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Raport, 2020
Cercul de la Râmnic: „România: Grădina Maicii Domnului”, numit şi “Grupul
de la Râmnic”- pentru că s-a constituit cu nouăsprezece ani în urmă, la Râmnicu
Vâlcea!-, are în cuprinderea sa membrii dintre toţi aceia care: iubesc neamul
românesc, îi cinstesc ţara, istoria, credinţa şi valorile; militează pentru chipul
frumos al țării şi iau atitudine faţă de stările de lucruri care urâţesc, învrăjbesc şi se
îndepărteaza de firea adâncă a … României profunde. Nu este organizaţie, gen
ONG, ci o structură informală (fără statut şi cotizanţi, fără şefi, subalterni şi ordine
ierarhică!), având liantul în consensul misiunii asumate voluntar şi în bucuria de-a
ne face utili, într-o altă conceptualizare a iubirii de ţară şi de oamenii, aflați parte
dintre ei într-o risipire globală necesară vieţuirii, departe de meleagurile natale…
Facem precizarea că înfințarea Cercului s-a făcut în 2001 dintr-o inițiativă
publică, pentru crearea unui grup echidistant de politicul din scenă (inițiativa
comisiei de cultură a Consiliului Județean!), tocmai pentru promovarea libertății
cuvântului, opiniei necenzurate și promovarea spiritului civic. Locul întâlnirilor,
inițial, fusese stabilit la Biblioteca Județeană, aceasta asumându-și secretariatul și
elaborarea buletinelor anuale (vezi Dumitru Lazăr și Monel Bulugea). Revista
„Casa Cărții” a bibliotecii, fiind consonantă ideilor grupului. Dar în momentul în
care și instituțiile subordonate Consiliului Județean, au fost aservite partizanatelor
politice (vezi ideea de Management, ca mască a directoratului angajat politic!),
grupul și-a mutat locul, departe de spațiul public. În aceeași perioadă a sucombat și
revista „Casa Cărții” și s-a diluat și funcția de coordonare de către Consiliului
Județean, a Consiliilor locale (vezi componenta culturală, prin căminele culturale și
anemierea bibliotecilor publice locale!). Grupul a lucrat prin voință proprie și fără
vreun suport public, explicit.
Misiunea fiind definită și asumată de un grup informal (acesta fiind invizibil ca
structură!), ar putea crea aparenţa că nu este decât o formulă neangajată, ascunsă,
care nu îşi asumă faptele. Acesta este motivul pentru care, anual, scoatem în
evidenţă, ca pe un bilanţ, realizările unor oameni (consistente, vizibile public, dar
fără a li se descifra cauzalitatea, adică voinţa care face posibile, din iubire…,
faptele!). Sunt multe persoanele care s-au afirmat prin ceva concret, în anul 2020 şi
pare imposibil de-a cuprinde întregul. Câteva materiale scrise, fotografiile postate,
apelurile lansate în spațiul public, atitudinea - cu trimitere la evenimente!-, credem

