile primite, legate de
gândul lor românesc, numele oamenilor, mă obligă să le mărturisesc dragostea mea pentru o trudă, rar
răsplătită altfel, decât moral. Petre Baciu, Cornel Bogariu, Clemente Constandin, Romul S. Micluţia,
Emilian Tetileanu, Tiberiu Bardan, Vasile Chevereşanu, Monica Duşan, Rusalin Işfănoni, Vasile
Molodeţ, Sabin Ciociu, Ioachim Lazăr, Ion-Pilu Tămaş, Dorin Petresc, Olivian-Marius Goţiu, Aurelian
Sârbu, Relu de la Căstău (cu vioara lui !), Pera Bulz de la Vaţa (cu taragotul !), Vasile Cărăbiş, Nicolae
Jula, Gheorghe Făcăoaru, Ungureanu Dorica, Marian Maria, Ardeu Petru şi din fericire foarte mulţi alţii,
care se adaugă altor titani, de care neamul nostru nu a dus niciodată lipsă, în toate colţurile ţării.
Iubesc Hunedoara, acest ţinut al sintezelor, o caut periodic şi îmi strig iubirea de aici, din Râmnicu
Vâlcea, ţară a lupului şi a Buridavei. Strig mereu către oamenii sălăşluiţi de Dumnezeu acolo, să ţină
focul aprins, în acest altar al lămuririlor, din ţinuturile străvechi ale neamului…

O monografie nouă în Oltenia de sub Munte-Monografia Comunei Peștișani
Pentru realizarea unor lucruri durabile, frumoase și de mare utilitate sunt necesare mai multe condiții
prielnice și simultane. Voință, conștiință și putință revărsate în multe modalități de manifestare. În mod
sigur voinței trebuie să-i vină în întâmpinare știința facerii, când cele materiale sunt asigurate. Atunci
când putințele materiale și prilejul sunt nefavorabile, răbdarea și perseverența în gândul binecuvântat, în
ideea realizării a ceva, devin esențiale. Realizarea, punerea în operă cu alte cuvinte, cade în sarcina celor
nouă meșteri mari, calfe și zidari și cu... un coordonator zece care-i și întrece. În cazul legendarului
Manole, el se distinge din anonimatul meșterilor prin iubirea revărsată în operă. Nu i-a i-a zidit acesteia
marea lui însoțire în viață și dincolo: sufletul Anei? Pentru unicitatea celei făptuite nu se va fi dat izvor să
ostoiască setea celor ce vor trece prin... lucrarea sa pământeană?
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Am primit recent „Monografia Comunei Peștișani” de la Moise Bojincă, unul dintre autori, alături de
Vasile Arimia și Constantin Codiță. Lucrarea a apărut la Editura „ACADEMICA BRÂNCUȘI” din Târgu
Jiu în 2015. Am studiat-o și am încercat să-mi răspund la mai multe întrebări într-o analiză comparativă
cu multe alte lucrări monografice apărute pe o arie largă în numita Oltenie de sub munte, pe Valea
Lotrului, în Loviștea tradițională, prin Argeș, Mehedinți, Țara Făgărașului. Mi-am pus întrebarea, privind
autorii de monografii și am urmărit cu ocazia lansărilor interesul publicului.
Studierea unor monografii trebuie să aibă ceva special să te atragă, să te ia de mână și să nu-ți dea
pace mai ales că acestea sunt lucrări-document și vorbesc abstract despre realități probate riguros cu
aparate critice acreditate. Dacă Loviștea îmi era loc natal, Valea Lotrului: vreo două decenii de viață
tânără în profesie, despre localitățile vâlcene vor fi scris prietenii (cum să nu vezi cum au făcut-o și să le
dai un semnal?), ce te poate determina să studiezi Monografia Peștișanilor? În cazul de față, de oriunde
te-ai afla între români, în țară, pe planetă! Iată câteva imbolduri spre o mărturisire completă, fără a avea
pretenția unui studiu specializat, aici fiind doar un ecou de la un cititor de multe alte monografii către care
m-am dus cu partizanatul unei afecțiuni speciale pentru locuri și oamenii dragi. Amintesc, înainte de a
vorbi despre cartea primită, câțiva dintre prietenii, autori de monografii: Florea Vlădescu, Ion Dănuleț
(învățători) Costea Marinoiu, Gheorghe Stanciu, Petria Dobrin, Nicolae Daneș, Nelu Barbu, Valentin și
Vetuța Ciocan (profesori); Ion Soare, Corneliu Tamaș, Dumitru Garoafă (lucrători la Arhivele Statului),
Marian Pătrașcu, Gelu Efrim, Dumitru Bondoc (ingineri), Nicolae Moga, Ion Marinescu, Constantin
Mănescu, Dumitru Popa (preoți), Tecla Fuioagă, Teodosia Barac (monahii) Grigore Aldescu Aldea, Ion
Bratu, Nicolae Sporiș, Nicolae Mazilu, Ilie Gorjan (militari-colonei și generali), Gheorghe Mămularu, ...
Ploscaru (medici) Ilie Fârtat, Petre Petria, Fenia Driva (bibliotecari) ș.a Enumerarea lor, edificându-ne
asupra unui profil profesional al... meșterilor. În ei s-a aflat o conștiință a memoriei necesare, voința și
acțiunea, devenite fapte la dispoziția celor ce vor veni. Inspirată fiind, în monografia primită în dar, vorba
lui Valeriu Anania, privind menirea unei cărți dăruită ca aceasta: moșilor și strămoșilor noștri, tuturor
înaintașilor știuți și neștiuți, până la izvoarele neamului, ca pe o sărbătoare a rădăcinilor,... cărora le
datorăm conștiința că tot ceea ce avem mai bun de la ei e moștenire care trebuie păstrată, apărată și
transmisă celor ce, noi înșine, le vom deveni stămoși.(1)
Ce ne-a dat determinarea studiului, în parte am răspuns, indirect, prin generalitate. Iubesc oamenii și
locurile. Iubind locul binecuvântat al Gorjului și cercetându-i spiritul viu al libertății moșnene - pământul
natal al Loviștei, fiind amprentat de această modalitate a vieții socio-politice într-o devălmășie a obștilor
de oameni liberi! - am devenit mai interesat de adâncirea în amănunt. Istoricul, universitar craiovean,
Dinică Ciobotea, în lucarea s-a de doctorat despre Istoria Moșnenilor(2) arăta în anexele la lucrare,
Gorjul, ca fiind cel mai moșnenesc pământ din Oltenia și din Muntenia de sub munți (șesul fiind dominat
de sate de clăcași!). Apoi pornirea întru recuperarea culturală a lui Constantin Brâncuși (asumată de
cercul nostru informal, România: Grădina Maicii Domnului) ne-a purtat în ultimii zece ani, foarte des pe
la Hobița, Peștișani, Târgu Jiu, încât toate drumurile, și spre alte... plaiuri, le deturnam, special, prin
mirificul Gorj. Pe domnul Constantin Codiță l-am cunoscut la un simpozion organizat la Peștișani,
recomandat fiindu-ne de un prieten comun: Ștefan Stăiculescu. Apoi ne-am revăzut la multe alte
evenimente dedicate lui Constantin Brâncuși. Prietenii prietenului îți pot deveni ușor prieteni...! Pe Moise
Bojincă îl voi fi avut complice, tot intermediat de gorjanul Ștefan, la parastasele organizate lui Constantin
Brâncuși pe la Mănăstirea Polovragi și pe la Cămărășeasca (Târgu Cărbunești). Am promis o carte, din
partea „cercului” dedicată sculptorului născut la Hobița-Peștișani și am lansat-o la Congresul dedicat de
daciști lui Brâncuși la Târgu Jiu. Moise Bojincă s-a aflat printre organizatori, alături de prietenii Ion
Mocioi și Zenovie Cârlugea. Iubind Gorjul, făcând o pasiune pentru universalul Brâncuși, câștigănd atâția
prieteni (cu fiecare ocazie numărul lor creștea : Ion Popescu-Brădiceni, Vasile Ponea, Dumitru Dănău,
Adina Andrițoiu, Sorin Lory Buliga), iată-mă prins într-o plasă fără scăpare, dar binecuvântată, ca toate
iubirile cele noi.
Chemat fiind să prefațez niște lucrări monografice (3) mi-am permis să formulez răspunsul – valabil și
pentru Monografia Peștișanilor: Ce este o monografie? Poate o descriere, la un moment dat a unor locuri
cu tot freamătul vieții trecute, venind până la momentul consemnării. Altfel spus, dacă s-a depășit
momentul publicării acestei„fotografii”, lângă ea au loc alte evenimente, transformări intervenite în
vechea stare de lucruri, care își cer dreptul la istorie. O monografie trebuie să rămână o lucrare
permanent deschisă, iterativă (4)(lucrarea de față având și meritul să redea și variantele vechi!) ce își
sporește povestea cu suma poveștilor noi ale oamenilor trăitori ai meleagului. Ca să poți adăuga, din când
în când (aminteam de întrunirea sincronă a condițiilor necesare!), valoarea noilor fapte și pe autorii lor,
monografia ca o formă necesară de exprimare a spiritului locului (carte de vizită, certificat de naștere,
blazon, act de proprietate, legitimare a omului cu locul etc.) trebuie să poată permite noile adăugiri fără a
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impieta asupra adevărului de ansamblu, tezaurizat cu atâta trudă de înainte mergători. Sunt situații rare,
peste timpul vieții oamenilor chiar imposibile, ca un om cu chemare să poată da continuitate în timpul
vieții lui la mai multe actualizări ale monografiei. Cazul acesta și-a avut în nonagenarul Vasile Arimia
omul potrivit, profesionalizat în munca de arhivist cu tenacitatea disciplinei militare, până la victoria
finală. Apoi șansa însoțirii în misiunea, ca o predare de ștafetă, a altui militar Constantin Codiță și a
universitarului Moise Bojincă să se împlinească necesar cele trei puncte de sprijin principale să susțină...
planul. Subliniind iterațiile precedente să amintim „Monografia Comunei Rurale Peștișani”, autor
învățător-diriginte Gheorghe Popescu apărută la Imprimeriile Statului, în 1904, la București. Apoi munca
învățătorului Pantelimon Goga, păstrată în manuscrisul „Monografia Comunei Brădiceni, Raionul Târgu
Jiu” (Tehnoredactată în 2015 la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Gorj, sub îngrijirea doamnelor Mariana Tudor Davițoiu și Nina Goga) și dată spre valorificare și
conformare rigorilor științifice, în monografia actuală, integratoare (după schimbarea împărțirii
administrației locale!), autorilor.
Monografia este o carte care nu se citește, ci se retrăiește (aici avem dovada celor trei „cuvinte...
lămuritoare”, în care autorii au retrăit facerea cărții... amintind aici și meșterii mai mici, „calfele” și
„zidarii” unei opere colective de mare complexitate și spuneam, foarte riguroasă științific.), apoi se lasă
de zestre, cu experiențele adăugate, pentru cei ce vor veni de departe, ori se vor ivi din firea locului, cu
amprenta moșilor lor. Este un izvor al vieții, energie și har, din care ne ostoim căutarea de noi înșine și
ne împodobim cu folos viața .(5) Monografia aceasta este darul oamenilor locului și au trudit la ea și când
erau departe de casă, poate cu o tensiune a dorului care trebuia să se arate iubire adevărată. Monografia
locului natal, ori acelui care te-a convertit, este ceva care te conține apriori, sau te va sorbi prin asimilare,
dacă ai intrat sub farmecele inefabile ale locului. Ea poate lucra în firea ta, în modul cel mai conștient
posibil, atunci când o cercetezi cu acribie (6)( ce muncă titanică, numai privind cele 605 note de subsol,
materialul fotografic liliput, să poată să-și facă loc, tabelele cu mii de nume, hărțile, materialul statistic,
dicționarul de tălmăcire a cuvintelor intrate în uitare, ori cu iz doar local-regional!). Monografia aceasta
are o utilitate mai largă decât în mod obișnuit. Unul dintre fiii săi este l,omo universale și lumea largă
vrea să știe din ce pământ a fost zidit și ce suflare dumnezeiască l-a mântuit cu atâta har. În acest raport
dintre cele pentru lăuntru, și cele pe înțelesul lumii largi, monografiile în general, aceasta în mod special,
trebuie să păstreze un echilibru. Altfel spus într-o societate globală, numită a cunoașterii, este nevoie de
un spor de conținut, pentru a da consistență însemnului identitar și în același timp de sinteze
generalizatoare, valabile oriunde. Adică raportul armonic între tradiționalul specific și cele esențiale,
general valabile omenescului de pretutindeni, nu trebuie pierdut. Facem trimitere doar la un amănunt al
lucrării acesteia în care se vădește din plin armonizarea: fiecare din cele 14 capitole ale monografiei este
anunțat, sintetic, de un motto din gândirea universalității, ori din sinteza românească: Rembrandt van
Rijn, Matei Silvian, Bernard Shaw, Barbu Constantinescu, Miguel de Unamuno, Octavian Paler, Sextil
Pușcariu, Gavril Stiharul, Michel de Monaingne, Omar Khayam, etc.
Monografia Comunei Peștișani
este o bază de date bine structurată pentru orice cercetător interesat și în același timp o dare de seamă,
uneori panou de onoare, vorbind despre fapte și oameni al căror model de izbândă în viață stă exemplu de
urmat. Este impresionant tabloul cu mari personalități pe care le-a dat pământului românesc acest plai
gorjean. Să confirmăm că am găsit răspunsuri la cele căutate și să mulțumim autorilor pentru cartea
dăruită, cu zisa altui gorjean celebru: „carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”
Bibliografie:
1.Valeriu Anania, Rotonda plopilor aprinși , De dincolo de ape, Ed. Polirom, Iași, 1999 , P.66-67 ;
2. Dinică Ciobotea, Istoria moșnenilor, Ed. Tipo Moldova, Iași 2010 ( și Teza de doctorat, studiată înainte de publicare);
3.pr.N.Moga, Comuna Mălaia, 495 de ani de atestare a locurilor natale, Ed.Info, Craiova, 2010, p 13-15;
4. op.cit (3);
5. op.cit.(3);
6.op.cit.(3)
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Lume, lume! Soro lume...!

