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De la lume adunate și iar... la lume date!
Așa s-ar putea spune despre recitirea și răstălmăcirea celor „100 de gânduri
despre munte!” preluate de noi din oferta lui Dinu Mitteanu, lansată pe internet
să ajungă la ... lume. Muntele s-a bucurat de iubirea și respectul oamenilor. Acestea și multe alte sentimente au fost exprimate în cuvinte cu vibrație specială,
de poeți, sciitori, filosofi și personalități cu notorietate publică. Am primit, salvate în slova scrisă, cele... 100 de gânduri în timpul unui „Festival al Muntelui”,
găzduit de localitatea montană Voineasa, de pe Valea Lotrului. În noiembrie,
2019, toamna întârziată va fi împodobit natura cu atâta frumusețe, încât mintea,
care... cugetă, s-a simțit datoare să-și dea sentimentele în vileag.
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Cuceriți de pastelul generos al toamnei, de fervoarea montaniarzilor veniți
la un concurs sportiv și pentru o liră carpatină, gândurile adunate, ca niște veritabile formule paremiologice (vorbele de duh ale proverbelor! - nu într-o doară
l-am invocat, în titlul nostru, pe Anton Pann!) ne-au provocat să le rostim altfel,
uneori cu răstălmăciri, pentru a le da vibrația pe care ne-a stârnit-o și apoi să le
strigăm celorlalți în formula catrenului, ca formă fixă cu ... prozodie clasică.
Luați încercarea noastră, ca pe un joc al inspirației, pentru că numai ea, dragostea de munte, ne-a fost imboldul. Vom încerca să punem împreună ceea ce
am luat de-a gata (gândurile adunate și puse împreună, să fie o sută, în moda
noastră cu atâtea centenare necesare rememorărilor!), cu cele 100 de catrene ale
noastre și măcar o sugestie foto, știind că o imagine poate ține locul la multe
sute de... cuvinte - gânduri. Tot ceea ce am luat și reambalat s-a făcut pentru a fi
date la lume...
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Noiembrie, undeva... pe Lotru
(Invitație tuturor iubitorilor de munte... la „Festivalul Muntelui”/Voineasa!)
Toamna, aceeași peste tot și totuși alta în fiecare loc, își arborează culorile,
estompându-le treptat, spre cenușiul dinaintea mantiei hibernale. Moda impune
schimbarea cu fiecare răsărit de soare și mai ales cu fiecare absență a lui. Aromele livezilor și aurul coborât în mesteceni se însoțesc cu zborul fluturilor de
aramă. Pădurea se luminează spectral, înlocuind tonalitățile joase cu țiuitul din
ce în ce mai viforos, sunet amplificat de fiecare zi adăugată, de fiecare nouă
brumă. Nicăieri această punte dintre vară și iarnă nu se arată mai limpede ca
undeva, pe Lotru, deasupra Voinesei.
Să urcăm - dragi iubitori de drumeții în toate anotimpurile noastre! - pe
pragul dintre anotimpuri într-un donjon, pe culme, să surprindem momentul
noiembrie, ce pare doar la fel în fiecare an, într-o geografie a locurilor, ca o
carte deschisă, pe plaiurile lotrene! Vom păși pe urmele adunate, apăsate și devenite potecă, în sute de ani de atingeri. Cum altfel?, pe un drum ce lega tainic
Ardealul, de țara de sub munte a Olteniei? Verdele întârziat al arinilor, cu recunoscuta-le tenacitate, rămâne pe malul Lotrului în timp ce poteca își va lua
numele propriu, devenind: „Cărare” pentru voineșarul obișnuit și ne va conduce
în scurtătura peste culme către Ciunget, chiar pe cumpăna de ape. Linia unificatoare de orizont, între Lotru - frate și Latorița - soră, spre a mângâia acest
prelung picior de plai care reprezintă reazemul estic al munților Latoriței, ne
mărește vizibilitatea. Pe spinarea acestei culmi, un drum venit șerpuit dinspre
Gura Latoriței, aleargă spre întâlnirea de la Curmătura Ștefanu, dinspre apus, cu
nou venita Transalpina, el, revendicându-și blazonul, de vreo sută de ani, ca
drum strategic, în marele război al reîntregirii. Până aici urcușul domol este
acompaniat de sutele de mii de volți ai magistralei electrice care pune alături,
printr-o legătură nouă: țara cu… mărginime de țară, de cea a oltenilor și a
mărginenilor-ungureni, așezați de partea cealaltă a munților. Mantia frunzelor,
covor de bună primire, rămâne în făgetul de pe poale. Otăvirile întârziate le iau
locul sub privirile pâlcurilor de mesteceni arginti, cu pletele de aur vădit împuținate. Pare, într-adevăr, pădure de argint, demult intrată în nemurirea poeților
și a pictorilor. Culmea, cu deschidere simultană spre Voineasa și Ciunget, va fi
teleobiectiv ochiului, în limpezimea lui noiembrie, cu șansa să scrutăm până de11

parte, circular, plaiul Lotrului dinspre Brezoi, urmându-i cursul limpede, prelungit cu cel al Latoriței, către Parângul din care își au izvoarele.
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Ajunși pe culme ne vom îndrepta pașii pe drumul amintit, spre soare
răsare, spre a-i atinge înaltul în vârful Cireșul, care își împrumută numele de la
pomul cu frunzele colorate în purpura răsăritului, aflat undeva înspre Molivișul
13

Mare, vârf, din apropiații munți ai Lotrului, de peste năbădăiosul râu. Am atins
înaltul? Este doar o iluzie! Pentru că niciodată nu-i sfârșit înaltul spre care porți
a inimii făclie, ne atenționează poetul. Ascensiunea, ca o căutare a înălțimii, nu
are punct terminus. Cocoțat, în punctul cel mai de sus, vrei mai mult. Întinzi
mâinile să-ți fie aripi și vrei chiar să zbori. Măreția momentului este unică. Ai
senzația că efluviile cerești te pot ajuta să înfrângi gravitația. Cu ochii închiși te
poți visa, plutind peste lume. Privirea roată, cu ochii deschiși să cuprindă cercul,
nu se mai satură. În rotiri succesive ai senzația că te înalți și că orizontul se
comprimă și în el încap din ce în ce mai multe. Începi să deslușești formele și să
le dai nume…

Orientându-ne fața spre sud și mângâind relieful, începând cu Masivul Cozia
- veritabil turn de comunicații spre Dunăre și Ardeal, dar și spre Țara Loviștei îndrăznim să definim lanțul munților Căpățânii, după numele vârfului, așezat
cuminte între spinarea Ursului și țuguiatul Nedei: „Căpățâna”. La picioarele
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noastre Latorița îşi are confluenţa cu Repedea, prinzând în cleștele lor Târnovul
Mare, care ne lasă vederii „piatra” care-i poartă numele și-și arată semeția
înspre canionul Latoriței, scoborând dinspre Petrimanu.

