
 
           Buletinul Cercului de la Râmnic: 

  «ROMÂNIA: GRĂDINA MAICII DOMNULUI» 

   
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

2018 
 

    
 



 

 

 

 

 

RAPORT, 2018 al Cercului „RGMD” 

                                                    - Pentru anul CENTENAR !- 

 

REDACŢIA :             Mihai Sporiş 

             Sorin Dumitrescu 

                   Ioan Ciungara 

Foto:                        Mihai, Mihai Marian, Elena Alina, Gheorghe/Sporiș 

             Gheorghe Ploaie, Ioan Ciungara (pentru buletin și arhiva „cercului”!) 

Media culturală:     Petre Simion Cichirdan, prin INTOL PRESS 

 

                                                         CUPRINS : 

                   1. Raport 2018                                              p.3 

                  2. Mircea cel Mare… în anticameră                p.9 

                  3. De din vale de Rovine                                  p.12 

                  4 . Brâncuși. Te Deum, la Mănăstirea Lainici.  P.14 

                  5. Lira „Vânturarița” la Govora                        p.18 

                  6. Toate al vremea lor                                         p.21 

                  7. 8 Martie… MAMA                                         p.24 

                  8. Lupa Capitolină, la Râmnic?                          p.28 

                  9. Seniorii în Moldova/Palatul culturii              p.30 

                10. Marinela Capșa/lansare carte                         p.36 

                11. Lira Litoralului                                               p.37 

                12. Moșneanul de la Cozia                                  p.43 

                13. Nichifor Crainic                                             p.45 

                14. Titești/ Târgul de Sf. Ilie                               p.48 

                15. Forumuri de ziua Imnului                             p.54 

                16. Antim I. și Neagoe Basarab/evenimente       p.59 

                17. Blajul/ Plămân al respirației naționale          p.63 

                18. Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”     p.71 

                19. Marinela Capșa… nu tace                            P.74 

                20. Festivalul Muntelui/Voineasa                      p.79 

                21. Călinești-Vâlcea/Cinstirea eroilor                p.82 

                22. Centenarul Marii Uniri/Călimănești             p.84 

                23. Despre adunarea românilor…                     p. 85 

                24. De vorbă cu nemărginirea…                        p. 91 

                 

 

          

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Raport, 2018, al Cercului de la Râmnic „România Grădina Maicii Domnului” 

 

      Cercul de la Râmnic este un grup informal constituit în 2001 din oameni cu atitudine 

care și-au propus să-și alăture opinile în societate, militând pentru imaginea frumoasă a 

României și pentru  promovarea valorilor  definitorii ale istoriei și ale culturii și 

spiritualității neamului. Acționează prin puterea fiecăruia, și a grupului, fără obligații 

statutare și  fără a beneficia de resurse bugetare, publice. Deși nu avem obligații legale să 

prezentăm rapoarte anuale – fiind o asociere informală!- ne-am asumat din 2001 (anul 

constituirii!), informări anuale pe care le-am distribuit în spațiul public, local și național, 

asumându-ne atitudinea și evenimentele pe care le-am organizat, cărora le-am dat girul ca 

parteneri ai unor ONG-uri cu obiective și programe proprii.  Grupul fiind constituit din 

membrii ai unor asociații active s-a manifestat public și prin acestea, lansându-și mesajele 

cu ocazia evenimentelor și acțiunilor din spațiul public. 

  

      Anul 2018 a fost marcat de emblema CENTENAR. În calendarul  tuturor asociaților 

partenere, dar și al instituților publice am fost solidari mesajului acestora, uneori am 

amendat critic, conform cu atitudinea grupului, ceea ce nu slujea intenția declarată. Am 

făcut evaluarea evenimentelor la care am participat și am făcut public punctul nostru de 

vedere: la fața locului, în presa din vecinătate (local, regional, național), uneori în spațiul 

virtual cu deschiderea lui planetară. Am avut în imediata conexiune: Intol-Press, 

Asociația „Seniorii”, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”-Filiala 

Vâlceană, Societatea Culturală „Anton Pann”, Cenaclul „Petale”, Forumurile culturale 

(Călimănești, Vâlcea), Cluburile de Turism din România (CTEM „Lotru”, Olimp și 

Nordic (Sibiu), „Vântutarița” Rm. Vâlcea  etc. Dintre Instituțiile Publice menționăm: 

Prefectul de Vâlcea, Primăria Râmnicului și Consiliul Județean Vâlcea, Bibliotecile 

publice din jud. Vâlcea (Rm. Vâlcea, Călimănești, Govora,  Brezoi, Titești, Perișani, 

Copăceni, Galicea, Voineasa,  Grădiștea, Peștișani, Costești, Ocnele Mari), Muzeul 

Județean, Arhiepiscopia Râmnicului, Mânăstirile (Horezu, Polovragi, Ostrov, Cozia, 

Troianu, Gruiul Lupului, Boia, Mălaia, Lainici, Prislop, Arnota, Bistrița, Mihai Vodă 

(Câmpia Turzii).  Între menționații grupului nostru, cu aderență în întregul României, 

fiindu-ne imposibil să-i evidențiem pe toți - dar în anonimatul lor, pe care îl respectăm le 

spunem aici că îi prețuim, pentru efortul lor, pe toți -,: Sorin Dumitrescu,  Petre 

Cichirdan, Ștefan Stăiculescu, Mihail Ovidiu Stângă,  Dumitru Bondoc, Gheorghe Sporiș, 

Constanța Ștefan, Corina Oprescu,  Alina și Mihai-Marian Sporiș, Ioan Ciungara, Nicolae 

Gh. Sporiș,  Nicolae Daneș, Marian Pătrașcu, Valentin Smedescu, Gheorghe Cărbunescu, 

Eugen Petrescu, Ion Sandu, Marinela-Belu Capșa, Petre Dinulică, Nicolae Moga, Fenia 

Driva, Constantin Mănescu, Violeta Scrociob. Deplângem plecarea dintre noi în anul 

2018 a unor oameni speciali: Traian Sabău,  Emil Popa, Ioan Șahinian, Aurel Badea, 

Ancuța Sabău, Angela Calangiu , Dumitru Alexe. Am comemorat, la 7 ani de la...  

plecare pe Dumitru Panu, iar mebrilor noștri, întemeietori ai cercului : Costea Marinoiu, 

Nicolae Sporiș, Nicolae Mazilu, Petre Petria le-am reamintit, public, contribuția într-un  

remember. 



      Între acțiunile (proiecte multianuale!) proprii cercului reamintim aici: Canonizarea lui 

Mircea cel Mare (Bătrân);  Constantin Brâncuși (om, operă) întru cinstirea lui plenară la 

el acasă și în lumea întreagă; simbolurile naționale între cunoaștere și respect (imn, 

drapel, zi națională, istorie/recuperarea celor ascunse și ... incomode!);  „Academia de 

sub pământ”; „Lirele”, evenimente dedicate cântării frumuseții patriei; Trasee și excursii 

recuperatoare ale chipului frumos al țării și al marilor momente tezaurizate-n 

monumente; promovarea creației individuale la tineri, întreprinzători, dar și atragere de 

atenție asupra clasicilor...; adăugirea, continuă , a unei arhive foto cu imagini din anul 

curent; repunerea pe picioare a unor ONG-uri aflate în declin...; critică de întâmpinare și 

reportaje... 

 

      În calendarul de mai jos se va indica, data, locul și acțiunea, iar în cuprinsul 

buletinului se vor face, selectiv, cronici ale evenimentelor, se vor da fotografii și se vor 

dedica versuri-omagiu pentru cinstirea unor nume, ori deplângerea unor stări de lucru. 

 

Mihai Sporiș/ lider cerc 

  

Ianuarie 2018: 

5.    Rm. Vâlcea/Muzeul Județean/Șahul în lumea largă-expoziție/Discuție cu Directorul 

Instituției; 

9.    Rm. Vâlcea/As.„Seniorii”/Despre Eminescu; 

15.  Rm. Vâlcea/Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”(BJAI)/Concursul Județean 

„Vâlcea Colț de Rai” / premierea laureaților concursului din 2017 în cadrul Zilei Culturii 

Naționale; 

16.  Rm. Vâlcea/ La Seniori despre... cultura națională; 

18.   Râureni/ Te Deum, dedicat tuturor oamenilor de cultură plecați în ultimii ani; 

21.   Mănăstirea Cozia/ Parastas la ...600 de ani pentru Mircea cel Mare/ 

NECANONIZAT nici în 2018, după șase CENTENARE!; 

23.   Rm. Vâlcea/Seniori – Unirea Principatelor, 1859; 

 

Februarie 2018: 

6.    Rm. Vâlcea, „Seniori”/Program anual... organizare agendă; 

8.    Rm. Vâlcea/ Instituția Prefectului/ Consiliul Consultattiv, instituit pentru conlucrarea 

cu ONG-urile în anul centenar; 

13.   Rm Vâlcea, „Seniorii” –Consiliul de conducere/pregătire Ad. Generală; 

18.   Craiova, Muzeul de artă și Galeriile de Artă – C. Brâncuși; 

19.   Peștișani, Forumul –C. Brâncuși, în cadrul unei zile naționale a culturii, consacrată                        

de nașterea lui Constantin Brâncuși, în 18 febr. 1876; 

20.   Rm. Vâlcea, „Seniorii”/ Despre Ion Barbu și impresii despre ev. „Brâncuși”- 

Craiova și Pestișani; 

26.  Rm. Vâlcea/ Clubul Umoriștilor/ Discuții cu Ion Tălmaciu; 

27.  Rm Vâlcea, „Seniorii” – disertații despre obiceiul Mărțișorului!; 

28.  Rm. Vâlcea, Cenaclul „Petale” despre Boris Pasternak; 

În perioada 21- 28 s-au făcut pregătiri pentru reprezentarea CTEM „Lotru” la „Lira” 

Vânturarița de la Govora. 

 

Martie 2018: 



1.  Rm. Vâlcea, Consiliul Județean. Aniversarea a 50 de ani de la înfințarea Centrului de 

Creație (Arta populară)- s-au oferit diplome  jubiliare!; 

2-4.  Govora. „Lira” Builei-Vânturarița (vezi materialele anexate); 

6.  Rm. Vâlcea, „Seniorii” evocare Traian Sabău (decedat azi) și concluzii post Liră; 

7.  Rm. Vâlcea, Arhiepiscopie- Conferință : Unirea Basarabiei cu Regetul România în 

1918. Lansăm ideea unei Lupa Capitolina, la Râmnic. Vezi articol; 

      BJAI/ lansare carte, autori Viorel Popescu și Ovidiu Dinică; 

13.   Rm. Vâlcea . BJAI- Adunarea Generală a „Seniorilor”;/ precedată la ora 10.00 de 

un Consiliu de Conducere; 

17.   Traseu: Rm.Vâlcea-Horezu-Tg.Jiu- Lainici-Petroșani-Hațeg-Sibiu- Câineni/ La 

Mănăstirea Lainici s-a oficiat Te Deumul, anual pentru Constantin Brâncuși – vezi 

reportaj eveninent; 

20.  Rm. Vâlcea, „Seniorii”- informare asupra ev. de la Lainici; 

22. Rm. Vâlcea, BJAI: Ziua Mondială a Apei- întâlnire cu voluntarii europeni; 

23.  Rm. Vâlcea, Prefect-Consiliul Consultativ; 

25.  Sibiu,  Mitropolie- Bunavestire; 

27.  Rm. Vâlcea, „Seniori”/ Unirea Basarabiei cu Regatul România; 

       Arhive: idem; 

 

Aprilie 2018: 

 

1. Sibiu, Catedrala Mitropolitană- Floriile; 

8.   Rm. Vâlcea, Bis Sf. Petru și Pavel- Învierea; 

10.  Sibiu, bis. Mitropolitană; 

13. Călimânești, Mănăstirea Ostrov- Izvorul Tămăduirii; 

15.  Traseu: Gura Sadului-Cisnădie-Sibiu/ pe urmele lui Inochentie Micu; 

18.   Corespondență cu „Vorba Noastră” de la Drobeta-Turnu Severin; 

19.  Rm. Vâlcea, BJAI : Medalion Gh. Dumitrașcu; 

21.  Voineasa, Acțiune de igenizare pentru... „Ziua mondială a Pământului”; 

22.  Mălaia, La cascada Scorușului de pe valea Bucuresei; 

24.   Rm. Vâlcea, „Seniori”- Tripla semnificație a zilei de 9 Mai!; 

29.   Traseu: Rm. Vâlcea-Voineasa-Vidra-Ob. Lotrului-Oașa-Șugag-Poiana Sibiului-

Sibiu. Vezi arhiva foto!; 

 

Mai 2018:  

 

1. Vizită la Mănăstirile din Loviștea: Gruiul Lupului, Blănoi, Băiașu; 

4.   Traseu: Rm. Vâlcea-Șelimbăr-Mirăslău-Câmpia Turzii- Cluj Napoca- Cheile Turzii, 

pe urmele lui Mihai Viteazul; 

8.   Rm. Vâlcea, „Seniori” semnificarea zilei victoriei și despre... Lucia Blaga; 

10-14. Mai, excursia cu Seniorii pe traseul: Rm. Vâlcea- București-Mărășești-Vaslui- 

Iași- Suceava- Ruginoasa- Iași-Piatra Neamț- Cheile Bicazului-Sighișoara- Rm. Vâlcea; 

15.  Rm. Vâlcea, „Seniorii” Concluzii după excursia de studiu”; 

21.   Turnu Roșu la Mănăstirea cea nouă, Sibiu de văzut des pentru abundența de 

evenimente culturale!; 

22.   Rm. Vâlcea, Seniori dezbateri..; 

27.  Sibiu. Catedrala Mitropolitană –Rusalii; 

                  Montaniarzii: În Ciucaș a înflorit Smârdarul (Bujorul de munte); 



28.  Mănăstirea Cozia- Hramul de Sf. Treime; 

29.   Rm. Vâlcea... a plecat în eternitate ing. Popa Emil; 

 

Iunie 2018: 

 

1. Ziua copilului/ Postări pe F/B și Mail pentru copii!; 

3.Horezu, Cocoșul de Horezu/târgul olarilor/eveniment național/ L-am cunoscut pe Iurie 

Levcic de la Cernăuți, venit cu ansamblul său; 

5.  Rm. Vâlcea, „Seniorii”-Consiliul de conducere/ BJAI , lansare carte-Cercul de la 

Cluj; 

7.   Traseu județean cu... Seniorii: Horezu-Polovragi-Grădiștea- Zătreni... pe urmele 

Pîrăienilor; 

10.   Sibiu, evenimente culturale; 

14.  Traseu: Rm. Vâlcea-Horezu-Polovragi-Novaci-Rânca- Ob. Lotrului-Voineasa; 

15.  Voineasa- Amenajarea Lotru (Voineasa, Cunget, Vidra); 

16.   Traseu : Voineasa-Vidra- Oașa- Poiana Sibiului- Sibiu (Festivalul Internațional de 

Teatru)- Voineasa; 

19.  Mănăstirea Troianu- remember Gen. Gheorghe Magheru; 

       Prefect: Consiliul Consultativ; 

24.  Sibiu, de Sânzâiene; 

27-1 iulie. „Lira Litoralului”/ Vezi articol și foto!; 

 

 Iulie 2018:  

 

5.   Voineasa, Concluzii, post Lira Litoralului/Discuții cu P. Dinulică despre „cenaclu”; 

6.    Rm. Vâlcea /Pregătiri evenimente: „Academia de sub pământ” și „Târgul de la 

Titești – Loviștea”; 

7.    București, bis. Sf. Trei Ierarhi (Berceni)... taina botezului ; 

7-8.  Ploiești, / cu „montaniarzii de serviciu” organizare arhivă și acțiuni viitoare; 

9.     Ocnele Mari – Festivalul „Vasile Militaru” și „Academia de sub Pământ”/ este ... 

scos din ascundere Iuliu Maniu!; 

10.  Rm. Vâlcea, „Seniorii”- Informare despre... festival, academie și medalion Eugen 

Lovinescu; 

14-15.  București. Nuntire Vâlcea (Alex) cu Moldova (Ioana-Bogdana), lângă Piața Alba 

Iulia cu alaiurile aferente. O altfel de unire!; 

17.   Rm. Vâlcea, „Seniorii”- Consiliul de Conducere, pregătire evenimente; 

20.    Titești-Loviștea, Târgul de Sf. Ilie-eveniment național. Întâlnirea cu Bucovina și cu 

Radu Rey (specialist în montanologie- discuții despre Legea Muntelui și Forumurile 

montane!) Vezi articol și fotografii!; 

24.   Ne-a părăsit seniorul Aurel Badea ( la „Seniori” și Cimitir... necrologul și 

condoleanțele); 

 27.   Rm. Vâlcea, Primărie – colocviu dedicat „Zilei Imnului”; 

                               BJAI – lansare carte despre Istoria Catolicismului în Vâlcea ( E. 

Frâncu). Vezi articol și foto; 

28-29.  Voineasa, Ziua localității (expoziție, întâlnire cu CTEM Lotru, discuții ptr. 

cenaclu); 

31.    Rm. Vâlcea, Arhiepiscopie – Memorial „Dumitru Bălașa”; 

 



August 2018: 

 

3.Rm. Vâlcea,  Primărie: Eveniment de evidențiere publică și socializare, pentru 

recâștigarea unității de acțiune a elitei politico-administrative și cultural-spirituală;  

11.  Montaniarzii sunt în vf. Negoiu (2535 m.); 

14.   Traseu : Rm. Vâlcea-Curtea de Argeș-TRANSFĂGĂRĂȘAN-  Avrig- Rm. Vâlcea/ 

Arhiva foto; 

15.   Mânâstirea Boia- Sf. Maria Mare; 

19.  Călimănești- Sărbătorile Oltului; Făgăraș-M-rea Sâmbăta de Sus (foto); 

24-26.  Traseu: Rm. Vâlcea-Tg. Jiu-Petroșani-Caransebeș- Timișoara-cu returul prin 

Caransebeș-Mehadia-Orșova-Drobeta Turnu Severin-Strehaia-Craiova-Drăgășani-Rm. 

Vâlcea/ Timișoara, capitală culturală a UE în 2021, se pregătește intens/ relevee la 

Posada... Mehadiei ș.a.; 

30.   Rm. Vâlcea, BJAI: Conferință și prezentarea dicționarului, de Mihai 

Vinereanu/Tema este controversată: Limba română nu-i urmașa Limbii latine??!; 

Obs. În luna august „Seniorii” sunt în... concediu”! 

 

Septembrie 2018: 

 

2. Sibiu, În Piața Mare, un târg de ceramică (se poate face o distincție între utilitar și 

produsul de promovare turistică/ se poate face o evaluare , comparativă, cu târgul 

tradițional, de ex. Cocoșul de Horezu!); 

4.Rm. Vâlcea, „Seniorii”- Despre... Limba noastră, dezbatere post conferință( Mihai 

Vinereanu); 

7. Rm. Vâlcea, BJAI-Adunare generală cu... bilanț istoric a Societății Culturale „Anton 

Pann”/expoziție foto Ovidiu Dinică; 

9.  Traseu: Tălmaciu-Sadu-Cisnădie-Rășinari-Săliște-Sibiel-Sibiu/ Să revedem... 

Mărginimea!; 

11.  Rm. Vâlcea, „Seniorii”-pregătire excursie în Delta Dunării; 

12.  Montaniarzii s-au întors din Alpi (Slovenia, Austria) cu experiență și album foto!; 

14.  Cu montaniarzii... cercului în Munții Lotrului!; 

18.  Rm. Vâlcea, BJAI- lansare... povestită, a revistei... „Vitralii”/ „Servicile” își fac 

transparentă activitatea, cam... pro domo sua!; 

23.  Sibiu, obișnuitul rond cultural-spiritual, printr-o cetate culturală vie !; 

24.  Rm. Vâlcea, BJAI- Lansarea nr. curent al revistei „Lumina Lumii” 

25.  Rm. Vâlcea, „Seniorii”/ Concluzii după revederea Deltei Dunării; 

27.  Călimănești, Biblioteca „A.E Baconschi” și Mănăstirea Cozia, Simpozionul, anual, 

dedicat sf. Neagoe Basarab. Vezi articol!; 

28.  Rm. Vâlcea, BJAI – Lansare carte, autor Ion Nălbitoru; 

30.   Sibiu, rondul duminical!; 

 

Octombrie 2018: 

 

2.Rm. Vâlcea „Seniorii”-Consiliul de conducere/ organizare excursie omagială la 

Câmpia Turzii, Blaj și Alba Iulia!; 

4.  Traseu prin Țara Făgărașului/Țara Oltului-de la Boița la Rupea, prin Cuciulata!; 

6.  Montaniarzii în ... Cozia/ arhiva foto; 

9.  Rm. Valcea, „Seniorii”/ Despre marile personalități ale Unirii Românilor; 



11.  Excursie, cu depunere coroană la Mânăstirea „Mihai Vodă” (sfințită în 19 august 

2018, lîngă monumentul de pe câmpia Turzii al lui Mihai Viteazul). Traseul a inclus 

Șelimbărul, Blajul, Mirăslăul, Aiudul și Alba Iulia. Vezi articol și foto!; 

13.   Munții Coți. Comemorare, prin ANCE(Cultul Eroilor)-filiala Vâlcea, a eroului 

David Praporgescu; 

16.   Rm. Vâlcea, „Seniorii”- evaluare acțiunii de la Blaj, C.Turzii, Alba 

Iulia/consemnare impresii în revista proprie!; 

20.   Perișani-Loviștea, eveniment de cinstire a Posadei 1330, în tradiția ultimilor ani; 

23.   Rm. Vâlcea, „Seniorii” – omagiem pe C. Brâncuși/ vezi și distih-uri!; 

25-28.  Tg. Jiu. Evenimente dedicate  împlinirii a 80 de ani de la inaugurarea 

Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”. Evenimente sub patronajul Președintelui 

României. Vezi materiale, anexă, dedicate; 

30.   Rm. Vâlcea, „Seniorii” conduc către eternitate pe senioara...  Angela Calangiu!; 

                               Prefect: Consiliul Consultativ/ discuții despre Festivalul Muntelui și 

oportunitatea unui forum montan, local; 

 

Noiembrie 2018: 

 

2.  Pelerinaj la Mânăstirea Prislop/ Valea Oltului –Valea Mureșului!; 

4.  Sibiu-rondul duminical!; 

6.  Rm. Vâlcea, „Seniori”-prezentare evenimente de la Tg. Jiu; 

7-8.  Robești/Resfințirea Bisericii (monument de patrimoniu) după 201 ani de la 

târnosire și curățare picturii, refacerea structuri de rezistență și a acoperișului (din ultimii 

ani). Eveniment onorat de un sobor de preoți și făptuit de IPS Varsanufie!; 

9.  Rm. Vâlcea, BJAI - Conferință Florea Firan (Scrisul Românesc, Craiova); 

13.  Rm. Vâlcea, „Seniori”- Despre Emil Racoviță/ pregătire evenimente ,pentru sfârșit 

de an... centenar; 

14.   Călimănești, Bib. „A.E. Baconschi”, lansare revistă : „Mirajul Oltului”; 

15-18.  Voineasa: Festivalul Muntelui, eveniment național organizat de CTEM „Lotru”, 

onorat de prefectul județului; 

20.   Rm. Vâlcea, „Seniorii”- Lansare carte de poezie (Marinela Capșa  poemele și Marin 

Chiorean, grafica)/ vezi articolul de întâmpinare!; 

21.  S-a început jurizarea la ...„Vâlcea Colț de Rai” , concurs de creație, județean, 

organizat de BJAI, cu parteneriate multiple, inclusiv „Cercul de la Râmnic”!; 

22.   Călinești-Loviștea. ANCE (filiala Vâlcea) și Obștea de Moșneni Călinești, cinstește 

eroii din primul război mondial. Eveniment național, prin amploare și participarea din 

toate regiunile țării!; 

25.   Sibiu, periplu cultural; 

27.   Rm. Vâlcea, „Seniorii”- în dezbatere... Istoria Bucovinei!: 

28.   Călimănești, Liceul de Turism: Simpozion dedicat unirii , din 1918; 

        Rm. Vâlcea, Cenaclul „Petale”/ Clarificări jurizare pentru concursul județean 

„Vâlcea Colț de Rai”; 

29.   Rm. Vâlcea, Arhive- colocviu dedicat Marii Uniri/ Evidențieri persoane remarcate 

prin acțiunile lor în anul Centenar-făcute de... Prefect; 

                            ,Sala Mare a Consiliului Județean, evidențieri de persoane, în anul 

centenar. Despre evenimentele lui Decembrie și ale acestei zile, vezi cronica! ; 

 

 



Decembrie 2018:  

 1.  Alba Iulia (9.00-20.00). Vezi articol și foto!; 

3.  Rm.Vâlcea, „Seniori”- Concluzii după... ziua zilelor ;  

6.  Rm. Vâlcea, Dumitru Alexe, un senior al hidroenergeticii românești a plecat... în 

eternitate;  

13.  Călimănești, Bib. „A.E. Baconschi”-ziua instituției, colinde!; 

        Rm. Vâlcea ( în... Meri!), Bilanț liberal și 100 de diplome pentru „elita vâlceană”. 

Vezi articolul, privind scopul acestor evenimente!; 

20.   Rm. Vâlcea, Arhive: Conferință despre Aurelian Sacerdoțeanu/ Dumitru Bondoc; 

23.   Sibiu, Piața Mare-târgul de Crăciun!; 

24-27.  Crăciun în Loviștea/colindeți, colindători, crai etc.; 

31.     Sibiu-Piața Mare/Rm Vâlcea-Piața centrală! La mulți ani! Bun venit 2019!              

 

 

 

 

 

Mircea cel Mare în anticamera strănepoților 

 
 

La noi hotaru-i sfânt, cât este țara întreagă. 

Glia străbună, cu rădăcini ne leagă. 

 Istoria ne-o scriem în cartea cu vii pagini, 

Iar vatra încă ne e largă, 

 Când graiul n-are margini! 

 

 

 Întoarcerea cailor 

 

Se întorc acasă caii, Doamne! 

Fără copiii bejeniți departe. 

Se-ntoarce dorul de-aproape 

Urgia, Doamne! ne desparte. 

 

Și azi voievozii (dedicație protest, pentru necanonizarea, la 600 de ani de la moarte, a voievodului 

Mircea cel Bătrân, cel Mare – de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române!) 

 

 Și astăzi mai stau voievozii prin cripte, 

În cete așteaptă înaintarea în grad. 

Ierarhii-zăvozi se-ncurcă  în scripte, 

În sutane de aur țin sfinții la gard! 

 

 Doamne? și Tu... ! 
 

În haina trădării poate fi oricine, 

Să nu v-amăgească „omul de bine”! 

Pare  un înger omul cu mască, 

Din el, un Iuda va să se nască! 

 

 Bătrâne Voievod! 
 

Anii s-au dus pe poteci 



Știute de urme și fapte. 

E noimă, în cele ce ști să petreci, 

Nu-n sutane! În taine și fapte! 

 

Veneau spre noi, neamuri, istorii 

Aveau, în valuri, vise  iluzorii... 

 Lumină-n soare, doar învingătorii! 

Precum ascunși în noapte, zorii. 

 

 Trecut parșiv. Prin lanuri mari de bozii 

În Țarigrad sunt azi păduri de minarete! 

Împărați, în purpură? Se cred  nerozii! 

Un teatru tragic, plin ochi, prin iarmaroc și piețe... 

 

Rămâi acolo-,n Cozia, comoară sfântă! 

Afară-i beznă. Noaptea mișună hoții, 

Oastea de sfinți, drepți răposați te cântă, 

Acolo-n cer! Jos, pe pământ: doar patrioții!  

 

 

 Rătăcitor 

 

Rătăcitor, tu, suflete de chinuri 

Neobosit, ce birui pururi 

Atât de-ascuns, că nimeni nu te vede, 

Mereu  prezent, în tot ce-i verde! 

 

La Cozia (doarme veșnicia necanonizatul Mircea cel Mare!) 

 

La Cozia, eu l-am văzut pe Mircea, peste tot: 

Era prin munți, pe Dunăre, Carpat și Olt. 

Nu-mi explic! Nu pot, oricât de mult socot! 