A fost o lume înainte și după lumea noastră, într-o nesfârșire brâncușiană. Măsurabilă în ere a fost și o
lume-eră a muzicii lejere, inspirat numită așa de poetul George Țărnea. O lume a cantilenei și poeziei
îngemănate, sensibilă, proaspătă respirație peste un tumult al timpului cu tradiție, adică funie de
continuitate a ritmului tropotit, rostogolit, șchiopătat, legănat, după cum viersul era de ciocârlie, de doină,
ori de baladă, tânguind pe Manole, pe Alimoș, ori pe păstorul emblematic al Mioriței. Peste lumea cu
filozofie țărănească a Mariei Lătărețu, bunăoară, se rostogoleau erele lejerele, cu poezie, filozofie și altă
muzică în aerul special al lumii străbătute.
În ajunul zilei Râmnicului – 19 mai, 2016 – ne-a amintit de lumea sa, personală, Sergiu Cioiu, cel cu
origini prin Versaiul vâlcean, acum în sărbătorirea urbei multiseculare. A trecut pe la Biblioteca
Județeană „Antim Ivireanul” aseară, când vântul adia și mai stârnea, doar bătaia palmelor noastre. Venea
zefir dinspre era muzicii lejere, liniștit de toate nebuniile de altă dată, dar cu înțelepciunea actorului
exersat și arta primită să fie rafinament altfel vorbitor. Nu venea acasă cu mâna goală. Avea cu sine o
carte-dialog (forma aleasă desconspira într-un fel pe bătrânul Socrate, cel ce va fi recomandat... titlul!):
„Nu știm aproape nimic - Pușa Roth în dialog cu Sergiu Cioiu”, editura Ars Longa, Iași, 2016, cu postfață
de Costin Tuchilă, apariție întregind colecția „Summa cum laudae”. Cartea, ca o dare de seamă (dar... de
bună seamă!) ne-a stârnit cu povestea ei în care erau intersecții cu ale noastre, ca niște întâlniri ale
trecerii-petrecerii în șuvoiul nostru, prin timpul comun și ne-a îmboldit o aducere aminte.
Ploaia cânta împreună cu noi și Doina Badea ne aducea aminte. Ea ne rostise și povestea matelotului
inspirată de Ion Minulescu. Vântul nebun se zbenguia prin viețile noastre, observase Sergiu Cioiu,
îndrumat și înstrunat de Alexandru Mandy, cel ce îl observase, dincolo de o voce expresivă, un cumul de
daruri : actor, poet, filosof. Vântul tocmai spulberase o frunză în cale, precum viața prietenului Constantin
Drăghici. Prieten drag, desigur, îl remarcase Pompilia Stoian. Al lui, și de-o potrivă, al nostru. Pe
drumurile noastre toate, poate (vorbeam de fericitele intersecții!), vedeam și auzeam frumoasele lalele în
florilegiul sonor al lui Luigi Ionescu, iar Dan Spătaru pe post de tambur major trecea cu fanfara militară.
Pe strada mea actorul Ion Dichiseanu va fi jucat mai multe roluri. M-a zbenguit pe ulița copilăriei, în
liceu mi-a vorbit despre căderile istoriei, de Matei Corvin, pe la Hunedoara pe unde clocotea oțelul și
furnalele înalte ne puneau fonta, anunțând viitorul plictis al industriei grele de azi; la vremea capitaleicapitale fiind toate cele ale devenirii!- multele roluri ale poli-tehnicii le locuiam în Regie, iar examenele
le treceam pe Strada Sfinților, învățând dumnezeiește. Rolul lui Făt Frumos îl jucam numai adulmecând,
pe Aleea Zânelor, câteodată pe Strada Armenească; Apoi, iubind meseria și poezia, am locuit pe străzile
lui Mihai Eminescu și Nicolae Labiș și ocazional pe Aleea Miorița, cu miile ei de variante. Drumurile
noastre toate au fost și străzi cu statornicii vremelnice, în trecerile cu rosturi și destin. Pe străzile toate
cântau rândunici, mari și mici și cu ele Margareta Pâslaru. Pe Calea Moșilor, care traversau armeneasca,
pe splaiul Dâmboviței spre Regie îmi amintește Gică Petrescu, petrecărescu și el, de tramvaiul care mă
ducea în noapte dinspre mândrele toate. Pe lângă trandafirii tăi, ai Bucureștiului și ai lui Florin Bogardo,
florarul, treceam primăvara cu buchete frauduloase la zânele de ocazie. Treceam și iarna, dramatizată de
Bacovia, cu troieniri de zăpezi cât gardul prin decembrie, după ce va fi suflat nebunește viscolul lui Cioiu
prin glasul peltic al grecului Alifantis. Parcă le văd aievea: pe Anda Călugăreanu, tânguindu-se că n-are
noroc (ce premoniție!), cu vocea ei, copilărind sprințară; pe angelica Similea, cântând casa-acasa, ca pe
un cuib de nebunii, ori poate locul tihnelor cu șemineu. Peste tot oameni, oameni și vocea de aur
modulată în carate a Lui Aurelian Andreescu și el într-o prea fugă de... Bach, prin înalturi de catedrale
gotice, să se vadă cu Dumnezeu. Nu a putut rămâne sincron cu noi, nici cu Cornel Fugaru. Se va fi grăbit
ca și Anda, Toma Caragiu, Florian Pitiș, Labiș, Nichita, Sorescu și câți alții, să meargă cu petiții la Cel de
sus, pentru mântuirea noastră de jos. Vor fi căutat albastrul infinit al cerului, zugrăvit pe la Voroneț, ori
revărsat peste întinderea de la Mamaia unde se adunau să fie cu luna, cu valurile, vânturile și cu dorurile
din înserarea poeților.
Plouă cu lacrimi din topitele amintiri. Ochii mijesc, filtrând printre gene, ca printre gratiile timpului
împrizonierat, amintiri în imagini zgâriate, circumvoluțiuni pe releiful ascuns în cutiile craniene. Chipuri
dragi revin aievea în reveria provocată, uneori indusă de imaginile din lada de zestre a cronicarilor de
serviciu, din toate vremurile. Vânturăm mecanic aerul, parcă pentru a ține voalul lui Isis, pleoapă deschisă
într-un îngheț al clipirii. Adulmecăm aroma cu nările deschise precum corolele înfloririlor în faptul zilei,
cu vârful limbii (mereu maternă, să simtă gustul pământului cu cercuri-ceruri multe, prin lumea largă cu
Canada, Paris, Viena, Mamaia și... obligatoriu Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, ca loc al ivirii din
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maternitate!) plescăim, vibrând aerul cu imnuri și vorbele-sfintele, să binecuvântăm cuvintele. Opriți
clipa! Oprește Doamne, ceasornicul...! Opriți timpul...! strigau, pe rând Goethe, Lucian Blaga, dar și
actrița, devenită stea cu nume, Corina Chiriac. Aici la un soroc fericit, anunțând o sărbătoare cineva ne
oprise în timpul său, pe care îl puse pachet într-o carte și într-un DVD.
El, actorul, poetul, filosoful, ca un menestrel ne oprise în clipa lui. Una fardată și cu plete de argint,
lustruite de încărunțeli și vânturate de toate vânturile pământului, să-l arate mesager lui Eol. Sergiu Cioiu,
medium și inter-medium, ne-a transferat din viața lui, comprimată într-o clipă și o carte, semnalul ca un
gong al unei piese trăite, ca lovitura unui diapazon pentru reluarea simfoniei noastre, ca o lovitură în toba
lui Țăndărică să intrăm în ritm, ca o deschidere a pleoapei să retrăim aievea filmul nostru, prin filmul său,
cu toții fiind, contemporani și eroii erei de poveste. Așa mi-a părut Sergiu Cioiu și clipa rememorată
împreună la biblioteca Râmnicului. Venea dinspre apusul îndepărtat, acum cel din Oltenia de sub munte,
unde își amintise, și se reculesese pe la Târgu Jiu, la... treimea de ființare, în artă, a lui Constantin
Brâncuși pe calea eroilor (îi dedicase tripticul mai din tinerețe!) și prin vecinătatea Bulzeștilor unde la...
lilieci- ca un loc al eternităților- sălășluia sămânța materialității, unui Marin Sorescu. Aici, acasă, unde se
zbenguise și el pe ulița copilăriei, unde aflase despre arta... Vienei, se născuse în el iubirea de artă. Îl va fi
urmărit o viață tabloul, cu istoria lui, despre Juda și Tamar. Apoi luat de curgere va fi urmărit rotirea
soarelui ca o limbă de orologiu într-un turn, semănând cu cel al lui Babel. Poetul din sine s-a întâlnit cu
toți poeții și s-a înțeles, dincolo de timp. Chiar Nichita, cel ce se născuse într-un oraș cu muzeu dedicat
ceasurilor, oprise o clipă într-un orologiu și i l-a dăruit să-i fie netemere de vreme. Am fost împreună în
clipa oprită, ca și cea a orologiului de dar. Lipsea doar partenera dialogului din carte, unul născut în
virtual, adică Pușa Roth, precum o muză care nu se arată, dar despre care știm că există. Noi râmnicenii o
văzuserăm, în carne și oase, cu altă ocazie: la prezentarea teatrului radiofonic, autor Doru Moțoc : „Cam
târziu Domnule Godot!”, împreună cu actorii Dan Puric și Radu Beligan și o vom fi cunoscut, apropo de
intersecțiile drumurilor noastre toate.
Timpul fiind oprit am zăbovit în seara aceea în care vântul nu mai bătea, ci doar fremăta prin
amintirile noastre și gândurile se întorseseră să se armonizeze în vibrația rezonantă. Am primit atunci
cartea, ca o partitură reinterpretabilă, DVD-ul, cu o altfel de memorie pentru lumea hipertehnologizată,
căreia îi adăugăm aici, ecoul nostru, cu vorbele inspirate de ceea ce a fost. Merci Becaud! Merci Pușa
Roth! Grand merci, Sergiu Cioiu! Merci...!

Momentul adevărului : participarea României la J.O-Rio de Janeiro, 2016

Un eveniment planetar, cu frecvența o dată la patru ani, a adunat ceea ce a avut mai bun sportul
mondial la Rio de Janeiro, Brazilia, în perioada 4-21 august, 2016. După o deschidere care sublinia
printr-o inspirată regie mesajul-avertisment, plecat spre toate colțurile lumii, privind o nouă atitudine
pentru salvarea mediului, și ritualul tradițional, au început întrecerile olimpice. Brazilia, o țară verde, cu
pădurile ei ecuatoriale, matcă a marelui fluviu Amazon, un amestec de rase și credințe, organizase cândva
și o Conferință Mondială pe probleme de mediu în care adunase mulți șefi de state, printre care și
președintele României, atunci prin 1992! Locul era deci consacrat și recomandat de istorie pentru un
mesaj de pace și un îndemn la prevedere pentru salvarea biosferei... din ce în ce mai agresată de acțiunile
politico-economice ale statelor cu politici consumiste și mari devoratoare de resurse.
Rezultatele, în plan sportiv, obținute de sportivii-ambasadori ai țărilor participante au exprimat, ca
întotdeauna în istoria jocurilor olimpice, un bun diagnostic asupra țării de proveniență. Mărimea
delegației spunea apriori cum te situezi în raport cu propria traiectorie olimpică. Ramurile sportive și
forma de participare (individual și/sau la echipe), vârsta participanților, devin indicatori de evaluare
obiectivă, înainte chiar de rezultatele care pot ține seama de forma sportivă, de adaptarea la condițiile de
mediu și de competiție. Ideea de participare, ca deviză olimpică lansată de Pierre de Coubertain - la
reluarea după milenii a jocurilor olimpice, ca manifestare a păcii pe pământ!- a fost demult estompată.
Războaiele nu se mai opresc ca în polisurile Eladei, nici măcar mesajele nu se lansează pentru acest fapt.
Ba s-a recunoscut ca delegație oficială cea a sportivilor refugiați din cauza conflictelor în desfășurare.
Pentru echitate, un fel de egalitate de șanse, au fost puși pe picior de egalitate sportivii, sub aspectul
medicinei de întreținere – acolo unde dopajul poate fi ținut sub control prin mecanisme funcționale și
corecte. Spunem aici că fiecare federație internațională își are propria rigoare cu privire la doping și
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uneori asupra eticii (aici cea a boxului amator, având în sine probleme de etică!). Cazul dijmuirii
delegației ruse, pentru doping, este relevant. Nici România nu a scăpat de probleme, tocmai ca să ilustreze
o situație prezentă în societatea românească. Scopul scuză mijloacele... și pentru acesta, și-au zis
iresponsabilii, merită să încerci. Cum să te susții în spațiul public, tu federație, fără performanțe? Trebuie
să le obțină cu orice preț, uneori la alibi, mergând cu cei care au avut în istorie rezultate notabile. Așa s-a
întâmplat cu gimnasta ruso-azero-germano-azeră, Șușovitina, cu maratonista noastră Diță (la JO de la
Londra, la 41 de ani, campioană olimpică). Despre tinerețea lotului României și așteptările de la gimnaștii
noștri în vârstă se cunosc multe, uitându-se că marile noastre performanțe veneau de la o pepinieră, ca să
dau doar exemplul Nadiei Comăneci de la Montreal. În sportul rege al olimiadelor: atletismul, am făcut
un triplu salt penibil în istoria proprie, una remarcabilă până nu demult, la multe discipline : înălțime,
lungime, suliță, greutate, ciocan, ștafetă, semi fond, fond! Am reușit să traversăm oceanul și în trei sărituri
ratate (la triplul salt masculin!) să avem o performanță de: -6 - -7cm.? Credem că ăsta este momentul
adevărului. Moral nu aveam ce căuta la Rio, apropos de politicile aplicate pădurilor de Statul Român; de
participarea la conflicte militare în timpul desfășurării jocurilor; din cauza culpei de dopaj, dovedită.
Acolo unde performanța sportivă trebuia probată în prealabil ni s-au calificat din ce în ce mai puține
sporturi la nivel de echipă, dovedindu-se lucrul la vedere, contraproductiv și în viața noastră de fiecare zi:
că nu mai știm să acționăm în echipă! (Gravă problema aceasta a dezbinării, ține de resorturile unei
filozofii de viață, de care statul român se face responsabil!). Așteptările, date de-o obișnuință care crează
automatisme, ne-au fost mari și de aici șocul contraperformanțelor. Dacă nu mai sădești, roadele în pomul
îmbătrânit se împuținează! Îmi amintesc de avertismentul lui Ion Țiriac, fost șef CIO al României, făcut
cu ani în urmă și am observat indiferența cu care s-a acționat după. Sărăcia resurselor bugetare, lipsa de
motivare, mirajul din altă parte, uneori chiar împlinirea materială așteptată, ne-au dus către o hemoragie a
valorilor și pierderea, nu doar a oștenilor, ba chiar și a celor care îi instruiau temeinic. Ca reprezentare a
țării, între cele peste 200 de participante, delegația noastră arăta frumos, mare, și de aici butada: mulți
veniți, puțini chemați! Aflăm mai apoi că și îmbrăcămintea părea una de calitate dar de fapt era o
mistificare! Aici îmi vine-n minte o altă zicală înțeleaptă spusă sub dominația otomană de spiritul ascuțit
al românului: „cum e turcul și pistolul!”. Nu este cazul să generalizăm! Am avut rezultate excepționale de
la, nu doar oamenii de excepție, ci de la un context excepțional, care excede politica falimentară a legilor
și a organizării sportului românesc (vezi falimentul fotbalului, vezi politica sportului în școli, vezi
mercenariatul sportiv pe bani publici, ca afacere, nu ca un fundament formativ necesar creșterii...
pepinierelor!). Tenisul iese din bilanțul întregului, pentru că este o chestiune personală a sportivilor, prinși
demult în hora mondială. Scrima se menține prin singura federație funcțională și performantă, sub omul
care sfințește locul! Handbalul feminin, singura echipă românească, la jocuri își caută drumul olimpic, cu
jucătoare care tot timpul joacă în formule internaționale, acasă, sau pe la cluburile din străinătate , dar are,
totuși, pepiniere de creștere serioase pe la Rm. Vâlcea și Sighișoara și rezultate la nivel internațional, la
cluburi. Canotajul, să sperăm că a trecut corect pragul neputinței atletismului și își va reîncepe
ascensiunea după un nou schimb de generații. Sporturile de sală, după construirea sălilor, nu prea
funcționale, doar ca să fie momeală electorală, au nevoie de mediul de selecție oferit de învățământul
profesional cândva. Să sperăm că reindustrializarea va relansa această bază de selecție, că legile sportului
și programele școlare vor vindeca societatea românească de apatia ei cronică și confuzia în care se află.
Pare o adevărată poveste cu tâlc pierderea partidei olimpice, de către delegația României la Rio! Prin
țară, românii își pierduseră regina ( o Ană- tocmai era pusă într-o temelie de biserică, la Curtea de
Argeș!) și cântau prohodul. Era periculos să se cânte imnul „Deșteaptă-te române!”, pe la Rio? S-ar fi
trezit sportivii noștri și ar fi aruncat în aer starea de doliu național, cu euforia potopului de medalii?
Remarcabilă prestația echipei de hanbal care respectând culoarea neagră a doliului s-a purtat smerită cu
Angola și Brazilia, zdrobite fiind jucătoarele de... pierderea „reginei”. Când durerea le-a atins cât un
munte negru, și-au negat starea asta de plângere inutilă: arhanghelul handbalului mondial, Cristina Neagu
ne-a readus din somnul cel de moarte... în care ne-adânciră barbarii de tirani. Tiranii din noi înșine,
desigur!, dar și prietenii „tradiționali”. Nu am putut trece mai departe, unde frăția cu ... răsăritul ne-a
exclus de multe ori (câte două minute din apărare, trimițându-ne în Siberia lor, după obiceiuri istorice!) și
ne-a considerat prea obraznice în atac, față de războinicele vichinge, care ne tăvăleau și ele fără milă!
Dincolo de prea așteptările nerealiste, de ratările neașteptate, să vedem în JO de la Rio momentul
unui adevăr pe care trebuie să-l respectăm și să-l folosim, cercetând obiectiv cauzele și aplicând
tratamentul cuvenit. Am fost acolo, ne-a văzut lumea pe care și noi am văzut-o. Știm cine suntem prin
evaluarea unei site neutre și mai ales vedem distanțele care ne separă de noile ștachete. Examenul pierdut
trebuie să fie acel ceva care te ajută să-l treci data viitoare. Înainte de orice lucru care privește sportul în
general, nu trebuie uitat marele mesaj, privind salvarea planetei de barbaria consumismului resurselor
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sale, pentru nu știm ce ratinguri ale dezvoltării cu orice preț, în folosul unor pricopsite interese
individuale și de grup. Acestora le-au căzut pradă și frâiele decizionale ale României. Resursele – sub
toate aspectele, au căzut în mâinile marilor profitori, în dauna poporului român mai sărac în toate, inclusiv
în sângele proaspăt, în stare să ne reprezinte. Ce s-a întâmplat cu țițeiul? Cu pădurile? Cu pământul fertil?
Cu aurul, de orice fel? Mutat prin bănci străine, iar cel cenușiu dat pe nimic... altor PIB-uri? Dar cu forța
de muncă foarte calificată, plecată să-și găsească sensul și mai binele în altă parte, cu prețul sărăcirii și
deteriorării unui social și așa precar? Ce s-a întâmplat cu sistemul formativ-educativ, în căutări
reformatoare utopice, dar cu alternativă de second-hand în învățământul privat cu diplome și titluri
scornite, pe alte criterii decât cunoașterea dobândită, că de abilități nu poate fi vorba?
Am venit cu câteva medalii de sămânță,- excepționale performanțele pentru care le mulțumim celor ce
le-au făcut posibile! – dar am primit o diagnoză autorizată a stării de fapt în care ne găsim, pe care să nu o
răstălmăcească politicile – care aruncă vina pe adversar, să nu le justifice puterea decizională, punându-le
în cârca grelei moșteniri (aici ar fi imbecilă o astfel de motivație, când toate rezultatele anterioare sunt
superioare, chiar dacă pe o pantă descrescătoare, vorbindu-ne de o inerție a ceea ce a fost!). Să mulțumim
pentru expertiză și să ne apucăm de treabă de jos, de jos de tot de unde am căzut din motivele prea
cunoscute, dar ignorate de o clasă saturată de privilegii: clasa politică românească, una anacronică, slujită
de un sistem birocratic revolut. Este timpul să ieșim din dedublarea păguboasă, din spusa actorului
decembrist (nefericitul îndemn „Fă-te că lucrezi!”) și din regia actorului, prinț neîncoronat, la ficțiunea
monarhiei românești! Deștepată-te române! Strigă după noi Rio de Janeiro, la încheierea Olimpiadei, din
2016!