Cu șansa unui cer senin se poate observa Negovanul, chiar pe granița de la
Curmătura Oltețului, dintre Parâng și Lanțul înalt al Căpățânii, ce străjuiește,
dinspre sud, Mălaia și cele două lacuri de acumulare: Mălaia și Brădișor. Între
Latorița și pârâul Rudăreasa se cuprinde o parte din satul Ciunget și sediul
central al amenajării hidroenergetice Lotru, cu numele : Uzina Electrică „Dorin
Pavel”. În spatele fostului releu de televiziune din vârful dealului Vânăta și al
prezentului „castel de echilibru” (un tor de beton ce se vede din multe locuri!),
vom distinge Fratoșteanu, Nopteasa și Balțurile-acestea de pe aceeași culme de
observaţie!-, închizând bazinul acestei văi (Rudăreasa) cu numele meșteșugului
ascuns: rudăria. Partea dinspre nord se închide, în planul apropiat, cu domolul
munte : Mânăileasa care se interpune vederii: marelui lac de acumulare de la
Vidra, a cataractelor Lotrului - unde stă ascuns un mare filon de mică.
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Între munții Latoriței și această barieră a vederii, spre nordul apropiat,
pârâul Mânăileasa face loc șoselei moderne și unei amenajări cu microhidrocentrale în urcușul șerpuit spre șaua Vidruței. Departe, străjuind dinspre nord lacul
ascuns, o turmă de vârfuri rotunde, vălurește linia, dintre cer și pământ. Între
cele reprezentative: Haneș, Cristești, Balindru, apoi cu mult înspre est de Vidra,
a-proape în dreptul privirii noastre nordice: Hoteagu, Dobrunu, Voineagul,
Sterpul, Pârcălabul, Robul se pot detașa inconfundabil. Nu vom părăsi poziția
dominantă fără a constata că de aici se văd simultan cele trei sate emblematice
ale Văii Lotrului: Voineasa, Ciunget, Mălaia, despre care legendele povestesc că
sunt vetre de așezare ale unor haiduci.
Ademeniți de vetrele pastorale vechi, care s-au adaptat vremurilor cu
plutărit, cu exploatări forestiere și miniere, cu îndeletnicirile moderne ale
hidroenergeticii și turismului, vom coborî mulțumiți că am fost pe acoperișul
lumii de aproape, că ne-am impropriat cu o lume a înălțimii, asemenea
olimpienilor și cu dorința de-a reveni, să recucerim vârfuri noi, din nesfârșirea
provocărilor. Să coborâm domol și să nu uităm că toamna este doar trecere și că
văzduhul prinde miros de gheață și umerii încă de piatră se vor ascunde sub
mantii de hermină, poate chiar de… mâine.
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1
„MUNȚII sunt o lume deasupra lumii”
(Gaston Rebuffat)

O lume peste lume
O lume în lume
Cu adâncimi și zboruri multe
Răspunde numelui de MUNTE!
2
„Nicăieri în natură, nu există atâta varietate pe un spațiu atât
de restrâns ca în MUNTE”
(John Ruskin)

18

Câte toate-n vârf de MUNTE
Natura nu se dezminte
În naltul ultim ea adună
Pe vreme rea și vreme bună.
3
„Poezia vieții mele este MUNTELE, restul, nu e decât proză.”
(Guido Rey)

MUNTELE - dragul! - mult mă miră
Mă freamătă și mă inspiră.
Respiră în poeme bucuria
În proza vieții: poezia!

4
„De ce vrei să urci acest MUNTE (Everestul)? Pentru că există! (because it
is theare!)”
(George Mallory)
19

Urcăm MUNTELE, înaltul
Everest, Parnas, Olimp.
Demult ne spuse psaltul
Că El e zeul din netimp.

20

5
„MUNȚILOR! Pentru ce este în voi atâta frumusețe?”
(George Byron)

În voi atâta frumusețe?
E adunată-n vreme cu etate,
Din lupte grele și povețe
Smarald, azur, rubin și câte toate!
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6
„Ca și pădurea, precum oceanul MUNTELE este un educator tăcut
care ne pune în fața noastră înșine.”
(Jaques Chevalier)

Învățători, de nevoie, la greu
MUNTELE, Pădurea, Oceanul
Mă cresc să fiu unicul, Eu,
Între cei mulți, cetățeanul!

7
„MUNȚII sunt marile catedrale ale pământului: ziduri de stânci,
mozaic de flori, coruri de izvoare, altar de zăpadă, bolta de stele.”
(John Ruskin)
Catedrale cu turlele-n cer: MUNȚII
Sub bolta de stele zeii, cărunții,
Au neguri în plete și chipuri senine
Și nume de Om..., din vechime!
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8
„MUNTELE este înaltul și adâncul și adaosul de oboseală
proaspătă. MUNTELE așadar acea priveliște în care intru tot mai adânc și
care la rândul ei intră și ea în mine.”
(Lucian Blaga)

Înălțime adâncă
Adâncime-naltă
Chipu-ți mă pătrunde
Sufletu-mi tresaltă.
23

9
„O noapte petrecută pe MUNTE echivalează cu ani de meditații și

rugăciuni.”

(Proverb chinezesc)

În noaptea clipă, nemărginit înstelată,
MUNTELE tainic în tine coboară
Mulțime de magi te-mpresoară:
Ruga ți-a fost ascultată!

10
„MUNTELE pătrunde în (n)oi ca seva în copaci primăvara.”
(Virgil Ludu)

24

E primăvară, în trupu-mi copac înfrunzit.
MUNTELE cheamă: „veniți mioare pe creste!”
Îi simt scoborârea-n plaiuri - artere topit,
Iar inima-mi clopot, iubirea vestește.
11
„Ce căutăm pe MUNTE? Căutăm o evadare în frumusețe.”
(Gaston Rebuffat)

Dincolo de noi să aflăm zborul!
Dincolo de știute, înțelesul!
Libertatea audienței cu Creatorul!
...și sentimentul de-a fi Alesul.
25

12
„MUNTELE își merită oamenii pe care îi are.”
(Eugen Barbu)

MUNTE ales, își spune OMU!
Cei înalți? Chiar Moldoveanu,
Negoi, Gugu, Rusu, Robu
Pătru, Șteflea, Vlad, Godeanu...

13
„MUNTELE ne oferă tot ceea ce putem cere vieții: spațiu, măreție,
liniște, asprime, frumusețe, prietenie.”
(Ionel Coman)
26

Sus pe munte la... Nedei
Târg sub soare, iei ce vrei:
Frumuseți, comori o mie,
Chiar si voal de cununie!

14
„În MUNȚI răbdăm deseori sete fizică, dar ne astâpărăm setea morală.”
(Gaston Rebuffat)

27

Răbdare tenace, sihăstrie
Sfinx pătrunsă de-nțeles,
Statornica măreție,
Floarea Reginei a ales!
15
Ascensiunea este o neasemuită și de nedescris bucurie a trupului și
spiritului.
(Guido Rey)

28

29

Victoria nu-i a celor ce-o primesc în dar
Și despre greaua luptă n-au habar;
E-a celor ce-au căznit... Golgota,
A bravilor ce cuceriră... Cota!
16
Iubesc MUNTELE ca pe o ființă dragă („J`aime La MONTAGNE
comme on aime une personne”).
(Jean Coste)

30

Iubesc toți MUNȚII, îmi sunt dragi,
Dar mai presus iubesc Carpații,
Ceilalți , doar rubedenii... vagi,
Aceștia mi sunt chiar frații !
17
„MUNTELE ne dă atât de multe și nu ne cere în schimb decât respect și
ocrotire.”
(Ion Preda)

MUNTELE cu... pietate
Oferă pe săturate
Îți cere-n schimb, are tot dreptul!,
Doar ocrotirea și respectul...
31