De ce? pre mai Marii, din cei mulți, îi doare-n cot?!  

 

Resemnare 

 

Evidenţa lui „peste poate!” 

Oricât ai da din coate 

Este recunoaştere! Nu resemnare! 

Poate chiar… cuminecare… 

Că… „nu-i de nasul dumitale!” 

 

Asta e! Zice românul cu obidă 

Când ceva-i stă-mpotrivă 

Şi se resemnează… dee!  

Cu… „asta e!” 

 

 

Contrasens 

 

Cerberi, străjeri pe Cale 

Stau Doamne poruncile Tale. 

Încă ocolesc, ștrengar, vama: 

Păcatele!, pân` vor da sama! 

 

Mai sus...  



 

Lumea se vede mică, strâmt ocean! 

Veghez în vis. precum visez în veghe. 

Zbor! Cutez a spune haosului suveran, 

Din cer: pe pământ, înțeles să se lege! 

 

Șoim peste Prăpastie...  

 

Iar șoimul din slavă, umbrindu-se-n unde 

Prăpăstii negre cu nesfârșiri afunde 

Văzu, și în groaz-adâncă pe însuși Lucifer, 

Că din umbrirea-i deasă se săgetă în cer. 

 

 

  

 
 

În exteriorul... Bisericii „tuturor sfinților”, din orașul domniei sale, Mircea așteaptă cinstirea 

noastră! Un gard de fier îl desparte de noi și... alte considerente, de ceata sfinților! 

 



              
 

 

 
 
 
 
 

                                   De din vale de Rovine… (Craiova 18 feb.2018) 

 

     

 

      Grăim despre Constantin Brâncuși – intenție declarată!-, nu din gura cu tura-vura,/ să ne arătăm 

bravura,/uneori biata mărgică,/ adevărul ultim, cică,/ scriem dară-n slovă,/sătui de vorovă,/ poate în 

artă,/modă ce se poartă,/ asumându-ne crezul permanent,/ prin scripta manent. 

 Duminicii, premergătoare/datei de născare –chiar 18.februarie!/ În palat cu nalte uși/laic, slujim lui 

Brâncuși. Lume bună se adună la liturghia de-a-mpreună. Gătiți sunt de sărbătoare/ cu fețe importante, 

tare/ Sub policandre între oglinzi/ Interesanți, gălăgioși, dar blânzi/ de cuminecări noi, flămânzi/  

renumiți rapsozi cu cobze/ lume să le facă poze/reporterii, răspândaci de bine/ de-o fac cum se 

cuvine/poeți, istorici, scriitori/„savanți” cu descifrarea, salvatori/ Și... credincioșii spectatori.  

 

 Oficiantul arhitect, moderator select, artist și la clape, nimic să nu-i scape, în timpul cu ceas, pune 

cerințe cu referințe că aici, acuș, vorbim de Brâncuși, la aniversare pentru a sa născare. I-au înțeles 

mesaj, intrând în siaj, cavalul în cojocel, omul la violoncel, tânără fecioară-vioară, Măria de odinioară. 

Superba poezie, îmbrăcată-n ie, amintind desenul maestru, poem însuși, Marin Sorescu. 

 

 Te întrebi cu dreptate/ cu ce-ai rămas nepoate?! 

 

Cu jar , cu har divin, soprana (Ilinca Zamfir) 

Cu vocea-i vâlvă ne-a aprins coloana. 

O carmină coloană, cu romburi sacadate 

Se înălța în fondul sonorizat de clape (Cristian Ciomu) 

 

Era chiar miez de zi, de Făurar 

 silențios, tremur în buzunar 

Spunea că soarele cel mare 

Aprins-a, și el,  lumânare. 

 

A fost momentul unic rar 

Cum se întâmplă în altar 

Cel pomenit venise între noi 

Și ne-amintea de sfinți și de eroi. 

 



A venit cu timbrul corzilor omenești violoncelul să-i rostească în limbaj universal iubirea sărbătoritului 

Constantin Brâncuși, in 18 feb, 2018, numărând 142 de ani de la naștere (compoziție și interpretare 

Suchici). Dinspre tatăl, către fiica sa iubirea s-a făcut înstrunare de vioară și o melancolie a înserării ne-a 

dedat meditației. Apoi o superbă Humoresca ne-a reamintit că Brâncuși al nostru este al lumii întregi, cu 

adevărat un om universal. 

 

 

Au fost și guri mai slobode/ pe unii să-i îmbrobode./ Nu totu-i demonstrație/când cazi sedus de 

speculație! Afirmația care neagă/rar, poate și... dezleagă!  

 

Pe umăr plete-i curg ... lung 

Disursul lung, prea lung 

Prea redundant și cu sentințe 

Ne amintește trist de unele ședințe 

 

Să dai în brânci de-atăta brâncă 

Să ne impui ca pe-o poruncă: 

 Biserica potrivnica ansamblului?! 

E joc tardiv... hazardului!. 

 

Să nu-nțelegi pe Pavel și pe Petru, 

Universali creștini, cu sceptru 

Pentru  neamuri vechi, creștine, 

chiar cu temei celor divine? 

 

Îl contrazicea chiar pe Brâncuși, 

Genialul o spusese  însuși: 

Că cei în Dumnezeu când au văzut 

N-au cercetat și au crezut! 

 

 

De prea lung s-a lungit durata, iar teama de prelungiri și lovituri de penalitate ne-au adus iute cobzarul, 

să încheie abrupt, cum începuse (Ion Crețeanu, ca peste tot, ne întristase la momentul sărbătoresc cu ... 

Balada lui Brâncoveanu!). Acum, pro domo sua, în amintirea cobzarului care i-a insuflat meșteșugul și i-

a dat repertoriu, ne-a grăbit plecarea (unii plecaseră din timpul lungului discurs, despre toate, ale 

domnului Iovan  (etimologie, istorie, simbolistică, monarhie, religie, artă ș.a), la Galeriile de Artă. Nu 

departe de Muzeul de Artă, se vernisa, cu program anunțat, o expoziție de artă plastică. 

 

Ne-am înghițit mesajul pregătit, în numele Cercului de la Râmnic. În sala golită, de alt interes, mesajul 

își pierduse sensul. Fusese anunțat, în deschidere, dar prea tânguiala cu Brâncoveanu (prezent cu păcatul 

redundanței peste tot – la Mircea Eliade/Pitești; Anton Pann/Rm. Vâlcea; Rotonda plopilor aprinși/ Rm. 

Vâlcea etc.) , temele aplicate-prea simbolurilor!-, într-o reuniune aniversară cu altă menire (trăirea, ca o 

chemare între noi a sărbătoritului- în bună măsură provocată!), ne-a amintit că și mari simfonii au rămas 

neterminate... 

 

Mi-am rostit în gând, de două ori interior..., Mesajul: 

 

În frumoasa Oltenie a Oltului, prin care curge Jiul, aici în Craiova, capitala lui Mihai  care a dat semnul 

marii întregiri, în anul centenar de la marea izbândă, venim să vă aducem salutul nostru, în numele 

Cercului de la Râmnic: România Grădina Maicii Domnului, îndeplinindu-ne  misiunea pe care ne-am 

asumat-o : cinstirea patriei și a marilor ei personalități.  

 

Vă felicităm că onorați de câțiva ani, într-un eveniment public, pe Constantin Brâncuși și vă asigurăm de 

toată prețuirea noastră. În anul centenar vrem să amintim aici, onoratei asistențe, conexiunile lui 

Brâncuși și ale Craiovei cu Centenarul! 

 



1. Acum, mai bine de șase veacuri (17 Mai, 1395), pe Jiu , Mircea cel Bătrân, la Rovine, învingea 

pe Baiazid, într-o bătălie emblematică pentru istoria neamului românesc. Anul acesta este anul 

când am împlinit șase veacuri  de statornică veghe a lui Mircea, pe malul Oltului, la Cozia (31 

ian.1418); tot pe Jiu în sus, la podul de fier de la Târgu Jiu, acum peste o sută de ani, oltenii 

gorjeni, ai eroicului târg, vor fi dat măsura eroismului, cu efecte geopolitice în realizare Marii 

Uniri, căreia tot anul acesta îi serbăm CENTENARUL. 

2. Constantin Brâncuși, prezent acum la acest eveniment prin frumoasa noastră aniversare, a lăsat, 

împreună cu femeile gorjene (admirabil eroismul Ecaterinei Teodoroiu!), darul cel mare eroilor 

neamului: Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”. Să spunem tuturor despre acest dar, cu 

semnificație specială pentru români, dar și mărturie românească de apartenență la valorile de 

patrimoniu ale umanității. 

3. Pentru corecta descifrare a semnificaților, în slujba unității neamului, să facem din marea 

diversitate a semnificațiilor atribuite ansamblului, una coerentă pe înțelesul tuturor. 

4. În 1976, la centenarul nașterii lui Constantin Brâncuși, după marea eclipsă de sub sovietici, 

Brâncuși era cinstit cu o Carte-Omagiu, editată de revista Tribuna. Era restituit patriei artistul de 

cuprindere mondială, sincron doctrinei ateiste a unui realism șchiop. Azi, încă, taina creștină a 

culturii maestrului, este eludată pentru că nu ar răspunde, vezi Doamne!, cerințelor de imagine a 

lumii globale. 

5. De zece ani împreună, vâlceni și gorjeni, i-am dedict un parastas, pe 16 Martie, la una din 

mănăstirile Olteniei de sub Munte. S-a hotărât, după un periplu prin lăcașele de cult (Polovragi, 

Cămărășeasca, Hobița, Tismana, Cotmeana), ca loc statornicit de pomenire anuală să rămână 

Mănăstirea Lainici (la jumătatea drumului făcut de Coloana fără sfârșit, dintre Petroșani și Târgu 

Jiu) Anul acesta evenimentul are loc pe 17 Martie. (la data apariției acestui Buletin Informativ 

confirmăm realizarea, prin găzduirea Mânăstirii Lainici, căreia îi exprimăm aici mulțumirea 

noastră!) 

6. Brâncuși, opera sa, ni s-au dat nutririi firii noastre trăitoare. Să ne cuminecăm, prin gândul său 

explicit și prin contemplarea operei sale, până la înțelegere, a acelei taine care este și în noi și 

poate să erupă vâlvă a descoperirii, de noi înșine, precum focurile peste comorile din adâncuri.   

 

 

De din vale de Rovină carte scrisu-ți-am, grădină!, despre norii cu lumină. Pentru umbre tu ne iartă, 

păreri multe sunt în artă! 

 

Am privit din Palat, printr-o fereastră la iubirea alb-albastră. Theodor Aman privea verzui, bizar, spre 

gardul din vecinătate, unde o proiectată lucrare pentru... Brâncuși (Că doar învățase meseria la Craiova 

și cântase pe la Madona Dudu!) își așteaptă o nouă îmburuienare. M-a străfulgerat gândul că trăirea nu 

este numai festivismul lăudăroșeniei, ci dovada faptei care vorbește prin sine. Azi, aici, soprana, cavalul, 

violoncelul, vioara, pianina, poezia au fost autentice, iar Muzeul de Artă al Craiovei, un loc 

binecuvântat. Felicitări pentru tot ceea ce a fost bun! 

 

                        
 

 

 



                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Constantin Brâncuși a fost pomenit la Mănăstirea Lainici 

 

      Sâmbătă,17 martie, 2018. Pentru al treilea an, consecutiv, la Mănăstirea Lainici s-a 

oficiat parastasul lui Constantin Brâncuși -16 martie, 1957, fiind data când sculptorul va 

fi trecut în lumea drepților!-, omul genial care a dus românescul în universalitate. După 

căutările mai multor ani, într-un periplu pe la mănăstirile din Oltenia și Muntenia (într-un 

an, de Bunavestire, la Cotmeana  s-a oficiat un parastas comemorând acolo, de-a 

împreună, pe Brâncuși și pe Mircea Eliade!), evenimentul s-a statornicit la mănăstirea 

Lainici. La prima descindere a organizatorilor, în anul 2016, starețul mănăstirii, Ioachim 

Pârvulescu a constatat că aici este locul potrivit pomenirilor anuale. 

      În inima trecătorii Bumbești-Livezeni, acolo unde Jiul și-a tăiat calea între masivele 

Parâng și Vâlcan o mănăstire ține aprinsă candela credinței și este permanență în ruga sa 

către Dumnezeu, să ne ocrotească viața pe cale în respectul adevărului de noi înșine, 

dobândit de la părinții noștri, creștinați dintru-nceput. Hărnicia obștei de monahi se 

vădește în chipul frumos al lucrurilor așezate și mai ales în seninul privirilor și iubirea cu 

care ești întâmpinat. 

      Autocarele, în trecere pe vale, opresc permanent să dea trecătorilor un moment de 

liniște sufletească și regăsire personală. În dimineața acestei zile curtea mânăstirii se 

umpluse de copii. Un freamăt de minunare și curiozitate se revărsase printre cocărăii, 

vestind și ei primăvara. Aflăm că au venit aici, special, de la Drăgășani. O bună cuvință- 

bine îndrumată de conducătorii grupului, sigur dascălii lor!, inducea o pioșenie naivă. 

Gesturile mimetice, dar cu o solemnitate evidentă, întrebările și răspunsurile în șoaptă, 

semnul crucii, sărutarea icoanelor sunt dovezile unor exerciții sincere ale trăirii 

experimentate cu convingere. Aprind lumânări, scriu pomelnice, cumpără suveniruri, își 

fac fotografii pentru aducere aminte. La plecare drumul li se întretaie cu alt grup, care le 

ia locul. Ritualul noilor veniți pare aidoma cu al celor plecați. Locul impune un respect 

special și toate zburdălniciile se transformă în solemnitate și trăire minunată, credem, 

adânc lucrătoarea în firea tânără. 



      În această roire de tinerețe ne-am aflat, cei veniți pentru comemorarea lui Constantin 

Brâncuși, la împlinirea celor 61 de ani de la trecerea sa în veșnicie. În fața înnoitei 

biserici, cu trei cruci aurind cerul, ne-am adunat cei veniți cu rostul pomenirii. Gorjeni, 

vâlceni, hunedoreni, bănățeni, sibieni, argeșeni, bucureșteni – dintre cei cărora le vom fi 

descifrat locul sălășluirii!-, ne-am dedat la o înfrățire imediată, în așteptarea celor 

întârziați și a momentului oficierii parastasului. În ambianța sonoră a liturghiei, în plină 

desfășurare, grupul nostru a crescut continu. Organizatorii au venit cu gorjenii din 

Peștișani, Târgu Cărbunești, Târgu Jiu, Bumbești, Godinești, în rândurile lor cu primarii 

(Pestișani și Bumbești!). Numim aici câțiva oameni care au urnit, de multă vreme, 

pomenirea anuală a sculptorului : Ion Mocioi, Moise Bojincă, Ștefan Stăiculescu (între 

timp stabilit în Vâlcea!), pe cei ce slujesc în instituția „Centrul Brâncuși”: Adina 

Andrițoiu, Sorin Lory Buliga. Apar și cei din Petroșani, venind pe același drum pe care se 

va fi transportat piatra și romboedrele coloanei, neceasare realizării de către sculptor, la 

Târgu Jiu, a Ansamblului „Calea Eroilor” , dedicat eroismului din marea bătălie a … 

Jiului. Timișorenii sosiți și ei, ne vor fi amintit că generalul Ioan Dragalina, cu 

monumentul eroismului său în vecinătatea Mănăstirii Lainici, este bănățean din Caraș, și 

un simbol pentru eroismul acelei bătălii, căruia Brâncuși i-a conceput Ansamblul. Nu 

lipsesc nici reporterii înarmați cu camere de luat vederi, aparate de fotografiat și foarte 

multe întrebări. Adună cu sârg imagini, informații și sunt cu toți ochii pe eveniment să-l 

poată duce, autentic, în țara cea mare,  ca pe o posibilă mărturie că în anul centenar sunt 

atâtea feluri de-a ne arăta unitatea și acțiunea… împreună. 

      După liturghie s-a oficiat parastasul lui Constantin Brâncuși. Soborului, condus de 

starețul mănăstirii, i s-a adăugat și părintele Nicolae State-Burluși, venit special de la 

Râmnicu Vâlcea. Luările de cuvânt, din fața altarului, au urmat după o lungă expunere, 

lămuritoare, făcută asupra vieții și operei sculptorului de către eruditul stareț al mănăstirii 

care și-a asumat această datorie de onoare pentru marele român Constantin Brâncuși. 

Apoi profesorul Moise Bojincă va fi coordonat intervențiile celorlalți, pentru transmiterea 

mesajelor, conotarea evenimentului, adresarea mulțumirilor cuvenite organizatorilor, etc. 

Toate regiunile prezente, prin „ambasadorii” lor, au semnificat nesfârșirea iubirii lor 

pentru sculptorul comemorat. Timișorenii au purtat și mesajele, primite special, din 

Australia și Canada și ni le-au adeverit ca pe o dragostea universală, constatată și printr-o 

evidențiere statistică, de Ștefan Stăiculescu. Vâlcenii, reprezentând mai multe asociații 

(Forum, Seniorii, Cultul Eroilor, Cercul de la Râmnic) au mulțumit organizatorilor, și-au 

arătat permanenta disponibilitate întru cinstirea spiritului românesc, manifest prin marile 

sale personalități. 

      În plin calendar al anului centenar, în inima unei trecători, în locul unde eroismul își 

are monumentul și sfințenia este o stare accesibilă oamenilor, l-am pomenit pe Constantin 

Brâncuși. Acum, aici poetul Nicolae Dragoș va fi sintetizat importanța trăirii unor astfel 

de momente, pentru poporul nemuritor cum ne aflam și noi, încă, dar cu certitudinea unor 

șuvoaie tinere ce ne vor urma. Trăind duhul moștenit, cinstind mesagerii trimiși de 

Dumnezeu la soroc, dăinuim dincolo de timp, s-ar fi spus, cu alte cuvinte acolo.  

      A urmat agapa, într-o voroavă devălmașă, dar în armonia iubirii frățești. Parte dintre cei 

prezenți în fața altarului și la agapă au continuat mărturisirile la vernisarea a trei 

expoziții, în Sadu-Gorj, unde tema centenarului a predominat. În ceea ce ne privește, 

fiind aici în numele Cercului de la Râmnic, am închis rotundul cu două trecători. 

Dimineața, în inima trecătorii Jiului, țineam momentul de reculegere în fața 

monumentului ridicat generalului Ioan Dragalina, iar spre seară la Câineni, pe Valea 

Oltului, ne-am amintit de generalul David Praporgescu, lăngă monumentele care îi 



consemnează eroismul, de-o  parte și de alta a bătrânului Pons Vetus, arcuit peste un Olt 

tulbure și nervos, venind dinspre supărările secuiești. Depunem câteva mărturii, despre 

această pomenire specială și despre încercuirea noastră prin inima trecătorilor.  

 
 

                    
 

 

 

 

                  
 

            Monumentul lui Ion Dragalina/Lainici              Monumentul lui David Praporgescu/Câineni 

 

 



                 
 

                  Smârdarul din Ciucaș întru cinstirea sângelui vărsat  de batalioanele române în războiul 

reîntregirii. Un dar proaspăt adus de montaniarzii noștri, în 2018.             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTEM „Lotru” Voineasa 

 

      Catrene ecologice de… petrecanie*, pentru Lira „Vânturarița” – 

Govora, martie 2018 

 

Lira, lira,/Liru`, lirul/Time is money!/ Plătim … birul! 

Govori-vom! S-a cerut, se știe,/În ton jelit de petrecanie/ceva despre ecologie,/ 

poate-o spovedanie… 



1. Vacarm  asurzitor fac drujbele/Nu le opresc nici slujbele!/ Cugeta, 

murind pădurea:/„Ce omenie-avea securea!” 

2. Pădurar, gropar, nebunul/Marchează patru-n loc de unul/Ar da-o și mă-

sa dracu`,/Din „4 x 4”, de teren,… săracu`! 

3. Cheli-voi Domne, înc-un grui/Să fac traseu și orbului/ Cu drumuri largi 

și asfaltate,/ Turism cu mașini și gloate! (Mersul pe jos? Se-nțelege!/Dat 

să fie, afar`, prin lege!) 

4. Radarul pădurii?!/ E contra naturii!/Crește viteza? Crește și șpaga!/ Și… 

încrengătura, draga! (Prin dispariția crângului a crescut: 

încrengătura,/demagogia, impostura,/hoția și post-nomenclatura!) 

5. Să vă fie mai ușoară/vânturați ranița goală./Noi cărăm, încă, rucsacul/La 

fel de gol, și el, săracul! 

6. Plantăm unul, trecem zece/tăiem zece, mințim unul!/Minte sluga și 

stăpânul,/ năravu`-n vine, ne petrece! 

7. Au coborât urșii n-oraș/Să-și caute de hrană și sălaș./Adaugă și 

supărarea lor:/„mor!, mor!”, în cor, lângă popor! 

8. Distrugem jnepeniș pe creste/ Să fie asta-o bună veste?/„Pășunea-i bună, 

o vrea oaia!”/ Gândește adânc, ministrul Daea! (dar, când izvoru`-o să 

dispară/pe colții suri nici iarba n-o să crească/Pietre-n deșert, spinări o să 

apară./Mioara va-nțărca,  și stâna românească!) 

9. Fără vers/pe invers: Românul era fratele codrului și acesta îl apăra de 

dușmani, luându-l la sân. Acum ne-românul (un fel de ne-om!) este 

dușmanul pădurii, pe care o ascunde prin buzunarele  fără frontiere și 

adâncime! 

10. Se vrea un bilanț la CENTENAR!: Din codrul nostru legendar/ 

tăind barbar: secundă și hectar/Chelit-am cu pornire hoață/ o ditai țară 

„dodoloață”! 

 

Lira, lira,/liru, lirul/ Time is money!/ Dat-am birul! 

*petrecanie, cuvânt inspirat de prietenul George Țărnea – acum petrecut 
dincolo!- cel care participa la Voineasa, în anii`80, la Lira Vânturariței, 

organizată acolo . 



                                                              

 

 Bocet cântării cu de-a sila… 

                                  (la festivitatea de premiere, dintr-un 4. Martie, 2018!) 

 

Lume multă, cluburi multe./Să vă vadă?/Să v-asculte?/Să primească chiar insulte?/Cât 

poți răbda, tu !, festivitate?/Vechi năravuri, răposate? 

Cu temenele, lozinci și vorbe dulci/Nu poți lumea… s-o mai duci!/Diplome, daruri, chiar 

clondire/ Nu mai scot lumea din fire!/Cântarea, fosta, la comandă/Ascundea… să nu se 

vadă! 

Spunem de la obraz, fără de greș!/Mult gunoi e-acum sub preș!  

 

                                          Cântec de jurizare-absurdă 
 

(O spunem, nu de condamnare!/ sigur însă, de îndreptare!/Că…„ fie omul cât de prost/Mintea-i vine 

după post!” Avem nădejdea că după acest post al Paștelui totul se va mântui!) 

 

Lira, lirul... cu delirul/juriul fost-a crocodilul/Reptilă cu dinții: șapte!/Să muște, numai cu dreptate!/ 

Socoteala? Nu se potrivește!/Toți într-o gură sunt, firește!/Cu unul singur împotrivă,/Pierdut ești! Bun de 

colivă. 

 

                                         Democrația de... petrecanie 

 
Când mulți decid e democrație!/Cu o condiție: ei să știe!/Făr` de habar, când tu ști totul/ Demagogie îți 

este votul! 

 

                                       Cântec de evaluare sentimentală 
 

Când le notezi,... din experiență,/Mimând și multa competență,/Amicilor tăi, chiar de-o etate/ țintești 

desigur: reciprocitate! 

 

                                        Cântec de etică... șchioapă 
 

Regulamentul este ... lege!/Tot tu-l aplici, se înțelege!/La potrivnici le dai lecții,/ Aleșii-au dreptu` la 

excepții! 

 

 

 

 
   

 

 

 



             
 

 

 

 

                    
 

 

 

 

            

          
 

 

 

 

 

 

 
                                                                      
 



 

                                                                   Toate la vremea lor... 

 

                                    (mai altfel despre „Lira” Vânturariței-Govora, 2018!) 

 

      A fost odată, nu demult - când România se scutura de promoroaca siberiană și își 

revenea în firea ei - o epocă, numită de aur. Trecusem cu hotărâre hopul 1964 și apoi 

peste pericolul invaziei prietenilor, întru lagăr, din 1968. Scăpasem de chinga protectoare 

a tătucilor, dar eram încă prizonieri sistemului ateu care construia omul nou, într-un 

realism socialist, dar cu multe băgate sub preșul istoriei incomode. Se împrimăvărase 

oricum și nevoia consolidării redutei naționale cerea o altfel de arătură și o semănătură 

nouă. Sistemul de propagandă, materialist dialectic și culpabil pentru complicitatea 

epurării valorilor naționale autentice (vezi canal, temnițe, interzicere opere, personalități 

etc.), a găsit soulția care putea împinge lucrurile, către regăsirea nației, în comandamentul 

ateizării, însă. Ne-am apucat de cântat țara, în formă organizată, aproape cazonă. Era 

ordin... Cântarea României! Modelul invocat de Alecu Russo părea o soluție. Dar cu 

trimitere numai la fruntariile recunoscute, fără vreun sunet despre Bucovina, ori 

Basarabia. Oricum această cântare laică și-a făcut efectul în terapia regăsirii, după lunga 

boală. Despre istoria adevărată, de demult și de aproape? Nu era posibil! Dar despre 

Burebista și Dacia eternă? Totul era la ... liber. Atunci s-a declanșat... Daciada  în forma 

organizată  a sportului de masă care a făcut bine sănătății generale a românilor și 

performanțelor sportului românesc. Pentru cultivarea tradiției, după reorganizarea 

teritorială, pe bază de județe, au apărut Casele de Creație (conservare tradiție, artă 

populară, etc.). Se muncea pe întrecute în economie și -dincolo de un heirupism 

colectivist!-, averea țării creștea, iar un entuziasm tânăr era la vedere. Oamenii muncii, 

sindicalizați în masă, își refăceau forța de muncă în marile stațiuni ale sindicatelor. În 

vremea aceasta, cu primăvară mănoasă, au apărut Cluburile de turism, ca forme 

organizate, cu rol bine definit în peisajul istoric. Atunci au apărut și ...lirele, modelul 

inspiratorului Cenaclu Flacăra, fiind evident. Tema ecologică era în surdină, pentru că 

tăierea pădurilor se făcea prin politică de stat. Ce au mai chelit munții Vâlcii, pentru ca 

întreprinderea locală de exploatare să ia titlul de Erou al Muncii Socialiste!(un studiu 

solicitat pentru evaluarea hidaulicității bazinului Lotru, spunea că defrișările au condus la 

o scădere a acesteia, cu 25% la sută!). Și ce concurență acerbă avea întreprinderea 

vâlceană, cu cea similară pentru defrișarea codrilor Sucevei! Să uităm rolul organizației 

politice, de tineret, în aceste constituiri de cluburi? Scopului educativ-formativ, întru 

dragostea de natură nu avem a-i contesta nimic. La vremea aceea toate erau bine dirijate, 

de un centru unic de comandă care își făcea funcția în geo-politica lumii, nu fără câștigul 

regăsirii noastre, ca nație în sine, în ochii lumii!  

 

      Dar timpul a trecut și a adus cu el schimbări dramatice – cum sunt toate revoluțile 

iscate în curtea oamenilor, ca din senin! Unicitățile s-au făcut toate țăndări! Mai mulți 

dirijori, mai multe orchestre, mai multe propagande, mai multe sindicate, mai multe 

bugete, mai multe interese... Peste toate acestea ideea națională, trecută din nou la index, 

pentru alt soi de internaționalism, mai albastru, și alt fel de uniune..., mai europeană!, un 

alt pact militar, după cel de la Varșovia, față de care luasem distanță și nu scoteam trupele 

în afara granițelor proprii. După 1989 a început să bată, o bună perioadă de timp , nu 

Crivățul de la Răsărit, ci Traistă Goală, dinspre Occident (vezi neputința atragerii 

fondurilor!). 