Forumul Cultural al Râmnicului, după 15 ani, o promisiune eșuată

Nu comentăm aici ceea ce ar fi trebuit să fie, decât în trecere, ci doar ce s-a ales dintr-o intenție
frumoasă, generată de spiritul cultural al Vâlcii, acum 15 ani. Nu avem cum să negăm eforturile
Râmnicului, ale Județului, în ansamblu, să poată conta în transformarea promisă, de-o tranziție căzută ca
din cer, pentru cei ce tânjeau după libertatea cuvântului, după expresia necenzurată în artă, dar și pentru
pescuitorii în apele tulburi, numai bune pentru datul cu plașca, ori pentru tratarea reumatismului în
nămolul până-n gât, în care se îmbăiaseră porcește, grohăind realismul socialist, impus doctrinar de
materialismul dialectic și istoric, prin slujitorii plătiți pentru învățământul politico-ideologic și instituțiile
cu comandament unic. Spiritul Râmnicului se manifestase, acum 25 de ani, într-o pornire spontană,
imediată, printr-o presă eliberată, prin înfințarea mijloacelor de comunicare scrisă, radio și Tv., înaintea
multor altor orașe din țară. Consiliul Județean, unul dintre cele mai performante din șirul celor ce au
urmat, lupta să înfințeze filarmonica (și s-a făcut!), să dea un local cărților (și... s-a făcut, după trecerea
prin mai multe sedii!), să dea teatrului scene... (și s-au făcut, în timp, nu una, ci două!). Entuziasmul, ca o
flacără nutrită de acumularea de combustibil punea în operă, prin decizie publică, voința oamenilor. După
vreo zece ani de la schimbarea macazului istoric, s-au reînnodat, într-o inițiativă aparent doar fără vreo
legătură cu autoritatea Consiliului Județean, a celui municipal și a Episcopiei, asociații și fundații
culturale : Societatea Culturală „Anton Pann”, ca din întâmplare cu președintele chiar șeful comisiei de
cultură a Consiliului Județean, Societatea Tinerilor Creatori, doar ca din întâmplare pe lângă Centrul de
Conservare al Tradiției, din subordinea Consiliului Județean, Cercul de la Râmnic, ca din întâmplare cu
membrii fondatori, șefi în instituțiile publice, la momentul înfințarii (Consiliul Județean, Inspectorat
Școlar, Direcția pentru Cultură, Biblioteca Județeană, Arhive) Fundația „Antim Ivireanul” (Episcopia
Râmnicului) ș.a. Inițiativele înfințării acestora au pornit dinspre instituțiile cu putere, urmând ca
structurile înființate, în timp, să trăiască pe cont propriu... Ce s-a întâmplat cu obiectivul urmărit al
înființării, pentru fiecare în parte, este altă poveste. Multe n-au putut să-și taie buricul, ori dacă au făcut-o
cumva au trăit tot pe lângă... casa omului. S-ar putea să se facă un studiu de caz pentru fiecare.
Am pornit la drum cu o structură a Forumului încă nediferențiată pe paliere. În perioada de tatonare
din lista foarte lungă a începutului s-au desprins, pierzându-și din entuziasmul și emulația inițiale, cei mai
mulți. Printre supraviețuitorii începutului am rămas și am trăit procesul de năpârlire al multora, în interior,
ca să pot aniversa acum o mare decepție, după 15 ani de pseudo-forum. A fost, și încă este, prea puternic
Sistemul în siajul căruia s-a lăsat antrenată, nu mult după înființare, numita asociere apolitică, ca o mare
minciună. În loc să ne eliberăm de tare și năravuri vechi, să tăiem un buric anume ne-am pus imediat la
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sânul fostului-nou sistem. Am declarat, nesiliți de nimeni echidistanța, dar am acționat servil primarului
din scaun, făcut apriori președinte de onoare, încât i-am apărat onoarea, la un moment dat chiar împotriva
legii care-l constatase certat cu morala. Am perorat, contrar direcției naționale asumate, un euroscepticism
prin revistele și evenimentele ocazionate, pe bani publici. Am ridicat în slăvi cântăreții, aceștia fiind
supraviețuitorii majoritari, și marile reușite culturale ale fostelor instituții, aservite propagandei atee.
Amintim aici și de o altă construcție a primului deceniu de după ruperea cortinei : filiala vâlceană a
fundației „Un viitor pentru România” care adunase împreună crema intelectualității vâlcene, cam aceeiași
din lista inițială a fondatorilor Forumului. În momentul în care cineva, de sus, a vrut să confiște politic
asocierea, să o transforme în partid, aceasta s-a destructurat instantaneu. Așa pot explica retragerea din
lista inițială a celor din Forum. Cum să agreeze o polarizare politică oamenii din presă?, la vremea
respectivă echidistanți politic. Cum să-și trădeze convingerile politice cei care se vedeau duși către o
culoare străină de convingeri? Firesc, Forumul a rămas doar cu partizanii sistemului și cu ceva opozanți
de decor, crezând, în utopia lor, într-o îndreptare, pornind dinspre dezbaterea clarificatoare, din interior.
Momentul în care structura Forumului s-a stratificat interior, pe paliere „valorice”, a început un fel de
dominație, interioară, a unui nucelu dur. Fenomenul acesta este bine identificat de teoria, privind
dinamica grupurilor. (vezi John Galtung : violența structurii în care se diferențiază ierarhic nivele
calitative... Pe înțeles, în care unii se arată mai cu moț decât alții !) Efectele, intuite teoretic, la noi au fost
la vedere. Cum să se pună în execuție o decizie a Consiliului de conducere (adică vreo listă aprobată!)
care nu corespunde viziunii lui x-ulescu, celui atot strălucitor, și să nu o răstălmăcească imediat și s-o
impună cum îi vor mușchii? Ce părere aveți cucernici părinți, care v-ați întrebat zilele trecute,
minunându-vă de o atare ispravă? Eu nu mă mai mir demult! În fiecare an a fost cel puțin un scandal legat
de liste cu nominalizări, „refăcute”de cenzorul de serviciu, ba chiar și în articolele revistelor!). Apropo, de
dominația durilor! Cum să te arăți împotriva unor senatori de drept, proveniți din cultura umanistă (au
enunțat și această nefericită falie culturală, multă vreme!) când revoluția i-a transformat din profesori de
gimnaziu/liceu în universitari cu titluri pe la universitățile toamnei? Ori cum să te pui cu cei care au
abilități instituționale, vechime în sisteme, semănând cu clona noastră și încă invocă eficacitatea trecută
cu o experiență, evident greu egalabilă! Lupta este în mod evident, inegală. Aici m-am aflat, după
individualizarea nucleului dur, în evidentă opoziție. Este coadă de topor!, mi-au zis, dar nu au precizat
cine este toporul niciodată! Este Gică contra... care subminează unitatea Forumului, care n-ar avea voie
să aibă dezbatere! Ba! I se năzare vreunui popă sindicalist că aș minți în ceea ce aduc în dezbatere, pe
față, ca o spovedanie! Trebuie scos din Forum, declarat non grata, că prea mârâie! Se supărase probabil
că nu voi fi semnat, cândva o scrisorică, într-un demers josnic a la Dandanache. Cum să te pui cu
satrostele lăzii de zestre, cel cu travaliu o viață pe ogorul cercetării etnografice? (Mă rog, pe la
valorificarea... patrimoniului, înainte și după! Respectabil omul și neimplicat în Forum, decât prin
absență, ori la cerere, când nucleul dur dădea semne de oboseală!). Ca să ilustreze valoarea și-au pus în
piept, pe frunte, afișe, panouri nenumăratele titluri. Un narcisism se va fi instituit și întreținut, în bolnavul
de sine, Forumul. Și-au dedicat unii altora cărți omagiale, pompoase medalioane, diplome, medalii,
premii pentru creație. Se vor fi lăudat public, unii pe alții, să poată fi văzuți în mărgica lor, precum în cea
a găinii, din „punguța cu doi bani”. Se vor fi plâns mereu de marile eforturi pe care le fac, „fără arginți”,
dar cu cărțile personale scoase pe bani de la bugetul public, ori atrași prin „firma” ademenitoare a
forumului. Forumul este afectat de narcisism, pentru că voia sa și-o urmărește și nu pe cea a mediului
cultural-spiritual înconjurător pe care a declarat că o slujește.
„Erorile de metodologie țin minciunile în viață!” La forumul dorit s-a repetat lecția managementului
instituțional adusă de oamenii care au slujit decenii, cu o metodă bine învățată, structurile culturale.
Metoda, decurgând dintr-o cerință propagandistică a fost greșită și perpetuarea ei după schimbarea
macazului este o greșală. Se lasă greu dați la o parte aparatcicii, ei având convingerea că slujesc
adevărul. Ce generație recunoaște generației care vine, adevărul? Este la vedere fenomenul și pe la noi,
chiar în viteza de îmbătrânire a forumului, cu o rată de cca. 35 ani/an și înmulțirea medalioanelor
omagiale în dauna dezbaterilor, privind perspectiva. Trăim într-o mediocritate, care se lustruiește pe sine,
a prevalenței inculturii, a neputinței de-a ne apuca de treabă. Toți vor ceva de-a gata (vezi mâna
permanent întinsă a Forumului către bugete, și lipsa proiectelor proprii, din alte surse disponibile, pentru
cultură!) Parcă ar fi vremea lui Dostoievski cu... „Adolescentul” său. Un fel de nimic nou și sub... soarele
nostru. Este nevoie de reconstrucție, mereu, mereu, pentru că lumea nu stă pe loc. Am intrat într-o lume
nouă cu o nouă generație în acțiune. Noi fiind cei care ar trebui să eliberăm scena, asigurând - dacă ne
asumăm vreo responsabilitate a continuității ștafetei, în cele bune desigur, pe care nu le negăm - venirea
celor tineri. Forumul nostru, la cei 15 ani de la constituire, s-a născut deja caduc - vorbind aici de
metode!, prea bătrân și nereprezentativ. Narcisismul evident, interesele pro-domo și închistarea paseistă
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nu-l recomandă de model. Nu ne-am rezolvat propriul conflict interior, care dăinuie de vreo 10 ani și
vrem să credem că putem dialoga cu generația care intră în scenă, și nici nu vrea să ne observe? Nu am
inventat noi conflictul între generații ca fenomen obiectiv! Conflictele nerezolvate îngheață acțiunea
înnoitoare pentru că aceasta nu are o bază clară de plecare pe care să se pună noul romboedru al...
coloanei. Lupta între vechi și nou se dă permanent, iar societatea noastră nu are un catalizator să zorească
procesele de clarificare. Forumul s-a lăsat imersat în MAXIMA CLOACA a unei societăți românești
corupte și imorale până la vârful piramidei statului .
Am fost provocat, de mai multe ori să dau... soluții. Mi-am exprimat critic, nu de puține ori vehement,
în public, opiniile. Multe articole incomode nu mi-au fost publicate, ori mi-au fost cenzurate. În principal
am susținut ceea ce subliniez aici:
1. Respectarea Statutului, privind o independența politică și o echidistanță incontestabilă;
2. Abandonarea metodei impunerii punctului de vedere, adică poziționarea critică, după dezbateri cu
argumente solide, în spațiul puterilor publice - în locul odelor și preamărirea imbecilității, ca un
compromis al nevoii de bugetare ( sunt mai multe fapte strigătoare la cer!);
3. Schimbarea sensului acțiunilor întreprinse privind obiectivul, nu către noi înșine (forumiști cu
acte în regulă și către prietenii noștri apropiați!), ci către societatea în care trăim;
4. Să devenim locomotivă pentru perspectivele viitorului și nu frânarul istoric, hipnotizat de trecutul
glorios, în care noi am reprezentat ceva și ne recomandăm modele!;
5. Să clarificăm prin dezbatere și expertize valide (Sunt în Forum și mulți oameni de caracter cu
diplome luate pe bune, și cu o carieră respectabilă, fără niciun dubiu, dar trecuți în plan secund...)
starea de fapt și să sugerăm soluții, direcții, celor din vecinătatea noastră – consilii ale puterii
(acolo unde se lansează dezbateri publice!), asociații, societate civilă;
Din nefericire și evenimentul care marca cei 15 ani de existență ne-a arătat toate hibele! Am promis,
pentru diploma primită, că mă simt îndatorat cu un nou punct de vedere, asistând la o istorie a începutului
inventată și apoi la un simulacru de evidențieri, la grămadă, a celor din scaunele puterii, chiar dacă sunt
unși de puțin timp și nu au niciun merit în ființarea asociației. Nu am pomenit nume de oameni aici,
pentru că aceștia sunt sub vremurile unui sistem ce-i încorsetează și pe care nu reușim să-l transformăm.
La 15 ani de la înființare Forumul Cultural al Râmnicului este în compunerea maximei cloaca a societății
românești aflată în grea suferință. Respiră ca un vulcan noroios prin bule flatulate de trecutul cu noi toți
eroii, de-o valoare inestimabilă, lucrând fără de arginți – așa după cum ne considerăm autoevalându-ne,
în absența unei smerenii! Din vulcanul norios invocat orice erupție mânjește totul. În timp însă vulcanii
îmbătrânesc și se sting în anonimat. Asta ar putea fi o veste bună./ Mihai Sporiș, membru fondator