18
„MUNTELE ne învață că numai efortul, lupta cu greutățile vieții, dă
sens existenței noastre. ”
(Andre Theuriet)

Viața-i o luptă! Spus-a poetul.
A fi? Se-nvață cu-ncetul...
MUNTELE aspru, cu atâtea lecții
Dascăl ne e și sens al vieții...
19
„Se înșeală cine crede că la MUNTE o priveliște e aceeași, că
răsăriturile, amiezile și amurgurile se repetă, că clipele se scurg
monoton.”
(Mihail Sadoveanu)
32

Cu mii de chipuri ne răsfață
Când însorite, când cu ceață,
Valuri de stânci cu creste albe,
Pajiști alpine și smaralde.
20
„Adevăratul sens al vieții este bucuria de-a trăi. MUNTELE oferă cu
generozitate această bucurie.”
(Virgil Ludu)
33

Bucuria semănătorului e culesul,
Cătând dreptatea, e izbânda!
Fără cusur ne este-alesul:
MUNTELE cu... dobânda!
21
„Cât de monotonă ar fi fața pământului fără MUNȚI.”
(Immanuel Kant)
34

Monotonie, liniaritate, fără păcate
Timpu-ntins...? O veșnicie!
Filosofii, cu cele cugetate:
Spirale-șerpi cu îndoieli în valuri: MUNȚII... fie!
35

22
„MUNȚII sunt profesori tăcuți, care fac din noi discipoli ascultători.”
(Johann Wolfgang von Goethe)

Tăcerile toate
Fie ascultate!
MUNTELE - EL, cu ecou
Fie... profesorul tău!

36

23
„Intru în MUNTE. O poartă de piatră încet s-a închis. Gând , vis și
punte mă saltă. Ce vinete lacuri. Ce vreme înaltă.”
(Lucian Blaga)

Poetul o spune în vers
Cu El la taifas am mai stat,
Prin Țara-i cu MUNTE am mers,
În nopți înstelate-am visat...

37

24
„MUNTELE își dezvăluie toate frumusețile numai celor care îl
iubesc și îl respectă.”
(Lucia Tănăsescu)

Deschideți-vă sufletul
MUNTELUI, poartă deschisă,
Să vă boteze umbletul
Dragostea de-nalt aprinsă!
25
„Respectă cabana tot așa cum îți respecți propria casă.”
(Luis Trenker)

38

Casa mea din cer cărunt,
Precum stânele din culme,
Casa mea de pe pământ,
Casele-mi din astă lume!
26
„În MUNTE se intră ca într-o catedrală, unde nu intri pentru a cuceri
credința, ci pentru a te regăsi pe tine însuți.”
(Marcian Bleahu)

39

MUNTELE catedrală
Te-mpresoară cu tăcere
Poți striga...chiot năvală,
Primești ecou, fără a-l cere!
27
„Șesurile invită la reverie, MUNTELE la cugetare și faptă. ”
(Jean Secret)

40

MUNTELE înțelept?
În taină-i ascuns... E drept!
E crai maiestos?
În cele cu chipul frumos!
28
„Un om care nu merge pe MUNTE e un infirm.”
(Virgil Măgureanu)

41

A merge pe MUNTE e un destin
Păstor de stele în altare, deplin
Nu cred spusa, chiar afirm:
Cel ce nu iubește e ...Infirm!
29
„A drumeți pe MUNTE nu e un act de curaj, ci de înțelepciune. El,
MUNTELE, nu tolerează ignoranța.”
(Constantin G. Păun)

42

Pelerinaj către sine
Sub ceruri alpine,
Cu pajiști și turlele creste
El, MUNTELE - gazdă, sființește!
30
„MUNTELE ne oferă frumusețile sale, pe care le admirăm ca niște copii
cu sufletele neîntinate.”
(Maurice Herzog)

43

Dar din dar, MUNTELE-i Moș
Să-i primim cu gândul bun:
Bradu-mpodobit frumos,
Augural, stea de Crăciun!
31
„Din vârful OMU, gigantica cumpănă de ape, natura de-o măreție
michelangiolească își risipește cu dărnicie bogățiile în toate zările”.
(Andrei Pandrea)

44

Omul, Golgotă-n Bucegi,
Răspântii de ape-nalte,
Cu întrebări să dezlegi:
Măreția naturii, cu Sfinx în cetate.
32
„Am învățat încet-încet că MUNTELE e un refugiu de gânduri
negîndite încă, unde eu, înviam cu fiecare pas, altul, mai stăpân pe mine ,
mai bogat în trăiri. ”
(Aristide Stavros)

45

Gigantul Lucian* îi cerea trupul,
Grecul acesta un gând negândit,
MUNTELE este întregul:
Tezaur cu daruri, model fericit!
*Lucian Blaga
33
„Cei mai străluciți scriitori , vor eșua întotdeauna, când vor încerca în
operele lor să descrie întreaga strălucire a MUNȚILOR.”
(Eduard Whimper)

Necuprins de prea aproape,
De-l cuprinzi în forme fixe,
Ai îndoieli, de zi și noapte,
Mai sunt și cețuri, ori eclipse!
46

34
Cu MUNTELE nu poți face tocmeala, nu te poți bizui numai pe vremea
frumoasă. Capricioasă schimbare a vremii, varietatea ei, naște scenarii de
neuitat.
(Ion Simionescu)

Viața MUNTELUI: cu toane!
Anotimpuri: ierni și toamne,
Primăveri, schimbări la față.
Golgota Omul și-o învață!
35
„Pasiunea pentru MUNTE nu are explicații logice; la fel ca orice dragoste, ea
există în individ atâta vreme cât corespunde unei nevoi a sufletului. ”
(Ionel Coman)

47

Pasiunea MUNTELUI?
Chemare inefabilă,
Hrană sufletului,
Mântuire... posibilă!
36
„MUNTELE este o soluție elegantă de a trăi la vârsta maturității, visele
copilăriei.”
(Daniel Popescu)

48

Visăm depărtarea când aripi ne cresc,
Plutim în real orbirea-viteză
Vine și vremea-mpăcării, firesc!,
MUNTELE urcat e-a veții sinteză!
37
„În punctul culminant al Bucegilor, privește spre cer o gigantică floare cu
petale de cremene, cu nume semețe: Moraru, Bucșoiu, Scara, Doamnele,
Obârșia... ”
( Andrei Pandrea)

49

Corolă de cremene, petalele gemene
Prin Bucegi Babele - Doamnele
Întreabă Sfinxul, urcând Scara,
Cată Obârșii, pe Moraru, cel cu timpul și Moara!
38
„Drumeților apărați-vă MUNȚII!”
(Bucura Dumbravă)

MUNȚII sfinți - Moșii cărunți,
Pe plai părinți, să-I ocrotiți!
Păziți-le Golgota, c-a voastră-i dota!
Da-vor de zestre: MUNȚII cu creste!
50

39
„Prin drumeție precum prin muzică, omul se modelează, se transformă, se
șlefuiește cu ajutorul emoțiilor care le încearcă , se întărește prin asprimile ce le
îndură, își îmbogățește sufletul cu lumina și frumuseți nebănuite.”
(Dumitru Almaș)

Cu cântec, înainte!
Pe drumuri de MUNTE...
Imnuri de ispravă
Cântece de slavă!
40
„Pasiunea pentru MUNTE este libertatea noastră supremă, care nu poate
fi supusă, reglementată, programată. MUNTELE este modalitatea de a-ți aparține, de-a dilata în permanență limitele noastre omenești.”
(Daniel Popescu)

51

MUNTELE, libertate supremă
Efigie, medalie, stemă,
Modelul - îndemn, provocarea:
Liberi, să cuprindem zarea!
41
„Fiecare MUNTE, mic, sau mare, este pentru mine ceva minunat, plin de
viață, frumusețe și vrajă.”
(Karl Blodig)

MUNTELE Mare, MUNTELE Mic
Bătrânul Măcin, chiar pitic,
Au frumusețea întreagă, vraja.
Minunea lor ne este mreaja!