 

       Averea sindicatului s-a făcut fărâme, și mândrele stațiuni, cu bună tradiție înainte 

(Voineasa, Olănești, Govora, Herculane, Sângeorz, ș.a) au încăput pe mâna celebrilor 

„băieți deștepți”, sindicaliști de ocazie și în complicități politice, care le-au pus pe 

năsălie, că pier în peisaj cu perfuzile pe ele cu tot ( a se vedea condițile actuale oferite de 

hotel „Lotru”- Voineasa, „Parâng”- Olănești și chiar locația unde s-a promovat turismul, 

la lira în discuție: „Oltenia”- Govora. Ceea ce s-a păstrat de demult este spiritul tânăr al 

iubitorilor de munte, nostalgia acestora după anii lor frumoși, trăiți departe de tumultul 

cenzurilor, în aerul tare al înălțimilor. Mulții tineri de ieri sunt astăzi veterani! Nu prea 

mai remarcăm, decât sporadic, urmașii să le ducă pasiunea mai departe, într-un mediu 

mai ostil, mai agresat și în concurență cu alte provocări facile. În acest context istoric  

vorbim aici despre „lira” Vânturariței, organizată în perioada 2-4 Martie la Govora 

(gazdă fiindu-i hotel Oltenia, din fosta avere sindicală!). Am amânat deliberat concluzile 

asupra evenimentului, să se poată decanta lucrurile și să putem evalua, fără patimă, cele 

întâmplate. Dialogurile iscate, on line, pe internet, ne-au ajutat să luăm temperatura celor 

implicați și să le citim evaluarea propriei reușite organizatorice. Analiza aceasta se 

întemeiază pe mai multe evenimente, organizate de cluburile de turism. La „Lirele” 

Vânturariței din 2017 (Olănești), și 2018, (Govora) am fost participant direct, iar la 

„festivalurile muntelui”, organizate  de CTEM Lotru Voineasa, am fost prezent. 

Observații critice, privind condițile de organizare de la Voineasa, au fost făcute publice 

într-un articol de atitudine :„ S.O.S Voineasa!” Concluzile noastre nu sunt reproșuri 

aduse, cuiva anume, ci constatarea unei stări de fapt, comună vremii de azi, pe care nu o 

vom depăși decât prin atitudine. Să nu ne facem că nu vedem! Să nu menajăm ca să nu 

părem cârcotași! Să nu se creadă că ne căutăm interesele proprii! Să nu deranjăm prietenii 

vechi, pentru aparentele lucruri minore! Pot fi îndemnuri la suficiența moștenită și pentru 

o inerție, venind de foarte departe. 

 

      Spuneam că marea reușită, pentru care clubul „Vânturarița” a fost felicitat, este că a 

reușit să adune atâtea cluburi prestigioase din toată țara. Da. Cluburile există prin 

mulții veterani și din ce în ce mai puținii tineri. Cluburile au notorietate, își asumă locul 

de unde vin, au repertoriu și o prezență pe scenă în tradiția „brigăzilor” de odinioară. 

Capul de afiș îl ține purtătorul chitarei (vezi chiar marele premiu!), în buna tradiție a 

folkiștilor. Partea umoristică, transferată de la jocurile de cabană, pe scenă devine o 

improvizație de prost gust. (bancuri răsuflate, adaptate nefericit, uneori în limbaj 

licențios!). Credem că și spectacolului din concurs, în totalitatea lui, i s-ar impune o temă, 

care să slujească scopul declarat al evenimentului (parcă... promovarea turismului 

montan!). Când spectacolul se desfășoară într-o sală elegantă –precum cinematograful 

din Govora!-, participanții să nu se creadă în poiană, cu băutura la vedere, cu țigările 

(electronice) în gură, și într-o hârjoneală deranjantă, în total dispreț pentru cel de pe 

scenă! Sau vrem să transmitem semnalul, celor nou veniți, că montaniarzilor li se permite 

în societate, ca în pădure?  Felicităm tenacitatea primarului, care a fost prezent la 

evenimentele ocazionate de „liră”, inclusiv la spectacolul de aproape patru ore, fără 

întrerupere, cât și pentru mesajul său adresat turiștilor de ocazie, veniți la Govora. O 

facem constatând, altă implicare a autorității locale, față de cele întâmplate la Voineasa, 

în noiembrie 2017. 

 

      Întrunirea unor cluburi, din toată țara, pentru a transmite un mesaj, util promovării 

turismului montan, se impunea valorificată, pe măsura eforturilor organizatorice ale 



gazdelor (pe care le remarcăm și le subliniem!), cât și ale participanților, veniți de 

departe pe cheltuială proprie, fără vreo susținere din partea beneficiarilor direcți ai 

relansării turismului, de orice fel.  Credem că fără transmiterea mesajului, dincolo de 

cercul imediat (tot mai restrâns!) eforturile nu compensează efectele finale și devin fără 

eficiență. Pentru cercul interior satisfacția participanților are efectul liantului care ține 

coeziunea, atât de necesară  grupului. Aceasta-i cauza nemulțumirii noastre față de un 

juriu ad-hoc, față de ambiguitatea regulamentului și neaplicarea clauzelor acestuia. (vom 

preciza câteva, acestea fiindu-ne cerute!). Supărarea exprimată de majoritatea cluburilor - 

excepție făcând laureatele!-, ne spune că evenimentul a șubrezit coeziunea și că  trebuie 

făcut ceva pentru a nu se pierde unitatea. Probabil claritatea regulamentelor și creșterea 

expertizei juraților, ar restabili încrederea pierdută! Pentru comunicarea în afara cercului 

vectorii media (locali, regionali, naționali) au lipsit. Să nu se fi avut în vedere necesitatea 

recepționării evenimentului și difuzarea lui, pentru amplificarea impactului dorit?  

 

      Avem convingerea că iubirea pentru munte, natură în general, ne va deschide ochii și 

asupra suferințelor provocate de nesăbuința și lăcomia oamenilor și vom deveni o 

atitudine în spațiul public. Că putem să ne găsim satisfacții și din promovarea unui civism 

activ în apărarea naturii. Putem  să ne exprimăm iubirea, acea carmen patriae, dar să nu 

cădem în festivismul gratuit, revolut. Putem să ne cultivăm mândria de români, satisfacția 

depășirii proprilor limite, să arătăm chipul frumos al locurilor cutreierate, nu ne oprește 

nimeni!, dar să nu observăm agresiunea la care este supusă natura, serviciile sub 

standarde ale turismului românesc, lipsa educației ecologice, neaplicarea fermă a 

legilor..., ne pune în situația proverbului: „țara moare de tătari, lelea pune lăutari!” 

Credem că mesajele cluburilor noastre trebuie să vizeze, nu promovarea turismului 

oricum (ciorbă sindicalistă, reîncălzită, în ruinele moștenite!), ci solicitarea unor noi 

standarde de calitate, un comportament adecvat în natură, punându-ne la dispoziție 

experiența de-o viață și formând ștafeta următoare. 

      Nu doream să intrăm în amănuntele legate de desfășurarea „lirei”, dar  la observațiile 

făcute on line am observat nedumerirea organizatorilor, chiar iritarea, când ne-am 

exprimat, privind neclaritatea regulamentului, interpretarea lui, tocmai de ei (denaturând 

spiritul competiției și producând supărările invocate mai sus!). „Afiș ecologic sau 

machetă tridimensională...” Una ori alta? Dacă sunt ambele în concurs, pe care o jurizați? 

Nu dați o șansă în plus celor care ... joacă la dublu?; „Sleidshow...” Adică fotografii 

tematice... pe fond muzical? Ce ne facem cu clipurile filmate? Sunt descalificate? „Proba 

culturală cu cel puțin doi membrii de la același club...” Nu s-a precizat dacă este 

orientativă...! „Proba culturală cu trei cântece, un moment umoristic și o poezie...” Nu s-a 

precizat că este o condiție minimală, cum lasă să se înțeleagă regulamentul?! De aici 

prelungirea prezentării tuturor, la patru ore, cu dezavantaj, firesc, pentru ultimii intrați în 

concurs. Nicio prevedere, privind eventualele contestații! Păstrăm arhiva foto, cu 

expozițiile de anul trecut, de la Olănești, și putem arăta poze... „reîncălzite” și pentru... 

Govora (?!). Prezentarea unor machete, pregătite pentru alte evenimente, mi se pare o 

improvizație acceptată și lipsă de respect pentru un eveniment care își are propria sa 

identitate. 

 

Credem că este timpul să ne sincronizăm altui mers, altor criterii de valoare, pentru că 

ceea ce am exersat cândva și-a trăit traiul. Să ne respectăm valorile moștenite, dar să le 

dăm straiele cele noi. În anul centenar, trecut neobservat de eveniment, putem lua un nou 

start în folosul tuturor! 



 

Cu ocazia zilei de 8 Martie omagiem... Mama.  

 
Catrene inspirate din poemele lui Grigore Vieru 

                      – volumul „Rugăciune pentru MAMA” Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1994 - 

 

Comoara 
În graiul hramului mă rog, să fim în rând cu lumea! 
Duminica mă rog, și-n șirul zilelor ce-ncepe lunea… 

A venit un duh și-a spus: „Dumnezeu de sus i-a dat iubirii cânt!”: 

„Limba Română, limba voastră, Fie-vă cuvânt!” 

 

Eminescu 

 

Neam român! Ne-am ales cu domnul Eminescu, 
Floare de latinitate suntem în cuvânt și-n toate! 

 Sub un cer de stele ludice, 

Nemărginita iubire, să ne judece! 
 

Răsai- Tricolor 

 

Stelele-mi par merele-cuvinte, purpurii pe ram. 
Văile, rânduri scrise, ca spicele de aur pline. 

Aievea sunt? Mă tot miram și iar miram: 

Ce scris latin, pe limpeziri senine ! 
 

Făptura mamei 

 
Ușoară, duh, maică ușoară 

Între ceruri și-n pământ! 

În priviri ca o icoană 

Pe sub ierburi: pământ sfânt! 
 

În limba ta 

 
În limba ta ți-e dor de mama, 

În limba ta te poți opri din plâns, 

În limba ta doar, poți da sama, 

În limba ta dai vieții curs! 
 

Autobiografică 

 
Mama mea viață-ntreagă 

Se străvede sub scântei 

Mi-a rămas atât de dragă 
Eu o port: e-n ochii mei! 

 

 

Cântec… pentru țesătoare 
 

Pe mama o revăd adesea, trudind! 

Fu cântecul meu de leagăn și alint. 
Cu palmele crăpate, mereu de catifea 

Țesea-nflorate scoarțe, cu drag   mă mângâia! 

 

De unde 

 

De unde ști, mamă! Cum arătai tânără? 

Când pic de răgaz pentru tine n-aveai? 
Acuma știu! Dorul ce stâmpără,  



Eram eu, copliu-ți drag ce îl priveai! 
 

Buzele Mamei (sub brazdă) 

 
O rană tăcută, mereu, 

Mormântul tatălui meu! 

Sub piatra cea grea 
Sărutul se va-nchega! 

 

Mâinile Mamei 

 
Vin zorii noaptea s-o destrame 

Pe fruntea-mi… degetele mamei, 

Apoi mâna, spre seară, pe creștet 
Mi-anunță amurgul  albit, veșted. 

 

 

 

 

 

Părul Mamei 
 

Albește în părul tău, mamă,  

Varul casei, demult dăruit! 
Albește în părul meu, pai înnoit, 

Varul, varului tău, însutit! 

 

Pâinea Mamei 
 

Mama sta în genunchi să frământe ruga și-aluatul 

Și roagă pe Tatăl: „O tu, luminate de taină, cuptorule de copt,- 
Coboară din cer, întru ființarea noastră: pâine de casă, 

În toate zilele pune-o pe masă, pune-o pe masă, pune-o pe masă!” 

 

Nopțile Mamei 

 

Chin al nesomnului meu și al lumii 

Glas rugăciunii grijilor humii 
Aduni până-n zori spaima-mi și tina 

Veghe de sfânt îți este hodina! 

 
 

Tăcerea Mamei 

 
Tăcută ca piatra ești, draga mea mamă 

Ca frunza, ca iarba, verde maramă, 

Ca steaua în cer chipu-ți străluce 

și dulce mi-e gândul ce-n mine te-aduce!  
 

Cuvântul „Mama” 

 
Pruncii îl silabisesc ca pe-o izbândă! 

Bătrânii îl visează în dor cu dobândă! 

Bolnavi-l rostesc să le fie de leac! 

O, Mamă! O, Mamă! Neuitare în veac… 
 

Izvorul Mamei 

 
Suflet sună, gând aude 

De izvor cu val de bine 

Curge lapte, mier-n unde 



Doină crește, dor tot vine! 
 

Steaua Mamei 

 
Arde, mamă, alba-ți stea 

Încât semeni azi cu ea. 

Lumina-ți vrem din tot ce-i sfânt 
Pe fața-mi, fața-ți, pe pământ! 

 

 

Mica Baladă 
 

Am început zidirea și eu, ca Manole 

Și le-am chemat la mine pe toate: Maria-zurlia, Roxana-năzdrăvana! 
Pe Alecsandrina, Zmaranda, pe Ioana… nu le-am mai chemat: 

Din străvremuri fuseseră, demult, zidite în mine! 

 
 

 

 

 
(Răspuns la) Ghicitoare fără sfârși 

Nemărginirea e sufletul mamei! 

Dulceața sărutului buzele ei! 
Spice de aur brațele ei ce m-au ridicat în soare! 

Stele din cer, ochii ei pe care-i caut seara! 

 

Mamă, tu ești… 
 

Mamă, Tu ești patria mea! 

Prin care curg ploi de lapte și miere… 
Tu ești patria mea, steag, zvâcnind ca inima 

În  leagănul ca o grădină a celor născute din tine! 

 

Rugă 

 

Doamne! Acestei frumoase femei 

Rogu-te! Bucură-i sânii cu lapte! 
Dă-i gingășia fructului ei! 

Adă-i norocul de mamă, aproape! 

 

Ai două inimi, Mamă 

 

Ai două inimi, mamă! 
Se văd în ochi-ți doi 

Izvoare de lumini adânci 

Din sâni-ți pentru prunci! 

 

Cântec de leagăn pentru Mama 

 

Dormi-adormi, măicuță dragă 
În culcuș sub piatra neagră! 

Vântu-n candele clătine, 

Clopotele cu stamine! 

 

 Ars Poetica 

 

Pe frunte cu spicele albe ale părului mamei! 
Cu spicul fierbinte la piept al lacrimei tale, iubito! 

Și cele roșii, arzând înspicate de sângele meu… 

Lumineze-ne muza ne-nțelesului, încă! 



 

                          
  

                       
 
 

 

 

 

                                                         Lupa Capitolină, la Râmnicu Vâlcea? 

 

 

     Anul 2018 îl trăim, încercând bilanțul unui veac, de la un eveniment astral al istoriei mult 

încercatului nostru popor. În 1918, după marile suferințe ale unui război mondial în care românii au dat 

tributul de sânge, o mare adunare plebiscitară va fi hotărât, la 1 Decembrie, unirea Transilvaniei (Banat, 

Crisana, Sătmar, Maramureș, Ardeal) cu Regatul România, după ce pe 27 martie 1918, Basarabia – într-

un context geopolitic favorabil!- revenea la trupul țării. În legătură cu acest eveniment, foarte important 

pentru marea unire, bilanțul ocazionat de Arhiepiscopia Râmnicului, în 7 martie, 2018, ne-a prilejuit 

multe luminări ale lungului proces istoric care va fi încununat marea unire. 



 

      Am primit inspiratul cuvânt, adresat acolo de Arhiepiscopul Dr. Varsanufie (prin  moderatorul 

evenimentului, dr. Ștefan Zară!), sinteză a unui proces istoric care scotea în evidență temeiurile 

coeziunii unui popor risipit prin imperii potrivnice: credința adevărată primită de la apostolii 

întemeietori ai creștinismului: Andrei și Filip, de-a împreună cu limba moștenită din strămoși. 

Simpozionul, dedicat revenirii Basarabiei la trupul țării, a fost onorat de istorici de mare prestigiu. 

Istoricul Ioan Scurtu ne-a luminat asupra procesului istoric și a evoluției scenei geo-politice, pornind de 

la revoluția franceză (1789). A insistat asupra revoluției europene, din 1848, când s-a născut un program 

politic de regăsire națională (în spiritul secolului națiunilor!). Mica Unire (1859), războiul de 

independență, pacea de la Berlin (1878) - momente cu efecte fericite, căpătau logica și înțelesul 

nespecialistului. Ce anume a determinat marile puteri să identifice un popor, la mult disputata Dunăre de 

jos? Insula de latinitate, într-o mare slavă, își găsise afirmarea unei identăți minunate, în interesul marii 

Franțe, care ne va fi adoptat soră în aceeași gintă latină. Marca acestei identități-întru nobila latinitate!- 

a fost bine demonstrată de oamenii de cultură ai vremii, cultivați prin marile centre culturale europene 

(tinerii noștri la Paris învață!), dar și de reputate personalități franceze, - care vor fi pus umărul alături 

de intelectualii români!- : Julles Michelet, Jean Alexandre Vaillant, Edgar Quinet etc. 

      Ideea latinității* se va fi pus în conflict cu idea dacistă, care revendicând hotarele vetrei mari a 

Daciei, punea sub semnul îndoielii cucerirea romană a întregului și impunerea ex-abrupto a unei limbi 

noi. Acest curent avansează teoria unei latinități mai vechi decât cucerirea romană, uneori faptul că 

limba dacică ar fi inspirat limba celor veniți din Latium. Nu se pun de accord asupra unui fond comun 

(substratul indo-european!) care va fi lucrat temeinic la evoluția unor ramuri lingvistice crescute în 

condiții de… sol și vremuri diferite, ba chiar folosind noi tehnologii de… însămânțare creștere, rapid 

insinuate noutate , prin colosala forță de impunere! (vezi anexele cu hartile Europei politice în cele două 

milenii creștine – din veac, în veac!). Două idei, cu adevărul lor nedescifrat, acționau contradictoriu 

pentru împlinirea programului.  

      Limba noastră, latinitate vie, este graiul românilor de la Nistru pân` la Tisa, lucru incontestabil și pe 

vremea lui Dimitrie Cantemir, cel care ne dădea… Descriptio Moldaviae. Vatra cea mare, între imperii 

potrivnice, nu putea să se reîntregească decât prin slăbirea imperiilor și creșterea conștiinței de neam și a 

voinței de autodeterminare. Să nu ne erodăm, prin propria noastră ceartă internă, coloanele identitare : 

latinitate și fruntarii. 

 

      Am luat drept pretext Simpozionul, unde s-au spus lucruri foarte interesante, bazate pe documente, 

tocmai pentru a face apelul la împăcarea, în Râmnic, a două curente radicale: dacismul, care este supărat 

pe cuceritorul roman (inclusiv pe cuceritorul Traian!) și curentul Latinist (cel oficial!) dar care nu dă o 

notă dominantă substratului traco-getic, numai pentru a nu fi de acord cu „dacomanii”! 

       În Râmnic există Calea lui Traian care se continuă pe Valea Oltului (pe acolo pe unde romanii își 

făcuseră drum apărat de castre: Transalutanus!). Există și Bustul lui Traian în fața Arhiepiscopiei. Pe 

această cale s-a propus ridicarea unui monument symbol al latinității noastre: Lupa Capitolină. Să se 

ridice în anul CENTENAR să fie de bun augur veacurilor viitoare. 

 

      Există și strada Decebal care se intersectează cu strada Republicii și acolo se poate ridica un 

monument… pentru lupul dacic (Burebista, Decebal). 

 

      Dacă am observa (speculativ, desigur!) că Vâlcea-Vulcus, este un toponim legat de lup (v. Ținutul 

Lupului)! Punerea împreună în același oraș, în același timp, a lupului dacic (apărător, se spune, a nouă 

hotare!) cu lupoaica-care mamă fiind, ne dă limba!-  am da semnul de împăcare între cele două,  

symbolic desigur: hotarelor neamului cu strămoșii, și  a limbii dată de mamă! Există la poalele cetății 

Devei statuia lui Decebal care are pe soclu basorelieful cu… lupa capitolină, semnul că cele două nu se 

excud și împreună sunt o… cetate a unității! (vezi foto!) 

 

      Am folosit prilejul simpozionului și am adresat domnului istoric Ioan Scurtu, în prezența tuturor 

referenților, dar și a multor forumiști locali, prezenți, întrebarea: dacă este oportună ridicare unui 

monument dedicat Lupei Capitoline? Răspunsul a venit instantaneu: este o idée bună! Credem că o 

dezbatere publică, un concurs de proiecte, o colectă publică, pot fi angajate, pentru ca decizia celor 

îndrituiți să o ia să aibă susținere, iar noi vâlcenii, să dăm orașului, în anul centenar, două simboluri care 

să ne înnobileze! 



 

                    
 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Iași - Palatul Culturii, emblemă a continuității seculare  

 

        În anul acesta, 2018, împlinind veacul de la marea reîntregire a vetrei neamului 

românesc, seniorii vâlceni au trecut, ca într-un adevărat pelerinaj, prin locurile de 

cinstirea eroismului românilor. Ne-am minunat, ne-am închinat, ne-am readus aminte, ori 

vom fi aflat neștiutele atâtor fapte demne de perpetuă pomenire. Multe și interesante ne-

au fost cele (re)văzute! Ne-am așezat temeinic în municipiul Iași, capitală vrednică a 

Moldovei din vremea lui Alexandru Lăpușneanu și chiar a Regatului România, în vremea 

refugiului, dintre 1916-1818, să cercetăm pe îndelete cele demult auzite, citite, povestite 

și să ne împropriem, cu cele ale simțurilor, de adevărul pipăitului. Ochii văd, inima crede 

și aceasta bate altfel căldura sentimentului, dând iubirii marea forță a legământului.  

 

      Iată-ne! „Cu Iașii mânâ-n mână”, după cum se vor fi pronunțat Constantin Ostap și 

Ion Mitican, autorii unei cărți de prezentare a marelui municipiu moldav. Pașii noștri îl 

iau în cercetare, îndrumați de colegii trecuți pe aici la studii înalte. Locurile toate au 

multe de povestit. Este imposibil de cuprins semnificantul, trecând doar ca prin fața unor 



tablouri dintr-o expoziție. Grupul cel mare se rupe, în mod necesar, după afinitățile 

cultivate de profesie și gusturi. Doar la Palatul Culturii ne-am aflat in corpore, însă în 

interiorul său (cu patru muzee și expoziții tematice!) coeziunea s-a volatilizat spontan. 

Pentru aducerea aminte a descinderii noastre în dulcele târg al Ieșilor vom face o trecere 

în revistă a istoriei acestui loc care, din 1434, va fi găzduit vreun palat.  

 

      Palatul Culturii din Iași este simbolul orașului. Pe locul în care este așezat 

documentele atestă prezența Palatului Domnesc, pe când Iașul încă nu devenise capitală 

Moldovei, prin 1434, adică cu 32 de ani înainte de înscăunarea, la Suceava, a lui Ștefan 

cel Mare (1457-1504). Curțile domnești au căzut sub para focului, pus de potrivnici, ori 

de supraîncălzirea în iernile aspre, de multe ori: 1460, 1491, 1513, 1622, 1624, 1650, 

1725, 1753, 1784. După acest an palatul a rămas pustit și dărâmat până în 1806, când  

este reconstruit de domnitorul Alexandru Moruzi. Dar incendiul din 19 iulie, 1827, când 

au ars două treimi din oraș, îl pune din nou la pământ. Este refăcut în timpul domniei lui 

Mihail Sturza, devenind, din 1843, Palatul Ocârmuirii. Un nou incendiu, ultimul, din 13 

ianuarie 1880, distruge parțial palatul, care va fi refăcut între 1880-1883. După refacere 

este constatat neîncăpător pentru problemele administrative cerute de un stat care se 

modernizase instituțional. În 21 octombrie, 1897, prezent la inaugurarea noii clădiri a 

Universității din Iași, Regele Carol I promite realizarea unei clădiri dedicate exclusiv 

justiției. Jurnalul local ieșean, OPINIA, din 22 octombrie, 1897, consemna: „… la 

recepțiunea de ieri, Majestatea Sa Regele a făgăduit magistraților că va stărui să se 

construiască un Palat al Justiției la Iași, pentru că cel actual este strâmt și întunecat…” 

Palatul vechi va dăinui până în 1906, când va fi demolat să se poată lansa în execuție o 

nouă construcție, propusă în mai multe proiecte arhitectonice. După mai multe tatonări 

procedurale este acceptat proiectul propus de arhitectul Ioan D. Berindey (1871-1928). 

Lucrările sunt mult întârziate de izbucnirea primului război mondial și de lipsa resurselor 

financiare. Palatul, cu prima lui denumire oficială de Palat de Justiție  este inaugurat în 

ziua de 11 octombrie 1925, evenimentul fiind, prin prezența marilor personalități ale 

Regatului România, excepțional. S-au aflat la fața locului, simultan : familia regală 

(regale Ferdinand, regina Maria, prințul Carol și prințesa Ileana), primul ministru Ion I.C. 

Brătianu cu membrii guvernului, patriarhul României Miron Cristea ( Primul patriarh - de 

curând fiind instituit rangul de Patriarhie bisericii noastre naționale!), mitropolitul Pimen 

al Moldovei și Sucevei. Actul constitutiv (în copie) poate fi văzut, el fiind exponată a 

Muzeului de Istorie, în complexul muzeal „Moldova”, găzduit de palatul în discuție. 

Palatul de Justiție/Palat Administrativ nu își va fi sfârșit patimile. La intrarea în Iași a 

Armatei Roșii, iulie 1944, palatul este eliberat de arhiva sa, despre care nu se mai știe 

nimic, zvonurile spunând că va fi fost dată focului, ca nouă metodă a inamicul de-a 

cuceri, ocultând adevărul. Din 1958, Curțile Domnești-Palatul Domnesc-Palatul 

Ocârmuirii-Palatul Administrativ-Palatul Justiției va deveni oficial : Palatul Culturii. În 

ultimii ani el a beneficiat de ample lucrări de restaurare și își arată chipul frumos, cu 

adevărat o bijuterie, ce se revendică symbol al marelui oraș. 

 

      Ca despre toate marile edificii părerile personalităților vremurilor au fost 

contradictorii. Ele au mers de la negarea totală – precum în cazul „Casei Poporului” 

construită în timpul hulitei Epoci de Aur!- până la constatarea frumuseții absolute a 

edificiului și a neîntrecutei măestrii a arhitectului, școlit la Paris în rafinamentul care 

îmbina modelul clasic cu tendința modernității. Nicolae Iorga – în moda tuturor 

timpurilor, de-a-l considera referința-model în toate domenile!- este dezamăgit : 



„…Oribil palat, care este o copie stupidă a Palatului de Justiție din Paris, încercare 

neizbutită a unui architect plagiator…”.  Părerea istoricului, asupra proiectului ce urma să 

fie pus în lucru, era în concordanță cu cea a unui arhitect… „din capitală”, publicată în 

Evenimentul , din 26 septembrie , 1907” :  „Impresia pe care ne-a lăsat-o privind această 

fațadă este cea a unui Reichstang, mai mult decât a unui palat de justiție (…) Intrarea 

dinspre piață, acel fronton medieval într-o clădire în stilul Renașterii (este) o grosolănie 

arhitectonică…”. Partizanii proiectului, pentru că a fost și atunci o luptă acerbă pentru 

câștigarea concursului, influențe politice, vor fi spus, după inaugurarea din 1925 : „… 

Palatul de Justiție și Administrativ din Iași este o bijuterie ieșită din fantezia lui 

(Berindey) de poet visător, un giuvaer plin de măreție și eleganță cuceritoare. Acest 

minunat așezământ al celei mai cuminți zeițe  va vorbi veacurilor viitoare de artistul care 

și-a pus tot ce a avut mai nobil , mai sfânt și  mai cald în înfiriparea lui (…) Iașul a avut 

fericita soartă ca să aibă cea mai frumoasă, cea mai măreață, cea mai bine închegată și 

cea mai cu gust alcătuire arhitectonică a acestui așa de binecuvântat de Dumnezeu 

artist…”. Peste timpul care decantează teza și antiteza, a dat sentința un… George 

Călinescu, exprimată în 1957 : „…Văzut de sus de departe, dispre strada Ștefan cel Mare, 

Palatul Culturii, pe locul fostei curți domnești, tulbură spiritual ca și Westminsterul, atât 

de mare este mirajul local. De alfel, palatul în stil gotic, cu un turn feudal cu orologii în 

centru, este foarte frumos și hrănește ingenious iluzia colosalității”. 