Punct de vedere

Patrie, patriot, patriotism în înțelesul lor desemnează o familie de cuvinte pe care sentimentul iubirii le
înnobilează. Omul își iubește locul viețuirii cu care rămâne într-o legătură tainică. Când omul se
revendică de la un neam, cu caracteristici de identificare proprii, precum etnia întru limba maternă, ori
crezul confesional comun întru o paternitate, neapărat celestă, apar și alte elemente de coeziune și
sentimentele iubirii mai aproapelui, devin mai vizibile. Mai aproapele este fratele de sânge, apoi de
comuniune, de interesele vitale și din ce în ce mai îndepărtate cel ale viețuirii... în diversitate. Națiunea,
concept mai târziu, pe harta cu state care își doreau autodeterminarea politică va rafina ideea într-o iubire
nouă: naționalismul. Conceptul valabil în devălmășia unor națiuni încorsetate de imperii părtinitoare, în
raport cu o națiune dominantă, își restrânge semnificația, la dispariția imperiilor, atunci când împreună
trebuie să conviețuiască mai multe neamuri într-o patrie comună. Nu este un păcat să-ți iubești neamul,
indiferent de etapa istorică a evoluției conceptului, dar prin asta într-un context dat, să nu îngrădești pe
aproapele, minoritar în aceeași patrie, să își iubească cosângenii. Apoi, când intri într-o uniune cu o
extindere a spațiului comun de mișcare, supralicitarea părții, în dauna întregului devine contraproductivă,
cum într-un stat cu o majoritate statistică etnică, este vădit deranjată de supralicitarea autonomiei
minoritarilor, pe criterii etnice, dintr-un motiv elementar: destructurarea unor formule statale cu temeiuri
istorice și juridice clar determinate. Ce ne facem acolo unde împreună, de multe secole, într-o devălmășie
etnică și multiconfesională, trăiesc oameni, iubind cu fervoare aceeași patrie? Trebuie să acceptăm
diversitatea? Nu cumva Dumnezeu a greșit când nu ne-a făcut identici, într-o clonare pe bandă rulantă?
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Nu cumva Dumnezeu a greșit când a tolerat rasele și diversitatea culturală pe planetă, unde ne-a îndemnat
să creștem și să ne înmulțim? Nu cumva deviza Uniunii Europene : „Unitate în diversitate!” are în vedere
omul ca valoare supremă dezbărat de ceea ce i-ar putea afecta demnitatea și libertatea? Nu cumva imnul
agreat : „Oda Bucuriei”pune neamurile în raporturi de frățietate, în spiritul paulian, al acelui Apostol al
neamurilor? Nu cumva aceste valori (liber acceptate de statele aderente la UE!) sunt o condiție prealabilă
pentru o... horă a unirii comune? Trebuie să recunoaștem că stadiul atins de România, de țară în plin
proces de integrare, este acela al unui drum ne dus încă la capăt. Nu cumva acest proces are și frâne,
poticneli, unele induse de fiecare dintre noi, prin pierderea unui entuziasm, dacă acesta a existat, prin
opunerea fățișă la unele schimbări necesare? Nemulțumirea se poate ușor vădi în acel euroscepticism,
uneori alimentat de dezinformări și propagande ostile, alteori de erijarea în expertize neavenite ale
pseudo-specialiștilor, pricepuți la toate.
Pe o linie de demarcație între prea iubirea de sine - cum ar fi un naționalism extrem și exclusivist! - și
prea iubirea credulă numai de ce este dincolo de hotarele cu gard, ori doar spiritualizate, aici discutând
despre internaționalismul corporartist mercantil (planetar, după experiența internaționalismului proletar,
utopic, eșuat lamentabil!) nu ar trebui, oare?, să ne ținem cumpătul, singurul care ne-ar feri de derapajele
extremelor? Timpul nostru, cu societate a globalului și provocarea a cunoașterii, cu evoluții tehnologice
amețitoare și de mare impact în viteza de circulație a informației, ne are structural în șuvoiul planetei.
Suntem împreună cu alte state în : Uniunea Europeană, Alianța euro-atlantică, Consiliul Europei,
UNESCO, ONU, OMC, FIFA, UEFA, Comitetul Olimpic, în Francofonie și în nenumărate alte formule
structurale internaționale, dar peste tot mergem cu steag, imn, stemă, limbă, cultură, PIB, și eticheta
modului în care știm să ne arătăm chipul frumos, ca însemn de noblețe. Cred că în această competiție, cu
noi înșine, și apoi cu alții, este loc de manifestare individuală și colectivă pentru noi românii și, slavă
Domnului! Sunt destule exemple pozitive.
Plecând de la realitatea, că ne aflăm în plina desfășurare a unor procese complexe (integrare
europeană, globalizare), că ne manifestăm și noi în evenimentele publice și ne raportăm specific la cele
observate în vecinătatea noastră, comentăm aici un eveniment recent ocazionat de o sărbătoare din
calendarul cu izbânzile politice ale românilor: Mica Unire, de la 24 Ianuarie 1859, omagiată la Arhivele
Statului, Serviciul Județean Vâlcea și organizat de instituția gazdă în parteneriat cu „Forumul Cultural al
Râmnicului” și asociația „Seniorii”, în 21 ianuarie, 2016. „Actualitatea Unirii și solidarității naționale în
conștiința românilor” era tema aleasă și propusă dezbaterii ... simpozionului. Credem că orice eveniment
prezent, ca fapt istoric adăugat, trebuie să privească, cu ochii de azi, înapoi, să poată adăuga o concluzie
utilă pasului înainte. Reevaluăm, la rece, cele ce s-au spus și cum s-au spus acolo, în raport cu intențiile
declarate, prin program de organizatori. S-a încercat prin cei înscriși în program, un apel la unitate și
solidaritate, pe un fond de cinstire a celor ce au făptuit o etapă importantă în lungul proces istoric al
unirii românilor într-un stat mare, în spațiu de viețuire secular. S-a enunțat acolo intenția, ca mai apoi,
prin dezbateri duse în alte reuniuni informale, să putem veni în spațiul public cu idei, propuneri, pentru
acțiuni cu efect benefic în clarificarea unor intrebări de interes și poziționare, în cunoștiință de cauză,
pentru opinia publică. Nu vrem să lezăm niciun vorbitor, indiferent de poziția avută, considerând că
acolo au fost exprimate convingerile personale, dar pentru a contracara orice pornire antisemită,
xenofobă, sentințe abuzive, etichete gratuite și denigratoare, scenarite auctoriale, dezinformări cu efect
manipulator, vom bate șaua cailor... fundamentaliști, vom încerca să dăm citostaticele unei metasaze a
scepticismului extrem.
În legătură cu... alogenii, cu străinii, vrem să ne minunăm cu mulții patrioți, care au iubit țara și s-au
dăruit total. Pe Cantacuzinii, în sensul rasei pure românești, să-i excludem cumva din istorie? -cum au
făcut comuniștii cu mulți incomozi, români neaoși chiar, excluzându-i de pe pomelnicele celor merituoși?
Dar pe următorii unde să-i încadrăm? Va asigur că îi luăm la întâmplare! A. Ivireanul, Anton Pann,
Hasdeu, Rosetti, Davila, Murnu, Eftimiu, Mocioni, Brădiceanu, Gojdu, Caragiale ... Ar trebui tăiați de la
drepturi, pentru înrudiri cu străinele: Vlaicu Vodă, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Matei Corvin,
Vasile Lupu, ba chiar Constantin Brâncoveanu și Alexandru Ioan Cuza (dinspre greci... venind, ca
întreaga elită boerească înrudită cu pământenii!). Îmi mai vine în minte frumoasa tătăroaică adusă să-i fie
soață, de căpitanul horezean Maldăr. Gândind la traiul aproape milenar (cam cât dau unii ... formării
poporului și limbii române!) oricum vreo 850 de ani, ai saxonilor în universitățile săsești ale
Transilvaniei, stau și mă întreb dacă sașii ăștia au motive să iubească țara asta? S-a spus acolo că toate
relele ne vin de la străini, între care cei mai aleși dintre aleși, prin Institutul Wiesel, apoi, ocultele
mondiale, marile nedreptăți istorice. Cum să poți accepta într-un moment de cinstire al izbânzii neamului
tău afirmații gen: „românii sunt un popor de imbecili; istoria ne-ar fi făcut cadou un eveniment nemeritat;
starea de fapt, pro-europeană și euro-atlantică este una de aservire nefericită; că plătim biruri la UE mai
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mult decât fondurile care se întorc pentru dezvoltare economico-socială; că poziționarea între Est și Vest
este o greșală; că legiferarea în parlament este obedientă intereselor străine etc. Mesajele, fără nicio
legătură cu tema simpozionului nostru, păreau niște bruiaje incalificabile. A trebuit să punem cumva la
punct ieșirea dintr-o bunăcuviință, și să amendăm confuzia intervențiilor. Nu le vom rosti nume pentru că
acestea exprimă partea frumoasă a omenescului. Le mulțumim aici tuturor participanților care și-au găsit
timpul să pregătească expunerile și să cinstească cum se cuvine un eveniment din istoria mult pătimitei
noastre patrii, România, cu zilele ei frumoase, dar și cu toate nefericirile și neîmplinirile ei. Țara și
neamul le iubești, necondiționat și fără resentimente!
Nu puteam dezvolta acolo, fără a da evenimentul peste cap, scoțându-l din obiectivele declarate,
contra-argumentele pentru a intra într-o dezbatere neprogramată. Doi pseudo-cercetători aruncaseră piatra
în râu și lansaseră adevărurile otrăvite iar pentru scoaterea ei de acolo, se știe că efeorturile sunt de zece
ori mai mari. De aici acest punct de vedere pentru a nu lăsa impresia că am fi de acord cu spusele celor
doi „înțelepți”, prea voluntari și de-o insistență demnă de-o cauză mai bună. Întâi - aici îmi fac mea
culpa!- mesajele lor erau niște refrene obișnuite și altor manifestări indiferent de scopurile lor și mai
mereu cu aceleași efecte. Intervențiile trebuiau să aibă loc, ele fiind solicitate și orice opoziție ar fi
însemnat o cenzură, mai ales că în formatul evenimentului se acceptaseră scurte alocuțiuni, întrebări pe
marginea celor expuse de referenți, comentarii scurte, sugestii, completări. Pentru a combate, aici, opiniile
celor doi ne vom lua „avocați” competenți, tocmai pentru a nu cădea în aceeași plasă: a datului cu
presupusul. Academicianul Ion Aurel Pop se exprima în felul următor: „... opinii despre trecut poate
exprima oricine, dar scrisul istoric trebuie lăsat istoricilor de meserie, cercetătorilor, celor obișnuiți și
pregătiți să opereze cu date istorice. (...) unirea din 1918 (ca și cea de la 1859 s.n) a fost un act de voință
națională românească, formulat de majoritatea populației (pentru 1857, vezi adunările Ad-hoc! S.n) și
recunoscut prin tratate internaționale cu valoare de lege. Restul sunt chestiuni importante, dar adiacente.
Ele se cuvin studiate, relevate, dar nu augmentate, deviate, scoase din context sau falsificate”(vezi
articolul „De ce este 1 decembrie Ziua Națională a tuturor românilor?” ; Revista „Clipa”, nr.48, din dec.
2015, p.4 - dedicată „reperelor academice”.) Despre disputa, privind rolul hotărâtor în procesul unirii, al
elitelor ori maselor, tânărul academician spune : „... elitele și plebea, cel puțin din 1848 până în 1918, au
mers concordant.” Iar ca atitudine se exprimă ferm, privind evocarea interesată a istoriei : „Se face astăzi
copios meta-istorie (istoria istoriei, s.n!), istorie contrafactuală, istoria iluzilor oamenilor, istoria ideilor
neviabile și a personalităților care luptau contra ideilor dominante, se evocă felurite ciudățenii și rarități,
ajung să fie privite drept mituri clișeele și stereotipurile, să fie valorizate personaje considerate îndeobște
negative etc. Toate acestea au loc sub soare, sunt adesea receptate mai bine de către public decât temele
clasice de istorie, fiindcă gustul este și el esențial în revigorarea trecutului.” (sursa cit., mai sus!). Apoi,
același academician spune : „Nu credem în comploturi oculte, interne și internaționale, dar nici atât de
naivi nu putem fi încât să acceptăm pasivi toate aceste asalturi împotriva intereselor României.” (Cu
referire explicită, în contextul articolului, la amenințările Rusiei la granițele răsăritene și la propaganda
iredentistă a Ungariei, s.n.) Apoi, întrebarea : „Oare, să nu fim capabili – noi, românii – să punem în
pagină o adevărată simfonie, un imn închinat bucuriei de-a fi și de-a trăi împreună?” dar și constatarea :
„Ne-am unit fiindcă nu ne-a fost bine să trăim separați și atacați din toate părțile. Așa au gândit generații
de români care ne-au precedat și care au murit pentru unire. Iar unii dintre aceia care au sprijinit unirea
nici nu au fost români ca sorginte, dar au fost convinși de binele unirii.” Adaug sfatul final al „avocatului”
meu, care are legătură cu punctul de vedere: „Cu toții ne putem exprima despre Marea Unire (care
implică în procesul istoric și Mica Unire, s.n), fiindcă ne-am cucerit libertatea de exprimare, dar avem
datoria să deosebim adevărul izvoarelor de părerea neautorizată, născută din curiozitate, teribilism,
pasiuni (patimi) și/sau interese. De asemenea înainte de sentințe unilaterale, avem obligația să comparăm.
Numai așa vom putea spune dacă suntem sau nu unici sub soare și dacă ce s-a petrecut la noi în 1918 (
vezi și 1848, 1859! S.n) se poate sau nu încadra într-o serie de fapte, trăite de mai multe popoare”.
Pentru a pune la punct execrabila etichetă de imbecilitate pusă poporului român -preluată pe
nemestecate de la o altă... coloană a cincea, reciclată de propagandiști, dar și de adevărații imbecili
(conform definirii italianului Ciopolli/ despre legile imbecilității!), ori de mercenari ideologici năimiți
(ăștia nu sunt imbecili, în sensul definirii etichetei, ci doar altfel interesați, precum trădătorii pentru
arginți, adică răufăcători cauzei în care s-ar arăta angajați!) și din interpretare, fără discernământ a
Psihologiei poporului român, a lui Dumitru Drăghicescu! - voi solicita la „bară” pe alt „șef” al „unei
case de avocatură”, pe Prof. univ. Dr. Ilie Bădescu, membru al Academiei Oamenilor de Știință din
România, director al Institutului de sociologie al Academiei Române și rector al Universității Țărănești
„Dimitrie Gusti”. Între echipierii eruditului Ilie Bădescu voi menționa, în trecere, câțiva: Dimitrie Gusti,
Mircea Eliade, Traian Herseni, Ovidiu Papadima, Ernest Bernea, Constantin Noica, Lucian Blaga,
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Mircea și Romulus Vulcănescu, Simion Mehedinți, pe istoricii Hasdeu, Pârvan, Nicolae Iorga și chiar
câțiva teologi și ierarhi creștin –ortodocși : Dumitru Stăniloaie și pe Arsenie Boca, în jurul căruia s-a iscat
o recentă mișcare recuperatoare a credinței lucrătoare în trăirea cotidiană. Preiau din pledoaria celui
chemat în ajutor, expusă în paginile mai multor numere ale Revistei „Clipa” sub titlul: „Învățături despre
popoare. În contra uitării”. El expune argumentat, cu trimiteri lămuritoare la cei menționați, eroarea de
percepție și de preluare necritică a unor sentințe referitoare la caracterizarea poporului român, a miturilor
sale referențiale (să mă refer doar la ducerea în derizoriu, prin banalizare, a Baladei Miorița! s.n).
Profesorul Ilie Bădescu sesizează eroarea metodei de interpretare și nesustenabilitatea teoriei lui Dumitru
Drăghicescu, dar și aducerea ei în spațiul interpretărilor actuale, fără ajustarea cu argumentele și
amendamentele celor peste 90 de ani de la emiterea teoriei. Revenirea în actualitate, vulgarizată, a
caracterizării făcută poporului român, plecând de la metoda sociologului Dumitru Drăghicescu, face
imperioasă rediscutarea urgentă a acesteia. „În viziunea lui, istoria poporului român, și deci
fenomenologia psihologiei etnice românești reprezintă o progresivă degenerare etnospirituală a
„mentalității” și a „caracterului” daco-roman. (...) Drăghicescu nu spune nimic despre cele două expresii
ale unei sinteze spirituale de maximă originalitate și unicitate la scara acestui popor și anume una dintre
cele mai vii, mai suple limbi neoromantice, limba română și una din sintezele de incredibilă putere
înlăuntrul experienței creștine și anume ceea ce Mircea Eliade va numi creștinism cosmic sud-est
european. Despre celelalte momente, în care se ilustrează recurența unei unități perene care dă măsura
prezenței fondului etnospiritual românesc în istorie, Drăghicescu pare a nu fi aflat nimic vădind o penibilă
subcultură sau, cu termenul lui Motru, o întreprindere pseudocultă. Ne dăm seama, iată, de ce cartea lui
Drăghicescu a exercitat o așa de mare atracție pentru acei „intelectuali” români de astăzi, care nutresc un
dispreț așa de stăruitor față de poporul român.(...) Ca să nu vezi sinteza limbii române, creștinismul
cosmic, mioritismul (în sensul revelat de M. Eliade și L. Blaga), ori Bizanțul după Bizanț și statele
creștine voivodale etc. (săvârșite de români ca factor de mare putere spirituală al istoriei răsăritene) ni se
pare a fi îndeajuns de probator asupra infirmității și diletantismului regretabil al cărții lui D. Drăghicescu
și deopotrivă ale metodei psihologiei popoarelor. În ceea ce privește partizanatele în tratarea actuală a
istoriei invocăm pe academicianul, matematician Gheorghe Păun care se constată, cu adevărul
matematic bazat pe precizia logică, „Singur printre istorici...” în editorialul său din Revista „Curtea de la
Argeș”, nr.1/62, Ianuarie 2016. El, un alt „avocat” constată : „Matematicienii adaugă continuu, istoricii
mai și revizuiesc, iar asta e o operațiune delicată, deopotrivă de partea celui care revizuiește și de partea
celui „revizuit”. Mă tem că este aici și un stil de lucru, parțial inevitabil după cele spuse mai sus ,
moștenit de la creatorii de școală istorică. Se pare că această presupunere chiar poate fi ilustrată pentru
istoriografia românească”. „De aici și ciocnirile, de idei mai totdeauna, dar adesea folosind și argumente
de autoritate, eventual chiar de auto-autoritate , inclusiv în sens negativ”. Dar semnalăm și adevărul
impus de la tribune înălțate, conjunctural, de investițiile în imagine și manipulare propagandistică. Îl
chemăm în ajutor pe „avocatul” prof.univ. dr. Ioan Scurtu, prin articolul „N.Iorga –Contemporanul
nostru” (rev. Clipa, dec. 2015, p.12-13) . În legătură cu revizuirile și adaptării intereselor momentului,
istoricul semnalează că deși autoritatea unor personalități este în afara oricărui dubiu și se invocă geniul
lui N. Iorga, în vreme se găsesc contestatarii de serviciu. „N.Iorga a fost personalitatea cea mai
reprezentativă și sintetică a neamului românesc” (Dimitrie Gusti). „Profesorul este contemporanul nostru
prin lucrările pe care ni le-a lăsat, prin viziunea asupra evoluției omenirii, prin integrarea istoriei
românilor în istoria universală, prin forța de argumentare a ideilor sale”. „Este cunoscut faptul că atunci
când se urmărește supunerea sau distrugerea unei națiuni, atacul principal este îndreptat împotriva
personalităților sale emblematice. În privința istoriei românilor, persoana aleasă pentru acest rol, după 23
august 1944 a fost Mihai Roller, iar după 1989 cel desemnat este Lucian Boia. Ambii au primit misiunea
de-a demitiza istoria românilor...” Aici Ioan Scurtu aduce argumente, în spiritul vigilenței invocate de Ion
Aurel Pop. Interesant este faptul că în manifestările publice argumentele lăsate în opinia publică de
falsificatori interesați, sunt vehiculate cu suficiență condamnabilă de adepții câștigați prin mediatizarea
suspect de insistentă a canalelor publice de difuzarea a informaților. Iată de ce ne preocupă faptul unui
eveniment cultural local și ne interesează atingerea obiectivului pentru care s-a organizat.
Să spunem aici că simpozionul de la Arhivele Statului, Rm Vâlcea a debutat în 20 ianuarie 2016, la
ora 11, fix, cu imnul național, că părintele Nicolae State Burluși a dat binecuvântarea cu... Tatăl Nostru,
că gazda noastră, Doina Glăvan, a adus cuvântul de întâmpinare al serviciului public pe care îl conduce și
a subliniat importanța evenimentului, că vorbitorii înscriși în program s-au încadrat în tematică și timpul
alocat: Ilie Gorjan, Dragoș Teodorescu, Dumitru Garoafă, Tiberiu Aniniș, Cătălin Sâiulescu, pr. Codruț
Scurtu, Ionuț Dumitrescu, Adrian Luca. În finalul intrat în prelungiri s-a intonat Hora Unirii.
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Evenimentul, finalizat la ora 13, cu o întârziere de 30 de minute, față de intenții, a fost preluat de
televiziunile locale și presa scrisă.