52

42
„MUNȚII nu pot fi nici cuceriți, nici învinși, ci doar urcați.”
(Heinrich Harrer)

53

MUNȚII suverani, din netimp,
Sunt zeii bătrâni din Olimp.
Îi urcăm, primim chiar scara,
De vom căra în vîrf... povara!
43
„Zac pe marginea stâncii, cu capul în mâini, mută de mirare. Ce împăcare să rămân față în față cu natura! Nu vorbesc, nu gândesc, nu fac nimic .
Zac mută, lăsând să se scurgă peisajul în mine ca-ntr-un sorb.”
(Mariana Vasiliu)

54

Lângă Sfinx, Toacă și Babe-n strană
Ochi-mi rotesc, nu scot silabe
Extaz, mirare și-o pace suverană
Mă cuceresc, fără scăpare!
44
„Întrebând un montaniard singuratic dacă nu-l deprimă singurătatea m-a
privit cu uimire: avea dreptate, nu era singur, își avea MUNTELE.”
(Eugen Barbu)

Singur pe MUNTE? Întreba scriitorul,
Invocând singurătatea.
Nu observase, însoțitorul:
Cuprinderea, imensitatea!
55

45
„MUNTELE: haina bălțată de mușchi și de zăpadă, râuri cu maluri
brăduite, cărduri de vânturi, negre văpăi de întuneric.„
(Andrei Pandrea)

Haină albă de hermină
Tivită-n trefle de cetină,
Ori în rubiniul dar,
MUNTELE se-arată doar!
46
„În liniștea MUNȚILOR s-a născut un suflet și o conștiință. În contact direct
cu misterele naturii, oamenii au ajuns la o fină sensibilitate și la o bogată viață
interioară.”
(Octavian Goga)
56

Oamenii din MUNTE-au ales,
Cu răbdare-au cules,
Suflet cu sensibilitate,
Conștiința cu... dreptate!
47
„Nu cunosc o școală mai bună, decât călătoriile. ”
(Michel de Montaigne 1533 - 1592)

57

Călători pe drum de țară,
Montaniarzi pe creste sure,
Școlari mândri de-așa școală,
Toți căliții-n cele pure.
48
„...Dar cine poate povesti în vorbe minunile de forme ce mii de ani le-au tors
cu nesfârșita lor răbdare din caierul de piatră...”
(Emil Racoviță)

Muntele-demiurg lucrat-a piatra vârtos
Creste de fildeș, uriașe, a tors.
În milenii, Cronos, făcutu-le-a ie
Minunilor, toate, din mitologie!
58

49
„Dragostea față de natură, sursă de vigoare și izvor de bucuri.”
(Deviza orientariștilor suedezi)

Iubiți natura!
Respectați-vă făptura!
Sursă de vigoare și bucurii
EA e-n voi..., pentru a fi!

50
„Ce poate fi mai frumos iarna în MUNȚI, decât să despici zăpada neatinsă
cu gambele și zările albastre cu privirea?”
(Claudia Tudor)
59

Alb imens, albastru infinit
Topește freamătul de-argint.
Botez curat, sub cer de-azur,
Ninsori-petale, de prea pur!
51
„Coborând dintr-o turlă solitară pe poteci de MUNTE, ne simțim cu sufletul spălat de păcate ca și când ieșim din biserica în care ne-am rugat și ne-am
împărtășit”.
(Dinu Mitteanu)

60

Împărtășit sub cer, spălat de ploi
Cobor pe lăsători din vârf de MUNTE.
Au culmile păstori și clopote la oi,
Biserici - stâni, cu vârfuri - turle, multe!
52
„Soare, liniște, o adiere de vânt, un murmur de ape , mireasma de cetini.
Ce-ți poți dori mai mult? Uneori îți trebuie și mai puțin ca să fii fericit.”
(Titus Hen)

Fericirile ... încă mai sunt:
Murmur de ape, adiere de vânt
Liniștea nopții, mireasma rășinii
Lumina lunii și zvonul cetinii...
61

53
„Sus pe vârf de MUNTE, cuprinzând în largul zării tot ce are acest pământ
zămislit de Dumnezeu, vei fi puternic și fericit , măreț și iertător, vei fi așa cum
trebuie să fii și poate n-ai știut-o încă.”
(Mihai Jurcă)

Singur în vârf cerc desenez
Ochi în triunghi, lărgimi cutez.
Doamne smerește-mă!; să fiu iertător!
Măreție mi-ai dat, Fă-mă iubitor!

54
„MUNTELE este ultimul bastion al libertății, unde fiecare poate să-și
proiecteze adevăratul său EU interior, care în esență este bun.”
(Mugur Nicolae)
62

Sus, pe munte sus,
Gândul l-am suit, mai sus
I-am dat aripi, să fiu (Z &M) EU!
Puțin mai sus? Doar Dumnezeu!
55
„Munții - aștern pe cer săruturi...”

63

(Shelley)

MUNȚII-n cer, urcușuri - scară
Însoriri înalță, coboară.
Munți de aur, zbor de vulturi
Aștern pe cer: stele - săruturi!
56
„Pe MUNTE - nu ucide decât timpul , nu lua decât imagini, nu lăsa
decât urma pașilor tăi , nu schimba nimic, decât pe tine însuți.”
(xx)

64

Urme de pași pe culme
Lărgimea contur te cuprinde
În stane-nghețate timpul apune
Înțelesul mai departe se-ntinde...
57
„Excursia în MUNTE: șir necontenit de bucurii: frenezia plecării, surprizele
traseului, voluptatea victoriei, nostalgia revenirii. ”
(Virgil Ludu)

65

Am fost, am văzut golul alpin
Aproape de cer totu-i sublim
Pe plaiuri, pe creste de stânci
MUNTELE-i în tine, când urci!
58
„MUNTELE este un ținut aparte , misterios, grandios, între pămân și cer , o
lume pe care trebuie s-o iubești înainte de a pătrunde în ea și de a fi admis tacit
de către ea.”
(Gaston Rebuffat)

Între cer și pământ
Minune, grandoare
MUNTELE, MUNTELE sfânt
O lume... ademenitoare!