 

      Astăzi, Palatul Culturii, pregătit pentru obținerea investiturii municipiului Iasi  drept 

Capitală Culturală a Europei, pentru 2021 (concurs câștigat de municipiul Timișoara!), 

domină marele bulevard, Ștefan cel Mare, având chiar în fața intrării principale, în 

dreptul turnului central cu marele orologiu, pe domnul Ștefan cel Mare. Statuia sa 

ecvestră, dezvelită în 1883, doinește și ea... istoria. Fericită confluență a veacurilor! În 

fața celui mai mare palat, ridicat pe locul unei seculare curți domnești domină, 

emblematic, Ștefan cel Mare, mare symbol al eroismului, cu marca a două mari bătălii 

câștigate, puse basoreliefuri pe soclul monumentului: Vaslui 1475, Codrii Cosminului  

1487. La trecerea noastră – a seniorilor vâlceni!- afluența vizitatorilor, în cele patru 

muzee găzduite, era în creștere. Public de toate vârstele și naționalitățile, semn că palatul 

are acel farmec și acel vino-n coace. Ca un dar special, ocazionat de anul centenar, 

expoziția dedicată Reginei Maria, ne reține în mod special atenția. Nu uităm că regina va 

fi fost martora inaugurării palatului și că a patronat (și încă dă numele!) Cultul Eroilor. 

Trecusem și pe la Mausoleul de la Mărășești și îi constatasem implicarea și acolo. 

Remarcabilă, de maxim interes, este  prezentarea culturii cucuteni. Câteva filme, foarte 

inspirate, ne prezintă preocupările științei pentru dezlegarea unor întrebări rămase fără 

răspunsuri. Nu ne refuzăm - e adevărat, în fuga mare!- nici colecțiile muzeelor de artă, 

etnografie, știință și tehnică. Știam că Iașul mai găzduiește încă vreo 12 muzee literare 

care ne așteptau și în plus: Biblioteca, Parcul Copou, Teatrul, Universitatea, Trei Ierarhi, 

Golia, Mitropolia și multe alte locuri emblematice, pentru o mare metropolă a României.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     
 

                                                                                     
 

      
 

     
 

 

 

 



 

 

      
 

      
 

      
 

      
 



 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Clubul de Turism Ecologic Montan  „LOTRU” 

Voineasa,  Jud. VÂLCEA 

 

   
 

Salutăm   a XIX-a ediție a…  Festivalului Național (concurs) cu Tematică Turistică 

 

„ LIRA   LITORALULUI” din   27 iunie - 1 iulie, 2018   

               VENUS-CAP AURORA 

 
Să fim împreună în anul centenar, întru botez, pentru 

alte veacuri ale românilor în vatra lor, de la munte, la 

marea cea mare! 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        
 

 

      
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Clubul de Turism Ecologic Montan „LOTRU”- Voineasa                             

 

 

      Se dedică celei de-a XIX-a ediție,  

            LIRA   LITORALULUI,                                                                

Venus-Cap Aurora, 27 iunie - 1 iulie, 2018  
 

 

La vremuri tulburi cu zâzanie 

Când totul fulgeră și tună 

Petrecerea-I de petrecanie 

Haz de necaz, trăită împreună! 

 

 

  George Țărnea, un mare iubitor al LIRELOR Carpatine,  ne-a dăruit cândva, prin 2005, volumul 

său cu … Câtece de petrecanie. În semn de omagiu aducem ofrandă câteva catrene tematice… de 

petrecanie: 

 

1. Pe țărmuri Țărnea, încă țar(I )murind (varianta… țar murind!/țărmurind/ 

țări murind!) 
Cu doruri mari și multele sirene 

Ne spuse-, n versuri: marea s-o iubim! 

Să fim atenți și la… blesteme! 
 

Apoi se scufundă-n eterne 

Neguri marine de pierzanie 
Să ne inspire în catrene 

Bocetul surd de petrecanie! 
 

Cântece de petrecanie marină: 
 

1. N-a scăpat, săracul, 
      Singur… ,  mâncat-a colacul! 

      Nu avu nici barca 

       și l-a-nghițit apa! 
 

2. Ce e val, ca valul trece 

Din prea cald, devi prea rece! 
Îi cântam, să ia măsură, 

Unuia cu temperatură. 

 
3. Unde  ne sunt zăvozii, 

Să apere o plajă? 

Stau stabilopozii 
Salvamari, la... Vrajă! 



 
4. Plecă cu ski-jetul 

Care știa înotul. 
El? Deloc bietul! 

și... a plătit, cu totul! 

 
5. El? Mult prea mic! 

Ea? Mult prea mare! 

L-a dus în larg ca pe-un nimic 
Îl scufundă, fără de scăpare! 

 

6. Ca el, ca ea, ca Noe 
 

Eroi ne sunt vâslașii-n barcă 

 Poze -ntre rame..., să nu cadă! 
Par stingherți, ca Noe-n arcă, 

Potop de oameni, sigur!, o să-i vadă! 

 
7. Planete cu nume de zei 

Ne ndeamnă să  fim Prometei 

O vreme, ca-n rai va fi fost! 
Apoi, acasă, vom ține doar post! 

 

8. Pietre prețioase ne așteaptă vară 
Marea de smarald promite comoara 

 Multe muribunde, nu-s de coral!, 

Suna-va desteptarea pe litoral? 
 

9. Că sunt afon și nu am hazul, 

Mă doare-n cot și... basta! 
Credeam, naiv, uitând necazul 

Că dur mă va certa nevasta! 

 
Va face spume și va spune: 

„De ce te bagi? Încurcă lume! 

Ne faci să plângem! Ne-ntristezi! 
Om de nimic!, cine te crezi?” 

 

Iertare cer, oameni vestiți, 
De vorba-mi plină de jelanie 

De prea mult dulce vă îmbolnăviți 

Și Lira trist, doini-va petrecanie... 



 
Lira , lira, liru`, liru`...! Pe scenă plătit-am birul, 

În juriu, șef ? E crocodilul?! 
 

 

 

                  Glorie Trântorilor 

( pentru un monument, în ceară, trântorului, erou al tranziției!) 

 

O(r)(n)oare lor! Să-i nemurim în ceară! 

Pe trântorii din stup, să n-o roiasc-afară! 
Neam trecător, vremelnic prin stupine, 

Aiastă învățătură, s-o țină minte bine! 

 
 Puși în celule, de faguri cu zăvor 

Lumea să-i vadă-n aur, să știe fapta lor! 

 
Unul ascuns, cu multele antene 

Supsese-n stupi și-n altă vreme. 

Are și-acum o haită de hiene  
Să polen(m)izeze prin poiene! 

 

Altul, mai bombonel, Nea Tase! 
Expert de-a dreptul și stupar de case 

De prea partid, ce gest urât! 

A vrut să-și dea singur în... gât! 
 

Un libelul, geambaș pe-o flotă, 
Pupilelor/idilelor, le strânse dotă, 

Să stea în ac, ca-n țepele promise, 

Țipând minciunile, ce... fură zise! 
 

Un clovn marin, ceva mai rar 

Primar acasă și-n Madagascar 
A bântuit din floare-n flori 

Și a roit-o, peste ... multe mări! 

 
Plect-au și albine lucrătoare 

Ca rara avis, migratoare, 

În Costa Rica pe stamine 
Vor polen(m)iza, fără rușine! 

 



Un geolog, peste stupină 
Încă și-acu amar suspină: 

Pe mine învinsu-m-a(u) ... (VETA)(servicile!) 
Atunci când fu... cu (țigareta! (vicile!) 

 

Pe tătucul Ilici, zâmbilici, 
Din „revoluții”,  ca pe-aici, 

Meșter la vorbe și butoane, 

Să-l întrebăm! Te-ai ridicat, Ioane? 
 

Altul în stup, cam fără gât, 

O beizadea de împrumut, 
Dusu-s-a făr` vreo bravadă... 

Noroc bun! Mineriadă... 

 
 Unui bucătar, de prin... cetate 

Muncind, poemele ratate 

Îi zise un, cu două fețe: 
Fă-te că lucrezi! Ca toți să-nvețe! 

  

 
Cu –atâtea pilde, din prea multe 

Câte putu stupul s-asculte, 

Cuprins a fost de-o zarvă roitoare 
  Că îi pieri miros și gust de floare... 

 

 Larve bătrâne, trântorii de seamă 
 Puietul nou la miere-și cheamă. 

Vor da și lege nouă stupului 

Sub semnătura lupului: 
 

Ce-s din fier vechi, să pară noi! 

Porunci de... b(ir)ou, la niște oi.  
Tot ce-i bun, să plece-afară! 

Pe ales, luat din cămară! 

 
Apoi s-or roii, precum se cade, 

Bondari voioși, în țări mai calde 

Ca să roadă ce și-au pus 
În faguri dulci pentru... Apus. 

 

 



Sărăcit de miere stupul 
Zumzăie să-și deie duhul, 

Dar nu roiește, pe moment 
Va face-n cear-un monument! 

 

 
 

                           Să ne amintim de „Fratele Dumitru”, plecat la Domnul, acum 7 ani! 

                                                    -Moșneanul de la Cozia- 

 

      Panu Misăilescu Dumitru, cel care, pentru felul său de-a fi - moșnean de tradiție și 

apropiat obștilor monastice!- va fi devenit pentru toți „Fratele Dumitru”, ne va fi lăsat în 

lumea de dincoace, când în 3 iulie 2011, va fi plecat la Domnul, sălășluindu-și veșnicia în 

cimitirul de lângă Bolnița mănăstirii Cozia. Totul părea rostuit dinainte. Eroică i-a fost, și 

năbădăioasă foarte, trecerea prin lume, așa cum pare zuciumul Oltului prin defileul dintre 

munții săi de obârșie. O luptă continuă cu sine, cu lumea potrivnică și apoi căutarea 

mântuirii cu smerenie și ascultări și cu singura temere pe care o avea, doar față de 

Dumnezeu. Ucenic, în preajma pr. Dumitru Bălașa, cu spiritul neostoit al cercetătorului, 

cu o tenacitate a fervorii dusă la extrem, nu și-a impus nicio limită în credința sa. 

Luptător pentru cauza oamenilor, uneori chiar împotriva voinței acestora, a dus lupta sa 

pe toate fronturile. Nu încercăm o portretizare, ca o judecată subiectivă, vom încerca să-l 

arătăm pe cel sălășluit la Cozia, prin faptele sale și prin intersecția traiectorilor noastre cu 

punctul lor comun. 

      În anul 2011, în cartea dedicată centenarului nașterii, pr. Dumitru Bălașa (Centenar 

Pr. Dumitru Bălașa (1911-2011)- mărturii inedite, Editura PETRESCU, 2011) 

mărturiseam, la p.147-154, despre Dan (numele mic al lui Dumitru!) : „… O viață ca o 

Golgotă, considerată neterminată de preotul Ion Marinescu, dusă în curgere năvalnică, 

potolită doar arar în fața altarelor, semn că cel devenit Dan (în copilărie fiind … Dănuț! s 

n.) nu se mai temea decât de Dumnezeu, Cel ce-I va fi poruncit iubirea necondiționată a 

oamenilor”; „… dacul din Carpați și ucenic (pr. Bălașa),… , apărător al valorilor 

românești și trăitor profund al credinței strămoșești…”; „… cunoașterea academică îi va 

fi fortificat spiritul înnăscut al cercetătorului, nu tocmai comod celor potrivnici. Îl vom 

afla repede în zona unor cercetări, spunea el, inspirate de Dumnezeu după post și 

rugăciune.  Numele unor oameni din preajmă ne pot ilustra această deschidere către un 

anume domeniu al cercetării: Ioan Mânzatu, Silvia Păun, Gabriel Năstase, Constantin 

Galeriu, Geo Stroe, Dumitru Bălașa... ” 

      Crucea trecătorului Dumitru Panu-Misăilescu privește spre înaltul Coziei. Acolo, în 

1999, chiar pe Ciuha Mare a fost sfințită o cruce tricoloră, „Cheia Biruinței”, semn al 

biruinței neamului românesc. Locul fusese sfințit, în 14 septembrie 1997, de pr. Dumitru 

Bălașa, după ce se oficiase liturghia la mănăstirea Turnu. Sfințirea s-a făcut de către un 

sobor de preoți sub nemijlocita prezență a episcopului Gherasim Cristea. Era darul cel 

mare, din munca sa de cercetător, făcut neamului românesc. Ce luptă a mai dus cu 

autoritățile Parcului Național Cozia, pentru altă ctitorie a sa: „Paraclisul Candela 

Luminii”, ridicată în 2002 și sfințită de PS Gherasim Cristea, în 2003. După multă 

cheltuială de resurse, conciliere cu autoritățile - care s-au încredințat greu asupra lipsei 

impactului asupra mediului!- în 9 septembrie 2003, pe Muntele Sălbatic, în vecinătatea 

Mănăstirii Stânișoara, se sfințea …Candela, cu hramul Nașterii Maicii Domnului. 



       S-a potrivit locul veciei acolo unde Oltul iese din defileu și altarul de rugăciune a fost 

demult rostuit aici. Privind spre muntele sfânt, omul sfințit de faptele sale bune ne 

reflectă modelul și ne iscă binemeritatele pomeniri.  

 

După plecarea „fratelui Dumitru”, care fusese și Președintele Obștii Moșnenilor din 

Robești, mulți copaci, o pădure întreagă, va fi fost hăcuită de interesele obscure, adică 

fără a se da socoteală moșnenilor în drept. 

 

Fatalitate (amintind de-o pățanie biblică, cu... arginții vânzărilor înmulțiți, mai iute ca 

talanții!) 

 

În păduri de sicomori 

Iuda caută comori 

La preț vechi are tocmiți 

Copac nou*: treizeci de-arginți! 

 

Negustori? Frunză și iarbă! 

Vor pădurea să ne-o piardă! 

 

Roată-s ca spițe-n obadă, 

 la vreme chioară și neroadă. 

 Iudele? Acu-s popoare, 

Cu drujbe și cu topoare! 

 

Averea de la moși, părinți 

Da-vor pe câțiva arginți! 

O duc ei la tocător...  

Blestemați de neamul lor! 

 
*Copac - „omul-pomul!” 

 

Rătăcire 

Eroi au fost ! 

Erorile-s oriunde 

Din chipul lor, cu rost, 

Tot duhul li s-ascunde! 

 

Îi pomenim, ceremonios, cu zel 

Înscriși cu roșu-n calendare 

Având în fapte un alt țel 

Sub propagandele bizare. 

 

Le spunem dulce la copii 

Că soarta fostu-le-a amară 

Și greu aici le este a trăii 

Și-i mai ușor, pribegi, pe-afară! 

 

E vremea aspră cu rechini, 



Slăvind democrația rară, 

Când ei strâng munții de țechini 

Și-i doare-n cot de țară. 

 

Nu mai sădim sămânța bună 

O luăm tratată..., gata; 

Nu prea mai știm ce-i țara-mumă, 

Nu ne mai știm nici tata! 

 

9 iulie 2018/Ocnele Mari (la comemorarea lui Vasile Militaru) 

 

Catrene inspirate de poetul Petre Dinulică (Iubirea mea dintâi, Ed.CONPHYS, 2000). 

Păstrăm titlul poeziei care a inspirat catrenul. 

 

Singur 

 

Singur, doar soarele va fi, să rămână 

Peste inima mea obosită, bătând doina pe vale 

Bob de speranță în pieptu-mi, cu brațele crucii 

Pod peste apele ce curg și mă restituie-n cale... 

 

Rug 

 

Teribilă-i uitarea păcatelor nespuse 

Ca iedera ne trage și astăzi înspre ape. 

N-au să ne-ndrume păsări, sosite de departe 

Drumul acesta? Singuri l-om străbate! 

 

 

Cântecul zilelor 

 

Flori de cireș s-or pritoci ș-or ninge 

Pe mâini, purtând promisul sânge 

Găsi-vom leacurile-n  cânt 

În păsări, în păduri, în vânt... 

 

 Și totuși, se mai crede 

 

Stai liniștit! – deși te-ndeamnă râul între stânci; 

Stai liniștit! – în vuietul furtunii ce caută oglinzi 

Un șir întreg de veacuri, îngenuncheat, pe brânci 

Cu Dumnezeu, copile! Nădejde ai, să nu te vinzi!  

 

Cântec răzvrătit 

 

Bat clopotele în dungă, ca la mort 

Stejarii răstigniți trosnesc sub piatră 

E timpul urii, în cuvânt și-n port, 



Cucuvăi viu jelesc în vatră. 

 

2 iunie (dedicație unui general proscris de cei ce n-au învățat că iertarea este în softul 

poporului român, unul creștin ortodox de când se știe! Vom numi catrenul altfel) 

 

„Ridică-te Ioane!” 

 

Mereu la sărbătoarea de Moși 

Să n-ai odihnă în drum la strămoși 

Nu-s lacrimi acum să mai doară 

Când mică, prostită, ne pare o țară! 

 

Încotro 

 

Când soarele plânge și gândul ne doare, ce cântec încearcă prin crânguri toți cucii?  

Ce cântec alină durerile toate? Imnul de slavă? Odele fricii? 

O mână mângâie și alta lovește, durere și zâmbet ne prind ca un clește 

Floarea rănită se pierde-n rodiri, lumina se stinge și bocetul crește... 

 

Cântec pentru pământ 

 

Cât va să mai cânte iubirea din noi, prin iarba uscată și peste acest loc? 

Când grâul se umflă sub razele lunii, când pâinea se coace sub țesturi de foc? 

Pădurea e plină de plâset, câmpia arar își mai schimbă tăcerea-n poem, 

Lumina ne doare, tăcerea ne strâmbă, suspinul stă-n satul pe moarte, solemn! 

 

Rugăciune de iarnă 

 

Zăpezi lunecând cu aripi de înger cad peste noi, golașele ramuri 

Sunt lacrimi de stele ce-ți picură noaptea la geamuri. 

Te rog și îți scriu doar un rând, că văd în lume durerea: 

„Trece-ne Doamne cu bine prin hău! La Tine este puterea!” 

 

Tata 

 

Mă uit pe drum să-l văd, încă, pe tata 

În palida lumină cu soarele-n apus. 

Trecu demult, când treaba îi fu gata, 

Dar tot răsare adesea, în steaua lui, de sus! 

 

Dor(ință) 

 

Prin sat colinde să-mi cuprindă zarea – din poartă-n poartă cu copii frumoși, 

Pășească-ncet, alături de toți bunii, bunăvestirea din strămoși. 

În clopoței ce-anunță că vremile nu stau, mi-e dor de timpul raiului cu sănii 

Vom da ocol prin satele din veac, anii mai toți, sporirii... vămii. 

 

 



Poveste 

A fost odat și regăsesc acum 

Cuvinte, aurind o toamnă. 

Aievea-mi pare acel drum 

Când zâna bună mi-era mamă! 

 

Acum 

 

Acum, iubito, la sfârșit de veac 

Ca soarele aprins pe poteci 

Aș vrea să mai trec. Când o s-o fac, 

TU, luna nouă, să mă petreci! 

 

Perpetuul miracol/ Mitologică 

 

Să mi te dărui – e o zi cu soare, 

În umbra serii ce-o strivim și moare 

Ca o poveste scrisă fără timp 

Iubita mea, zeiță din Olimp! 

 

Ispita 

 

Mă ispitești, frumoaso, cu visări 

Eu mă înalț din sevele din zori 

Apoi când totul pare poezie, 

iubita mea, te-arăți de păpădie. 

 

În 2017, Nichifor Crainic a fost declarat „academician” al Academiei de sub Pământ 

(Ocnele Mari). În 2018 a fost chemat Iuliu Maniu.                                

 

După  Nichifor Crainic, comprimăm câteva catrene 

 

 Elegia împlinirii ... devine: 

 

Struguri-anii îi aduni la soroc  

În coșuri. Zdrobiți, lacrimi sub teasc 

În potire  împărtășanii se-ntorc. 

Din poloboacele... crimei renasc! 

 

Hohot de lumină... devine 

 

S-a vărsat o ciutură 

Soare raze scutură 

Le culeg staminele 

Harnice albinele 

 

 

 



 

În vizită... muza  (li se întâmplă  „poeților” cu... probleme de vecinătate!)  

A venit asear` o muză 

Ca vestala din altar 

Tiptil, tainic, fără bluză... 

Vrea să împrumute jar? 

Ce-o fi vrând? care-i pricina? 

Strig spre poarta cu zăvor... 

Taci odată! Sunt vecina! 

De nu te văd, simt că mor!  

 

 

Ave  numelor! - celor ce i-au dat aripi zborului... 

Din aur 

El făurea 

Vlăicuea 

Rostuia 

 Minunea  

Să ne înaripeze 

Cele grele 

 

Traian 

Năzdrăvan 

Prin vânturi 

Avânturi 

Viu 

Vuia! 

 

 

 
                                  Târgul de la Titești-Loviștea, 20 Iulie, 2018 

 

      Zi însemnată în calendarul, cotidian, al românilor. Creștinii își amintesc de proorocul 

Ilie Tesviteanul, cel cu tunetele și fulgerele cerului și de ridicarea lui cu caleașca de foc, 

în cerul sfinților demult, tare demult. Este respectată ziua, demult semnificând teama față 

de mânia sfântului, ca un Zeus cu fulgerele la îndemână. Cine mai caută adevărul științei 

când ea este demult deturnată de la electrocutările marilor descărcări electrice? Ziua 

miezului de vară prilejuia din vremuri pierdute serbări-nedei pe vârfurile munților, când 

aceștia erau păscuți de turmele, multele turme, ale unui spațiu prin excelență pastoral. 

(Poate de aici oaia-Mioară va fi pus amprentă vetrei daco-române de spațiu mioritic, 

conceptualizat mai apoi de filosoful-poet Lucian Blaga!). 

 

      Aviatorii, amintindu-și de obiectul zburător l-au ales pe Ilie să le fie patron și să-și 

aleagă ziua lui ca sărbătoare a lor! Energeticienii, constatându-I sfântului puterea 

efluviilor electrice, s-au pus și ei slujitori aceluiași patron. Păstorii, datorând atâtea 

soarelui, căutat pe crestele munților l-au venerat de pe vremea când nu zburau avioanele 

pe cer și curentul electric era încă o manifestare supranaturală, inexplicabilă, altfel decât 



prin efectele la vedere și acestea, desigur, de natură divină. Păstorii iubeau soarele pentru 

că el însemna viața muntelui și garanția văratului pe crestele alpine.  

 

      Azi, de Sfântul Ilie, la Titești, în mirifica Loviște, într-un amfiteatru natural larg, în 

prelungirea plaiurilor Făgărașului, spre Oltul din defileu, păstorii din România au 

sărbătorit împreună, ca pe vremuri în muntele Fața Sfântului Ilie (cca. 2200 m. alt). Se 

spune că acum 150 de ani târgul a fost scoborât aici în Mlacă, pe platoul dintre Titești și 

Boișoara. Au venit mulți, din toată țara din lăuntru și de-afară, organizatorii cinstind cum 

se cuvine anul centenar. Semnificant a fost pastoralul, sub cerul cu norii protectori și cu 

ocheadele furișe ale soarelui. Rar se observau dârele de fum ale reactoarelor aviației. Să 

fim corecți, mai pe la areapă (în limbajul ciobanilor!), a trecut la un moment dat  un 

elicopter, urmărind cursul Oltului spre Transilvania, cu un bener semnificant, iar curentul 

electric, discret ca întotdeauna, era la dispoziția tuturor…, iar slujitorii lui (și Doamne, 

câți mai sunt pe Valea Oltului și Lotrului!) se bucurau anonimi, de ziua Soarelui și 

întâlnirea cu atâția oameni frumoși. Departe, în peisaj, se zăreau magistalele cu firele 

electrice ce duceau energia Lotrului, spre Sibiu și cea care leagă, peste munte, Sibiul de 

Areful argeșean. Și ele vibrau tăcute imensa putere a unei energii înstrunată în corzi cu 

mărgele susținute de arborii de oțel. 

 

      Aici, pe platoul Mlăcii, pastoralul făcea legea, cu dreptul primului venit în 

îndeletnicirea oamenilor. Organizarea evenimentului a fost preluată de jos în sus, 

excluzând benefic, ingerința politicului care deturnează în beneficiul propriu, și 

maculează orice eveniment. Au fost prezenți câțiva politicieni pe acolo, dar au fost 

marginalizați cu dibăcie. Primarul localității Titești a precizat, din capul locului, că 

evenimentul se adresează tuturor participanților și nu are culoare politică. Și, slavă 

Domnului!, nu am avut parte de așa ceva! Am primit invitația cu multe zile înainte și am 

constatat oferta generoasă a unui eveniment național, pus în contextul anului centenar. 

Voiam să ne convingem ce aduce nou 2018, fiind prezenți, anual, de vreo douăzeci de 

ani, fără întrerupere. Evenimentul avea program, invitație și asumare organizatorică! 

 

      20 Iulie, 2018/ ora 10.00. Intrăm pe poarta amenajată. Un bener  explică despre ce 

este vorba. Ne întâmpină primarul Cătălin Daneș cu eșarfa tricoloră și un zâmbet de bun 

venit. Am muncit mult pentru schimbarea feții târgului! și îmi laudă, generos, pe 

Constanța Ștefan, sufletul evenimentului și pe moșnenii obștilor, acum foarte înțelegători 

și solidari la organizarea aceasta. Aruncăm o privire fugară. Este altceva. În partea de jos 

a platoului, cu înclinarea spre Cimitirul Eroilor, scena încadrată de-a dreapta și de-a 

stânga de ateliere tematice, privind activitățile și produsele oieritului. Între ele face o 

necesară excepție  expoziția tematică cu fotografie, preponderant montană, a Clubului de 

Turism Ecologic Montan „Lotru”- Voineasa (100 de fotografii pentru… anul centenar!). 

Corturi pentru exponate într-o desfășurare ordonată în spațiu. Aleea centrală a târgului 

este mai largă, cu o alineiere și prezentare îngrijită. Au apărut… cabinele ecologice, lipsă 

altădată, și tomberoanele pentru recuperare resturi. Prin mulțimea, marea de oameni, în 

ciuda unor previziuni meteo nefavorabile, organizatorii se distingeau, atenți la bunul 

mers. (jandarmi, poliție locală, voluntari cu ecusoane,  prezenți fără a fi ostentativi, dar la 

vedere!). Rezultatul efortului din acest an, surclasează, de departe, edițiile anterioare. 

„Domnule Primar este mai bine anul acesta. Felicitări! Fie ca următorii 10 ani să se 

depășească, succesiv, pentru ca târgul să-și arate măreția și întâietatea față de „Găina” 

Țării Moților și ea Nedeie a lui 20 Iulie!” Luăm act de prezența unor ansambluri venite 



din toate provinciile istorice ale românilor. Ne-am amintit că la târgul din Fața Sfântului 

Ilie veneau din Țara Făgărașului și dinspre Argeșul voievodal. Acum, aici au venit 

avrigenii și argeșenii din Corbii de Piatră. De departe, din Bucovina (Pojorâta), din 

Moldova… băcăuanii, din Olt, Gorj, Hunedoara, Bistrița-Năsăud ș.a. Vâlcea, județ gazdă, 

a fost bine reprezentat, în prima linie fiind, după cum s-a oservat la parada cu steaguri 

tricolore prin târg, localitățile învecinate: Perișani (cu primarul Ion Sandu în frunte!), 

Racovița, Câineni, Boișoara…  

 

      Evenimentul s-a deschis cu intonarea imnului. „Deșteaptă-te Române!” a răsunat 

solemn și emoționant ( la ora fixată, în viitor, toate muzicile târgului să amuțească și 

doar imnul să se așeze rugă lui Dumnezeu, prin Sfântul Ilie!). O pădure de steaguri, 

între care unul dominant, fluturau ca în fotografia de la adunarea de la Alba Iulia în 

măreața zi a istoriei-1. Decembrie 1918! Se va fi auzit, mai încolo și Hora Unirii la care 

ne-am prins majoritatea celor din vecinătatea scenei și a muzicii! Cuvintele 

reprezentanților (celor oficiali: prefect, ministrul agriculturii, deputatul din parlamentul 

României-un loviștean la cravată, de-al locului!) au exprimat speranțe, cerințe și 

îndemnuri, în nota echilibrului solicitat de organizatori și a fost bine așa! Presa locală, dar 

și Intol-Press (Cultura Ars-mundi, Cultura Vâlceană, Povestea Vorbei 21), alături de tv-

urile locale au fost la târg și vor înmulții puii… târgului cu povești cu turtă dulce. 