Revoluție și... non-revoluție
Într-o revoluție lipsă, dintr-o istorie cu ficțiuni, există revoluționari lipsă. Dinspre revoluția care nu
există pot vorbi numai nerevoluționarii – care s-au confuzionat că ar fi ceea ce nu poate fi posibil. Vor
vorbi, nevorbind despre ceea ce a fost, ci despre ceea ce li s-a năzărit. Li se va fi arătat, în visul lor, că au
luptat și au murit eroic (sigur de râs, că lumea îi credea... îngeri!) și că nu se înălțau duhuri, ci de-a dreptul
crai pe mălaiul... învinșilor. Visul lor de-a revoluția a devenit aievea. L-au consacrat chiar și în...
constituție, să fie de mucles celor desmeticiți și cârtitori, puținii români deșteptați de imnul consacrat unei
nații adormite încă, în coșmarul nopții, ca o tranziție peste lovitura non-revoluției. Treziți din visul lor, ca
visul unei nopți de iarnă, dar cu Crăciunul... ucis, pentru încă era lui Moș Gerilă, au furat sacul moșului și
l-au pus sub pomul... salvării naționale. Apoi, buluc, au dat năvala la împărțeală, evident, după meritele
istorice și intensitatea visului trăit. Primii serviți au fost copiii foștilor roșii, aici moșul , cunoscându-i mai
demult. Creștinește și-au dat de pomană și s-au trecut pe lista propietarilor revoluției lipsă, pentru ca
pomenirea și pomana să fie permanentă din țâța tot mai suptă a sfintei noastre vaci : patria. Pomelnicul
celor ce au visat revoluția a cuprins și țâncii nenăscuți în acel Decembrie în care Irodul a dat pieirii tinerii
nevinovați, să legitimeze presupusa schimbare radicală de la care își trage numele revoluția. La vremuri
noi... tot noi! Altă piesă, aceeași actori, ba chiar și carnavalul, de după, cu... mineriade, pentru ca tragicomedia cu mascații de Crăciun să pună în scenă și iluzionismul circului ambulant.
Revoluțiile autentice, consemnate de istorie, sunt cele ale francezilor de prin anii: 1789, 1848, 1871
care s-au finalizat, abolind regimuri monarhice, cu primele trei republici. Acestea și-au devorat copiii,
revoluționari autentici, consemnați la loc de cinste pentru memoria eternă, în Panteonul de onoare al
patriei recunoscătoare. Ei și-au jertfit viața și starea materială pentru viața țării! O non-revoluție își
vomită pseudo-revoluționari, ca o întoarcere pe dos fiziologică. Nerevoluționarii primesc viață,
înnobilare, avantaje de tot felul, adică nu dau patriei, ci o sug, îi provoacă hemoragii continuu. Nonrevoluția se dă moștenire ca orice privilegiu cu înscrisuri de non-valoare, autentificate de hopa-mitică,
părtaș și el la noua...ne-justiție. Au puiat imediat foștii, mai tinerele omizi, care vor deveni fluturi și
porumbei ai păcii din zestrea babacilor și asta din dota... care ne îndatorează pe cei rămași adormiți, fără
vise și antecedente „revoluționare”. Tactica tragerii de timp cu coduri de procedură, tertipuri juridice,
antagonizare politică pe o scenă cu prea mulți actori, media polarizată, schimbările abrupte, fără pregătiri
prealabile a paradigmelor etc., au lungit perioada tulbure a unei societăți românești băgată în haos de
pescuitorii celor tulburi.
Nerevoluționarii își văd de „mineriadele” lor, continuate în formă subtilă, prin rețelele nereformate ale
instituțiilor statului, populate cu sângele vechi, din burduful cel vechi. Starea de maxima cloaca, vizibilă
acolo unde se evaluează moralitatea, ne arată beizadelele liderilor puterii politice (și ei emanația nerevoluției, dacă îi raportăm la cele morale și agoniseala seculară - în doar câțiva ani de... pseudopolitică!). Ce viitor de aur, are țara? Ce modele sunt oferite unui tineret debusolat și în căutarea șanselor,
neapărat în altă țară? Unii, căpătuiții din pomana non-revoluției, speră în uitarea celor din preajmă, în
puterea minciunii plătită să pară adevăr pe canalele media năimite stării de dezinformare. În partizanatul,
plătit și ăsta, unei justiții sensibilă la atenții. În amânarea desecretizării celor incomode pentru, probabil,
criminalii în viață rămași deasupra legii. Se trage de timp, ca leac pentru uitare, pentru omorârea
adevărului și obținerea păcii sociale, prin inducerea intimidării și a neputinței luptei cu „sistemul”;
anihilarea prin toate mijloacele a formării unei opinii publice, în structurare organizatorică; desfințarea
sindicatelor , ori confiscarea liderilor lor pentru smintirea votului politic; subnutrirea culturii, ca vector de
acțiune pentru o mentalitate activă, angajată și disponibilă, unei transformări necesare.
Revoluția, cu acte în regulă, așa cum se convine în Constituția României – adoptată prin referendum!,
repede, să nu se prindă lumea și să nu-și ia boii lui Dumnezeu în cap, își consumă în timp... rotația și
lumea se convinge, pe pielea ei, asupra efectelor. Nu se poate uita starea de bine, nici starea de rău. Dar
apare întrebarea, în totalul evaluării, care este finalitatea schimbării de macaz când punem în cumpănă,
acum, cele albe și pe cele negre? Statisticile oficiale, ca întotdeauna, sunt și un fel de trâmbiță a
propagandei și tributare sistemului de indicatori acreditați, se coafează să dea bine într-o lume a imaginii
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cu orice preț și a avantajelor date de PR. Lumea suspusă, emanată de non-revoluție, respiră prin cele
oficiale, din perspectiva puterii acaparate și legitimate. Puterea rânduită alternativ îi conține pe politicienii
emanați de ne-revoluție. Istoria, tratată alternativ, le permite legitimarea non-revoluției. De-o fi una de-o
fi alta transpartinicii, la fiecare alternanță se poziționează... corect și se susțin. Fac scut în adunarea
legislativă să nu încape pe mâna ... altora. Ei își au adevărul lor, în funcție de partizanatul turmei- în care
nu se permite altă opinie decât cea a poterei de proveniență. Au adevărul jafului personal, cu obolul
cuvenit partidului. Din cămăra bugetului public se scurg resursele hăcuite, prin interpuși, înspre cei
împuterniciți... Politicul românesc, imbecil, pune pe listele de putere pe criteriul contribuției bănești la
Partid. Banii îi au cei ce au mâncat din non-revoluție . Așa se explică perpetuarea stării generalizate de
minciună și corupție a societății românești. La frâiele țării se cațără ne-revoluționarii, perpetuând nonrevoluția. Oamenii cumsecade, pentru că sunt și mulți oameni frumoși în țara mea, se crucesc (unii sunt
crucificați de starea în care au fost aduși, ori sunt alungați din țară, să nu moară de foame acasă!), văzând
cum impostura devine regulă; minciuna, adevăr politic; dreptatea o întâmplare, ca o aliniere a...
planetelor; credința o formă continuată de pasivitate..., să-și facă mendrele jupânii (vezi și numiții
„baroni” din feudele locale!), în binomul stat-biserică; cum țara, integrată în hora europeană este...
periferie și talcioc pentru mărfuri expirate și deșeuri, iar cetățenii, români-europeni, un second-hand
exploatabil pentru alte PIB-uri naționale, iar cei superior calificați, în țară, sunt numai buni transfuziei
unor sisteme externe și luați pe gratis, în folosul... lumii globale.
Societatea românească avea nevoie de-o transformare rapidă, în mersul lumii întregi, acum mai bine
de un sfert de veac. Simulacrul schimbării de direcție – numita revoluție!- nu și-a consumat încă actorii și
consecințele ratării piesei. Ne mai bântuie viața: minciuna și sinistrele personaje travestite în revoluționari
cu acte în regulă. Politica, făcută cu partide noi, este o iluzie. Dominantă în puterea decizională a rămas
culoarea, adusă ocupație după al II-lea război mondial, dar adânc remanentă într-o băltire (numita
cloacă!)și în legitatea transformării lente a mentalului, fără voința și susținerea sistemului de forță și el
moștenit ca structură și mod de ființare. Orice trăitor al evenimentului din 1989, zisa „revoluție”, care
trăia așteptarea înnoirii vremii, privește înapoi și poate striga, cu spusa unui poet genial: „... timpul creșten urma mea, mă-ntunec!”. Da, ceea ce s-a numit revoluție mai are nevoie de-o mentalitate nouă și de încă
multe schimbări radicale.