66

59
„Nu e dorința cea care mă duce mai departe, în sus spre vârful
MUNTELUI; e obișnuința, ca și când urcatul ar fi o parte a vieții mele.”
(Reinhold Messner)

Muntele vieții?
Bucuria copilului!
Urcușul tinereții!
Înseninarea bunicului!
60
„MUNTELE e doar frumos pe vreme bună; fascinant este pe viscol sau
furtună.”
(Dinu Mitteanu)

67

Frumos pe vreme bună
Fascinant în furtună
Verticală-model,
MUNTELE! MUNTELE - EL!
61
„Mulți îndrăgesc MUNTELE pe măsură ce îl cunosc; pentru unii însă e
dragoste la prima vedere.”
(Dinu Mitteanu)

68

Copleșitoare ți-e măreția
Și taine ai pentru cei ce nu stiu.
Te-am iubit la privirea întâia;
Așteaptă-i, pe cei ce-ți vin mai târziu!
62
„Din Munte ieșim ca dintr-o catedrală: mai curați, mai buni, mai Oameni!”
(Dinu Mitteanu)

MUNTELE-i catedrală!
MUNTELE ne e și școală!
Dascălii: patriarhi și sfinți,
Să fim buni și mai cuminți!

69

63
„În MUNTE vom găsi melodia care ne lipsește între betoane citadine ,
melodia de care ne este atâta dor: Liniștea!”
(Dinu Mitteanu)

Între ziduri cu betoane?
Zgomote și antifoane!
Sus pe creste susurul,
Liniștea înaltului!

64
„Nicio împrejurare nu e mai prielnică împrietenirii ca un drum lung pe
MUNTE.”
(Bucura Dumbravă)
70

71

Alături pe cale
Spre MUNTE, din vale
Îți apropii, suind pe poteci
Prietenia pe... veci!
65
„MUNTELE-un urs de piatră cu zmeura în gură și cetini în blană.”
(Grigore Vieru)

72

MUNTELE - urs cu soarele - n vine
Cu blana de cetini și brazi,
Cu ochii de mure și-afine,
E zeul puterii, de ieri și de azi!

66
„Oamenii nu pot învinge MUNTELE, pot învinge cel mult slăbiciunea din
ei, ridicându-se pentru o clipă la înălțimea MUNȚILOR. ”
(Reinhold Messner)

Munte ne-nvins,
Înțelept și nins,
Tu, ne dai cuvântul!
Cutezul și avântul!
67
„MUNȚII! Mulțumesc Cerului nu atât că i-a creat, ci că i-am cunoscut.”
(Theodor Camus)
73

Doamne, din Cer și Tată pe Pământ,
Mi-ai dat putere și avânt,
Să iubesc cu patimi, MUNTELE
Să-ți cunosc ... minunile!
68
„Porțile MUNȚILOR mi se deschid spre o lume nouă, o lume fără sfârșit. ”
(John Ruskin)

74

Munților cu trecători,
Deschideți poarta la feciori,
Spre lumea nouă, alpină,
Să-și găsească o ... regină!
69
„Ne cheamă spre MUNTE bucuria de a lupta și voluptatea de a învinge,
dorința de a cunoaște și de a evada dintr-o lume tot mai mecanică și mai
artificială.”
(Jaques Chevalier)

75

Muntele convinge!
Dă voluptatea lui a-nvinge!
Puterea de-a te cunoaște
Și pe-aceea de-a renaște!

70
De câte ori cobor de pe MUNTE simt cât adevăr este în expresia: „Partir,
c`est un peu mourir”!
(Dinu Mitteanu)

76

Cobor din MUNTE, las un dor
Simt o topire, par că mor!
„Partir c`est un peu mourir”!
La meme chose, c`est a dire!

71
„MUNTELE deșteaptă în fiecare om sentimentul sublimului, o vagă
conștiință că frontierele persoanei noastre nu se limitează la persoana noastră...”
(Ionel Coman)

77

Dincolo de noi o provocare:
Înaltul cerului și adâncul de mare.
Sublim imboldul căutării de sine:
MUNTELE din ceruri ce-ți curge prin vine!
72
„Câmpia este pacea, MUNTELE este lupta.”
(L. de Launay)

78

Câmpia, câmp al liniștii,
Pacea pâinii și a inimii.
MUNTELE - posadă, avalanșă,
Înc-o luptă, apoi revanșă!

73
„Adevăratul drumeț iubește natura în orice anotimp, sub toate
înfățișările ei.”
(Bucura Dumbravă)

Schimbătoare sunt toate pe drum,
Simultan au chipu-n album.
Trăim cu fervoare curgătoare timpuri,
Călători prin cele anotimpuri!

79

74
„Ceea ce am iubit mai mult în natură a fost singurătatea. Mi-a fost sete de
ea și am căutat-o pretutindeni.”
(Henry Russel)

În tine, cu tine, singur cu mine
Mi-e sete de-un munte - minune!
Te caut mereu, zi și noapte,
Reverie, stare de veghe, singurătate!

75
„Moții priveau MUNȚII, lăsându-i să se strecoare înăuntru printre
pleoape, în fâșii subțiri, precum se degustă îndelung o băutură rară.”
(Geo Bogza)

80

Sub pleoape, taine, icoane, pururi vedere
MUNȚI de aur, cu văi și păduri,
Duc Moții prin țară, cărând la ciubere
Și taina... Găinii, în doniți, de-a pururi!

76
„Orice călătorie în afară de cea pe jos este o călătorie pe picioare străine.”
(Calistrat Hogaș)
81

Călător călare,
Călător în/cu ... cab(al)ine,
Numai pe-a tale picioare,
Contează doar... pentru tine!
77
„După beția urcușului, pe vârf, cerul e mai aproape de noi dar el este acum
și în noi. ”
(Jules Michelet)
82

Sus în vârf aproape-i cerul
Îl inspirăm adânc în noi,
În urcuș voința-i fierul,
Iar pe culmi se văd eroi.
78
„Bucegii-o imensă potcoavă de piatră, larg amfiteatru montan din care de
sub vârful OMU, își trage tăria apelor sale Ialomița.”
(Andrei Pandrea)

83

Potcoavă de piatră, amfiteatru roman
OMU de stană și stâncă șuviță
Bucegii, templu montan,
Izvor cristalin, Ialomiță!
79
„Priviți din Bucegi MUNȚII Baiului, cu spinări line, parcă anume făcute
pentru drumeție, ațipeau sub orizontul limpede, ca o uriașă șopârlă în pragul
hibernării.”
(Ionel Coman)

Bucegi, MUNȚII Baiului, spinări line
Uriașe șopârle , așteptând hibernarea,
Cu creste și orizonturi senine,
V-așteaptă, cu drag, preumblarea!
84

80
„Văpaia focului meu o port pe MUNTE; cenușa o duc la vale.”
(Goethe)

Văpaia, focul focului meu,
O dau MUNTELUI: Smârdar,
Lacrima-mi topirii - curgă mereu!Lumină, mai multă lumină, fie-vă dar!
85

81
„Prin aerul pur al nopții de deasupra MUNTELUI , strălucirea stelelor
crește, apar mai mari și mai grele, pline de roua de diamant a eternității lor.”
(Geo Bogza)

Creste printre stele,
Stele par și ele
De diamant, eterne, grele
MUNTELUI, giulgiu de stele!
82
„Cine are norocul să vadă Bucegii într-o noapte senină, plină de ger și
lumina stelară, se poate lăuda că știe cum a fost Geneza.”
(Eugen Barbu)
86

În Bucegi, într-o noapte senină,
Plină de ger și stelară lumină,
Cu Babe și Sfinx, drept sinteză,
Am visat, norocos, o...Geneză!