 

       Serbarea de anul acesta și-a adăugat un fapt semnificant care o legitimează distinct. 

Ieri, 19 iulie, 2018, a fost promulgată „Legea Muntelui” inițiată cu mulți ani în urmă de 

Radu Rey. Azi ne dădea această veste, chiar el, de la tribuna târgului, să ne fie un motiv 

de sărbătoare în plus. Nimic extraordinar, poate, dacă nu am face precizarea că în urmă 

cu exact 15 ani, pe 20 1ulie 2003, Radu Rey urca în  muntele „Fața Sfântului Ilie” (locul 

târgului, în vechime!) unde, P.S Gherasim Cristea sfințea crucea ridicată acolo de 

Asociația „Pons Vetus”. In hoc signo vinces! și iată…! Victoria, anunțată sub munte, de 

un om al muntelui, într-o zi consacrată soarelui și înălțimilor, în țara… Loviștei! 

 

     Vorbind despre punți, remarcăm fericita îmbrățișare a momentului prin ambasadorii 

invitați, prezenți la eveniment- asumat de Asociația Agricolă Țara Loviște (membră a 

unei asociații naționale a crescătorilor de oi!), Primăria Titești, Obștea de Moșneni Titești 

și Consiliul Județean Vâlcea -, veniți din țara întreagă. Din Bucovina, pe lângă Radu Rey, 

specialistul afirmat și acum în slujba Academiei Române  pentru dezvoltarea zonei 

montane, pe Ligia Constantinescu și Petre Simion Cichirdan, factori de coagulare a 

românescului, pus sub strajele dictate de înalte porți, de-o parte și de alta a limitelor 

statale, prin înfrățirile între vâlceni și bucovinenii rămași dincolo…Iubirea de frați nu 

poate pune strajă între, atunci când limba, credința și datinile moștenite ne sunt de zestre 

tuturor.  

 

      La sărbători oamenii petrec, se îmbracă în portul tradițional (importantă mobilizarea 

organizatorilor către participanți, să îmbrace iile și cămeșile înflorate, chimirele, pălăria 

rotundă ciobănească, opincile…!). Nenumărate fotografii arată bucuria, celor veniți, de-a 

fi scos din lăzile bătrâne straiele moștenite! Copiii îmbrăcați astfel, aveau o strălucire 

aparte și emanau multă speranță… Am petrecut cu tocan la ceaun, bulzuri scoase din jar, 

alături de vetrele modernizate cu… mici și fumul îmbietor de departe. Freamăt de voie 

bună: chiuiturile celor prinși de vârtejul tiribombei, dicuția mai apăsată cu prietenii 

regăsiți ( să acopere zgomotul de fond!) erau o concurență spectacolului continuu de pe 



scena cu artiști. Între aceștia, peste toți și toate, lovișteanca Nineta Popa, strălucea în 

cântul său trimis înalt, catifelat, peste Loviștea și Boișoara ei natală. Am petrecut 

împreună, cu folos, de ziua soarelui și a atâtor oameni din păstorit, aviație și energie și 

am marcat în calendarul cu răboj al istoriei, sărbătorirea Legii Muntelui, născută după 

atâta trudă. Felicitări organizatorilor! 

 

     
 

      
 

      
 



      
 

       
 

       
 

      
 



                               
 

               
 

      
 

 

      
 



       
 

        
 

             
 

Ștafeta Alba Iulia-Chișinău, în 20 iulie 2018 trecea pe lângă schitul Cornet din Loviștea 

 
             

                            

 

 

                          Forumul a sărbătorit Ziua Imnului Național! 

 

      În Agora și în Forum, ca într-o piață publică se dezbăteau, în antichitatea greco-

romană, problemele lui ACUM pentru ce va să fie de MÂINE încolo. Peste vreme am 

încercat să ne potrivim și noi chestiunii zilei, sub acoperirea de forumiști ce ne aflăm cu 

acte-n regulă și am pus, ori am participat, în contextul ANULUI CENTENAR,  de 

sărbătoarea, instituită prin lege, a IMNULUI NAȚIONAL.  Ne-am adunat pe 28 iulie 



2018, chiar la miezul zilei, la Primăria Râmnicului și în faptul serii la Biblioteca 

Județeană „Antim Ivireanul”, la două evenimente dedicate zilei imnului. 

 

      Trâmbițele Forumului ne dăduseră adunarea pentru un colocviu cu temă dedicată 

IMNULUI, în sala Primăriei municipiului și la o lansare de carte despre o anume istorie a 

județului Vâlcea, la biblioteca… județului. Imnul și data instituită în calendar datora mult 

Râmnicului și vâlcenilor, iar Forumul vâlcean, adică noi, datoram recunoștință 

înaintașilor și aceasta trebuia arătată, prin noi, celor din preajmă, să nu uite lumea și să se 

mândrească. Cartea, lansată la bibliotecă, era relizată în urma cercetărilor de o 

personalitate recunoscută a locului (fost primar, consilier județean, senator…) și acesta o 

dedica înaintașilor săi, Amos și Cornel Frâncu – bunic și tată!- participanți la Marea 

Adunare Națională, de la Alba Iulia, în acel an, 1918, de la care numărăm… centenarul. 

 

      Contextul și locul impuneau atitudinea Forumului și acesta a sunat adunarea! Ce a 

rezultat după, încercăm să arătăm aici, ca mărturie subiectivă, desigur…! 

 

      Primăria Râmnicului îmbrăcase o haină tricoloră de sărbătoare (v.foto) și anunța 

printr-un înscris lămuritor ce înseamnă ziua de 29 iulie, amintind de accea din anul 1848. 

Se vădea de la distanță rolul Râmnicului nostru în starea de fapt a unui simbol național 

consacrat prin CONSTITUȚIE . (Aceasta în exercițiu, cu toată puterea și multa ei 

ambiguitate încă dezbină, prin citirea diferită a înțelesurilor ei, emanate de revoluție/non 

revoluție?!) În ceea ce privește ziua desemnată în calendarul național ( al sărbătorilor 

laice- prin excelență!) trebuie spus aici că o contribuție au avut-o parlamentarii din 

Vâlcea, între care Traian Sabău fusese chiar primar al județului și municipiului (Mare 

păcat că nu i-am dedicat un moment de reculegere, el plecând dintre noi anul 

acesta…2018!). Ne-am strâns, la timp, cei ce au organizat, cei ce și-au exprimat dorința 

transmiterii unui mesaj, iar un car al unui TV local se ivise și el acolo. În sala de întrunire 

a consiliului municipal totul era pregătit pentru Colocviul anunțat. O sală tricoloră ne 

aștepta, cu stemele aferente, cu mulțimea cetățenilor de onoare înrămați acolo pe pereți 

și… peste toți și toate ocrotitorul, ales de vâlceni, Sfântul Antim Ivireanul, care patrona și 

el dinspre peretele răsăritului. Totul îndemna să ne însuflețim cu acel spirit național, 

neîntârziat… 

 

      S-a umplut timpul pentru începerea colocviului. În sală eram numai oamenii care nu 

puteau umple un … prezidiu. În timpul programului fiind (vineri 28 niulie!), gazda ne-a 

întâmpinat la un anume nivel de reprezentare corespunzător, având condiții optime de 

desfășurare.  În Primărie febra organizării zilei de mâine, în fapt sărbătoarea cea mare a 

Imnului, era în toi. Primarul, viceprimarii, consilierii locali fiind … foarte prinși cu 

multele lucruri de pus la punct pentru marea sărbătoare. Nu am început programul, dar 

am stat cu ochii la ușă să ne adunăm, măcar atâția cât vor fi fost la acea cină de taină 

secretă. Iuda nu sosise, credea naivul din mine. Hai să zicem un… Tatăl Nostru!, dixit, 

cum face în bunul său obicei, părintele, aflat în prezidiu! Protestez, ca un Gică-contra. 

Ăsta-i Iuda!, le va fi trecut multora prin cap,  privindu-mă cu suspiciune. Noroc că nu 

eram prea mulți acolo!  Azi, măcar azi, pentru ZIUA LUI, nu începem cu Imnul 

Național? strecor întrebarea rugăminte (Felicitări Prefectului județului nostru că își 

începe reuniunile publice cu „Deșteaptă-te Române!”). În comentarile simultane nu s-au 

auzit celelalte argumente, fiecare auzindu-se pe sine. Am mai spus acolo: Suntem într-un 

spațiu public, într-un loc consacrat laicității sub stema și însemnele tricolore. Nu ne 



este imnul, psalmul adecvat trăirii spiritului național? Nu am convins! Cred că doar 

Antim Ivireanul m-ar fi susținut la o supunere la vot! Am rostit, pioși, eu și resmnat, 

Tatăl Nostru! Îl mai rostisem în intimitatea mea, zilnică, și azi! Aici nu ne-am prea 

deșteptat, întru națiunea română, pentru spiritul căreia se organizase evenimentul. Eram 

acolo ca niște farisei (doctori în toate erau politicienii vechilor evrei!). Fariseu fusese și 

Iuda care va fi vândut cauza mântuirii. Să ne fie de bine! Poate  că unii veniseră acolo 

pentru… Doamne ajută! Să lase acolo dovada slujirii, a bifării unei agende…Bine că am 

fost puțini acolo și că în partea finală ne părăsise și… presa, venită doar să preia știrea ca 

atare și nu concluzile Colocviului (care nici nu s-au prea subliniat! Fiecare a plecat cu 

părerea lui de acolo! Ziua de mâine va fi precum a fost cea de alaltăieri!).  

     Părerea mea e  că am sărbătorit Imnul, umilindu-l! L-am trădat, la el acasă, în favoarea 

Rugăciunii domnești, pe care fiecare trebuie să o folosească în relație personală cu 

Dumnezeu Tatăl și nu clamată, fariseic, prin piața publică. Imnul este din, și pentru 

lumea de aici, res-publicae (lucru public!), iar ruga se îndreaptă către lumea de dincolo 

de noi. Nu invocând public Tatăl Nostru, prin 1989, am instaurat, deși în speranța 

recuperării celor sfinte: anormalitatea, dezbinarea, imoralitatea, superpușii imbecili, 

domnia celor fără de Dumnezeu? 

 

      Deșteaptă-te române! Nu este un îndemn special la trăire adresat fariseilor politici, 

gata să se înregimenteze oriunde interesul lor poate fi satisfăcut, cu orice preț! Ei sunt 

robii lui Nicollo…,  cel ce a constatat că… scopul scuză mijloacele! Îndemnul este pentru 

cei mulți, ținuți în somnolență de propagandele năimite să amâne trezirea, că doar 

întunericul este patria tagmei jefuitorilor, sub toate chipurile nemerniciei! Doamne ajută!, 

o formulă din ce în ce mai uzitată public, ține mai mult de un fundamentalism religios, 

tocmai abolit de conceptualizarea națiunii, drepturilor omului etc. Cererea omului umil, 

cu mâna întinsă, privind înspre aproapele mai muncit, iar în proporție de masă, în spirit 

globalist pervertit, spre alte puncte cardinale, spre mecena strategic, într-un dispreț 

condamnabil al averii proprii și mai ales al energiilor vitale proprii (resurse naturale, 

umane, capital propriu de cunoaștere și înțelepciune!) este o înjosire, adevărat blestem 

asupra națiunii, tocmai la vremea unui alt asalt al internaționalismului, de culoare albastră 

de data aceasta! Era o zi consacrată trezirii elitei locale să semnifice starea de fapt a 

națiunii, între națiuni respirând împreună un nou timp, o nouă sincronizare între noi, cei 

împreună în diverse uniuni politice și militare, și lumea mare a planetei și ea împărțită în 

imperii ale confesionalului și mai ales în sfere geo-politice diferite. Privim spre lumea 

mare și în contemplația imbecilă nu observăm ruinarea propriei grădini. Ridicăm mai 

multe biserici, decât spitale,  iar pasul cu vârtelnița amețitoare a vremii nu-l mai potrivim. 

Analfabetismul funcțional, lipsa de calificare, exodul creierelor, abandonul experienței 

proprii ne arată o națiune în derivă. Clopoțelul ar trebui sunat de către bruma  elitelor 

responsabile, care mai există. Aceasta ar fi fost și așteptarea noastră de la Forumul nostru, 

care pentru o astfel de misiune s-a creat cu ani în urmă! Ce am discutat acolo, în fața 

cetățenilor de onoare de pe pereți și a martirului Antim, a rămas între noi. În limbajul 

străzii, iubitoare de sportul rege: noi centram noi dam cu capul! Ba parcă pereții intraseră 

în rezonanță reproșând astfel că de ani buni reluăm aceleași mesaje. E adevărat că 

scriptura se citește cuvânt cu cuvânt, dar să nu uităm că predica se adaptează contextului 

să fie lucrătoare în biserica luptătoare, adică în oameni, în cazul nostru în cetățenii 

Râmnicului și ai țării, Imnul, același, în descifrarea înselesului este al întregii națiuni 

române. Facem aici remarca, cu trimitere la ce s-a întâmplat în 2017,  privind serbarea 



Imnului Național (atunci Forumul ne-a adunat la Biblioteca Județeană!), jucăm de-o 

vreme hora staccato, adică tot pe loc, pe loc! A se vede cronica evenimentului de atunci! 

 

                                                            * 

 

      După amiază a plouat torențial, cu fulgere și trăznete. Biblioteca Județeană, în ciuda 

potrivniciei vremii de afară, a devenit neîncăpătoare. Față de însingurarea din sala 

consiliului municipal, forfota și diversitatea chipurilor de aici vorbeau despre un alt fel de 

mobilizare. O adunare de oameni frumoși (cineva vorbea de o consistentă elită locală!) 

cu vederi liberale (nu în sensul activismului politic!), venită din cuprinsul județului, dar și 

din țară (Horezu, Drăgășani, Călimănești, București, Craiova, Târgu Mureș) , urmărită de 

mai multe camere de luat vederi, o mulțime de aparate foto, fremăta așteptând 

deschiderea evenimentului. Lansarea de carte prilejuia o sărbătoare, sincronizată prin 

dedicație și prin ziua din calendar, cu anul centenar și ziua Imnului Național. Deși părea o 

chestiune personală, a autorului și cărții sale, ea a întrunit caracteristicile unui eveniment 

de mare interes public. Emilian Valentin Frâncu își prezenta publicului vâlcean cartea sa 

„Istoria Catolicismului din Județul Vâlcea”, în fapt cercetarea sa  în domeniul istoriei, 

pentru care a dobândit titlul științific de doctor în istorie. Darul său, făcut nouă vâlcenilor, 

dar și istoriografiei române, era și împlinirea unui gest de recunoștință pentru Amos și 

Cornel Frâncu-subliniat mai sus! Prezidiul manifestării, aici în fața atâtor oameni, era 

format numai din doctori în istorie – dând o mare greutate spiritului ștințific în dezbaterea 

unei teme care se referea la instituția Bisericii Catolice, atâta vreme în războire cu știința! 

Au fost acolo cu vorba, dar și cu un cuvânt scris în prefețe : prof. univ. dr. Ioan Opriș, 

prof. dr. Sorin Oane, prof. dr. Ion Soare (și cu rol de moderator!), prof. dr. Florin Epure, 

prof dr. Gheorghe Dumitrașcu, prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, prof. dr. Veronica Tamaș. 

Între ei, autorul Emilian Valentin Frâncu, din 2017, doctor în istorie în urma susținerii 

publice a cercetării sale, ilustrată de cartea lansată. Nu analizăm aici spusele oamenilor la 

o reuniune de întâmpinare și mulțumire adusă muncii autorului, nici consistența științifică 

a lucrării, validată de oameni cu atâta greutate, dar remarcăm în cartea aceasta despre 

istoria noastră locală (pentru că sursele cercetate îmbrățișează toate aspectele 

fenomenului istoric cercetat – mult mai mult, decât cele legate de catolicismul vâlcean!), 

atâtea nume de cercetători vâlceni: istorici, oameni de cultură, scriitori. Ne facem o 

datorie civică să-i numim aici, citându-i din bibliografia lucrării:Aurelian Sacerdoțeanu, 

Corneliu Tamaș, Petre Bardașu, Nicolae Bănică-Ologu, Ion Măldărescu, Claudiu 

Tulugea, Dumitru Garoafă, Nicolae Moga, Gheorghe Petre-Govora, Dumitru Bondoc, 

Veniamin Micle, Gherasim Cristea, Doru Căpătaru, Fenia Driva, Ilie Purcaru, Sergiu 

Purece, Ionela Dinescu, Horia Nestorescu-Bălcești, Gheorghe Simeanu, Gheorghe 

Mămularu, Eugen Petrescu, Nicu Angelescu, Costea Marinoiu, Gheorghe Efrim, Emilian 

Rouă, Constantin Mateescu, Bartolomeu Anania, Dumitru Bălașa, ș.a  Acestora le 

adăugăm pe cei prezenți în … prezidiu. 

 

      Sub patrafirul lui Antim Ivireanul (el fiind și patronul bibliotecii!) și aici evenimentul 

s-a deschis cu Tatăl Nostru, dar atmosfera fusese pregătită de o dedicație cu o surdină 

plăcută din Ave Maria. Atmosfera de catedrală gotică, slujind în latină, se potrivea temei. 

Păcat că imnul național a lipsit și aici. Apoi este un mare păcat că între atâtea lucruri 

frumoase, posibile, primite într-o supraabundență, nu toate ne sunt de folos și unele chiar 

de ar fi folositoare cumva, nu știm cum să le... consumăm! Voiam să exprim un punct de 

vedere, adăugând ceva, după ce studiasem cartea primită mai demult și după ce făcusem 



același lucru cu foarte multe surse pe care le voi fi regăsit și în lucrarea ce se lansa. Sala 

obosise deja, semn că avea alte așteptări. Voi fi scurtat intervenția la un scurt laudatio, 

amintind totuși acolo două constatări. Pe linia Carpaților noștri, un limes trasat de istorie 

prin trupul patriei noastre, ca o linie de front, Ocidentul apusean se hotăra cu Orientul - 

cînd bizantin, când în simfonia greco-turcească! Aici, prin compromisurile puterilor 

politice cu instituțiile confesiunilor supușilor, în continuu flux și reflux, cu intensități 

fluctuante, starea de confruntare a fost continuă. Pare un adevărat miracol, cap de pod... 

catolicismul, din enclavele principatelor de sub turco-crație, cum va fi fost și târgul 

Râmnicului, de când negustorii își vedeau de ale lor și nu intrau în dezbateri doctrinare. 

Aș fi insistat pe conflictul dintre contemplativul și non acțiunea Orientului (capul plecat! 

Să nu-l taie sabia! și răstălmăcirea Apostolului Pavel cu: Împărățiile sunt de la 

Dumnezeul, peste timp confundat de Patriarhi Ortodoxiei Creștine, cu Alah!), confruntat 

aici, pe  limes, cu activismul și pragmatismul înnăscut al Occidentului. Importul 

iluminismului dinspre vest, ne-a venit și nouă (vorbeam de-o osmoză subtilă la zona de 

atingere!) la soroacele slăbirii închistării religioase a bisericii catolice. Starea de dezgheț 

a Vestului adia și spre starea socială, de înapoiat feudalism, a Răsăritului. Vom fi 

importat și revoluția de la 1848, și ne vom fi aclimatizat, specific, programele deenirii 

noastre naționale. 

      Un subiect sensibil și complex, cu tensiuni remanente și azi, în ciuda doritului 

ecumenism, nu se putea dezbate într-o adunare festivă. Dar contribuția pragmatismului și 

activismului social adus de profilul unor alte modele umane, se cerea remarcat în 

procesul desăvârșirii unui destin național al românilor (lucru remarcat de conducătorul 

tezei de doctorat, Ioan Opriș, în prefața sa) și credeam că la momentul dedicat unui 

simbol național, și în anul centenar, consacrat actualizării redutelor naționale, întăririi lor 

ar fi fost nimerită canalizarea discuților spre acestea, cu temeiuri consistente în lucrarea 

lansată.  Spunem aceste lucruri, amintind că moderatorul a fost un vicepreședinte al 

Forumului iar în prezidiu a fost și secretarul general al acestei instituții de dezbatere 

publică, adică ceea ce ar trebui să fie un FORUM CULTURAL! Felicităm autorul și îi 

mulțumim pentru darul său, atât de necesar deschiderii ochilor și noilor direcții de 

cercetare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Simpozioanele dedicate Sfântului Antim Ivireanul și  Sfântului Neagoe Basarab  

Râmnicu Vâlcea (25-27 sept.); Călimănești (27 sept.2018, Ediția a X-a)  

 

       Luna septembrie în caruselul anilor își are în Sinaxar doi sfinți canonizați de Biserica 

Ortodoxă Română: Sfântul Neagoe Basarab, dintre domnitorii remarcabili (1512-1521), 

un adevărat prinț al culturii românilor și ierarhul bisericii creștine, Episcop de Râmnic și 

Mitropolit al Țării Românești, Sfântul Antim Ivireanul, georgianul din Iviria care și-a 

aflat pentru înaltă slujire, patria română. Cinstirea lor, îndatorire onorantă pentru urmași, 

este un fapt intrat în tradiția vâlcenilor. Faptele acestor oameni trăitori pe meleagurile 

Olteniei de sub munte sunt neșterse, nu doar ca urme lăsate în lucruri, ci adânc întipărite 

în conștiința cultural-spirituală a unui public inițiat în istoria devenirii noastre naționale.  

      Anul 2018, consacrat an centenar (1918-2018),  ca o agendă obligatorie și-a impus 

tematica evenimentelor dedicate celor doi sfinți dobândiți de sinaxar.  Un proces istoric 

de durată: dobândirea unei conștiințe naționale – în sensul modernității care redefinește 

națiunea actualizând-o, are în premisele lui nevoia afirmării treptate a unor mari 

personalități cultural-spirituale pentru formarea unei elite purtătoare a germenilor 

identitari în stare să fertilizeze noutatea vremii într- un neam omogen, prin credința lui 

statornică.  Pentru rodul cel nou, legea pământului își cerea dreptul la o însămânțare 

minunată a cuvintelor proprii graiului ținute în viață prin opaițul bordeielor și sudoarea 

maternă.  Înainte, pe vremea lui Neagoe și chiar a lui Antim se puteau invoca versurile lui 

Mateevici din 1917 : „Limba noastră-i o comoară/În adâncuri înfundată/Un șirag de 

piatră rară/Pe moșie revărsată/.../Limba noastră-i graiul pâinii/Când de vânt se mișcă 

vara/În rostirea ei bătrânii/Cu sudori sfințit-au țara...” . Pentru înțelesul de azi al 

evenimentului de la 1 Decembrie 1918, reperul de la care măsurăm Centenarul,  este 

nevoie să observăm lungul proces care l-a făcut posibil și să nu irosim momentele 

consacrate  deja de tradiție. 

 

     Simultan, la Râmnicu Vâlcea și Călimânești, într-o anume concurență a... unității (?!) 

au fost organizate –evident sub semnul Centenarului (acel Centenar, devenit o vorbă 

descărcată de sens, prin supralicitare și uneori etichetare a banalității!) evenimentele 

obișnuite și anilor necentenari, paradoxal, atunci fără concurența specială a anului 2018, 

care a  separat oamenii întru deplina noastră... unitate.  Evenimentele dedicate lui Antim 

în Râmnic, Sfântul martir fiind cu acte-n regulă și patronul orașului, au fost ample (cu 

personalități invitate de departe  și cu expertiză în tematicile expuse!) și au ținut, ca în 

fiecare an, mai multe zile. A fost lansată și revista „Lumina Lumii” nr.27 editată de 

Fundația Culturală „Antim Ivireanul”, în buna tradiție a anilor precedenți, vreo douăzeci 

și șapte la număr. Am urmărit, pe cât ne-a fost posibil, evenimentele dedicate lui Antim, 

încercând să observăm focalizarea pe procesul istoric care a premers marea unire a 

românilor, cu adevărat numită moment astral al neamului românesc care își dobândise 

reduta națională. Remarcabile au fost contribuțile celor ce au subliniat rolul marilor 

personalități ca niște pionieri,  începători de drum. Între acești ințiatori de direcții 

înnoitoare vor fi fost cronicari, domnitori, ierarhi  ai bisericii. Bine articulate cu miez și 

valoare adăugată celor demult cunoscute a fost o bună  parte ( din multele articole!), 

slujind adevărul științific - fără partiprisurile care mai vădesc angajamentul partizan, ori 

obscuritatea conservatorismului, poate suficiența unui prea plin din vasele prea mici. 

Poziționarea partizană, între Vest și Est, în care răul și binele sunt apriori partajate, a fost 



și ea acolo, uitând de nevoia unei recunoașteri, peste  linia de separație, nu  a ceea ce 

desparte limesul respectiv, ci ceea ce este numitor comun și poate deschide poarta, poate 

construi podul, poate da împăcarea necesară.  

      Misiunea lui Antim a fost în slujba bisericii creștin-ortodoxe  căreia i-a înțeles 

adevărul în mod limpede. Pentru acest fapt, ca în orice investiție reușită, altcineva taie 

panglica și șeful instituției chiar premiază făptuitorul, prin scoaterea lui din... viață. 

Pentru îndeplinirea acestei misiuni Antim Ivireanul, trimis de Patriarh aici a înțeles, 

înaintea Instituției Bisericii (din Apus și din Răsărit), spusele scripturii – invocate și 

aceasta după nevoia demonstrației!- că propovăduirea învățăturii creștine trebuie să se 

facă pre limba poporului. Așa au primit apostolii darul să vorbească în limbile pământului 

și Apostolul Neamurilor să scrie, cu mâna lui, Epistolele – scripta manent!- să fie porunci 

de îndeplinit, nu răstălmăciri instituționale (în spusa lui Eminescu : „ ...frază de dânșii 

inventată!”).  Să invocăm sciptura: „cine învață pe alții să se țină de învățătură!” ( Rn. 

12-7). Ce spune învățătura? Fraților! „Tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă 

înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt. Sunt multe 

feluri de limbi în lume, totuși niciuna dintre ele nu este fără sunete înțelese. Dar 

dacă nu cunosc  înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește și cel ce 

vorbește va fi un străin pentru mine...” (1. Cor. 14- 9;10;11) Misionar creștin fiind, 

Antim s-a conformat scripturii!  A tipărit pre limba lor carte sfântă și a trimis-o celor ce 

cunoșteau limba anume! În planul celălalt, al  misiunii primite pentru mântuirea limbii 

noastre – vai cât de târziu!-  el a însemnat un moment de destin pentru neamul românesc 

care până atunci (să-i spunem unui apostol al minciunii și suficienței!): nu a învățat 

limba română în amvonul bisericii!, pentru simplul motiv că limba de cult în Răsărit, 

era greaca și slavona, iar tipăriturile de cult în limba română au apărut , zice-se după 16 

veacuri de la creștinarea noastră (vezi Apostolii Andrei și Filip!), și atunci cu timiditate! 

Părinte! (pentru că apostolul nostru este o față bisericească, cu supra expunere!) Numai 

adevărul ne aduce mântuirea, iar propovăduirea care-l smintește nu face servicii decât 

minciunii, care este de la ... celălalt, nu de la Cel căruia trebuie să ne închinăm – apropo 

de Adevăr, Cale, Viață!  