că pot vorbi, indirect, despre viaţa cercului, prin cei angajaţi voluntari să-i
împlinească misiunea. Există desigur un nucleu central care-i conţine pe fondatorii,
în jurul cărora s-a creat curentul… informal, la care au aderat noi făptuitori, cu
fiecare an mai mulţi. Grupul nu mai este demult doar râmnicean, ci cu o cuprindere
largă, naţională, cu extensii în lumea largă. Remarcăm pentru anul 2020 – unul
special din cauza pandemiei cauzată de corona virus!-, dintre membrii vechi cu
contribuţii deosebite, într-o ordine aleatoare: Ion Sorin Dumitrescu, Petre
Cichirdan, Gheorghe Sporiş, Ion Frântu, Constantin Mănescu, Nicolae Moga,
Nicolae State-Burluşi, Fenia Driva, Valentin Smedescu, Petre Veţeleanu, Dragoş
Călinescu, Costinel Stoica, Dumitru Bondoc, Lazăr Constantin, Gheorghe
Pantelimon, Maria Şufană, Viorel Popescu, Corina Oprescu, Mircea Vasile,
Constanța Ștefan, Ionel Lupu, Maria Sporiș, Maria Robescu, Nicolae și Paraschiva
Sporiș, Marinele Capșa, Nicolae Daneș, Dumitru Zamfira, Ion Sandu, Cătălin
Daneș, Alexandru Șofâlcă. Dintre cei de dincolo de Vâlcea trebuie să-i numim aici
pe : Ioan Ciungara (Făgăraş), Constantin Zărnescu, Alexandru Stănescu, Emilia
Bălan (Cluj-Napoca), Nicu Jianu, (Hunedoara), Lidia-Viorica Hanaru (Piatra
Neamţ), Maria Şalaru (Chişinău), Ioan Dură (Bruxelles), Gheorghe Păun, Claudia
Voiculescu, Dan Mihalcea, Ovidiu Mihai Stângă, Eliza Roha, Nicolae Roșu
(Bucureşti), Mihai şi Alina Sporiş (Ploieşti), Ion Mocioi, Zenovie Cârlugea, Vasile
Ponea, Adina Andrițoiu (Târgu Jiu), Victorița Stolojan (Bumbești), Ioachim
Pârvulescu (Lainici). Vom consemna, în fiecare raport anual, pe cei ce au făcut
parte din cerc, dar timpul nu le-a mai îngăduit şi au plecat dincolo, în lumea
drepţilor: Costea Marinoiu, Nicolae Mazilu, Corneliu Tamaş, Veronica Tamaș, Ion
Cotulbea, Ionel Grigoriu, Dumitru Mitrana, Gheorghe Mămularu, Mihai
Scarlatescu, Ilic Momcilo, Aurel Constantin Zorlescu, Dan Panu Misăilescu,
Dumitru Bălaşa, Gelu Păltineanu, Petre Petria, Gheorghe Simeanu, Nicolae
Văcariu, Florea Vlădescu, Ilorian Păunoiu, Nicolae Sporiș, Constantin Poenaru,
Adina Daniela Dumitrescu, Cornel Rusu, George Mirea, Petre Tănăsoaica.
Acestora adăugăm pe cei plecați în eternitate în anul 2020: George Anca, Ștefan
Stăiculescu, Ion Comșa, Mircea Lăzureanu, Oană Vladimir, Mircea
Pavloschi, Petre Purcărescu, Ioan Funariu, Viorel Popescu, Adrian Șuiu,
Modest Cichirdan, Adriana Sporiș, Ion Soare, Ion Fâșcă, Lidia-Viorica
Hanaru.

Anul 2020, sub interziceri sanitare severe, și-a păstrat agenda consacrată a
acţiunilor tradiţionale, păstrând ritmicitatea anilor precedenți, numai până la
mijlocul lunii martie (14 03. 2020). Apoi în starea de urgență și cea de alertă,
decretate oficial, ne-am adaptat unei activități în spațiul virtual, cu distanțarea
fizică și socială, impuse; am fost prezenți în revistele on line (cultura ars mundi),
în cele cu apariții periodice: Povestea vorbei 21, Forum, Cultura vâlceană (ale Intol
Press), Seniorii, Curtea de la Argeș, Mirajul Oltului, Vorba noastră, Caietele
Columna etc. În spațiul virtual am postat cu regularitate pe conturi personale și ale
grupărilor asociate: mesaje, recenzii, fotografii etc. În arhivele on line am postat
cărțile noastre editate și pentru citirea la distanță (vezi w.w.w culturaarsmundi.ro).
Am acționat ca organizatori, co-organizatori, colaboratori, ori ca invitaţi. Am
acţionat împreună cu: Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria”, Forumul
Cultural al Râmnicului (pentru anumite evenimente!), Forumul Călimăneşti, Liga
Scriitorilor, Arhivele Naţionale-Serviciul judeţean, Biblioteca Judeţeană, Asociaţia
“Seniori”. Clubul de Turism Ecologic Montan „Lotru”-Voineasa, Cenaclul
„Petale”, Societatea Culturală „Anton Pann”, Intol Press ș.a. Ne facem o datorie
din a mulțumi aici tinerilor care au înfințat asociația civică „Descoperă Voineasa”
alături de care am fost la mai multe acțiuni! Acţiunile, pe cont propriu, ale
membrilor noştri au fost remarcate prin lansări de cărţi personale, expoziţii,
prezenţe la simpozioane, conferințe, târguri; prin articole de atitudine, recenzii,
emisiuni de televiziune, cercetări istorice de teren, etc.
Nota dominantă a acestui an... pandemic a stat sub semnul: CENTENAR
TRIANON și pentru consacrarea sociologului Dumitru Drăghicescu ca
„ACADEMICIAN” al „Academiei de sub pământ”. Aniversarea a 35 de ani de
la înființarea Clubului de Turism Ecologic Montan „LOTRU” Voineasa,
corelată cu „Voineasa 500” au adus în sfera preocupărilor tradiționale-legată de
calendarul sărbătorilor consacrate de calendarul public și cele asumate din anii
anteriori!-, o contribuție specială la împlinirea agendei.
Ne-am propus ca, lunar, să promovăm o acţiune în care contribuţia
organizatorică să aparţină membrilor cercului, în numele lui. Consemnăm aici
acțiuni, din agenda anului 2020, care confirmă misiunea: Vâlcea „Colț de Rai”concurs de creație dedicat elevilor vâlceni, prin „Biblionet”; Canonizarea lui
Mircea cel Bătrân; Ziua lui Constantin Brâncuși (în cadrul zilei naționale!) și