83
„Lumea înălțimilor , o lume aspră și frumoasă, născută din zbuciumul
planetei, mângâiată de nori și rudimentar cioplită de mâna sculptorilor cu putere
nemăsurată: soarele, apa și vântul.”
(Ionel Coman)

87

O lume în sine înaltul muntos
Născuta sculptura planetei,
Vântul, soarele, apa dăltuit-au frumos,
S-o bântuie norii și zeii... Dietei!
84
„Acești MUNȚI uriași sunt neîmblânziți și răzvrătitori, eroi ai libertății
nebiruite, care refuză a fi subjugați multora, decât soarelui, mândri prinți ai
Alpilor, conștienți de nobila lor obârșie...”
(Axel Munthe)

„Mândri prinți ai Alpilor”, de ce oare?
Uriași, cu nobilă obârșie, neîmblânziți,
Vă închinați, la rându-vă la soare,
Când ne vegheați, nebiruiți!
88

85
„Dintr-o călătorie se învață mai mult decât dintr-o bibliotecă.”
(George Călinescu)

Veniți, veniți cu noi pe poteci,
Pe plaiuri și cărări de MUNTE,
În minunate și vii biblioteci,
Să vă cunoașteți, citindu-vă-n multe!

89

86
„Vârfu Omu, voievod de piatră al Bucegilor, în jurul frunții căruia se
strâng negurile la sfat, hotărând ce zări să mai cucerească...”
(Andrei Pandrea)

90

Voievod de piatră Omu-n MUNTE,
Tronând prin negură-n Bucegi,
Om viu de-ar fi, l-am pune-n frunte,
Să schimbe vremea, să dea legi!
87
„Omul și MUNTELE sunt ca doi frați gemeni zămisliți de Geea - mama
tuturor; o legătură și o dragoste indestructibilă îi leagă pentru eternitate...”
(Ion Preda)

Omul și MUNTELE, îngemănați
Frați legendari, acasă în Carpați
Prieteni fiind, și-aflar-acasă
Chiar pe Lotru, la Voineasa!
91

88
„Cabana de pe lacul Bâlea e ancorată spre largul apelor și pare de departe
străvechea Arca lui Noe, poposită între MUNȚI pe ultima apă rămasă de la
potop.”
(Geo Dumitrescu)

Sus în geana MUNTELUI
Lacrima Potopului
În ochiul Bâlii, cabana - Arcă
Pe Noe și pe noi... ne-mbarcă!
92

89
„Mă uit înapoi: Suru, Ciortea, Șerbota, Negoiul, strălucesc în soare ca niște
metereze cu creneluri de argint. Și astea-s doar câteva contraforturi din măreața
cetate de piatră a Carpaților ; e minunea minunilor pe care Dumnezeu a dat-o în
dar acestui popor oropsit, ca să-și mai primenească sufletul.”
(Mircea Noaghiu)

Suru, Ciortea, Șerbota, Negoi, creneluri de argint sub soare,
Turnuri cetății românilor - popor oropsit,
Cu Carpații - statornicie răbdătoare:
Minune a minunilor - dar preasfințit!
93

90
„Totul în jur, inundat în aurul solar, strălucește și respiră sănătatea pe care
astrul - cu o bunăvoință fără margini - o revarsă în văzduhurile încadrate în
rame de piatră spre care tocmai privești...”
(Andrei Pandrea)

Văzduhuri în rame de piatră
Solare halouri, diademe crăiești
Natura pinacoteca-și arată
S-o privești, s-o respiri, s-o trăiești!
94

91
„Ce-l cheamă pe om pe înălțimi? Poate înrudirea sa cu infinitul, acolo sus
pe vârful de MUNTE.”
(Aegidius Tschudi)

Chemarea MUNTELUI pe culme?
Acolo, să-l botezăm, să-i dăm un nume
De OM tenace, din stâncă și fier,
Cu inima dârză și fruntea de cer!

95

92
„La MUNTE omul e simplu, viața mai liniștită, năravurile mai nevinovate.
Munteanu-i curat la suflet, liber la gând și verde la trup ca brazii sub care
trăiește.”
(Vasile Alecsandri)

În liniște, cu simplitate
Năravurile pieri-vor toate!
Muntenul e ca bradul verde:
Tot ce-i sfințit, El vede, crede!

96

93
„Mama, tatăl, livada, MUNTELE, floarea; acestea sunt Patria. O Patrie nu
poate exista fără oameni, nici ei fără Ea.”
(Luiz Trenker)

Mama - grădina și tatăl un MUNTE,
O Patrie - cămin, zămislesc.
Plaiuri, ogoare și apele multe,
MUNȚII - toți frați! - Țara - mplinesc!

97

94
„Sus, pe Toaca Ceahlăului, te integrezi peisajului și te armonizezi în toate;
îți cântă ființa de puterea acestui pământ și simți că te adaugi neamului tău.”
(Mihail Sadoveanu)

Sus la Toaca, pe Ceahlău,
Simți că ești din neamul tău!
Aici uitarea își are leacul,
Buciumul străbate... veacul!

95
„Locuitorii din Alpi sunt ciopliți cu barda, sunt impregnați cu asprimea,
duritatea și tăcerea MUNTELUI.”
(Jean Secret)
98

Da! Oamenii i-au chip cioplit din MUNTE
Și dau la schimb iubirea lor,
Le dau odoare, le dau nume,
Să-i facă frați și veri ai lor!
96
„O, Caucazule! Cât ți-am iubit furtuna, pustiitoarele tale furtuni!”
(Lermontov)

99

Ție, MUNTE Caucaz,
Azi ți-o spun de la obraz,
Pacea lumii-i... cu necaz!
Eroi, învinși? În niciun caz!
97
„Voi, MUNȚILOR, mândri moșne(n)/(g)i, cununați cu stelele bolților
albastre , în leagănul vostru de cedri și stânci, dorm toate poveștile noastre.”
(Octavian Goga)

Povești nemuritoare din vremuri uitate,
Despre cununii cu stelele bolții albastre,
Munții-moșneni, uitând de etate,
Sunt toate aievele noastre!

100

98
„MUNTELE nu e doar o parte din univers, ci un univers el însuși.”
(Eugen Barbu)

MUNTE tu, un universUnivers, în ... univers!
Ai poeme-n gând ales
Și iubiri... cântate-n vers

99
„MUNȚII sunt oasele Pământului. ”
101

(John Ruskin)

Sub aripa vântului
Oasele Pământului:
MUNȚII - Părinți,
Ocrotitori și sfinți!

102

100
„MUNTELE este o poartă spre bucurie și înțelegere. Să batem cu
încredere!”
(Virgil Ludu)

MUNTELE? Poartă - Posadă,
Trecere și loc de... sfadă,
De-i pacea - cheie... se deschide,
Cu gând rău, chiar se aprinde!