     Antim, deși Ivireanul, este al nostru, de aici, de aproape, pentru că a slujit în Eparhia 

Râmnicului și ne-a dat meșteșugul și luminarea cu tiparul. Ne-a tălmăcit pe înțelesul 

nostru scriptura, ca nimeni altul până la el. Este al românilor, pentru că le-a fost 

Mitropolit luminat într-o perioadă fertilă definirii în spiritul vremii, a amprentei 

naționale. Dar creștinul luminat, Antim Ivireanul, a trudit pentru toată creștinătatea 

Răsăritului, iar faptul martizării lui îl arăta pe altă lungime de undă, cu mult înaintea 

stăpânilor săi ierarhi, în înțelesul programei creștine a Scripturii. Să ne amintim că 

Apusul, cu o biserică mai dinamică și-a recunoscut crimele cruciadelor, împotriva 

schismaticilor, abia pe vremea modernă a lui Ioan Paul al II-lea, iar reabilitarea lui 

Galileo Galilei, abia prin 1992. 

   Spunem aceste lucruri și în legătură  cu continuitatea în satatlitate datorată marilor 

voievozi români, care au făcut posibil liantul crezului creștin pentru neam și speranța 

mântuirii naționale de mai târziu, la ceasul potrivit al procesului istoric. La evenimentul 

dedicat lui Antim, pe departe, s-a adus vorba și despre Mircea cel Mare, ori Mihai 

Bravul. Ei se potriveau, cu eroismul lor marii epopei naționale și Centenarului, de la 

înfăptuirea unirii, din 1918. Am remarcat, într-un articol din „Lumina Lumii”, lansată 

acum, pledoaria Î.P.F Daniel, privind canonizarea lui Ștefan cel Mare și observam că 

aceleași argumente se potrivesc și pentru oropsitul de la Cozia , Mircea cel Mare, ținut în 

anticameră, după 600 de ani de la răposare, așa ca să observăm cât își cunoaște istoria, pe 



toate linile sale afluente, Biserica Ortodoxă Română. (vezi trimiterea la Rn. 12-7!). 

Credem că spiritul neamului iubitor de țară și  de cele din sine ivite și pentru ea jertfite, se 

ține cu înțelepciunea păstorului cel mare și luminat, cu condiția deșteptării din somnul 

adânc, cum este ieșirea pentru înnoptări, din istorie. 

 

      La Călimănești, contrar obiceiului de-al cinsti pe Sfântul Neagoe Basarab, în 

Mănăstirea Ostrov – lucru statornicit de o fostă Maică Stareță, remarcabilă prin faptele 

ei!- evenimentul, ajuns la a X-a ediție, a fost găzduit de Biblioteca A.E Baconschi . A fost 

un model de organizare pentru eficacitatea celor comunicate acolo. Sala de lectură plină 

cu cei interesați și mobilizați de Forumul Cultural din Călimănești, condus cu competență 

de neobosita Fenia Driva. Deși celebram la o zi de la prăznuirea din calendar a unui sfânt, 

la eveniment, din motive diferite, nu a fost prezentă nicio față bisericească. Concurența 

marelui Antim, cu evenimentele dedicate lui, pentru a patra zi în desfășurare, nu au putut 

aduce să dea greutate evenimentului, nici sămânță de față bisericească dintre cele 

disponibile! Cei trecuți în program, cu alte urgente ascultări, nu au putut onora cu voință 

proprie, nu evenimentul, ci pe Sfântul Neagoe Basarab, săvârșit din lumea asta în 15 

Septembrie 1521,  canonizat în 25 Septembrie 2008 și trecut în sinaxar pentru prăznuire, 

în ziua următoare: 26 septembrie. În bibliotecă, spațiu laic, prin exelență, i-am dedicat 

Sfântului, liturghia noastră  a celor ce îl cinsteam acolo și făceam pomenirea faptelor sale 

remarcabile. Primarul orașului, directorul Direcției județene pentru Cultură și Patrimoniu, 

directorul Editurii Intol Press și al publicațiilor culturale ale Județului, erau însă acolo să 

sporească temeiul evenimentului prin Voința de-al avea în continuitate, de-al pune în 

simfonie cu adevărul științific, de-al duce în noutatea lui mai departe decât locul și 

momentul consacrat. Secretarul general al Forumului Cultural al Râmnicului, invitat de 

onoare la eveniment, va fi fost în aprecierea sa concludent: așa ar trebui aduse în 

dezbatere toate chestiunile care nu și-au epuizat cercetările și care pot da noi direcții 

pentru aflarea adevărului posibil! Remarcabilă a fost comunicarea ziaristului cercetător 

(radio!) Mihail Ovidiu Stângă, pornit dincolo de legendele despre Mihai Vitezul ( O temă 

interesantă la simpozionul de la Vâlcea!) în cercetarea originii marelui voievod. Mai 

spunem aici că întru cinstirea istoriei și evenimentului pus sub semnul centenarului am 

trecut pe la Marele Mircea de la Cozia să-i numărăm încă o dată, iar și iară, cele de șase 

ori centenare veacuri de zăbavă sub piatra cea grea. I-am spus acolo, ni-i martoră megieșa 

Teofana, că în biserica ctitorită de sine să nu se vadă în anticamera noilor voievozi (poate 

dor zăvozi!), cu canoanele lor insuficient citite și mai ales descifrate, din povețele vechii 

scripturi. 

Fie toate după putința, voința și știința lor, fără de care nu se pot împlini faptele, lucrările. 

Nu am judecat aici pe nimeni, chiar dacă am exprimat mirarea în legătură cu respectarea 

unor porunci adresate nouă celor ce ne revendicăm creștini...  



 
 
 

                                          Blajul, - plămân al respirației unei elite naționale!  

 

      O toamnă de aur s-a așternut mantie de sărbătoare peste vatra de țară a Ardealului. De 

aici o inimă puternică accelerează pulsul sub imboldul gândului că suntem, că mai 

suntem ceea ce o mare izbândă – unitatea neamului românesc într-o vatră străveche!- 

adunase zilele, cât să umple veacul. O atracție magnetică, cum doar o t(r)ainică iubire 

poate să o genereze, ne-a urnit la drum într-o explicită dragoste de neam și de istorie. Din 

acest motiv am plecat noi, „seniorii” vâlceni, pe Calea lui Traian. Ne-am adunat  în 

dimineața lui 11 octombrie 2018, lângă… Sala Traian, din orașul domnesc al lui Mircea 

cel Mare: Râmnicul - cel care aduna la Troian tabăra lui Gheorghe Magheru. Cum să 

ajungi în „Mica Romă”, adică la Blaj, dacă nu pe o cale imperială? Nu pe oarecare alta, ci 

chiar pe aceea amintind de cel mai mare împărat al Romei, nu întâmplător cuceritor al 

Daciei și erou al imnului național al patriei noastre române de azi. Cale imperială? Cu 

adevărat așa! Recunoscută acum , exact trei centenare, drept Via Carolina, de un alt 

împărat: Carol al VI-lea de Habsburg! Acesta trasa prin munții Daciei o cale de unire a 

unui neam, sub același sceptru și ne declara faptul în înscrisul său din marmura de pe 

trecătoarea Oltului de la Câineni. Tot el este cel ce va fi durat și Alba Carolina, să ne fie 

inimă curată pentru 1 Decembrie 1918. Același Carol îl va fi înnobilat și pe Ioan Micu, 

din Sadu (Tălmaciu), baron de dietă și ierarh mare Bisericii - unite cu Roma : Inochentie 

Klein. Să ne amintim apoi că cel născut la trecătoarea Oltului, dinspre Ardeal spre 

Oltenia va fi trecut la ceruri, exact acum un sfert de mileniu, în 1768, chiar în inima  

Romei, unde fusese exilat de Maria Tereza, în 1744, fiind prea… român. Din Roma cea 

mare și eternă acest pionier al școlirii ardelene (școlire primară să crească vlăstarele 



conștiinței naționale a românilor, prin Școala Ardeleană, apoi, mai încolo, prin ASTRA!) 

se va întoarce să veșnicească în Mica Romă a Blajului, abia după 229 de ani ( În 19 

octombrie, 1997, să fie  reînhumat acasă, în Catedrala din Blaj!).  

      Pe calea aceasta, a Văii Oltului, vor fi urcat și trupele oltene ale lui Mihai Viteazul, în 

acel 1599, tot într-un octombrie, și tot cu voința Imperiului European… să nu fie lăsat 

principatul Transilvaniei departe de vatra Daciei. Da! Am lăsat și noi „seniorii” sediul 

asociației din Râmnic de lângă biserica ctitorită de Pătrașcu cel Bun (înaintașul lui 

Mihai!) și i-am urmat calea spre locurile multor bravuri, acestui simbol al unității, Mihai 

Viteazul, el fiind făptuitorului primei reîntregiri, deși vremelnică, ca pildă că UNIREA 

este posibilă când vremurile și oamenii vor fi fost pregătiți. 

       Am pornit la drum pe Calea Mare a eroismelor (v. Treceți batalioane române 

Carpații!) pe Valea Oltului și am salutat monumentul generalului David Praporgescu, 

păzind ascunsa Arxavia! Ne-am amintit (treceam prin 11 octombrie!) că peste două zile 

(13 octombrie, 1916)  își va fi dat jertfa supremă în munții Coți, din vecinătate. Imediat, 

placa amintită, de la Ganga (pusă în 1722 la terminarea construcției Via Carolina!) ne 

atrage atenția. Trecem de turnul spart al unei granițe durate între Orient și Occident și 

intrăm în locurile de baștină ale Baronului de Sadu (Ioan Inochentie Micu Klein!)  și ne 

amintim că la Tălmaciu au făcut joncțiunea armatele lui Mihai, să poată birui la Selimbăr, 

tot într-un octombrie, în 1599, ca apoi să intre triumfal, pe 1 noiembrie, 1599, în Alba 

Iulia. Ocolim Sibiul să atingem Blajul, mai repede, pe scurtătură. Da! Ne-am dumerit de 

ce Blajul a putut fi, și chiar a fost, locul care a inspirit aerul timpului, să-l dea sângelui 

clocotind Târnavele și mai departe inimii, bătând ceasul istoriei la Alba Iulia, când la 1 

Noiembrie, când la 1 Decembrie, după cum timpurile ne-au fost prielnice.  

      Blajul este plămânul, unde, la confluența celor două Târnave, două biserici surori își 

vor fi dat mâna să se roage împreună pentru drepturile românilor din Transilvania. 

Catedrala cu două turle va fi fost neîncăpătoare pentru clericii cărora împăratul Vienei le 

autorizase întrunirea. Clopotele celor două clopotnițe (ortodoxă-Andrei Șaguna/catolică 

unită-Ioan Lemeni) vor fi anunțat întreg Ardealul și va fi curs pe Mureș și pe Târnave, pe 

Arieș și pe Ampoi, de peste dealuri dinspre Mărginime, Făgăraș și Bârsa, atâta omenire, 

cât să umple ditai „Câmpia Libertății” în acel Mai 1848, dar și în Septembrie 1848, când 

vorbele primăverii rodiseră déjà cele 15 legiuni ale lui Avram Iancu, gata de luptă 

împotriva înstrăinării românilor de matca străvechii Dacii. Blajul este acel plămân care a 

dat trupului de țară respirația proaspătă a unei elite pregătită să îndrume poporul la lupta 

regăsirii de sine, întru latinitatea sa și mai ales întru patria sa originară! Aerul proaspăt, 

aer al libertății, este acela al marilor personalități care mărturisesc Blajul, prin 

monumentele lor adunate simbolic, ca o îmbrățișare, pe locul santificat de prezența lor la 

marile evenimente ale istoriei, din secolele al XVIII-lea, al XIX-lea. Un adevărat Panteon 

al românilor veghează în bronz… Câmpia. Sunt împreună marii bărbați pașoptiști din țara 

cea mare. Dorinței exprimate :„noi vrem să ne unim cu țara!” i-au dat propria lor horă de-

a împreună când încă nu era posibilă marea unire. Dar elita aceasta va fi oxigenat sângele 

unui popor deșteptat din somnul evului de mijloc. Va fi tresărit la Alba Iulia, aici fiind 

inima, nu departe de Blaj, pe la 1599, apoi pe la 1784 când Horia , Cloșca și Crișan erau 

puși pe roată, pe la 1791/1792, când trimeteau cunoscutele petiții Vienei (”Bunului”, dar 

prea orbului și surdului Împărat!). Programul emancipării națiunilor, din acel An 

European-1848, va fi avut și specificul românesc, bine sincronizat timpului și contextului 

geo-politic (la fel de determinant în orice vreme!). Să remarcăm că între personalitățile 

rămase mărturie pe Câmpia Libertăți și în piața centrală a orașului  Blaj sunt ceea ce are 

mai semnificant neamul românesc, trăind în toate provinciile istorice :  Inochentie Micu-



Klein, Gheorghe Șincai, Petru Maior, Al. Papiu Ilarian,  George Barițiu,  Andrei Șaguna, 

Ioan Lemeni, Simion Bărnuțiu, Axente Sever, Timotei Cipariu, Eftimie Murgu, Andrei 

Mureșanu, Avram Iancu, Aron Pumnul, Ștefan Ludwing Roth, Nicolae Bălcescu, I. 

Heliade Rădulescu, Al. Golescu Negru, Cezar Boliac, C.A. Rosetti, Gheorghe Magheru, 

Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Alexandru Ioan Cuza, Costache Negri, Ion 

Ionescu de la Brad.  

      În parcul central, din fața Catedralei Greco-catolice „Sfânta Treime”,  bustul lui 

Eminescu salută Mica Romă, trecut fiind  pe aici, viitorul poet, prin 1866, când Moldova 

și Țara Românească erau déjà unite și se gândea la întreirea unității, consonantă treimii 

de ființare românească. (Ce-ți doresc eu Ție? Dulce Românie? ) Va fi gândit de atunci 

rostirea de mai târziu și poate chiar Doina (1883!) să blesteme, poetic, geo-politica de 

atunci! Cum să nu te minunezi văzând înscrisul unei plăcuțe și cu mottoul lui I.H. 

Rădulescu: „De aici a răsărit soarele românilor!” Eram în miezul zilei, una însorită, chiar 

în 11 octombrie și ne minunam și noi precum I.E. Rădulescu de cele scrise pe o clădire 

veche: „La data de 11 Octombrie 1754 și-a deschis în această clădire cursul cea dintâi 

școală sistematică din țara noastră în care învățământul s-a predat în limba română -

școala de obște-/„Deschisă tuturor și de toate vârstele pentru a se deprinde în cetate 

cântare și scrisoare, nici o plată de la ucenici așteptându-se”. Pe o alta îi vedem laolaltă 

pe marii corifei ai Școlii Ardelene: „În această clădire au funcționat ca profesori Samuil 

Micu Clain (1745-1806), Gheorghe Șincai (1754-1816) și Petru Maior (1760-1821), 

istorici și iluminiști români din Transilvania fruntași ai Școlii ardelene (noiembrie 

1966)”. Unde întorci privirea un bust, vreo placă inscripționată pe vreo clădire veche. 

Imediat, dincolo de piața centrală, un stejar de peste 600 de ani ne spune că pe aici 

Avram Iancu se va fi umbrit, ori va fi stat la sfat cu conducătorii moților, coborâți din 

munți să apere libera exprimare a dorinței românilor, acolo, la Blaj.  

      Ne-am continuat apoi drumul dinspre pământul Blajului, respirând elita începutului 

de drum întru câștigul națiunii moderne, către inima împlinirii de acum 100 de ani, Alba 

Iulia, unde ideea și programul sădit de înaintași va fi devenit realitate. Am trecut pe la 

Câmpia Turzii să-i cinstim lui Mihai Viteazul jertfa supremă, înainte de-a-l revedea, 

ecvestru, lângă Catedrala Întregirii Neamului și  lângă cea în care veșnicește Iancu de 

Hunedoara. 

         
 



        
 

             
 

        
 

         
 



          
 

          
 

 
 



      
 

            

 
 



      
 

                 Stejarul de peste 600 de ani și monumentul lui Avram Iancu din Blaj 

 

 

 

Seniorii vâlceni la Mânăstirea Mihai Vodă, ctitorită de I P S Bartolomeu Anania la 

Turda, pe locul săvârșirii voievodului. 

 

 

 

 

      La Tuda, în vecinătatea locului cu monumentul săvârșirii lui Mihai Viteazul s-a 

ctitorit de către Î.P.S. Bartolomeu Anania o mănăstire nouă. Aceasta a reconstituit chipul 

bisericii Mihai Vodă din București și a fost sfințită în 19 august 2018. Am vizitat 

șantierul în luna iunie și am revenit în octombrie, când am depus din partea Seniorilor 

vâlceni o coroană omagială la monumentul dedicat domnului primei întregiri a vetrei 

românești. Albumul de mai jos se referă la cele două treceri pe urmele… Viteazului. 

    
 



     
 

  
 

   
 



   
 

Pe Câmpia Libertății de la Blaj am întâlnit, ca o largă îmbrățișare, bronzurile unor 

personalități remarcabile ale neamului românesc:   

 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”- 80 de ani de la inaugurare 

 

      Acum 80 de ani se inaugura, la Târgu Jiu, ansamblul conceput de Constantin 

Brâncuși, solicitat de Liga femeilor gorjene și dorit de comunitatea unui oraș, prin decret 

regal, oraș erou, decorat cu „Virtutea Militară Clasa I-a”. Se împlineau, în 1938, două 

decenii de la Marea Unire a românilor și cinci ani de la decretul regal. În semn de 

mulțumire, în tradiția românească, se dădea un semn de pomenire postumă celor ce au 

făcut posibile marile momente. Totul într-o smerenie în care Dumnezeu își are propriul 

imn, ascuns, în glorificarea fiilor Lui : eroii neamului omenesc. 

 



      Imboldul îl vor fi dat eroii din bătălia Jiului, din vremea marelui război mondial, 

atunci când orașul se va fi făcut scut, cu viața proprie, cruntului răzbel. Ansamblul așezat 

prin inima târgului are delicatețea și discreția să nu vorbească de numele cuiva, anume – 

precum monumentul dedicat Ecaterinei Teodoroiu!- ci să fie dedicat tuturor eroilor, aici 

anonimatul dând onorul eroismului fără sfârșit, al firii omenești de acasă și de 

pretutindeni. 

 

      Concepția ansamblului a căutat limbajul universal al artei și doar un om universal va 

fi putut să le vorbească tuturor, simultan, pe înțelesul lor. Anonimatul nu va ascunde 

niciodată pe eroul necunoscut! Dar eroismul pus în evidență prin fapte, momente, trebuia 

ținut la vedere, pildă de urmat! 

 

      Puse într-o anume succesiune momentele – împietrite monumente!- semnifică într-o 

rânduită cronologie  trecerea, ca un triumf al celui purtat… pe sus!  Pentru privitorii, 

trăind în timp povestea eroului, descifrarea celor ascunse este hrana în care pilda își 

recapătă sensul ziditor. Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” are în firul lui curgător 

o logică a cauzalității. Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului, Biserica Sf. 

Apostoli Petru și Pavel, Coloana fără sfârșit sunt o poveste a orizontalei. În monumente, 

în simbolistica și în succesiunea lor, se poate afla taina… Uneori cuminecarea. Credem - 

în spiritul cartezian care cere cercetarea!- că în cuvinte, că doar ele au fost la… început, 

în ele, neapărat în ele, avem dezlegările căutate. Cuvintele cheie care ne atrag atenția 

sunt, prin ele însele, povestea întregului: 

- Ansamblu : adică numai împreună momentele-monumente structurează un mesaj; 

- Monument: acel moment fixat în rădăcini, ca un reper temporal pus în istorie, să 

ex-pună, permanent, să atragă atenția. Să o facă semnificând prin chipul său, 

uneori prin înscrisuri, unicitatea evenimentului într-un process/procesiune, cu 

etape, stări, cu borne de marcare a unei traiectorii prin spațiul și timpul lumii de 

dincoace!; 

- Cale: este un drum consacrat de... scriptură ca fiind legiuită, imuabil, omenescului, 

ducându-și  lupta sa; 

- Erou : este luptătorul care și-a terminat lupta, oferindu-se pe sine jertfă. Sacrificiul 

său l-a făcut... eroul, căruia cei ce-i respectă ofranda trebuie să-i arate respectul, 

atribuindu-i postum gloria. 

Puse împreună, cuvintele cheie, ne descifrează sensul încifrării. Vorbire despre fiecare 

moment al trecerii ne fac numele monumentelor: 

- Masa Tăcerii? Pe calea lor, la această masă, în tăcere, stă atât eroul de pe ... 

masă/catafalc, cât și cei ce-l priveghează, tot în tăcere, de pe scaune. Și acestea 

marcând, cu tăcerea lor, orele împietrite; 

- Aleea Scaunelor. Este mărginirea Căii, formate din scaunele celor ce stau, asistând 

trecerea eroului, că lui îi este oferită calea aceasta specială. Doar lui, eroului purtat, 

dus de procesiunea în curgerea ei vie, îi este dedicată Calea; 

- Poarta Sărutului? Se referă, pe calea eroilor fiind, trecerii și sărutului eroului! 

Eroul, pus într-o ladă de zestre, este chiar el un triumf al vieții, care se va împlini 

prin înmulțirea eroismului semnului/semenului ce-i calcă urmele. Trecerea, întru 

împlinirea destinului său eroic, nu se poate face decât prin iubire. Să-i dăm eroului 

sărutarea din urmă și să-l lăsăm lumii informale a sfinților și istoriei, care îi va 

reține fapta să ne fie învățătură. 



- Biserica? Consacră ritualul trecerii înspre lumea cealaltă. Multă vreme 

propagandele vremurilor potrivnice scoteau monumentul acesta din context, 

sărăcind semnificația ansamblului. Nu întâmplător patronii așezământului 

bisericesc, Apostolii Petru și Pavel, au fost aleși dintr-un cer plin ochi cu atâtea 

nume de sfinți. Ei exprimă generalitatea – una dusă în universalitate!- a unui crez 

care își găsește corespondență în toate formulele ritualurilor de trecere păstrate de 

tradiția oamenilor de oriunde. 

- Coloana fără sfârșit. Fără sfârșit, în timp și spațiu, este trecerea oamenilor dinspre 

lumea eroică a oamenilor, stăpânind pământul, către lumea sfinților (cei ce și-au s-

fințit numele prin trecerea lor glorioasă!) din cerul infinit, informal! Este o coloană 

a înălțării, ca un stâlp fără sfârșit, cum este și curgerea pe Calea orizontului, cu 

atâtea ștafete ale călătorilor. 

 

      Să ne minunăm că acum optzeci de ani, într-un sfârșit de octombrie, a fost pusă 

într-un oraș erou, Târgu Jiu, mărturia unui om universal, Constantin Brâncuși, despre 

eroismul românesc și fapta lui concretă ca să vorbească lumii întregi, despre Marea 

Unire a românilor din anno domini, 1918! 

 

       
 

       
 



       
 

 

        
 

      
 

     



 
 

 

  Marinela Belu-Capșa… nu tace! 
 

      Marinela, senior în exercițiu, a mai scris o carte: „Mă doare gura dacă tac”. Sub 

semnul inspirației fiind, a găsit editorul  taman în satul cel mai nordic al României 

(Satu Mare, Editura Inspirescu, 2018). Apoi și-a botezat cartea în satul cel mai mare 

al țării, care își construiește și cea mai mare catedrală a mântuirii neamului 

românilor, la București. A mers poeta noastră aici, confirmată și de Scrisul 

Românesc din capitala Olteniei, că olteni fiind trebuia să avem și atestatul Băniei! 

(Nu la Craiova și-a urmat pregătirea universitară?!)  Sorocul a fost bine ales, înainte 

de intrarea Maicii supreme în Biserică (templu) și chiar de sfințirea Bisericii cea 

mare a Țării. Locul ales, unul special, a fost la Târgul de carte, consacrat cu numele  

imnului studenților mondiali. Totul a fost pregătit să depună acatistele de îndreptare 

a lumii, tocmai momentul acestui noiembrie 2018, să amintească de centenarul 

acelui noiembrie 1918, când toți românii, în adunările lor, n-au tăcut, tocmai ca să 

ne fie bine nouă urmașilor și să nu rătăcim pe încrengătura străduțelor lumii și mai 

ales pe ulițele atâtor sate risipite de timp și gânduri răzlețe, uneori de ducă. Aici 

poeta noastră și-a botezat fetița. A adus-o acasă apoi, la Râmnic pe fetița-carte 

înveșmântată în verdele plin de viață și stigăte proaspete. I se vedea pe chip 

mirungerea iar ea, Marinela poeta, încă se afla sub emoția evenimentului care i-a 

adus alături mulțime de oameni dragi, între care multe generații de elevi 

recunoscători- unei profesoare de limba și literatura română care le-a fost mamă de 

vorbire aleasă. 

 

       Avea copilul înfășat – în amintitul smarald!- pe scutecele sale motivele 

frământării interioare. Desenul lui Cornel Marin Chiorean (și el o „pendulare”, între 

obârșiile sale din Țara Chioarului și statornicirea în Râmnic, după ce Cluj Napoca 

este cumpănire între Ardeal și Oltenia) este o oscilație a pendului, 

desenul/caricatură dă sugestia stigătului – cenzurat/autocenzurat, dar și protestul, că 

de aceea este caricaturizat vorbitorul copertei, că mulți dintre cei care strigă de la 

marile tribune, strigă pentru o cauză personală și nu pentru starea de bine a 

poporului. Avem aici, precum și în versurile poetei,  o lume în dodii, un fel de-a fi 

alba-neagra. Nu toți cei care nu tac ar trebui să vorbească. Nu toți, dintre cei care 

tac ar trebui să tacă. Greu de găsit formula să nu cazi în alternanța potrivnică a ceea 

ce vrei să spui. 

 

      Ca să ieși din balans, dacă cumva citești mai întâi recomandarea editorului, 

trebuie să fii cunoscut post-moderniștii invocați ca să ridice în sinconismul vremii 

pe autoarea noastră vestală însă, în altarul clasic (se putea altfel, după o viață de 

slujire?!). Am citit și recitit poezia și am alăturat-o sugestiei graficii din interiorul 

cărții, înainte de constatările prietenului editor și el poet recunoscut: George Terziu 



(Prezent prin rotonda vâlceană a plopilor aprinși de Valeriu Anania și mai ales prin 

„Rotonda Valahă” a lui nenea …Barbu!). De gustibus et coloribus… non 

disputandum!  Am ieșit din registrul  în do diez major cu prea dodii și miez post 

modern pe care cu urechea-mi afonă nu l-am deslușit. Mi-a părut doar un pro domo 

sua, editorial, că doar eforturile Editurii la marele târg își aveau și marketingul în 

obiectiv. 

 

      Spuneam la agapa noastră de la „Seniori” (lansarea din 20 Noiembrie 2018!), 

unde ne-am bucurat de o altă prezentare a cărții (cum să nu iubești un nou născut și 

să nu-I dorești viață lungă, lui și mămicii lui, de lângă noi?), altceva decât editorul  

căruia îi respectăm opinia și realizarea cărții. 

 

      Poezia Marinelei este, după starea de spirit și forma aleasă a momentului 

scriituri: pastel, fabulă, epigramă, reportaj, jurnal intim, pamflet, uneori într-o 

mixtură interesantă. Pamfletul cu adresă, doar sugerată,  nu cade în limbajul 

ostentativ licențios al multor post-moderni. Nu folosește trivialitatea ca să atragă 

atenția și să dea apă la moara esteticii urâtului, cu orice preț.  Marinela Belu-Capșa 

își aparține sieși – stil inconfundabil!- cu temelie în cultura română, prin slujirea ei 

de-o viață a literaturii de acasă și o bună cunoscătoare a literaturii universale. Nu 

este spirit egocentric. Nu strigă să se afle la vedere, cu orice preț, ci își asumă 

strigătul murmurului comun, nu pentru sine. Ea este o voce a spiritului civic, care 

acționează în numele acestuia, nu pre ale sale le caută.  Marinela aparține unui 

system viu care își produce în chip natural feed-bakul, pentru îndreptarea lucrurilor. 

Cartea devine un amplificator al mesajului să poată fi mai bine auzit și luat în seamă 

strigătul…, unul de-o credință și o sinceritate cuceritoare. 

 

      Am intrat în casa cărții, i-am văzut ilustrația și i-am citim gândurile. Am stat de 

vorbă cu poeta care tăcea în versurile care strigau și iată ce am constatat. (Dăm titlul 

poeziei și ecoul nostru versificat, pentru a fi rezonant cu autoarea, uneori deturnând 

mesajul într-un alt protest!): 

 

1. Nu tac!   Spunem aici : Și eu tac/să nu tac/Când prea mulți tac! 

2. Protocol / Compromis/Aparență/Consecvență/prea insistență! 

3. Un Fante/ Oile lumii-s fără stăpân/Visele lumii sunt scrum/Vremea își are 

acum/Un fante! 