Nicolae Suciu, artistul... ascuns
Mare blestem peste o generație care a atins pragul vârstelor mature, imediat după „eliberarea
fraților... sovietici”, când la 23 august 1944, țara schimba macazul, intrând înspre niște vremuri fără de ...
Dumnezeu. „Eliberatorii” îl duseseră demult prin îndepărtata lor Siberie și celor care li se făcea dor de El
li se dădea imediat posibilitatea să-i țină de urât. Aceasta fusese și voința puternicilor lumii care ne dădură
în brațele... marelui URS(S), să ne joace în hora lui... înfrățirea între popoarele noului lagăr. Între
internaționaliștii – se propovăduia unirea tuturor proletarilor lumii! – făcuți cadou de istorie, sentimentul
patriei eterne, al iubirii istoriei cu strămoșii pământeni, luptând eroic pentru neatârnări de tot felul
(politice, religioase, cultural-spirituale!) nu se mai putea respira. Țara-mamă trebuia scoasă din țâțâna
gliei și dusă la ... colectiv. Lumina trebuia, neapărat, să vină de la Răsărit, cum își va fi clamat trădarea,
făcând stânga-împrejur, marele povestitor Mihai Sadoveanu, în acel moment, prea mic de... stat. Nu toți
marii s-au înregimentat, la ordinul istoriei cu... victime. Unii au fugit din calea urgiei, departe de țară,
acceptând stigmatul de dușmani ai poporului, chiar condamnările pentru inventate trădări de patrie, alții
au fugit să fie vânați prin munți, pentru nesupunere. Cei prea legați de principii, și de opera lor „comisă”
deja, ca de niște părți ale sufletului, au acceptat temnița grea, pentru mulți cu prețul vieții. Numele grele
ale patrimoniului cultural-spiritual al românilor, acea forță de rezistență morală, ne sunt, în mică măsură,
cunoscute. Notorietatea marilor personalități, prea cunoscute lumii, să poată fi ascunse abuziv, ne-a dat
dimensiunea unui fenomen, cu grozăvia lui în destinul unui popor chinuit: poporul român. Dincolo de cei
cunoscuți, chiar dacă nu în totalitate eliberați nici azi de etichetele strâmb puse, se află cei fără șansa să
fie cunoscuți de români, și de aceea ușor de trecut cu vederea de propagandele, încă apărătoare de
privilegii, pentru generațiile cameleonilor... de serviciu.
Ca să restituim istoriei numele unui om, nu o putem face fără a-i observa dota faptelor, lăsate să-l
legitimeze celor ce trebuie să vadă urmele piroaielor și apoi să creadă. Faptele, aduse sub simțuri, pot ușor
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recunoaște pe cel ascuns o vreme, uneori pe cel plecat demult. Lucrurile din universul artistic au chiar
subtilitatea ideilor autorului, puse acolo special, să vorbească celor pregătiți să-l asculte. Prin opera sa un
artist plecat din spațio-temporalitate își poate striga numele. Poate să-și strige și durerea, poate da
îndemnul rezistenței, semenilor săi aflați în cumpeni grele.
Ne-a atras atenția un om, artist autentic, Nicolae Suciu (1923-1998), dintr-o iubire pe care o
mărturisim aici, pentru o inimă de țară rotundă cu centrul ei radiant la Cincu. Apoi ca un omagiu adus
Țării Făgărașului/Oltului - pentru izvorul atâtor descălecări în orizontul larg al patriei românilor!- țară din
țara cea mare pe care, abstract, eugenic, prin arta sa, Nicolae Suciu ne-a dăruit-o într-o însuflețire a
iconicului. „Pă Ardeal” fiind, după spusa făgărășenilor, acolo unde de timpuriu coloniștii sași vor și fost
aduși de... o însămânțare culturală nouă (sec al XII-lea!) , el trăiește artistic Țara Făgărașului, în
profunzimea ei sacră. Limbajul îi fusese rafinat de liceul din Făgăraș, apoi de școala academică
bucureșteană, cu maeștrii Camil Ressu și Alexandru Ciucurencu, iar după școala detenției politice, de
școala clujeană ( pentru pictură monumentală și iconografie!) cu profesorii I.D. Nicolaide și I.D.
Ștefănescu. Considerăm personalitatea lui Nicolae Suciu reprezentativă, demersului nostru recuperator, în
cadrul misiunii asumate de Cercul „România- Grădină a Maicii Domnului”. Trebuie să-l scoatem din
ascunderea pe care i-a dat-o revărsarea Siberiei atee și capul prea plecat al unei smerenii smintite, al unei
obediențe fără... judecată.
Orice forță de supunere își pierde puterea în fața caracterelor puternice și nu mai poate dicta...
sufletului. Porunca lui Brâncoveanu adresată fiilor săi în fața călăului este o mărturie peste veacuri.
Atunci când păstorul este cumpărat, cu câinii de pază cu tot, se mai găsesc conștiințe care nu fac pactul
cu... diavolul. Acestea își asumă gestul și plătesc prețul cel mare, al insubordonării la noua regulă. Își
părăsesc țara, fug în munți să lupte cu dușmanul intrat în... stână, alții tăinuiesc și hrănesc, într-o
complicitate vădită, fugarii; suportă în neamul apropiat toate revoltele rudelor; cad în caznele temnițelor,
își pierd avutul și dreptul la o viață normală. Caracterul celor ce au slujit obedient puterea dinainte,
schimbând cameleonic culoarea prin 1989, nu putea să rămână decât sincron unei năpârliri naționale, cu
aceleași vechi năravuri, după spusa proverbului. Așa se face că etichetele puse strâmb unor oameni (unii
cu dosare bine făcute...!), nu se puteau înlocui peste noapte. Cum să obiectivezi, prin 1995, mesajul artei
unui artist, când după un sfert de veac, „Memorialul durerii” încă nu este asimilat în adevărul său de ...
turma dusă cu vorba de foștii propagandiști? În cazul artei, de slujitorii crezului realismului socialist,
adevărați propagandiști în slujba unui sistem doctrinar! Și astăzi despre partizanii din munți (simboluri ale
demnității românești!), cum au fost Ogoreanu, Arnăuțoiu etc., se vorbește ca despre niște „bandiți ai
poporului”, de către cei cu pensii grase, slujitorii de ieri ai Statului căzut în mâini străine...
Ne considerăm (Cercul de la Râmnic „RGMD”) îndreptățiți, în gestul nostru recuperator, să propunem
pentru Nicolae Suciu, calitatea de academician al „Academiei de sub Pământ”, pentru orizontul 2023 (la
centenarul nașterii sale!). Sub sintagma aceasta, aparținând lui Petre Pandrea, a luat ființă, ca un memorial
de pomenire, în salina de la Ocnele Mari: Academia de sub pământ, în care, anual este primit un nou
membru, dintre personalitățile care au trecut... dincolo și îndeplinesc niște criterii, între care daunele
aduse de statul român persoanei sunt hotărâtoare. Prezentăm lista, acestui pomelnic recuperator, pentru a
pune-n referință ceea ce-l recomandă pe Nicolae Suciu alături de „academicienii” de la Ocnele Mari. În
ordinea primirii : Vasile Militaru – poet, mort la Ocnele Mari în detenție politică; pr. Dumitru Bălașa,
cercetător al istoriei vechi, trecut prin temnița politică; Bartolomeu Anania (ierarh al BOR, poet,
dramaturg, trecut prin închisorile politice, membru al... „rugului aprins”!); Constantin Brâncuși (i s-a
refuzat donația și cererea de repatriere!); Lucian Blaga (poet, filozof – exclus din Academia Română și de
la Catedra universitară, cu operă cenzurată, vezi Luntrea lui Caron!); Mircea Eliade (urmărit și acum
pentru... antisemitism, cu legi speciale, revanșarde, promulgate fără discernământ! ). Ceea ce-l recomandă
pe Nicolae Suciu, artistul din Cincu, performant în icoana pe sticlă și nu numai, sunt următoarele: a
pătimit în închisoarea politică (Jilava, Aiud) pentru crezul său; i-au fost întrerupte brutal studiile
academice (cazul B. Anania!); i-a fost stabilit un domiciliu forțat la Cincu; s-a dedicat unei arte care lupta
împotriva secularizării atee, ca formă de rezistență subtilă; i-a fost ocultat, ca lui Constantin Brâncuși,
mesajul îndumnezeit al artei sale; s-a dedicat instruirii copiilor într-ale iubirii artelor și a transmis
meșteșugul în neam ( a murit pe... câmpul de bătălie, la Sibiel unde participa cu copiii din Cincu la o
tabără de pictură pe sticlă în cunoscutul centru al iconarilor din Mărginimea Sibiului, în 26 Martie,
1998!); a cunoscut marginalizarea sistemului și eticheta pusă strâmb de ... critica angajată. S-ar cădea ca
la centenarul nașterii sale, în 2023, peste șapte ani, ca șapte zile (într-un ciclu consacrat facerii celor
trainice!), Nicolae Suciu să intre în pomelnicul „academicienilor” și să se bucure de recunoașterea
faptelor sale.
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Recuperarea noastră are în vedere și poziționarea corectă în arta românească a celui ascuns, ori
încadrat arbitrar de rigorile propagandei. Într-un articol, care dorea să facă acest lucru (rev. Ianus,
nr.2/2000, p.244-255) Raluca Olga Dumitru îi dedică o primă încercare: „Nicolae Suciu-Destinul unui
artist”. Salutar gestul, după un interviu cu Nicolae Suciu, prin 1995, pe care din păcate, plecând în 1998,
nu va avea bucuria să-l vadă ( Revista „Ianus”, din 2000). Acest articol poate conta și ca un discurs de
recepție, într-o actualizare care să depășească inhibițiile anului, când autorul a dat interviul său.
Nicolae Emil Suciu (prenumele, vorbind de tatăl Nicolae și mama Emilia !) a trăit în naturalitatea
care se imprimă în firea noastră. A ucenicit la școliile, din ce în ce mai înalte, să devină meșter în cele ale
frumosului. A deprins limbajul simbolurilor să vorbească despre Dumnezeu – prin icoane! – când acest
fapt era interzis. Prin simbolurile recognoscibile de mințiile alor săi, știa că rezistența prin credință
învinge timpul potrivnic. Mai știa că acest limbaj dus mai departe, pe curentul puternic al tradiției - cu
momentele de calendar adânc intrate în trăirea românească ( vezi cercul de desen, de la Cincu și superba
recoltă strânsă de învățătorul Eugen Barbu în expoziția-muzeu a localității!), prin arta pedagogiei, va
putea - și a făcut-o! - să dea continuitate rezistenței prin artă.
Ne spune explicit (în invocatul interviu din 1995!) că simbolurile le-a ales anume să exprime idei.
Trecerea naturalului în artificial și apoi abstractizarea prin simbol, după cum descifrează poetul-filosof
Nichita Stănescu „fiziologia artei”, exclude toate etichetele puse superficial de critica de sub vreme:
„pictor țăran”, „pictor naiv”, numai bune să slujească instituțiile de propagandă și arta angajată. Nicolae
Suciu este un artist autentic, în deplinătatea cuvântului, ascuns precum partizanii în munți în icoanele
sale, vorbitoare de sufletul unui neam, precum icoana de cult, în care libertatea omenească se
absolutizează, mărturisind doar temerea de Dumnezeul, propriu românilor...
Lider cerc ,România:„Grădina Maicii Domnului”

Voineasa, 11-13 Noiembrie, 2016 – Un nou început al Clubului de Turism Ecologic Montan
„LOTRU”