103

104

ANEXA 1

Clubul „LOTRU” Voineasa și fotografii lui
Voineasa și-a întemeiat un Club deTurism Montan în 1985. A supraviețuit,
fără întrerupere în ciuda atâtor greutăți puse în cale de schimbările politicosocio-economice aduse de schimbarea de macaz din 1989. Asocierea se făcuse
sub o-crotirea „stațiunii”, numita COTS (Casa de Odihnă și Tratament a
Sindicatelor), dar aceasta a făcut ... explozie odată cu destructurarea UGSR-ului
în atâtea fărâme sindicale, care vor deveni anexe politice la multele partide
aflate ... în lupta cea mare pentru... ciolanul puterii. Acum infrastructura
ruinată..., de prea stors de către fiecare, este în continuare în administrarea
sindicală. O ciudățenie evidentă! Inițial stațiunea era a tuturor... sindicaliștilor
României, acum este de fapt a nimănui, după starea jalnică în care se află.
Clubul, prin fondatorii lui, născut din dragostea pentru munte, a supraviețuit din
entuziasmul generat de această incu-rabilă pasiune. Albumul de față nu ar fi fost
posibil dacă purtătorul emblemei Clubului, când avea doar opt ani, nu ne-ar fi
oferit arhiva lui foto în care acum, la 40 de ani, adeverește patima sa și religia
specială - să o numim ecologie! - pentru natura, atât de generoasă a României.
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Se observă că emblema actualizată arată noua orientare a Clubului, dinspre
cultivarea turismului pe Valea Lotrului și pentru promovarea Stațiunii Voineasa,
către turismul montan, practicat în respectul pentru natură.