                     Unul nebun! 

4. Perseverență/În mai fecund/de la zero la capăt/drumuri se-ascund/Nicio 

speranță nu capăt! 

5.  Politețe (spunem noi…una  absurdă!) 

                   Foaie verde „langa-danga”/Vaca noastr-a dumneavoastră/ 

                   Verde foaie „danga-langa”/să trăiți prostia voastră?/tot pe cheltuiala 

noastră? 

6. Portret  (calamburistic spunem Port-Retro) 

                  În ochii-ți negri mă revăd, încă pot/Ecou, halou de demult/ 

                   Prin tine, mă simt, mă socot/Nemuritoare,/ iubite nepot! 

7. Prin Deltă (Pastel-reportaj-poem) 

                     Din Delta adusă verzuie acasă/Ochi-mi sub pleoape revarsă/ 

                     Pești, ape și păsări Danube/oameni-n lotcă, freamăt de unde.          



 8. Recviem (Cronica lui a fi când nu va fi!) 

                    Cronica, una cântată, epitaf, privilegiu/ Marșu-n cadență, funerar, 

solemn/ 

                    Timpul de ducă, lugubru-n cortegiu/ Flamură-mpietrită: crucea de 

lemn! 

 

                    Adăugăm o jale în plus… strigătului poetei: 

 

                     Morfina vieții în roz adie zefirul/Adoarme mortal neuronul de veghe/ 

                     Recviemul răsune! Trăiască delirul!/Schimbarea de lege! Arest fără 

zeghe! 

9. Refuz     Rămână ursu-n pădure/Cu vorbele rele, perfide!/ 

                   Mor!, mor! și negrul din mure/Urâtele rele nu voi! Nici partide! 

10. Sfaturi utile (de la copile!) Copilu-mi spune din Eden/Să zâmbesc!/Să fiu 

Zen!Să trăiesc! 

11. Retorică (pentru 10 August 2018 și Piața Victoriei!) 

                      Să ies în lume?/Nu ne-aude nime!/Strigă-ți suspinarea/ de ai tare 

spinarea! 

12. Nu va plăti nimeni (poeta se referă la… munca în folosul comunității, a faptului 

de-a gândi și  a publica din pensia proprie! Noi însă, strigăm în Piața… Victoriei ?!) 

          E locul cu jocul/de-a alba-neagra ocultă /Gura strigă, surzii ascultă!/Câștigă 

lupta: o bâtă! 

13. Telegenicii hoți  Ne fură liniștea/Ne priponesc gândul/ 

                                  Mercenarii minciunii/ în canalizarea televiziunii! 

 

14. Trist     (elegie tomitană, amintind de Ovidiu Publius Naso și de Cazinoul 

constănțean, căzut  în ruină!)  

                                     Stă singur poetul de veghe/  vremii cu gene…prea roze 

                                    /Povestea furtunii să ne dezlege/Tristețe pontică și… 

metamorfoze. 

15. Va fi bine  (prognoză-n dodi!) Fi-va bine, rău! Zău!/în al lumii hău/Popa și 

Primarul spun,  bizar/ Că Raiu-i… Tartar! Răul de dar!! 

 16.Viața defilează / În faldurile timpului/Apele ne scaldă și ne curg/ 

                                 În noroiul destinului/Totul defilează spre amurg! 

17. Speranță     (speranță bietului pământ mănos!)/ Viermi, omizi, microbi și-alte-

otrăvitoare/ Să  n-aibe legi cu naltă-binecuvântare/De la prostia și credința 

răbdătoare!/ Abia atunci, speranța nu ne moare!  

18. Un detaliu /De trei zile-ncoace/Gura nu-I mai tace/ 

                          Dar ea, Mioara-Marinela/Știe de ce-o  face! 

 

19.Cuibul singuratic (Jurnal intim ca o asumare și dare de seamă!) /Suflet cuc/La 

margine de timp/Înfruntă stoic, eroic/Așteaptă ora/ să-I strige exact, în față,/ lumii 

în ceață! 

 

20. Tornadă / Roată, roată!/La vreme neroadă/Rotește-te odată!/ 

                        Îndură-Te  Doamne, gentil/ De naivu-ți copil! 

21. Pe cuvânt?! Arghezii a pronunțat sentința, dar vremea de azi a făcut recurs la 

Curtea Constituțională - în sutană, cu nouă blană de politică năzdrăvană!/ 



 

 Ipocritul Zdreanță/Prins cu rața-n gură/N-a schimbat instanță/Nici procuratură! 

 

Și curtea miloasă a deplâns starea de urât și… a hotărât și cu lung suspin și-a 

scuipat în sân: 

 

Doar vara vor merge la răcoare!/Iarna? În țări mai calde să poată  să se scalde/ Să 

fie păsări călătoare/ prin lume migratoare/Condițile? De rai model/ cinci, șase 

stele, celula din Hotel! 

  

22. Nopți psihopate Ne-a inspirit un eseu : „În nopțile în care timpul nu se culcă de 

tot, calcă pe nervii ghemuiți prin role de pelicule cu filme vechi și eroi anacronici, 

pe plăcile de vinilin cu cântece demodate în armonia lor suavă, pe dischetele cu 

numărători firave de la zero la unu, poate pe vreun hard-disk grăbit cu noutățile 

lumii prea post-moderne ce știe, proactiv, ce va fi peste milenii, în lumea acum 

planetară, atunci sigur iner-galactică. În preajma propriului computer, rămas șui de 

veghe și somnambul, ne  bântuie o lume ciudată. Zarva-larva celor demult în 

păstrare pleacă zbenguit într-un carnaval valpurgic prin cutia craniană și te ia cu 

fărâma conștientă să ții bine minte visul, ori coșmarul, rămase într-un colț tocmai să 

te mai bage în seamă cândva. Noroc cu Cocoșul negru care trezește somnambula 

petrecere și nu lasă timpul amețit de nesomn să mai costumeze și alți monștrii cu 

amintirile lor, nu întotdeauna prietenoase. Simțurile trezite - gardienii momiți cu 

câte-o cafea neagră!-, fac repede ordine.  Pun lanțurile și cătușele celor orbiți de 

lumină. În noua zi care se arată sub arcadele obosite ale pleoapelor se va va pune 

rânduială: cele albe vor fi bune de povestit, cele rele își vor ispășii damnarea că de 

aceea au fost judecate și date sub pază nopții. De aceea îi dăm dreptate poetei când 

spune: „Doamne, amețite sunt toate/Prin nopțile psihopate!” 

 

23. Modernizare  (Reportaj despre un dezastru. Poeta își amintește cum s-a distrus 

un bun de patrimoniu, după o sută de ani : stația CFR din Râmnicu Vâlcea!) 

 

/ CFR-ul pe năsălie/Încălecat de situație/Profanează și nu știe?!/Armata sa, nu 

doar o stație! 

 

24. Mi-e atât de dor Un adevărat jurnal intim, versificat, al neuitatei copilării. L-

am numit în catrenul nostru „Amintiri din Rai”/ Mi-e dor de toate, Doamne!/De 

vremea Raiului pierdut/Deși-s în mine ca icoane/ Toate, prin Tine Doamne, s-au 

făcut! 

 

25.  Niște refugiați (noi răstălmăcim aici și catrenăm cu … Niște întârziați!) 

 

Din patria suptă, ruptă/Moaște-a rămas doar o ciosvârtă/Abia alesu întreabă furios/ 

Unde-ați ascuns marele os? 

 

      Acum, în final, nu am să contest, m-am adăugat frățește la al poetei protest. 

Citiți cu încredere versul poetei Marinela Belu-Capșa și vă veți întâlni cu proprile 

gânduri, spuse altfel de o profesionistă a slovei. Îi mulțumim și îi spunem că nu 

vrem să tacă! 



 

 
 



CTEM„Lotru”VOINEASA 

                                    Să fim împreună, în anul CENTENAR și mai mereu în ceilalți! 

 

          CLUBUL DE TURISM  ECOLOGIC MONTAN       

                       „LOTRU”- VOINEASA   
 

Vă invită la VOINEASA :16-18 Noiembrie, 2018  să participați la 

Concursul sportiv de turism, cultural-montan: 

                  „Lira Carpatină a LOTRULUI” 

În anul centenar să fim împreună, cum dintotdeauna împreună ne-am 

arătat dragostea de munte! Vă așteptăm la Festivalul Muntelui! 

 

                                         Iubim natura, ne iubim țara și ne place împreună!  
                                Anul acesta, unul rar, să nu uităm de CENTENAR (1918-2018)!  
 

 

 

 



 
 



       
 

       
 

 
 



Forumul Cultural Călimănești 

LiceulTehnologic de Turism  

Biblioteca Orășenească „A.E.Baconsky” 

 

VĂ INVITĂ 

Miercuri 28 noiembrie 2018, ora 12
00

, 

in sala de festivități a Liceului Tehnologic de Turism 

unde are loc Simpozionul: 

 

CENTENARUL  MARII  UNIRI 

În program: 
 Dr. Florinel Constantinescu, primarul orașului- Cuvântul de deschidere 

 Profesor Gheorghe Oprica, Liceul tehnologic de Turism Călimănești 

 Unirea Bucovinei cu România 

  Dr.inginer  Mihai Sporiș 

 Adunările Românilor întru unitate 

 Scriitor Paula Adriana Cozian 

 Contribuția armatei române la consolidarea Unirii Transilvaniei cu 

România 

 Ing. dr. publicist Emilian Frâncu 

 Gărzile naționale române din Ardeal suport pentru marea Unire 

 Prof. dr. publicist Gheorghe Dumitrașcu, Forumul Cultural Vâlcea 

 Semnificația istorică și actuală a marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 

Moment Muzical dedicat  

Centenarului   Marii Unirii 

 susținut de elevi ai Liceului Tehnologic de Turism Călimănești     
coord. prof. Georginel Sandu 

Moderator scriitor Fenia Driva, președinte Forumul Cultural  

din Călimănești 

 

 

 

    

 

 



 

 

 

                            Despre Adunarea…Românilor în „ziua zilelor” 
 
   Niciunul dintre noi, cei de astãzi nu va mai fi prezent la Bicentenarul marii unirii, adică 

în 2118! Am fost, suntem pregãtiți pentru acest moment, unic pentru noi, cum unic a fost 

și a rãmas în istoria noastrã cel de acum un veac? Dorim doar sã vã așezăm dinainte 

oglinda moștenirii lãsate nouã: „datoria vieții noastre”, cum o numea Sextil Pușcariu. 

Profesorul bucovinean și întemeietorul ziarului românilor: Glasul Bucovinei, în care apar 

prima dată versurile lui Lucian Blaga/ Poemele Luminii, în 1919! și tot aici sunt puse 

laolaltă – încă nescoase de cenzură din arhive și… istorie!-, înscrise și îngemănate, cele  

douã discursuri istorice rostite de Vasile Goldiș și Iuliu Maniu, la Marea Adunare 

de la Alba Iulia, în ziua dintâi a României Mari. În acea zi ca o zi a zilelor românilor din 

întreaga lor istorie .Vom comenta discursul lor și vom semnifica pentru dumneavoastră, 

ceea ce ei spuneau acum o sută de ani! Ei au făcut-o cu temeiuri pe care le dorim 

reafirmate, cu toată limpezimea, privind  istoria neamului românesc! 

 

De ce? 

 

 Simplul fapt că timp de 50 de ani, în marele veac (1918-2018) adevărurile au fost 

ascunse, deturnate și uneori confiscate doctrinar! Cum să vorbești despre monarhia 

română? Cum să vorbești despre Biserică – în toate componentele ei confesionale, într-o 

perioadă a ateizării forțate? Cum să vorbești despre elita românească de dinainte de 23 

august 1944, tocmai exterminată programatic; aceea elită burghezo-moșierească 

demonizată, acea pătură sătească de oameni harnici, etichetată drept chiaburească? Cum 

să vorbești de Legiuni, Căpitani, când aceste cuvinte, ca și altele vorbind despre 

naționalisme extreme (Fascism, Hitlerism, Nazism), au fost condamnate, fără o judecată 

dreaptă, aidoma celor ce s-au întâmplat, în 1989, cu dictatorii de atunci?  Cum să 

contrazici, că nu clasa muncitoare, uneori doar în alianță cu țărănimea, băgată și asta cu 

forța la colectiv  (adică masele populare!),  au fost decisive în urnirea proceselor istorice? 

Vedeți doar cum tratează Istoria Românilor (care nu putea fi altfel scrisă, indiferent de 

erudiția istoricilor, cercetători remarcabili!) C.C.Giurescu și Dinu C. Giurescu, în 

1975/Ed. Albatros, și să observați și motoul dintr-o cuvântare a lui N.Ceaușescu, din 

1971 (când slăbisem chinga sovietică și respiram o renaștere semi-națională : Cântarea 

României, Daciada etc.). Superb citatul: 

 

 „Trebuie să redăm istoria așa cum este ea - și din aceasta nu avem decât de câștigat! 

Să facem ca oamenii să cunoască și să înțeleagă cum trebuie istoria.” 

 

Iată discursurile acestor doi lideri ai elitei transilvane - înainte și după anul 1918! Vasile 

Goldiș (1862-1934) și Iuliu Maniu (1873-1953). 

 



Să fim dară consonanți, adică în spiritul cinstirii celor care nu mai sunt și în obiceiul 

pământului, să-i adeverim în spusa lor, neintermediată! Să fim în spiritul imnului eroilor 

care spune: dezveliți tot adevărul și să spuneți tuturor…! 
 

Mãritã Adunare Naționalã!     Își începe discursul Vasile Goldiș: 

 

Zãmislit din necesitatea Imperiului Roman de a așeza o sentinelã puternicã în Carpații 

sud-estici și coborâșurile lor împotriva semințiilor barbare de 

la Miazã-noapte și Rãsãrit, care amenințau cultura umanã creatã prin geniul latin, 

neamul românesc de la început și pânã astãzi a îndurat soarta asprã rezervatã oricãrei 

sentinele credincioase: loviturile dușmane și statornica rãbdare. [...] Veacuri de-a rândul 

poporul românesc, adevãratul și legitimul proprietar al pãmântului, ce fusese odatã 

Dacia romanã, a fost socotit strãin și slab pe pãmântul sãu strãmoșesc. Iar când, dupã 

suferințe de secole, din depãrtatul Apus, de la dulcea sorã latinã, ( Aici este vorba 

despre puterile FRANȚEI… în multe situații decisive în ceea ce ne privește… s.n! : 

unirea principatelor/ școlirea elitei pașoptiste/ scrierea istoriei noastre/ avocat al 

latinității noastre/ susținător  al românilor  la marile decizii internaționale s.n) care 

pãșește în fruntea ginților spre lumina desãvârșirii, a sosit și în munții noștri duhul 

libertãții, egalitãții și frãțietãții, lumea nouã, vechii noștri oprimatori s-au înfrãțit cu 

Împãratul, pe care ei îl detronaserã, cu Împãratul, pentru care noi vãrsasem sângele 

nostru cu credințã, și aceste douã puteri ne-au robit din nou.  (este vorba aici de 

revoluția de la 1848 din Europa și care în Transilvania a cunoscut două manifestări 

diferite : Revoluția Ungară de eliberare politică de Imperiul Habsburgic și Revoluția 

Română de eliberare socială și recunoaștere națională, dar aliată Împăratului, căreia 

Adunarea de la Blaj îi și declarase  credința! Apoi se denunță pactul dintre Împărat și 

Ungaria, acea dualitate austro-ungară, din 1867, care va duce la înglobarea 

Transilvaniei în Regatul Ungaria! s.n). Umbra îndureratã a regelui munților, a scumpului 

nostru Iancu, rãmâne pentru vecie clasica dovadã a legendarei ingratitudini Habsburgice. 

Împotriva voinței noastre a unit Ardealul nostru cu Țara-Ungureascã și printr-un 

constituționalism fals și mincinos ne-au luat libertatea culturii, ne-au desființat 

politicește, bisericile noastre le-au aservit tendinței lor de opresiune și ne-au fãcut 

imposibil progresul economic, prin care am fi putut sã ne apãrãm împotriva nãvãlirii 

hoardelor strãine pe pãmântul pãrinților noștri. Într-acestea priveam cu iubire duioasã la 

frații noștri de la Rãsãrit, cari începuserã a se reculege din urgiile vremilor barbare. 

Resimțirã obârșia comunã și, la razele luminii primite de la Apus, conștiința naționalã 

sãvârși la 1859 unirea principatelor române sub bunul și luminatul Cuza-Vodã, iar 

sângele vãrsat din nou cu atâta vitejie împotriva pãgânilor la 1877 scuturã și cele 

depe urmã zale ale lanțului care lega România de Constantinopol și la 10 mai 1881 

Carol de Hohenzollern așezã pe capul sãu coroana de rege al României libere și 

independente. Noi  însã ne fãceam datoria de cetãțeni ai Ungariei și supuși 

Credincioși ai dinastiei de Habsburg-Lotharingia. 

Am crezut cã îndelunga noastrã rãbdare și credința noastrã pentru patrie și tron în cele din 

urmã totuși va muia inimile celor puternici și ni se va oferit chiar în interesul monarhiei 

putința unei vieți naționale și condițiunile progresului cultural și economic. Așteptãrile 

noastre au fost zadarnice. Oprimarea se întețește. Oprimatorii mãrturisesc acum pe fațã cã 

scopul lor este un stat unitar național maghiar și cã, prin urmare, noi naționalicește 

trebuie sã ne Desființãm. A pornit opera de extirpare și rãzboiul 



mondial, care acum s-a sfârșit, în gândul opresorilor noștri a avut chemarea sã încoroneze 

opul. Sute de mii de Români și-au vãrsat și acum sângele lor pentru patrie și tron, iar 

patria și tronul au târât în urgia internãrii pe pãrinții și frații acestor luptãtori: patria și 

tronul au decretat moartea școlii românești,au trimis sbirii lor în adunãrile noastre 

bisericești, au pregãtit proiectele pentru nimicirea noastrã politicã, au început ruinarea 

noastrã economicã, au aruncat în temniți zeci de mii de Români, ne-au sugrumat 

libertatea presei și a cuvântului, patria și tronul s-au conjurat împotriva noastrã și ne 

pregãteau mormântul. Dar zadarnicã este lupta omeneascã împotriva adevãrului și a 

dreptãții. Legea tainicã a firii cu necesitate de fier îndrumã întâmplãrile omenești pe 

cãrarea civilizațiunii ce duce spre desãvârșire. Omenirea instinctiv urmeazã acestei legi. 

Ea a ajuns la recunoașterea necesitãții de a sintetiza libertatea individualã și libertatea 

naționalã într-o unire superioarã a societãții omenești. Sinteza aceasta e condiționatã însã 

de desãvârșirea celor douã libertãți: individualã și naționalã. Dacã însã aproape în toate 

statele civilizate libertatea individualã este desãvârșitã ori pe calea desãvârșirii, în unele 

dintre aceste state libertatea naționalã era încãtușatã. Rãzboiul mondial s-a fãcut pentru 

descãtușarea acestei libertãți. Națiunile trebuie sã fie libere, ca astfel între egale drepturi 

și condițiuni sã poatã încheia acea mare unire a popoarelor, care va fi chematã sã 

reprezinte o concepțiune superioarã pe scara civilizațiunei și sã sporeascã astfel fericirea 

omeneascã pe pãmânt.  

 

Toate capetele luminate ale Apusului au mãrturisit crezul lor: 

Rãzboiul acesta este rãzboiul pentru libertatea națiunilor, nu de 

dragul acestor națiuni, ci pentru interesul lumii, pentru interesul 

omenimei, care numai în chipul acesta e capabil a pãși un pas înainte 

pe calea fericirii sale. Ideile acestea le-a copt istoria și apostolul 

care le vestește este Wilson. (Trãiascã Wilson, ovații 

entuziaste și îndelung repetate.) [...] 

 

 
Pentru învingerea acestor idei au intrat în luptã puterile aliate ale Apusului. Românii de 

pretutindeni s-au aliat acestor puteri, noi cu sufletul (este vorba de românii cuprinși de 

imperiul austro-ungar! s. n), frații liberi 

cu armele. Românii și-au fãcut și de data asta datoria lor de sentinelã a civilizației 

împotriva brutalitãții. Unirea tuturor Românilor într-un singur Stat numai atunci va 

fi statornicã și garantatã prin istoria viitoare a lumii, dacã va rãspunde tuturor îndatoririlor 

impuse prin noua concepție a vieții, prin duhul vremurilor noi.Aceastã nouã concepție a 

civilizațiunii ne va inspira datoria sã nu pedepsim progenitura pentru pãcatele pãrinților și 

ca urmare va trebui sã asigurãm tuturor neamurilor și tuturor indivizilor conlocuitori pe 

pãmântul românesc aceleași drepturi și aceleași îndatoriri. Civilizațiunea care ne-a 

eliberat pretindede la noi respectul pentru dânsa și ne obligã sã prãbușim în noul Stat 

orice privilegiu și sã statornicim ca fundament al acestui Stat munca și rãsplataei întreagã. 

Înaintașii noștri pe Câmpul Libertãții în 1848 au hotãrât așa: „Națiunea depune 

jurãmântul de credințã cãtre Împãratul, cãtre patrie și cãtre națiunea românã”. 

Împãratul ne-a înșelat (așa-i??), patria ne-a ferecat și ne-am trezit cã numai 

credința în noi înșine, în neamul românesc ne poate mântui. Sã jurãm credințã de 



aci înainte numai națiunii române, dar tot atunci sã jurãm credințã și civilizațiunei 

umane. Câtã vreme vom pãstra aceste credinți, neamul nostru va trãi, se va întãri și 

fericiți vor fi urmașii noștri pânã la sfârșitul veacurilor. 

 

La lumina celor spuse pânã aci, din încredințarea și în numele Marelui Sfat al națiunii 

române din Ungaria, Banat și Transilvania, rog Mãrita Adunare 

Naționalã sã binevoiascã a primi și a enunța ca ale sale urmãtoarele hotãrâri: 

(Vasile Goldiș citește apoi proiectul…de rezoluție a Unirii.) 

 

În sfârșit, vã rog sã le primiți aceste Rezoluțiuni și închei cu aceea cã legãtura sfântã a 

celor 14 milioane de Români ne îndreptãțește azi a zice: „Trãiascã România Mare!” 

(Aplauze nesfârșite.) 

 

Vasile Goldiș 

 

 

Onoratã Adunare Naționalã, (cuvântul lui Iuliu Maniu!) 

 

Dacã privim șirul nesfârșit al suferințelor grele pe care le-a îndurat Neamul Românesc 

timp de veacuri, dacã ne aducem aminte de sutele de mii de martiri, care și-au jertfit viața 

pentru acest neam, precum și de durerile 

Sufletești, care sute de ani au amãrât viața strãmoșilor noștri – nu știm cu ce sã mulțumim 

noi, generația de azi, cã suntem învredniciți de soartã sã ajungem tocmai noi ziua sfântã 

de azi și, dupã atâtea suferințe ale înaintașilor noștri, tocmai noi sã fim împãrtãșiți de o 

atât de mare înãlțare sufleteascã. [...] 

Fiii poporului nostru au trãit pânã acum ca orbii în întunericul negru, lipsit de orice 

mângâiere, și azi, prin o bunãvoința dumnezeiascã și prin vrednicia 

proprie li s-au deschis vederea ochilor și au vãzut lumina sfântã a dreptãții și a libertãții 

popoarelor. Înainte de ce, inspirați de aceastã luminã, am aduce 

hotãrârile noastre, trebuie întâi sã ne închinãm cu smerenie în fața acelora care au fãcut sã 

putem strãbate întunericul întãrit de veacuri și sã ne plecãm 

genunchii în fața sutelor de mii de frați vitregi, care prin suferințele lor îngrozitoare au 

despicat norii grei, ce închideau dinaintea noastrã razele luminii: înaintea scumpilor 

noștri frați, neînvinși soldați ai armatei 

române. (Aplauze îndelungate: Trãiascã armata românã! Trãiascã soldații români!) 

Cuvântul cel dintâi al meu este cel al dorinței sã ne închinãm adânc înaintea marilor 

umbre ale soldaților români, morți 

pentru desrobirea noastrã, și înaintea soldaților români, care și azi luptã pentru a 

înfãptui unirea tuturor Românilor, și înaintea marelui și gloriosului ei Cãpitan 

(sublinierea noastră pentru a arăta încetățenirea acestui cuvânt în limbajul comun, precum 

și acel Dan Căpitan de plai!), Majestatea Sa Regele Ferdinand și întregii Sale Dinastii. 

(Prelungite aplauze.   

 

Întreaga adunare ovaționează în picioare! 

 

Onoratã Adunare Naționalã! Istoria ne-a Învãțat sã credem în adevãrul 

cuvintelor, cã n-ai sã aștepți nimic de la împãrați 



strãini, nici de la fiii altor neamuri. Bine poți sã aștepți singur numai de la 

propriile tale puteri (Deviza: prin noi înșine! s.n). Dovedindu-ni-se acest 

adevãr peste orice îndoialã, datoria noastrã nu poate fi alta, decât sã cercetãm, 

cu cea mai mare grijã, unde gãsim întreaga forțã proprie, care ne poate 

menține în viitor și ne poate garanta mãrirea și gloria Neamului pentru 

totdeauna. Ce aș mai putea spune, Onoratã Adunare Naționalã, dupã cele 

auzite pânã acum pentru a arãta cã în unitatea Neamului Românesc de 

pretutindeni zace aceastã putere, (vii aplauze) și ce aș mai putea adãuga, 

ca sã întãresc dovezile impugnabile ale raportorului nostru antevorbitor 

pentru a dovedi cã aceastã unitate politicã este consecința logicã a 

trecutului nostru istoric și este o absolutã necesitate atât pentru noi, cât și 

pentru întreg Neamul Românesc? (adevărat avertisment! s.n) 

 
Este de ajuns sã pun în vederea Onoratei Adunãrii Naționale cã unirea 

tuturor Românilor într-un singur regat și într-un nedespãrțit Stat este 

nu numai un ideal sfânt, izvorât din trecutul nostru și din Comoara vieții noastre 

sufletești, ci este și un drept indiscutabil al nostru, în baza ființei noastre naționale 

unitare. Noi, fiii Națiunii Române de pretutindeni suntem de aceeași obârșie, de aceeași 

fire, cu o singurã și unitarã limbã și culturã și suntem încãlziți de aceleași tradiții 

sfinte și de aceleași aspirații mãrețe. (Aplauze îndelungate.) 

 

Când toate acestea sunt unitare, poate încerca cineva sã împiedice manifestarea acestei 

unitãți și în ce privește viața politicã, sufletește de mult înfãptuitã? Neamurile unitare în 

viaþa lor sufleteascã și unitare în manifestarea conștiințelor de națiune distinctã sunt 

recunoscute în știința modernã și de toatã lumea civilizatã ca subiecte de drept, 

înzestrate cu toate atributele unei personalitãți distincte, cu scopul propriu și de sine 

stãtãtor. Astfel stând lucrul, cine ar putea contesta acestei ființe naționale dreptul de a-și 

putea însãși croi soarta, de a se conduc ea singurã în mod unitar și integral și de a se 

compune într-un singur trup, precum sufletul îi este unul singur și întreg. (Aplauze 

îndelungate.) Dar, îndeosebi, noi Românii din Transilvania, Banat și Ungaria suntem 

în drept și avem datoria sã pretindem aceastã unire, pentru cã aici a fost leagãnul 

românismului. Nu se poate ca o crudã barbarie sã ne forțeze, ca însãși Vatra Neamului 

românesc, leagãnul aspirațiilor românești, sã fie despãrțit de trupul întregii națiuni deja 

unite! Noi nu ne putem închipui viața mai departe fãrã a fi împreunã cu întreg neamul 

românesc și mai bine voim moartea, decât o viațã de sclav umilit, despãrțit de frații sãi. 