După o lungă și poticnită trecere printr-o ceață deasă, pare-a se ivi noua cărare, că se întrevede o
lumină.
A existat cândva o stațiune turistică în Voineasa. Acum scriptic, cu inventar, cu administrație plătită
mai există ceva , ca un muribund pe năsălie în așteptarea pasivă a unei minuni. Lumea care o priveghează
este demult crucită. Mirarea tuturor pentru lipsa de voință a stăpânilor de la București (locul unde se
găsește ciupercăria sindicală a saprofitelor!), de la Râmnic (unde pricopsiții sindicaliști își au filialele și
unde există valeții politici susținători ai celor din vârful nelegiuirilor!) a devenit revoltă și atitudine
legitimă. Lumea s-a cam lămurit! A văzut cu ochii ei „binefacerile” pseudo-revoluției în paragina din
vecinătate. Apoi despre liderii sindicali penali – vătafii racolați politic și înstăpâniți peste bunuri!- ne-au
vorbit ca despre niște bandiți instanțele de judecată, să-i recunoaștem în spusa cu mănuși drept escroci,
peste un prag al oportunismului, ori în spusa cu năduf: derbedei de joasă speță. Autoritățile de putere
centrale și locale, cel mai ades în culoarea „revoluției”, dar și a interesului meschin transpartinic, au pus
gaj electoral ceea ce nu era al lor. Averea sindicatelor fusese strânsă din cotizația zecilor de ani a
milioanelor de plătitori, muncitorii economiei românești centralizate. Pricopsiții „revoluției” au ucis
Stațiunea Voineasa, Stațiunea Puru și multe altele din țara izbeliștii în care lupii au dat iama în stâne. În
Voineasa, chiar sub ochii oamenilor un fost primar în mai multe legislaturi, câțiva funcționari publici au
căzut în plasa justiției. Să fie un semn al ivirii zorilor, al ridicării ceții? Să nu ne amăgim ! Răul cel mare
se descarcă pe ... acarii de serviciu! În etajele superioare ale responsabilității, înainte chiar de vârful cu
deciziile tartorilor cei mari, stau potere întregi de „sfinți păzitori”, ca niște miliții de corp slujind
instituțional tot felul de partizanate. „Pădurea” a fost în mod tradițional stat în stat, cu mai multe cutume,
decât legi aplicabile, în care haiducia este un mod de viață experimentat multi secular. Funcționărimea
statului, rotită în posturile de decizii după culoarea politică dominantă și gata să-și schimbe culoarea
pentru supraviețiuire, joacă cel mai ades nu după lege ci după programul politic, mereu altul la rotația
puterii, să nu-și piardă... pâinea. Legea, într-o junglă încâlcită, contradictorie, cu plante perene dar și cu
cele de doar câteva zile, este făcută, parcă doar ca să se facă unii că... lucrează. Este respectată de oamenii
morali, este mimată de diversioniști, este încălcată grosolan de cei mai mulți. Unii o cunosc în lacunele ei,
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alții sunt deasupra, unora cu excepții bine precizate nu le este aplicabilă, altii, în cârdășie cu... câinii
stânei- hrăniți de lupii înstăpâniți în ea, nu au parte decât de lătrătura presei adverse la ursul cu puterea.
Depășirea stării de boală se face prin lupta organismului bolnav. Îndiferent de medicația exterioară
dacă organismul nu conlucrează nu se vindecă, nu își depășește starea de rău. Corpul prin sine își caută
salvarea. Ieșirea din bezna în care au acționat tâlharii, partizanii, haiducii, braconierii, pescuitorii în ape
tulburi presupune trezirea și acțiunea care să „deștepte”pe cât mai mulți, să-i lumineze, să-i facă părtași
unui interes comun (în folosul tuturor fiind, cel definit public, pe față, la vedere!), să-i reunească în
interesul general în care fiecare își poate afla câștigul într-o nouă , mai bună, calitate a vieții comunitare și
personale.
În vremea de avânt a Stațiunii, profilată pe turism, a Voinesei, acum 31 de ani a luat ființă Clubul de
Turism „LOTRU”- Voineasa. Își propusese ca misiune promovarea unei culturi turistice și antrenarea
tinerei generații la acțiuni formative specifice. Stațiunea fiind mediul propice ființării și beneficiarul
principal, ea însăși avea interesul consonant cu obiectivele clubului. În timp, sincron cu anemierea
Stațiunii, suportul acesteia pentru clubul înființat a dispărut. Clubul a supraviețuit, inerțial, prin
conexiunile informale cu alte cluburi similare din țară (și ele traversând greu crizele, unele chiar
dispărând ...) cu legăturile interumane, afective, care și-au arătat forța și prin practicarea unui voluntariat
care își asumă costurile, fără a aștepta vreun decont. Generația acelui val de început este acum cu povara
a câteva decenii în plus. Are o experiență de viață, o nostalgie, o scădere a entuziasmului. Are însă,
înainte de toate, o mare responsabilitate: să creadă în vocația turistică a Văii Lotrului( în care
Voineasa are resurse imense !) și să predea mai departe ștafeta unui nou val!). Să transfere cele
acumulate într-o perioadă în care s-a învățat din mers, aici vorbind despre experiență, palmaresul propriu,
construcție instituțională (ONG-ul), către alt entuziasm și alt interes public, imperios necesare.
Constatasem aceste lucruri cu ocazia Adunării Generale a Clubului, din 11 septembrie, 2015. Analiza
noastră a fost făcută publică prin Cultura Vâlceană/Oct. 2015 (vezi www. Culturaarsmundi.ro) și prin
Buletinul Cercului informal „România: Grădina Maicii Domnului”, din 2015. În articolul: „Da Capo”,
expuneam într-o abordare SWOT, concluzia: „Clubul de Turism Ecologic „Lotru”-Voineasa ar trebui
să se clarifice pe sine și să ia apoi inițiativa unei reconstrucții.” Aveam în vedere reașezarea, cu o
actualizare esențialmente necesară a asociației ( cu o revedere Statut, misiune, obiective, strategie) și o
repoziționare într-un sistem care și-a schimbat chiar el structurile funcționale (vezi afilierea la noile ...
federații!). Apoi redobândirea entuziasmului și a energiilor prin întinerirea managementului și atragerea
noilor membrii putea fi garanția reușitei unei ștafete.
Restartarea asociației avea în față anul electoral 2016. Suportul unei primării care nu își identificase
interesele și parteneriatul cu un ONG existent în localitate, nu putea fi cunoscut decât după alegeri. Acest
suport, după dispariția susținerii Stațiunii, devenise condiție exstențială, prin atributul utilității publice
pe care clubul o slujea prin... obiectivele sale. Ani mulți clubul a fost cunoscut mai mult în țară, în
Oltenia, în județ, decât în Voineasa unde își are sediul. Dezinteresul Primăriei Voineasa pentru club l-a
ținut pe acesta la distanță și a determinat... așteptarea unor zile mai bune. În 2015, cu toată insistența
noastră, primăria ne-a onorat cu... absența la adunarea generală, care căuta soluții să iasă din criză, dar la
întâlnirile ocazionale promisiunile... deveneau amăgeli și permanente trageri de timp.
Alegerile locale din 2016 ne-au adus în față o nouă viziune a primarului ales. Interesul primăriei
Voineasa pentru descâlcirea „afacerii” Stațiunea Voineasa, vădit în zbaterile mediatizate, ne-au dat
încrederea că a sosit momentul restartării ONG-ului și acesta îi poate sta alături într-un parteneriat de
maximă utilitate publică. În 12 oct. 2016, s-a discutat cu domnul primar Gabriel Năstăsescu care s-a arătat
interesat de revitalizarea, pe alte baze, a ONG-ului. Au fost la discuții: Gheorghe Sporiș (președintele
clubului), Florea Florinel (vicepreședinte), Jenii Iliescu și Mihai Sporiș (membrii fondatori), Petre
Cichirdan (ziarist UZP și conducător al publicațiilor : Cultura Vâlceană, Forum, Povestea Vorbii 21, etc.).
Am stabilit un calendar al acțiunilor și ne-a asigurat de toată susținerea sa, lucru pe care acum îl
confirmăm și pentru care îi mulțumim.
În 11-13 Nov. 2016 a fost organizat la Voineasa „Festivalul Muntelui”, de către Clubul deTurism
Ecologic „Lotru” și cu sprijinul Direcției pentru Tineret și Sport ,Vâlcea. Deși organizată în pripă și la
concurență cu evenimentul tradițional, dedicat Posadei 1330, de la Perișani, acțiunea prinsă în agenda
anuală a Direcției, a căpătat o anvergură națională prin pariciparea multor cluburi partenere din țară :
Constanța, București, Craiova, Curtea de Argeș, Sibiu (cluburile Olimpic și Nordic!), Zalău, Rm. Vâlcea
(Clubul Vânturarița). S-a probat printr-o participare masivă, pe o vreme nefavorabilă ( a nins, a bătut
vântul...) notorietatea și respectul de care se bucură CTEM Lotru- Voineasa și mai ales forța sa
organizatorică. Proba culturală a festivalului :„Lira Voinesei” s-a desfășurat la Căminul Cultural, iar
expozițiile de fotografie, grafică, afiș, caricatură și probele specifice (floră, geografia zonei, măsuri de
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prim-ajutor!) au fost găzduite de Pensiunea „Bella Venere”. Implicarea directă a primarului s-a arătat
dovadă a bunului-augur al zodiei prielnice relansării și al unui nou început.
În 13 nov. 2016, în sala de ședințe a Consiliului Local Voineasa s-a desfășurat Adunarea Generală a
Clubului (CTEM LOTRU- Voineasa), pentru dare de seamă și alegeri. S-a potrivit evenimentul cu o stare
de urgență pe teritoriul localității ( drumuri blocate și rețea electrică afectată de viscol!). Primarul fiind
peste tot în acțiune, ne-a salutat evenimentul și a dat asigurarea că într-un timp rezonabil va da un sediu
nou, într-un spațiu public. Cu această ocazie a fost ales un nou președinte: Corina Oprescu – vorbeam de
un nou val și un schimb de ștafetă!- și cu calitatea de ales în Consiliu Local. A fost aleasă și echipa de
consilieri a ONG-ului: Florea Florinel, Valentin Constantinesu, Petre Dinulică, Maria Sporiș, Vasile
Mircea . Veteranul Gheorghe Sporiș, fostul președinte (31 de ani de mandat!), Constanța Ștefan și
subsemnatul (membrii fondatori) ne-am afirmat tot sprijinul pentru acțiunea de reconstrucție. Consiliul
ales și-a propus să revadă repede : statut, misiune, obiective, strategie și să treacă la acțiune pe bază de
plan și priorități.
S-a încheiat „Festivalul”, desfășurat în timpul unei dezlănțuiri a naturii, cu trecerea abruptă de la o
toamnă multicoloră la o iarnă cu viscoliri încețoșate. S-a trecut la semnarea ... procesului verbal al
ședinței Adunării Generale. Soarele a intrat în sala de consiliu, iar la ușa de intrare în primărie, edilul
localității, între două situații de urgență se arăta calm, ferm și în deplină cunoștință de cauză.
Cercul de la Râmnic

Partizani de ziua ... Buneivestiri

Între contrarii a stat toată ziua de 25 martie 2016. Plouase toată noaptea umflând pâraiele cu lacrimi
de întuneric. Spre dimineață totul era alb. Chiar și... Dealul Negru, dintre Sâmnicul Oltului și Topolog, își
înflorise pajiștea, pădurea, livezile cu petalele omătului și din cer ziua încă își vărsa albirea, una rece și
umedă. Era o vinere mare pentru Occidentul catolic și protestant, dar departe de Paște, pentru Orientul
ortodox, aflat în plină postire. Pentru vestici în această zi era judecată, condamnată și crucificată
dumnezeirea, în timp ce creștinii ortodocși abia primeau vestea că se va naște dumnezeirea cu chip
omenesc. Situația noastră, între punctele de referință este una amestecată. Suntem întru ele. Suntem
europeni cu acte în regulă și apoi, în alianța Atlanticului de Nord, ne declarăm solidari cu Occidentul
extrem, de când ne-am sfințit cu un soi nou de laicitate, greu de înțeles și de urmat. Din perspectiva
crezului suntem orientali cu fixație în sacralitatea tradițională, la distanță de laicitatea și secularizarea
occidentală. Pe vremuri în vinerea aceasta un sinedriu al puterii religioase judeca și da pe mâna puterii
imperiale a Romei pe Dumnezeu-Omul. Fără a găsi vinovăție, puterea forței executa neprihănirea,
acceptând ideea pagubei colaterale și a efectului minim pentru... imperiu. Sub aceste auspicii ne zoream
spre Pitești unde în discuție se punea problema României, între Orient și Occident, după cum se
travestise, de teama vreunui sinedriu anacronic, o manifestare tradițională dedicată unui român genial,
prin opera sa: Mircea Eliade.
Ne iubim țara cu neamul ei mult pătimit. Iubim cu angajament pe cei i-au dat faima în lume. Iată-ne,
prin urmare, partizani ai genialului Mircea Eliade, partizani unității românilor acum când frații noștri de
peste Prut (cu amintirea acelui 27 martie 1918!) încă tânjesc după sânul maicii țară, încorsetați de
tentaculele imperialiste ale prea-estului. Ne recunoaștem partizani într-o cetate de apărare a ideilor și
idealurilor la intersecția Estului cu Vestul. Timpul, nu doar prezentul cu haruspiciul nopții trecute!, și
locul, ne arată în contradictoriu. De aici și partizanatul nostru vădit într-o lume obligată să respecte
canoane puse invers. De zece ani, de regulă în luna martie (conform cu data nașterii!) lui Mircea Eliade și
operei sale li se organiza un eveniment de pomenire și cinstire în sfânta tradiție și însemn de mândrie că o
minte genială vorbea planetei și aceasta auzise și despre neamul nostru, ales și el. La Pitești, Aninoasa și
Nucșoara am binevestit tuturor partizanatul nostru. Am ales itinerarul să ne amintim de „fenomenul
Pitești” al dresajului conștiințelor potrivnice; să ne amintim de Arnăuțoiu și demnitatea partizanatului prin
munții Făgăraș și să-i binevestim și noi Lui Dumnezeu că ne asumăm, fără temeri, iubirea celor plecați în
eternitate, chiar și pe cei pe care ura Estului din noi și a vestului din alții nu-i poate ierta în spiritul creștin
autentic : „despre cei plecați numai de bine!” Aici, aflați cu stigmatul unor vinovății ideologice, sunt
62