Acum 32 de ani în această delegație (la Zărnești, pentru „Ștafeta Munților”!) eram prezenți trei viitori fotografi, pentru acest album. Cel care a salvat
(foto) acel moment, președintele de atunci al Clubului, azi fiind președinte de
onoare, Gheorghe Sporiș; purtătorul emblemei clubului, pe care îl alintam Troy
și care acum își personalizează fotografiile cu... Troyager; primul din stânga
care și-a permis să facă această cronică recuperatoare și să adauge și el niște
fotografii.
Vremea a trecut peste toți și a adăugat priceperi în plus în a observa ceea ce
zburdălnicia tinereții, cu mare risipire de energie fizică, nu putea să aibă
răbdarea cuminecări, aceasta cerând imperativ mai... așezarea locului. Iată de ce
ne-am oprit la vorbele de duh, cele 100 de elogii aduse muntelui, și să le
ilustrăm în limbajul imaginilor, evident într-o aproximare, acum posibilă pentru
că putem rezona altfel cu trăirea, exprimată în cuvinte, a atâtor personalități.
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Vara, iarna, cu aparatul de fotografiat, cu camera de luat vederi, Președintele „istoric” al Clubului a fost permanent la datorie, ba a mai editat:
almanahuri. hărți turistice și va mai fi colaborat și la revista „Turismul
Românesc”.
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În orice împrejurare o fotografie inspirată poate ține locul la multe cuvinte,
și peste timp poate reconstitui clipele de neuitat tezaurizate în memoria ascunsă
și gată să se ivească la vreun imbold anume, cum este emoția aceea specială,
unică și de neuitat.
În imagini apar și persoanele însoțitoare, nu pentru a... umbri peisajul, ci
doar pentru a confirma autenticitatea asumată , prin vreun membru al Clubului.
La evenimentele organizate de Club, ori la care acesta a fost invitat am surprins
câteva imagini cu membrii marcanți, în plină activitate și câteva afișe... de
ilustrare.
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Clubul și-a onorat și parteneriatele cu alte organizații. Pe munte, în Coți,
împreună cu ANCE (Cultul Eroilor/Regina Maria) pentru pomenirea gral. David
Praporgescu.
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În calitate de gazde, membrii Clubului, își exercită funcția... organizatorică
a evenimentelor din agenda anuală.
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ANEXA 2
Omul și... muntele
Ne propunem aici să facem o remarcă anume, privind această legătură inefabilă dintre om și munte, împrumutând inspiratul nume dat unui simpozion
internațional și ocazionat de Voineasa: „Omul și Muntele”. Sufletul acestui eveniment de înaltă ținută științifică a fost profesorul Gheorghe Ploaie, un
împătimit în dragostea lui pentru profesia aleasă și pe cale de consecință pentru
cei cărora trebuia să le sădească cunoaștere și un anume fel de-a fi. Persoanele
despre care vom aminti aici au ieșit dintr-o anumită generalitate - aceea a unei
iubiri la prima vedere pentru munte!-, pentru că legătura specială cu muntele s-a
impus și dintr-o necesitate practică, invocam mai sus meseria aleasă.
Lucrarea noastră (albumul propus de „Clubul Lotru”!) și-a ales nume de
oameni care au trăit o perioadă anume pe Valea Lotrului, la Voineasa și care în
stagiul lor lotrean au avut calitatea de... „coloniști” adică de veniți („venetici”)
între statornicii locului demult munteni până în măduva oaselor lor și cu
muntele așa de impregnat că nici nu-i mai observau măreția. În altă perspectivă
se poate observa cum o invazie copleșitoare a noilor veniți - șantieriștii marelui
șantier hidroenergetic al Amenajării „Lotru”!- a determinat o schimbare radicală
a peisajului, a ocupaților tradiționale, a produs un alt fel de-a trăii vremea, mai
în ritmul unui înconjurător larg de dincolo de strâmtoarea unei Văi, cândva
virgine.
Ne gândim la controversata venire romană în Dacia (la cei care nu vor să
observe puterea civilizatoare a Romei din perioada colonizării ei asupra
spațiului carpato-danubian!), la cum au construit colonizatorii - cuceritori:
drumuri, castre, exploatări miniere, orașe-colonii cu tot confortul necesar, ba
chiar și temple. Apoi că la plecarea lor... militară au lăsat urme solide în peisaj,
ba chiar și îndeletniciri noi, fără a mai vorbi despre un spirit nemuritor (zice-se
că acesta este veșnic!), ce să mai vorbim de amprenta genetică a celor
impregnate prin dragostea omenească fără opreliști. Au adus cu ei coloniștii tot
ceea ce le cerea modul lor de viață.
Să observăm la persoanele studiului nostru de caz, coloniști cu toții, că au
venit în...Dacia lotreană și s-au însoțit cu lotrence/lotreni de pe Valea Lotrului.
O statistică poate ușor pune în evidență și că la retragerea... aureliană a
șantierului sângele coloniștilor va fi rămas în atâția urmași cu bunicii materni
lotreni. Pentru familiile coloniștilor venite în întregul lor din altă parte, vom
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observa că locul natalității urmașilor este lotrean... cu consemnări în regulă, ce
să mai vorbim de educația școlară... Câteva nume susțin afirmația: Gheorghe
Ploaie, Mihai Sporiș, Gheorghe Brănescu, Oprescu Nicolae, Manea Simion,
Vasile Gheorghe, Carabet Cristina, Canciu Gheorghe, Jeni Cosac, Florea Florinel, Levandis Gheorghe...
Să dăm Cezarului ce este al lui și să recunoaștem totuși generalitatea! Oamenii muntelui cei mai statornici în istorie sunt păstorii. Cei dedați transhumanței sunt doar sezonieri. Vechimea lor este atestată de stână, de cuvintele
(zice-se dacice... vezi I.I. Rusu) încă vii în limba nemuritoare. Pastoralul Văii
Lotrului la fel ca de pe toți munții lumii își are, totuși, portul propriu și folclorul
său ungurenesc comun Mărginimii Sibiului, Olteniei de sub munte, Văii Jiului.
Traiul între munții cu ierni aspre a adaptat oamenii la o viață cu o ștință a viețuirii bine însușită și un fel de-a fi prevăzător pentru cele ce urmează, cu o mare
rezistență la schimbare în ceea ce înseamnă înnoirea abruptă, uneori o îndărătnicie evidentă. Cum să renunți la habitatul tău, pentru rosturi publice, fără săl aperi uneori cu haiducia... Lotrului?
În acest mediu vremea a adus coloniștii să schimbe rosturile așezate. La
început vor fi venit cei ce vor fi vrut lemnul pădurilor seculare și tăierile acestora se vor fi făcut din ce în ce mai rapid, după cum tehnologia avansa :
plutărit, transport cu mocănița pe căile de fier înguste, auto - cu mașini
performante. Se va fi instituit în viața oamenilor generalitatea forestierilor, de
tot felul: păzitorii - pădurari și tăietorii copacilor cu noi reguli instituite și cu
schimbarea proprietății: dinspre moșnenii devălmași, către statul unora (că al
tuturor nu poate fi, în mod real, niciodată!). Iată un prim val de coloniști și odată
cu ei... vânătorii speciali care vor duce vorba despre locuri și oameni: Mihail
Sadoveanu, Ionel Pop, Paul Decei, Munteanu Murgoci, Emm. de Martonne,
Dorin Pavel și mulți alții, cu diferite căutări. Cei care vor fi găsit firicelele de
aur în ape vor fi adus rudarii să dea numele Rudăresei, Rudarului și vor fi
întemeiat coloniile să-l adune pentru cei ce i-au adus. Tehnologiile avansate vor
fi deschis minele de la Valea lui Stan, și pe cea de Mică, de la Cataracte. Au
rămas câteva nume de locuri, dar și urmașii coloniștilor rudari (mineri!),
păstrându-și tușa inconfundabilă a vorbelor, ba chiar și anumite priceperi în
lucrul cu lemnul. Despre pescuitul lipanului, lostriței, păstrăvului, ori vânătoarea unor trofee de cerb, urs, capră neagră se dusese vestea! Hrisoavele vorbeau despre obligația locuitorilor să dea lăcașelor mânăstirești cotă parte din
cele pescuite, vânate.
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Marea colonizare a început după ce s-a observat că Râul Lotru are potențialul hidroenergetic cel mai mare între râurile interioare ale României. Moda
amenajării în scop energetic al apelor țării demarase din nevoia de electricitate a
modernității. Bicaz, Argeș... Dorin Pavel observase, prin anii 30, potențialul
Lotrului, apoi geologi, topometriști, cartografi, hidrologi, meteorologi au... vânat parametrii caracteristici și au început să dea de lucru proiectanților. Când s-a
declanșat... marele război al convertirii spațiului în amenajare hidroenergetică,
în 1966, totul era pregătit. S-a început cu drumurile de acces pe care au venit...
coloniștii și pe care au adus mașinile de luptă și nu vorbim de o figură de stil. În
propaganda vremii, vorbindu-se despre eroismul clasei muncitoare (bancul cu...
clasa conducătoare al propagandei vremii!), se spunea că aceasta se luptă cu
natura să-i smulgă prin forță, în folosul oamenilor, avuțiile; că omul supune
natura! (stupidă naivitate aceasta contrapunere împotriva firii! Un fel de negare
atee a ceea ce ne-a întemeiat și ne este model de perfecțiune!). O luptă a fost,
dar nu cu Natura, chiar dacă în sânul ei încăpător, ci cu mentalitate umană,
firească în obișnuința ei și cu forța unei tradiții conservatoare excepționale,
venind din primitivitatea ancestrală - aici fără sensul peiorativ, adică în dreptul
dintru început al primului venit! - că tot am discutat despre pastoralul... spațiului
mioritic, aici cu vechime incontestabilă.
Acestei lupte pentru energia apelor i s-au alocat resurse imense. Oamenii
aduși pe acest front, numiții coloniști, au fost ca un mare anonim, dar între ei sau numărat câțiva pe care locurile i-au reținut prin ceea ce au reprezentat într-un
eroism particularizant și nu neapărat legat de scopul descălecatului lor pe Valea
Lotrului. Toate eforturile țării se concentraseră să scoată din piatră seacă energie
pentru ca economia să duduie..., dar pentru acest lucru, colateral, trebuiau dezvoltate cele indispensabile. Armata cea mare - zeci de mii de oameni! - avea
nevoie de case, școli, dispensare și mijloace de recreere pentru refacerea
capacităților vitale... Nu vom vorbi mai jos de coloniștii care au venit, au învins
și apoi au plecat spunând cu mândrie: și eu am fost la Lotru! Sunt câteva mii
care au trecut prin Lotru și acesta le-a marcat tot restul vieții prin măreția
Minunii, la care au contribuit și cu efortul lor creator. Vom reține doar câteva
nume din încă membrii activi și/sau simpatizanți ai Clubului de Turism
Ecologic Montan „Lotru” Voineasa, pentru a autentifica de ce sunt Oameni ai
Muntelui, deveniți printr-o anume ascensiune hărăzită de soartă!
Școala, una depășindu-și condiția de școală generală pentru copiii satului
Voineasa, va deveni liceu cu profil dedicat vieții șantierului. Își va fi extins
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programul și cu seralul necesar să cuprindă pe toți doritorii. Un corp didactic
format din mulți profesori tineri și entuziaști va fi urmat valul coloniștilor. Peste
vreme numele lor este reținut cu respectul cuvenit unei misiuni împlinite
exemplar. În profilul ales de noi pentru această recuperare, de om al muntelui,
fixat în conștiința locului Gheorghe Ploaie ne poate fi un model.
Contribuția profesorului Gheorghe Ploaie la crearea unui profil anume de
om al muntelui, pentru Valea Lotrului... și nu numai, este majoră. Profesorul de
biologie a instruit generații de elevi și în același timp s-a perfecționat continuu.
A îmbinat cunoașterea teoretică cu cercetarea din teren, apoi a dus în dezbaterea
la cel mai înalt nivel constatările proprii, în simpozioanele internaționale, dar și
în referatele de specialitate cerute de acreditarea doctorală. Urmele trecerii sale
cu folos prin marele laborator al naturii, prin sala de clasă, prin cărțile și
lucrările editate și date în folos public, sunt impregnate de o personalitate
puternică. Personal l-am însoțit pe crestele munților, să le pot descifra acestora
tainele pentru menirea hidroenergetică, căreia îi devenisem slujitor. Cu elevii săi
l-am observat colindând laboratorul, imensul imperiu al naturii, pentru a-l
descifra cu toate simțurile de dincolo de buchiseala teoretică. Emulația creată în
cercetarea științifică - vezi organizarea simpozioanelor internaționale „Omul și
Muntele”! - activismul în promovarea spiritului ecologiei moderne, inițiativele
în domeniul reglementărilor specifice (vezi arile protejate, parcurile naturale
etc.), îndrumarea organizațiilor nonguvernamentale, managementul de vârf în
domeniul scolii îl arată pe prof dr. Gheorghe Ploaie ca pe un Om - Munte! Vom
adăuga aici câteva fotografii adunate cu ochii și mintea sa și date unor
mângâieri speciale, uneori aducerilor aminte celor ce vor fi trecut cândva prin
timpul și locul trăirii plenare al celui hărăzit să facă din studierea vieții o
adevărată religie.
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Toate fotografiile acestea au fost din arhiva prof.Gh. Ploaie , sau au fost
făcute cu ocazia ieșirilor, împreună, pe munte...
Impresionantă truda...foto-cartografică a prof. dr. Georghe Ploaie în slujba
iubitorilor de munte:
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Despre nevoia protejării mediului cu oameni dedicați... cauzei
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