(Lungi și furtunoase aprobãri.) E evident deci, Onoratã Adunare Naționalã, cã toate 

argumentele științei, stabilite de mintea omeneascã, ne dau dreptate în hotãrârea noastrã 

de a contribui și noi prin alãturarea noastrã la înfãptuirea Marelui Regat Român. 

(Trãiascã România Mare! Urale frenetice.) [...] 

 

Credem a da prin urmare expresiune gândului întreg Neamului Românesc, când 

propunem în proiectul de rezoluțiune sã trimiteți acestor popoare liberate salutul nostru și 

admirația noastrã, dorindu-le acum, ca unor popoare libere, deplinã mãrire. (Aplauze 

frenetice.) 

Sã nu uitãm cã dacã azi suntem în situația de a ne spune liber cuvântul 



și de a ne pronunța neîmpiedicați dorința sufletului nostru, avem sã mulțumim armatelor 

victorioase ale puterilor aliate și diplomației strãlucite ale acestor puteri. De aceea credem 

cã trebuie sã ne închinãm înaintea geniului națiunilor liberatoare și în urmare propunem 

sã se trimitã din aceastã adunare salutul nostru armatei glorioase a Antantei și 

conducãtorilor ei. (Aplauze frenetice.) 

Din aceste considerații rog Onorata Adunare Naționalã sã primeascã proiectul nostru de 

rezoluție (Primim, primim! Urale îndelungate.), pentru a întemeia pentru vecie România 

unitã și mare și a înstãpâni pentru totdeauna o adevãratã democrație și deplinã dreptate 

socialã!  

 

(Urale nesfârșite. Primim unanim! 

 

Trãiascã România Mare! Aplauze frenetice.) 

Iuliu Maniu 

și a fost ziua întâi!! 

 

 

 

 

„Rezoluțiunea 
Adunãrii Naționale de la Alba Iulia 

din 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918 

 
I. Adunarea Naționalã a tuturor Românilor din Transilvania, Banat și țara Ungureascã, 

adunați prin reprezentanții lor îndreptãțiți la Alba Iulia în ziua de 18  Noiembrie/1 

Decembrie 1918, decreteazã unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii 

cu România. Adunarea Naționalã proclamã îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii 

române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunãre. 

II. Adunarea Naționalã rezervã teritoriilor sus indicate autonomie provizorie pânã la 

întrunirea Constituantei aleasã pe baza votului universal. 

III. În legãturã cu aceasta, ca principii fundamentale la alcãtuirea noului Stat Român, 

Adunarea Naționalã proclamã urmãtoarele: 

1. Deplinã libertate naționalã pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va 

instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul sãu și fiecare popor 

va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țãrii în proporție 

cu numãrul indivizilor ce-l alcãtuiesc. 

2. Egalã îndreptãțire și deplinã libertate autonomã confesionalã pentru toate confesiunile 

din Stat. 

3. Înfãptuirea desãvârșitã a unui regim curat democratic pe toate tãrâmurile vieții publice. 

Votul obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporțional, pentru ambele sexe, 

în vârstã de 21 de ani la reprezentarea în comune, județe ori parlament. 

4. Desãvârșitã libertate de presã, asociere și întrunire, libera propagandã a tuturor 

gândurilor omenești. 



5. Reforma agrarã radicalã. Se va face conscrierea tuturor proprietãților, în special a 

proprietãților mari. În baza acestei conscrieri, desființând fidei-comisele și în temeiul 

dreptului de a micșora dupã trebuințã latifundiile, i se va face posibil țãranului sã-și 

creeze o proprietate (arãtor, pãșune, pãdure) cel puțin atât cât o sã poatã munci el și 

familia lui. Principiul conducãtor al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea 

nivelãrii sociale, pe de altã parte, potențarea producțiunii. 

6. Muncitorimei industriale i se asigurã aceleași drepturi și avantagii, care sunt legiferate 

în cele mai avansate state industriale din Apus. 

IV. Adunarea Naționalã dã expresie dorinței sale, ca congresul de pace sã înfãptuiascã 

comuniunea națiunilor libere în așa chip, ca dreptatea și libertatea sã fie asigurate pentru 

toate națiunile mari și mici, deopotrivã, iar în viitor sã se elimine rãzboiul ca mijloc 

pentru regularea raporturilor internaționale. 

V. Românii adunați în aceastã Adunare Naționalã salutã pe frații lor din Bucovina, 

scãpați din jugul Monarhiei austro-ungare și uniți cu țara mamã România. 

VI. Adunarea Naționalã salutã cu iubire și entuziasm liberarea națiunilor subjugate pânã 

aici în Monarhia austro-ungarã, anume națiunile: cehoslovacã, austrogermanã, iugoslavã, 

polonã și ruteanã și hotãrãște ca acest salut al sãu sã se aducã la cunoștiința tuturor acelor 

națiuni. 

VII. Adunarea Naționalã cu smerenie se închinã înaintea memoriei acelor bravi români, 

care în acest rãzboi și-au vãrsat sângele pentru înfãptuirea idealului nostru murind pentru 

libertatea și unitatea națiunii române. 

VIII. Adunarea Naționalã dã expresiune mulțumirei și admirațiunei sale tuturor Puterilor 

Aliate, care prin strãlucitele lupte purtate cu cerbicie împotriva unui dușman pregãtit de 

multe decenii pentru rãzboi au scãpat civilizațiunea de ghiarele barbariei. 

IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor națiunei române din Transilvania, Banat și 

țara Ungureascã, Adunarea Naționalã hotãrãște instituirea unui Mare Sfat Național 

Român, care va avea toatã îndreptãțirea sã reprezinte națiunea românã oricând și 

pretutindeni fațã de toate națiunile lumii și sã ia toate dispozițiunile pe care le va afla 

necesare în interesul națiunii”. 

 

 

Mihai Sporis/ Expunere făcută la Liceul Tehnologic, cu specializare: Turism, din 

Călimănești, jud. Vâlcea, 21 Nov. 2018. 

       Am reprodus cuvântul marilor  bărbați politici pentru a se constata viziunea 

geopolitică înaltă, asumarea militantă a identității proprii, cunoașterea temeinică a 

realității sociale și a istoriei neamului românesc, pilduitoare tuturor generațiilor politice,  

viitoare. 

 

 
                                                      De vorbă cu nemărginirea… 

 

 

      Decembrie 2018. Istoria a făcut neamului românesc darul Centenarului, de la acea „zi a 

zilelor”: 1 Decembrie 1918, când inima unei suflări românești a bătut în toată țara întregită și 

clopotele au dat veste cerului că ora astrală a împlinit voința… puterilor nebiruite. Rugăciunea, 

îndelung răbdătoare, fluviul de sânge - sfințind vatra, trupurile însămânțate eroic, pădurile de 

cruci din lemn verde, și-au aflat mântuirea cea mare. Nemărginirea a dat porunca. Atunci Cel Prea 

Înalt – Duh al Dreptății și Adevărului, a văzut bătrâna țară a neamului românesc – acea Dacie 

bătrână!- și a dat hrisov nou să se statornicească dreptul stră, strănepoților daco-romani în ceea ce 



acum trebuie să fie o Românie rotundă, dodoloață. Minunea nu părea… noutate. Pământul bătrân 

vibra, în toate ale lui, același puls, dinspre aceeași inimă. Râul, ramul, stânca și lanul, râsul 

copiilor, cântul fecioarelor și al voinicilor, bocetul durerilor, imnurile și colindele bătrânești toate 

rostogoleau în matca reînoită aceleași valuri, vorbind latinul grai, supraviețuit, da!, în chip 

minunat. 

 

      Decembrie - margine de timp măsurat anilor din șirag!-, lună a bilanțurilor dintre sfârșit și 

începuturi noi, ne cheamă în fața zeității cu două fețe să privim înapoi, fără riscul împietririi și să 

ne vedem reușitele care trebuie să ne smerească și nu să ne adoarmă ca apoi mersul în față să 

elimine greșelile trecutului. Să facem un fel de spovedanie pentru recunoașterea și îndreptarea 

celor rele. Amintind în treacăt de Ianus, și el o zeitate instituită într-un rege al latiumului, să nu 

uităm la niciun bilanț- milenar de data aceasta!-, de sorgintea noastră; de acea Romă strălucitoare, 

căreia i-am moștenit numele, nu doar țarinei România, ba chiar și valahului, ex-dacicul… Popor 

Român. Dacă tot ne-am coborât în eternitatea Romei să nu uităm de Saturn, cel cu saturnalile din 

idele lui Decembrie și de faptul că el l-a pus bornă, cu două fețe, pe Ianus. 

       

      Ne aruncăm privirea în istoria recentă și constatăm multe schimbări de macazuri în acest 

decembrie, anual ceas al doisprezecelea. Să ne amintim de Decembrie 1989! Atunci - la 44 de ani, 

după al II-lea război mondial, care a ciuntit o țară dodoloață-, așezarea ateizată a românilor într-un 

sistem doctrinar nedemocratic, de nuanță Marxist-leninistă, a fost declarată semi-caducă. Vorbim 

aici de-o inerție mecanică a maselor și de-o amprentă mentală imposibil de șters prin decret, ci 

doar printr-o dezintocxicare a generațiilor afectate, precum remediul exodului prin deșert al 

biblicului Moise… Ne referim la acest moment în care am procedat medieval, insituind 

„democrația”, prin uciderea unor falși țapi ispășitori. Încă mai sunt trâmbițe atee care susțin că 

puterea se recâștigă! De cine? Cât de legitim? Cum? În numele cui?  Evident! A spus-o florentinul 

Macheavelli …că scopul scuză mijloacele cu jertfe! Așa că nimic nou în spusa, că „Victoria 

Revoluției Române, din 1989” trebuie să își asume măcelul provocat, cunoscând consecințele? 

Dar rămâne foarte neclar despre ce „Victorie” este vorba! „Victoria”cui? Nu cumva a aceluiași 

câmp cauzal, acum doar ascuns spre a nu întina… tocmai ceea ce a contestat revoluția?-aici cu 

sensul de schimbarea doar a mecanicului și nu a locomotivei, nu a trenului! Nici a sensului de 

deplasare, evident încetinit să poată sări din el cameleonii sensului opus! 

 

       Privim mult mai adânc în istorie și constatăm și alți auguri ai zilei de Crăciun: În  ziua de 25 

Decembrie, în calendarul creștin, este consemnată nașterea Lui Iisus Hristos… cel care dă 

începutul erei noastre, dar tradiția nu l-a uitat nici pe  mai bătrânul Crăciun… care, bătrân fiind, 

pleacă… pe picioarele lui după ce și-a adus toate agoniselile și le-a împărțit celor ce-i urmau!; 

Regele franc Clovis, întemeietorul dinastiei merovingiene,  se botează creștin, într-o zi de Crăciun 

prin anii 500, la Reims, și dă direcția unei Europe creștine (lui i s-a spus bunicul Europei unite de 

azi!) ; Carol cel Mare – consacrat ca model politic al actualei Uniunii Europene!- în anul 800 este 

încoronat la Roma, tot în ziua de Crăciun, drept Împărat al sf.Imperiu Romano-german…să fie 

considerat azi „părintele Europei”. 

 

       Începuturile noastre din 1989 au fost… per-contrario, total anticreștine. Clădeam o societate 

nouă pe o judecată emoțională- spuneam, specifică evului mediu!- și pe un genocid provocat de 

minți însetate de puterea proprie, pentru propria vanitate și nu pentru izbânda neamului, tratat ca o 

turmă numai bună de condus cu grăunțele supraviețuirii.  Atunci am fost duși la păscut câmpul cu 

minciuni, de păstorii atei (nerevoluționați în spirit și fără Dumnezeu!).  Turma creștină, spre raiul 

utopiei entuziaste, un rai năzărit, a fost dusă pe un drum prin deșertul dezbinării și al învrăjbirii 

sistematice.  Răul societății vechi, părăsit abrupt, nu fusese mântuit. La soroc judecata 

clarificatoare a lipsit! (vezi lustrația!, „cererea Timișoarei” și  simulacrul de „proces” al 

comunismului! Vezi procesele „revoluției” și mineriadelor și mai nou achitările, pe bandă, ale 

hoților dovediți, făcute constatându-se niște vicii de procedură! Acea alba-nagra de pe taraba cu 

sentințe date după tocmeala banului fără miros!). Lupul își schimbase părul, dar nu renunțase la 

adevărul lui mincinos și și-a constituit repede reduta proprie pe care a pus-o stavilă înnoirii 

sensului timpului. Puterile interne nu s-au conciliat niciodată între ele! 

 



       S-a vorbit un an întreg în acest 2018 de izbânda cea mare din 1918, dar în ciuda constatării 

marii dezbinări s-au ocolit sistematic cauzele învrăjbirii societății românești. Lucrurile clădite pe 

terenuri mișcătoare nu sunt durabile! Regula de funcționare a societății românești, după 1989, este 

nefericita constituție adoptată, și republicată, care se revendică de la nedescifrata, în mod credibil 

și unanim acceptată, numita revoluție… care zice-se că emană principile directoare. (cum rămâne 

cu lustrarea păcatelor dovedite? Cum rămâne cu procesele intentate și duse către limita 

prescreieri, prin uitare?)  Să credem că ideile mor odată cu oamenii, când poporul este nemuritor? 

Să credem în mântuirea, fără spovedania și împărtășirea, cu semnele înnoirii? Iată un motiv serios 

să stăm de vorbă cu nemărginirea și să judecăm, cu mintea noastră realitatea de sub ochii noștri și 

să nu avem drept temere, decât aceea de Dumnezeul/Nemărginire! Adevărul este în realitatea 

înconjurătoare. Viața pe care o avem o simțim în toate ale ei. Calea pe care mergem este sub 

mersul nostru. Ce ne oprește să stăm de vorbă cu Cel ce nu ne mărginește libertatea și să ne 

lămurim cu mintea noastră, privind dumnezeirea care ne va răspunde dacă avem răgazul să-I 

punem întrebări despre sinea sa, tainic însămânțată, în fiecare din noi? 

 

      Am fost pe 1 Decembrie 2018 – în obișnuința anilor din urmă, la Alba Iulia. Centenarul, vocal 

întâmpinat în anul întreg și cu multă cosmetică, în spiritul agitației vizuale, a pus în mișcare 

forțele organizatorice aflate în scaunele puterii statului: locale și naționale. Unitatea trebuia 

arătată obligatoriu prin vorbe și mijloace electorale, atât de exersate de vreo trei decenii încoace 

să ne ia de minți. Capitala unirii românilor respira însă… în doi timpi. Mulțimea românilor venită 

din toate colțurile României întregite, acum o sută de ani, era entuziastă și inundase din zori 

municipiul, cu pădurea lui de flamuri tricolore. Bucurie sinceră, patriotism manifest și comuniune 

sufletească. Multă suflare omenească a venit pe drumurile în suferință ale țării spre marea adunare 

centenară. S-au strâns mai mulți oameni, de câteva ori mai mulți, decât acum o sută de ani. Nu 

erau condițiile de război de atunci și nici mijloacele precare de transport ale vremii. Nu erau nici 

riscurile potrivniciilor unirii, nu puține, în fostul mare imperiu. Dar au fost și acum, aici, multe 

lucruri care ne-au arătat păcatele –spuneam mai sus!- nemântuite! Respirația falsă a celor ce 

mimează o dragostea adevărată, dar care  nu au prea înțeles adevărul istoric, se simțea împrejurul 

tribunelor. Adevărul, atât de incomod o vreme, eliberați de atâtea potrivnicii, puteam să-l rostim, 

și trebuia să o facem pentru a confirma, cu un nou vot de încredere, noul veac al țării întregite!  

 

      La Blaj în neuitatul 1848 și la Alba Iulia în 1918 au fost alături cele două confesiuni creștine 

românești – fără această unitate a celor două brațe procesul regăsirii națiunii române nu ar fi fost 

posibil! Acum, în 2018, în mulțimea adunată am văzut pancarte aduse de cei veniți care arătau 

românii Greco-catolici și ortodocși împreună. Nu am observat, la tribuna cea mare a 

evenimentului, precum la evenimentele menționate, păstorii naționali ai celor două confesiuni 

împreună. Supraexpunerea Patriarhului și a unui mare sobor de ierarhi ortodocși vorbea, fără 

vorbe, dar ostentativ, că doar… noi contăm! Bătrâna Catedrală… catolică, deschisă totuși pentru 

vizită, stătea mută și asculta liturghia de la Catedrala …reîntregirii și părea puțin supărată. 

Busturile care străjuiesc sala unirii priveau contrariate la respectul discreționar acordat doar 

unora. Mihai Viteazul, ecvestru, își primise recunoașterea simbolului care va fi rodit marea unire. 

Asemenea, Bravului Mihai, generalului Averescu… militarii, contemporanii noștri, îi aduseseră 

cinstirea. Mari făuritori ai Adunării de acum 100 de ani ne priveau contrariați. Iuliu Maniu, Vasile 

Goldiș, Ștefan Cicio Pop, Gheorghe Pop de Băsești, și Doamne!... mulți alții, oameni 

reprezentativi ai acelui măreț eveniment, au fost uitați de semenii lor, politicienii de azi. Să 

credem că nu au fost, încă reabilitați și nu li s-a șters cazierul pus de stafiile comuniste, care încă 

ne bântuie? Să fie doar o uitare impardonabilă? Ori poate din ranchiună pentru adversarii politici, 

ori confesionali, s-a produs omisiunea? Credem însă că lipsa de unitate a clasei politice, pentru 

problemele care nu ar trebui niciodată să o despartă, precum dragostea de neam și de marile valori 

ale istoriei lui, este cauza acestei prăpăstii. Nici nu a fost greu de constatat! Dreapta politică a fost 

aici, iar Stânga s-a deplasat la Milcovul… care fusese sorbit demult! Ortodocși aici, în prim plan! 

Catolicii…? Care pe unde, fără a mai vorbi de celelalte confesiuni recunoscute. Sărbătoare 

Națională, consacrată de constituție, dar ignorată de o parte din cetățenii țării, unii cu ostentație, 

ignorând-o! 

      S-a inaugurat și monumentul dedicat evenimentului: acele cruci care se unesc într-o cunună. 

Președintele țării a fost prezent! Din nou, moment ratat! Confesiunile creștine, mână-n mână și în 



simfonie cu cele seculare, ar fi putut da sensul ecumenismului autohton, spre pilda cea mare. La 

încheierea momentelor importante ale zilei acesteia istorice, când românii plecau spre meleagurile 

lor să ducă vestea prezenței nemijlocite au constatat că sunt, fără voie, prizonierii Albei Carolina. 

Drumul de legătură spre Banat, Oltenia, Făgăraș, Moldova și Muntenia s-a blocat, mai multe ore, 

ca într-un baraj, nu departe de teribila Oarba de Mureș.  Inima Albei pulsa înapoi, spre casele lor, 

miile de participanți, dar infarctul prea îngustei aorte, cerea AUTOSTRADA mântuirii, acum 

lipsă și în mare întârziere! Marea bucurie a zilei s-a retras în noaptea minții… cu torțe și a sfârșit 

prin a blama: guvern, minister, prefect, primar, poliție, jandarmerie. Un amestec ciudat de 

indignare, la trecerea de peste Mureș, cu focul de artificii de deasupra cetății care proiecta în 

văzduh și uralele de bucurie. Avem un „dar” de-a strica ceea ce am construit de parcă am fi 

blestemați! Credem că ceea ce ni se întâmplă își are sursa în suficiența unora și marea imbecilitate 

a celor chemați la ceea ce nu se pricep! Vorbim aici despre politică și administrația aflată în siajul 

politicii, în loc să-și facă misia echidistant, nepărtinitor!  

       Am stat de vorbă cu Nemărginirea și am lăudat ceea ce a fost bine, constatând și multe lucruri 

frumoase, dar El mi-a spus că, doar arătând cele rele se pot îndrepta, pe când cele bune pot hrăni 

vanitatea, orgoliul și prea suficiența unora, aducându-le păcatele mândriei care îmbată 

clarviziunea. Am primit voie să povestesc celor ce nu au fost la Alba Iulia, despre lucrurile 

frumoase cu trăire profundă, iar celor care au organizat evenimentul să le spunem de la obraz ce 

n-au reușit, că doar așa pot fi ajutați, indiferent de cum vor reacționa. 

 

      Decembrie, 2018. Biblioteca „A.E. Baconschi” din Călimănești își aniversează o zi a ei, 

sărbătorind un fost bibliotecar la împlinirea a 75 de ani. Totul sub semnul … Centenarului! Cât 

centenar și cât eveniment, cu particularitatea lui inconfundabilă, a fost acolo? Cine mai face 

diferența? Cine mai știe pe cel ce a fost patronul bibliotecii sărbătorite? Ce relații speciale a avu 

cu Statul Român, al vremurilor trecute, și mai ales cu elita adevărată a Clujului? Câte au fost 

adăugate de cei sărbătoriți ca omagiu adus centenarului, la zestrea cea mare a patriei? Ori, cât a 

fost subminare a spiritului ei profund, în durata veacului? Grea misiune să dezvelești adevărurile 

ascunse cu precauție să nu dai de bănuit stăpânului conjunctural al „adevărurilor”. Sunt 

inofensive, chiar duioase, amintirile despre noi înșine, dar credem că statuile nu trebuie să 

vorbească, ci să aștepte sorocul când despre ele alții vor vorbi numai de bine. Superbe au fost 

colindele care ne transportau dincolo de vorbele festive. Interesante, toate cele spuse despre 

instituție, al cărei suflet sunt cărțile. Doar atunci când ai dragoste de lectură și silința 

autodepășirii, prin cunoaștere, biblioteca este norocul omului… au spus acolo niște tineri, 

aproape înțelepți. Credem, fără a cerceta, că Centenarul este o vârstă pe care trebuie să o salutăm - 

privind către țara cea mare și neamul ei stăpânind pământul moștenit cu jertfe!-, cu dragoste și 

recunoștință, mai ales pentru atâția anonimi care au adus marea izbândă a unității și aceea elită 

stălucitoare. Meritele noastre să se măsoare după alt veac și nu ca laudă de sine…  

 

       Acolo, pentru că oamenii de cultură onorează evenimentele instituției, am primit cartea care 

mi-a sugerat titlul cronicii: „De vorbă cu nemărginirea”, editura CELEBRIS, Constanța, 2018. 

Autoarea, medicul Elena Gavrilă Frunțeanu a stat de vorbă cu… dumnezeirea  în acel răgaz al 

sinelui și apoi a pus în versuri cugetarea care o imboldea. Ni se explică procesul inferențial printr-

un citat pus atragere de atenție pe copertă: „Acolo unde Duhul Domnului se întâlnește cu duhul 

omului se întâmplă minuni”. Minunat gestul autoarei de-a dărui o … minune! Grafica de ilustrare 

a interiorului cărții ne atenționează de pe coperte și ne intermediază drumul dinspre cunoaștere 

către înțelegere. Fiecare filă este –cu vreo patru excepții în cele peste 100 de pagini!-, un dialog 

cu… nemărginirea. Volumul, cu două prefețe, este recomandat de un academician și un 

universitar-teolog iar poeta, printr-un cuvânt înainte ni se deconspiră, creștin autentic. Motourile 

luate din scriptură (majoritatea!) sunt provocările nemărginirii cărora poeta le dă curs printr-o 

dezvoltare în versuri a gândurilor cunoscute apriori din literatura creștină, uneori din cea laică 

universală (Bergson, Machiavelli, N. Iorga,  G.B: Shaw, H.Montherlant, Ch.Baudelaire, A.S 

Exupery, Tagore, Miron Costin, Polybiu, Seneca, Menandru, Eschil, Ovidiu Publius Naso, Platon, 

Anatole France, Ch. Lamb, Lucius Annaeus). Formulele comprimate ale înțelepciuni populare 

(zicători; proverbe), a citatelor célèbre intrate în patrimonial lumii, alăturate textelor scripturii 

(Pilde, psalmi evanghelii, epistole, apocalipsa, etc.) ne arată erudiția, apoi punerea în formă 

clasică a versului, cu o prozodie anume ne vădește muzicalitatea poeziei religioase. Cartea această 



dăruită în luna Decembrie este o colecție minunată de colinde, dar și o recitire, mai altfel, a 

scripturii printr-o poartă deschisă dinspre libera cugetare a unui om care știe să vorbească cu 

nemărginirea și care mai știe, aici fiind doctor de suflete, că și noi avem nevoie de acest dialog, 

lucru pentru care ne oferă nenumărate rețete. 

 

      Decembrie. Vâlcea își are și ea scena politică proprie, una provincială. Cum să treacă 

centenarul și luna care-l bifează fără ca taberele politice să facă ceva remarcabil pentru o … bună 

vedere dinspre spectatorii votanți? Hai să ademenim pe purtătorii de influență, să punem baterii 

noi la portavocile lor! Cum să-I alegem? Și-au pus întrebarea taberele: puterea și opoziția. 

Motivul este oferta anului acesta special: CENTENARUL. Hai să ne vindecăm dezbinările și să 

jucăm hora unirii! Păi uniți suntem, de multele interese transpartinice, așa că putem să evidențiem 

pe cei de la putere (aleșii, indiferent de culoare!), pe cei din administrație (doar aparent, 

echidistanți) și pe cei ce arbitrează obiectiv ( presa… cu canalele ei de zoaie!), oricum cu toții să 

aibă notorietatea și sămânța unei epidemii electorale… la soroc. Așa au gândit roșii și au dat 

diploma și darurile centenare, îndemnând notorietatea să meargă cu nașterea/renașterea unității 

dintre români. Opoziția, revendicându-se albastră, s-a gândit –tot pro domo sua!-, politic. Cum să 

treacă CENTENARUL, fără a pucta la popularitate. Vom alege din ELITA, care… pe noi ne 

reprezintă! Vom lua 100 de persoane remarcabile, poate ghicim între ele personalitățile 

remarcabile, și-au zis și ne vom poza cu ele să ne crească strălucirea în ochii celor ce-I cunosc pe 

cei remarcați de noi. Zis și făcut! Roșii au adunat sărbătoriții la Consiliul Județean unde sala era 

neîncăpătoare iar scena a găzduit ședința excepțională și spectacolul dedicate. În interiorul clădirii 

este unitatea pereților, acustica nu lasă prea multe sunete în afară, iar în interior totul sună bine. 

Albaștrii s-au exilat… în meri – în fostul fief al împușcatului!- în faptul serii. O sută fix 

evidențiații să numere anii centenarului și cam tot atâția însoțitori să își aibă fiecare un… înger 

păzitor. Vorbe, diplome, plachete și o agapă transmisă multe zile în șir pe canalele locale, să-I 

vadă județul pe cei roșii, pe cei albaștrii auriți/aiurind spectatorii rămași cu nedumerirea: Care o fi 

deosebirea între notorietate și valoarea autentică a elitei în lumea asta atât de contradictorie? Ce să 

alegem mâine (scopul evenimentelor fiind imposibil de ascuns!), între roșul și albastrul, la fel de 

împătimite, când elitele s-au dat la fund și se lasă manipulate, ori se autoexilează? 

 

A venit apoi Crăciunul cu… Domn, Domn să-nălțăm! Colidele vechi și noi și-au intersectat 

mesajele într-un amestec ciudat de tradiție și propagandă. Colindătorii la porți s-au împuținat de 

când s-au lărgit hotarele lumii, iar cei din case sosiseră prin satelit pe atâtea canale afluente, ca un 

nou babel polyglot și fără de-nțeles. 

 

30 Decembrie/ Să ne amintim de acela din 1947, când la 25 de ani distanță, vom fi găzduit, în 

semn de omagiu adus lui Stalin, Republica noastră… cea mai populară!   

 



 
 

    
 



  
 

  
 

    
 

     
 



       
 

      
 

       
 

       



      
 

     
 

     



 
 

        Obs. La o editie anterioara, pe aici, dominau flamurile... Kaufland! 

 

      
 

 

 

 

 

Făgărășenii au cinstit anul CENTENAR, amintindu-și de eroii primului război mondial. Le 

mulțumim pentru bogata colecție de fotografii recuperate și dăruite Cercului de la Râmnic pentru 

arhivă. Aici remarcăm proiectul Centrului Cultural „Reduta” al C.J. Brașov. Mulțumim lui Ioan 

Ciungara, demult membru al cercului nostru. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