trecuți într-un index al neiertătorului sinedriu: Mircea Eliade, Emil Cioran, Vintilă Horia, Mircea
Vulcănescu, Vasile Militaru, George Uscătescu, Nae Ionescu ș.a. Partizani iubirilor noastre în ziua de
Bunăvestire ne-am adunat să dăm cinstire, în spiritul unei tradiții instituite, lui Mircea Eliade.
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu”, aleasă de organizatori, ne-a oferit... acoperirea. Se vădește,
peste tot că discreția și tăinuirea are puterea coagulării în cele bune printr-un liant subtil. Afișul care
anunța evenimentul, pe care media îl citise, la vedere, vorbea în generalitatea lui despre Simpozion
Național – „România între Orient și Occident”. Cine mai știa aici, în afara organizatorilor – remarcând
sufletul poetei Maria Mona Vâlceanu! – că cele nouă ediții anterioare vorbeau explicit și de Mircea
Eliade? Iată-ne într-o generalitate – tema simpozionului oferea acoperirea, nu într-o catacombă pe Via
Appia, ci chiar în centrul orașului Pitești, în biblioteca cu virtutea tuturor celor ascunse în cărțile necitite
și în cele, citite fiind, neînțelese.
Am pornit spre „catacombă”, trecând pe lângă bronzurile lui Mircea cel Mare și al lui Nicolae
Bălcescu, știind că trebuie să cinstim opera și memoria unui român exponențial, l,uomo universale:
Mircea Eliade, „Il Genio” , cum îl remarca jurnalul italian „La Republica”, prin 2007, cu ocazia
centenarului nașterii savantului. Caracterul național al evenimentului a fost evident prin prezența
participanților din Argeș (toate localitățile reprezentative!) a invitaților din București, Craiova, Târgu Jiu,
Râmnicu Vâlcea, iar cei veniți de la Paris, Freiburg , ori mesajele de salut dinspre SUA și Canada – sigur
bunevestiri!, au dat dimensiunea planetară, și mai ales semnalul, că lumea mare nu l-a scos de pe afiș, în
ciuda tuturor potrivniciilor. Am fost acolo oameni simpli, oameni-instituție, oameni reprezentând
instituții, edituri, reviste, vorbitori iscusiți și ascultători interesați și cu multă răbdare. Mesajele
consistente, în lumina adevărului omenește posibil, rostite cu patos și responsabilitate, au respectat tema –
interpretând, specific... partitura. Ținuta înaltă a evenimentului – remarcată în unicitate lui, între
evenimente similare din ultimii cincizeci de ani, de Florea Firan!- a captat atenția unei audiențe tinere
(scop atins de organizatori!) demonstrată de răbdarea și interesul manifest, peste trei ore.
Piteștiul, cu biblioteca publică în centru se afla între punctele cardinale fericit puse în conotația lor de
repere definitorii, de Nicolae Georgescu. Directorul Bibliotecii, Octavian Mihail Sachelarie, fiind în
drum spre Chișinău pentru evenimentul de poimâine- 27 Martie!- a fost fericit reprezentat de purtătoarea
de cuvânt a instituției, care ne-a introdus în simpozionul cu o întreită misiune: Unirea... cu Moldova,
Eliade și... alții, „punte între Orient și Occident” și apoi prezentarea unor edituri, venite acolo cu vești
bune și cu produsele lor, pe potriva tematicii simpozionului. La deschiderea manifestării, Gabriela
Georgescu a rostit, din partea organizatorilor cuvântul introductiv... cu toate provocările temei. Nu s-a
rostit, conspirativ :„ușile!, ușile!”, dar sufletul manifestării, recunoscut de mulți prticipanți, Maria Mona
Vâlceanu, ne-a amintit că Academia Română este la al treilea jubileu ( la cei o sută cincizeci de ani de
existență!), dar că recent va fi plecat ofrandă unul dintre academicienii apropiați Argeșului : Solomon
Marcus. I-am păstrat cu venerație momentul de reculegere. Moderatoare inspirată, invocând măsura
inginerească, dintr-o replică a lui Vintilă Brătianu dată lui Nicolae Iorga, va fi condus cu tact un
simpozion dens cu multe de învățat, atenționând cu leit-motivul... măsurii necesare.
Despre ce se va întâmpla peste Prut ne-a lămurit George Rotaru, dar a insistat asupra a ceea ce era în
desfășurare, simultan simpozionului, la primăria din vecinătate, apoi pe... Via centrală cu desfășurarea
marelui tricolor dăruit, din iubirea sa – patriotism autentic!- să inunde cu românesc, de Bunavestire, o cale
ușor de înstrăinat de catacombele strâmbe, ori de lipsa de reacție... a durerilor.
Veniți „pelerini” spre locul unde s-a înfiripat tradiția cinstirii lui Mircea Eliade, consonanți apelului
construirii unui pod între Orient și Occident, cum se va fi pus cu viața sa savantul, îl invocăm aici pe
Lucian Blaga ( Opera poetică, Ed. HUMANITAS, 1995, Pelerinii, p.355):
„Pelerini prin Indii sânt/Ei trec râuri, codrii, munte/și se fac ei înșiși punte...”
Și nu putem să nu observăm că între Orient și Occident, trecând și el prin India, a fost și Constantin
Brâncuși. O paralelă – paradoxal convergentă!- între Eliade și Brâncuși au făcut brâncușologii Sorin Lory
Buliga și Ion Mocioi, găsind punctul de intersecție, între cele două paralele ca îmbrățișări ale pământului,
în cele ale substratului românesc pe numele strămoșilor: Zamolxis și Dumnezeul pământean, lupul dacic,
simultan semn heraldic european... cu lupoaica, hrănind pe întemeietorul cetății eterne, devenită Cetate a
Lui Dumnezeu, în spusa fericitului Augustin, posibilă Nouă Cetate a Lui Dumnezeu, în dorința de pace
universală a lui Dumitru Drăghicescu. S-a discutat și altfel despre... sensuri. Intrigat, Nicolae Georgescu,
prezent la toate cele zece ediții a evenimentului a solicitat, precizări, argumente. În centru fiind, prin
poziționare, privind întru cetate te adâncești în punctul interiorității maxime ca într-o ascunzătoare a
intimității impenetrabile, în apărarea redutei ultime. Privirea peste gard, peste dungă, în sensul revărsării,
este cuprindere centrifugă spre căutările nemărginirii. Brâncuși simbolizase în forma exterioară, în
limbajul universal, același și în alfabetul Indiei, adâncirea și înălțarea. Credem în simultaneitatea
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sensurilor, ca o armonie a contrariilor. Prin adâncirea explicației Sorin Lory Buliga l-a reținut pe Nicolae
Georgescu să se dea... exteriorului. Da, te adâncești în cunoaștere, ca să te înnalți în înțelegere! Cu
înțelesul cuvintelor la el, filologul prin excelență, ne va fi definit ... reperele : Orient și Occident, lumiantilumi, două universuri, dubla simbolistică, după cum remarca și Gabriela Georgescu. Ni se va fi etalat,
înalt, academic „Teoria formalismului românesc” elaborată de Mircea Eliade, pentru a ne fece cunoscut
mecanismul inferențierii noastre și a putinței privirii dinspre centru (buricul pământului nostru!), spre
periferia personală păstrătoare de semne grele, materiale, încă netopite în cele eterice . „Principiul activ al
formei”, „formele fără fond” au fost invocate acolo pe înțelesul tuturor. Între „locul unde sfințește
soarele” și „locul unde se merge la sfinți”, semnificații readuse în memoria noastră, ne-am repoziționat cu
cele spuse demult, amintite aici benefic. Dar, să nu uităm nici viziunea apoteotică a filozofului din
Lancrăm (op. cit., Apoteoză p.357):
„Răsăritul e atât de bogat în povești și lumină că-n orele ce se ridică/rămânem prea jos totdeauna când
vrem să-l slăvim/Apusul de-asemenea îl știm. Acolo e orga popoarelor ce-o ascultăm uneori, vag adusă
prin nori./ De-o mie de ani aceasta e lauda pe care o rostim...”
Ilie Popa, militantul civic, angajat de vreo două decenii în apărarea redutei spirituale a românismului,
președinte al Fundației „Memoria” ne-a dat seama și despre cele luptate, reînoind îndemnul la acțiune :
„Mircea Eliade este un monument al culturii române ce trebuie ținut treaz...” Credem că nu trebuie uitate
reperele, monumentele cele vii, să nu repetăm, cu altă viteză, cu alți actori... „Fenomenul Pitești”, despre
care s-a făcut vorbire, cu ocazia simpozionului.
Criticul Aureliu Goci a separat... apele. Opera literară a lui Eliade, scrisă în totalitate în limba română
este conștiință și credință românească niciodată trădate și mărturisite de cenușa arderii finale... departe de
țară. Savantul, planetar fiind, și-a scris opera științifică în limbajul de circulație mondială. Criticul
observă o repetiție a marilor crize ale literaturii, cu frecvență jubiliară, adică la jumătăți de veac, uneori cu
schimbarea sensurilor. Veacul trebuie să-și trăiască ambele sensuri, precum timpul își oscilează într-un
balans matematic zilele și nopțile, puse în salba unei elipse trasată pe cerul nemărginit, iar pământul își
alternează emisferele să aibă ano-timpurile. Definind puntea, podul solicitat, criticul va conchide:
„Maitrey este romanul european despre... India!
Sosit din Germania, de la Freiburg, Mihai Neagu Basarab vorbește fără vreo inhibiție despre cei puși
de-o lege anacronică la index. Nimic nu-i poate atinge libertatea de exprimare, venind din alt cerc al
posibilităților de-a te manifesta liber. Ne-a vorbit despre examenele lui Eliade la iluștrii profesori care au
fost Dimitrie Gusti, sociologul, și Nae Ionescu, filozoful. Invocând examenul de logică cu cel ce l-a
marcat cu personalitatea lui, și bibliografia cercetată (Croce, Blaga...) ne-am simțit îndemnați să-l luăm pe
Lucian Blaga părtaș la... cronica evenimentului. Prezența românească în Occident ca în niște chilii de
duhovnici ai diasporei autoexilate, s-a văzut...„ajutată” de cei trimiși din țara eliberată, dar, încă virusată
de instituțiile noului stat, nevindecat de trecut și de metehne, evidente și în instituția Bisericii Ortodoxe
Române. Departe raiul de păcătoși! După ce am abolit..., de formă, cu un sfert de veac în urmă un sistem
corupt și discreționar, constatăm că nu am scăpat de Satana și că trăim inerțial metehne vechi și acutizăm
o stare de corupție. Din nefericire și asta este o față a statului român, între Orient și Occident! Trăitorii
autentici ai românismului pot fi găsiți ca pustnicii prin grote, ca partizanii creștini prin „catacombele”
unor ONG-uri ignorate și sufocate de Mega ONG-urile, singurele băgate în seamă – momite cu utilitate
publică și stipendiate pentru sarcini... angajate și aliniate. Aceeași Mărie, cu aceeași pălărie!, dacă ne
gândim la vectorii vechi ai propagandei, pe numele ei intelighenție românească (cea autentică fiind în
temnițe, ori scăpată peste cortină!).
Florentin Popescu, un împătimit iubitor de literatură, după cum se autodefinea, responsabil, nu doar
de „Bucureștiul literar și artistic”(revista de cultură, cu apariție lunară, fondată în 2011!), ci și de o
moralitate în faptul literaturii române de azi - asaltată de impostori, grafomani literari, lucrări inutile,
reviste jenante, edituri cu ștaif aliniate partizan... și multe alte grozăvi!- va remarca anumite bariere în
publicarea unor texte esențiale ale lui Constantin Noica, Mircea Eliade și punerea de-a curmeziș a unor...
intelectuali orientați după drepturile rezervate de autor și linia canonică a vremii. Putem spune că șerpii
crescuți la sân și strigoii, întotdeauna din neam, sunt ademeniți de arginții trădărilor și repede trecători în
tabăra celor cu ambrozie și nectar, după plac. Am dat multe și Orientului și Occidentului, dar prin cenzura
instituită, prin blocarea unor noi editări, ocultarea unor idei incomode, România este sărăcită de adevărul
său, muțit între Orient și Occident. Referitor la faptul că am dat de bună voie din duhul nostru, lumii cu
puncte cardinale, Lucian Costache, pe aceeași linie cu Alexandru Parolea-Moga (Praf și Pulbere, Ed.
Antim Ivireanul, 2015) va remarca și cât ne-au luat din cele materiale, cu de-a sila, imperiile în veacuri,
dar mai ales câte s-au scos din țară în ultimul sfert de veac, întru sărăcirea ei și pribegirea celor mulți, prin
fanarioții vremurilor moderne și patri-hoții năimiți cu cei treizeci de arginți.
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Ștefan Stăiculescu, adeptul discursului scurt și dens, preot în altarul lui Constantin Brâncuși
(Brancussi!), ne-a sugerat să vorbim despre marile noastre personalități, raportându-ne la altele intrate în
conștiința planetară. Ne-a sugerat câteva nume dintr-o galerie : Shakespeare, Cervantes, Napoleon,
Beethoven, Eminescu, Brâncuși, Eliade... Despre antropozofia lui Rudolf Steiner ne va mai vorbi și cu alt
prilej într-un context, ca o punte cu terapiile autohtone, venind de departe cu marca pământului românesc.
Raymond Clarinarard, a venit de la Paris, (redactor de presă europeană, ca o reluare din presa din Est
și Vest, selectiv, în sensul interesului public!), atras de simpatia declarată pentru România și de tema unui
simpozion ce se arăta interesantă. Ne-a destăinuit, în seara de taină de la Nucșoara, îngrijorarea pentru
secularizarea agresivă a vestului, în crezul ei întemeietor și recanonizarea prin emigrația cu un crez nou,
străin de fundamentul originar, cu efecte socio-culturale. Recrudescența terorismului, pornind dinspre
generația tânără și debusolată, trăitoare în Occident, dar cu inoculările formative ale Orientului, lovit de
fundamentalismul extremist, este un fenomen în plină manifestare. Și sub acest imperativ trebuie văzută
România între Orient și Occident într-o evaluare a ceea ce suntem și încotro mergem.
Despre cum se vede România dinspre Occident vor fi vorbit doi observatori de la fața locului, dar cu
rezidență în țară și în slujba unor edituri prestigioase: „Scrisul Românesc” la Craiova și Antim Ivireanul la
Râmnicu Vâlcea. Florea Firan și Ioan Barbu pot avea calitatea de... ambasadori de suflet ai românescului
, prin Europa și America. Au împărtășit experiențe personale de-o viață și ne-au adus informații inedite cu
referire la tema care ne-a adunat. „Eliade, la școala Divină, din Cicago” ne-a reamintit de catedra din
marele oraș al Occidentului îndepărtat care-i duce numele savantului în conștiința academică a lumii
întregi.
Editurile și-au prezentat exponatele în expoziția organizată în sala de conferințe a bibliotecii. Pe lângă
cele menționate au mai fost acolo : editura Betta (București), Zodia Fecioarei (Pitești), Intol Press
(Rm.Vâlcea). Am plecat de la bibliotecă încărcat cu reviste și cărțile, care ne-au trezit interesul grație
prezentărilor făcute.
Trecuse de miezul zilei. Zăpada se topise, dar cerul era tot acoperit. Agapa cu pește în meniu -doar
eram de... Blagoveștenie! - și continuarea discuțiilor, ne-a aflat la „Carmen” (resturantul... încântător și
prin susținerea evenimentului!), lângă poeta Elena Armenescu și Gheorghe Cărbunescu, care ne pregătise
niște ... romanțe, pentru mai târziu, adică în faptul înserării, cu altă acoperire pe la Nucșoara. Lipsea de
aici Petre Cichirdan, plecat grăbit spre București, invitat fiind la o lansare de carte.
Ne-am grăbit apoi ca în faptul serii, după vecernie, să fim în fața altarului bisericii Mănăstirii
Aninoasa. Drumul către munte, pe valea Râul Doamnei, ne-a trecut pe lângă conacul lui Mareș Băjescu,
amintindu-ne că acesta, fost mare ban al Olteniei, dăruise Văii Oltului, la Cornet (1666), schitul-cetate.
Ca o cetate se arăta ascunsă pe Bratia, - pârul afluent Râului Târgului, și el Râului Doamnei - Mănăstirea
Aninoasa (ridicată la 1677, de boierii Vlădești). Ziduri groase de peste un metru jumate, urme de fum și
foc – amintesc de vremurile eroice cu năvălirile turbanelor, ori a cătanelor imperiale de peste munți.
Zidurile au pus în ascunderea fumului de la lumânări, opaițe și incendieri, chipurile sfinților ascunși de ...
vreme rea. Dumnezeiește le-a dat chipul Pârvu Mutul, cel care aici va fi ucenicit să poată deveni meșterul
zugar al... Hurezului. Arhitectura ansamblului chiar seamănă, la alte proporții, cu Hurezii și Sâmbăta de
Sus. Pictura din interior este încă nescoasă de sub cuvertura de fum. Urmele cutremurelor, cu fisurare de
ziduri sunt vizibile, dar sunt semne, pe fisurările marcate, că acestea se vor vindeca. Mâna de gospodar
(aici este o obște cu unsprezece monahii!) se vădește peste tot. Ghidul, tânără măicuță, cunoaște istoria
mânăstirii și o prezintă foarte documentat. Am venit aici spre închinare și consacrare a evenimentului de
pomenire dedicat lui Mircea Eliade. Anul trecut se oficiase pomenirea la Mănăstirea Cotmeana, tot de
Bunavestire. Acum sub acoperirea serii, ca niște partizani căutând munții, în cetatea cu icoane ascunse și
ele, primeam bincuvântarea părintelui în fața altarului și dăruiam o colivă întru pomenirea lui Mircea
Eliade. Sub patrafir, ca la o moliftă, fiecare ne-am rostit numele și apoi am primit binecuvântarea pentru
cele ce am spovedit la... simpozion.
Noaptea începea să se lase. Binecuvântați am pornit după ce ne-am convins că nu suntem singuri:
„Focuri sunt și e credință/acest gând cât mai palpită...” după cum simțise și filozoful. ( op.cit. Nu sunt
singur, p.294) Ne ascundeam în noapte, într-o ascundere, amintind de Anele lui Blaga și de cea a lui
Manole, meșterul cel mare ( De la curți fugeau în codrii Ane!). Iată-ne la Nucșoara. Locul unde
înțelepciunea, pasăre de noapte să vadă în întuneric, va veghea asupra noastră. (Numai undeva-n prăpăstii
un izvor mai are șoapte și o bufniță cuvânt.) S-au spus multe în seara intrată în noapte. S-au recitat poeme
și s-au respirat romanțe pe versurile lui Vasile Militaru, Mihai Eminescu, s-au exprimat atitudini și ne-am
ospătat ca la o binecuvântată agapă. Maria Mona Vâlceanu... Doamna și-a transformat casa de... acasă, de
pe Râul Doamnei, în locul de taină al unor partizani iubitori de țară și de oamenii ei geniali.
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În Nucșoara, de sub poalele munților, au înnoptat cei ce mâine vor cinsti la școala din localitate
mișcarea de rezistență din munți și apoi vor trece pe la... Corbi de Piatră. Noi, cei ce vom fi traversat
Dealul Negru, albit de omătul târziu în faptul dimineții, am plecat, după ce clopotul va fi bătut miezul de
noapte, spre Olt unde Râmnicul ne aștepta cu alte rosturi zilei ce începea în noaptea în care se aprinsese o
lună, aproape plină. Trecem dealurile din cale, prin Curtea... Argeșului, chiar pe lângă Fântâna lui
Manole. Drumul spre Piatra ne este interzis, dar refacem drumul pe Topolog și apoi peste Dealul Negru,
acum doar cu livezile înflorite ireal, în razele lunii. Ceața dimineții, omătul rece și umed se evaporaseră
ca și multele noastre gânduri negre în noaptea noastră de partizani luminați, după o zi în care s-a vestit că
suntem treji și neabătuți în cele temeinice. Ne cuprinsesem de vestea cea bună și din nou de concluzia
poetului: „printre lucruri când umblăm, pe-aproape sau departe, cerul singur cu tăria sa albastră/ne
urmează pretutindeni în viață și în moarte./ Da, zenitul e mereu deasupra noastră!” (op.cit, p.338) ne
urmărea ca un poem, ca o lumină, prin noaptea cu lună și cer înstelat.
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