parastasul, anual, la Mănăstirea Lainici; Academia de sub Pământ și Festivalul
Național „Vasile Militaru”; Lira „Litoralului”; Trasee de mare frumusețe, prin
„grădină” (postări de fotografii în rețeaua virtuală!); re/lansare de asociații și/sau
înfințare cenacluri (CTEM Lotru, Aqua Nostra); Ziua Zilelor - 1 Decembrie, la
Alba Iulia!, ș.a
Agenda, pe care ne-am propus-o, am realizat-o parțial (din motive de
pandemie multe acțiuni au fost amânate, ori anulate, precum excursiile programate
în grup cu… „Seniorii”!). Acţiunile care s-au putut face au fost onorate cu o bună
participare. Vom prezenta un jurnal sumar al evenimentelor, pentru ilustrare.
Dincolo de Râmnic am fost prezenţi la evenimente, distanțați corespunzător; am
parcurs - însoțiți, doar de aparatul fotografic și/sau camera de luat vederi!-: plaiuri
montane și am recomandat trasee, am făcut reportaje, am prezentat puncte de
vedere, în multe locuri, în legătură cu protecția mediului; am întregit colecţia de
fotografii pentru chipul frumos al ţării, din vârful munţilor, până la marea cea
mare. Numele membrilor-fotografi singulari, alteori pseudonime (Troyager,
GISPO...) pot ghida, prin INTERNET, la albume de fotografii, reviste electronice,
inregistrări pe Youtoube-semnificative, precum în Cultura Ars Mundi (on line!),
administrată de Simion-Petre Cichirdan. Adăugăm, acţiunilor cercului,
emisiunile de televiziune dedicate unor teme din sfera noastră de preocupare:
evenimente importante pentru neam şi ţară, mari sfinţi şi personalităţi în slujba …
grădinii; mari proiecte ce au nevoie de capacitarea opiniei publice. Arhiva on line,
menționată, ilustrează prin sutele de filmulețe activitatea noastră de-a lungul anilor
și întreaga disponibilitate pentru neamul românesc, oriunde viețuiește.
Fiind printre fondatorii cercului, rămaşi în cursă, alături de Sorin Dumitrescu
(el preluând ștafeta de la Constantin Lazăr și Duțu Aleandru, ca ...
informatician de serviciu!), ne asumăm anual redactarea acestui raport, în numele
unui grup care se identifică prin misiunea sa de iubitor al grădinii și al trăitorilor
ei. Fiind în situaţia realizării unei sinteze, ca o dare de seamă, am observat volumul
impresionant de lucruri bune făcute dintr-o dragoste care se arată, nu se justifică şi
nici nu vrea să iasă din firescul lucrurilor frumos aşezate. Le mulţumim tuturor,
inclusiv celor cărora nu am reuşit să le consemnăm numele (în mod sigur foarte
mulţi!) şi îi aşteptăm alături de noi pe mulţi alţii, care nu se întreabă: ce ne-a dat
ţara şi neamul?! – vorbind aici de cele profunde (adică cei ce disting realitatea de
dincolo de imaginea trucată și propaganda mincinoasă!), ci cum să contribuim şi

noi la înflorirea ei, a grădinii sfântă țara, şi pentru mai binele lui: a neamului
trăitor în vatra milenară!
/Lider „Cerc” / Mihai Sporiș
Obs. Prezentăm în completarea raportului un jurnal al evenimentelor, câteva
cronici și imagini, alături de gândurile inspirate și dedicate grădinii: România,
sfințită și ocrotită de Maica noastră și a tuturor oamenilor.
Ianuarie 2020
1. Piața mare Sibiu, centrul Râmnicului, întâmpinăm anul ...;

Anul Beethoven -250 de ani de la naștere, asumat ca temă... culturală
permanentă îl asumăm ca valoare a umanității, cinstirii acestui an... eroic
(vezi concertul de la Viena, de anul nou, și articolele noastre dedicate...
titanului!);
3. Ofertă pentru înființarea unei biblioteci parohiale (v. Robești, pentru
marcarea celor 203 ani de la târnosirea bisericii, un adevărat monument de
artă în patrimoniu național);
6. Facem donație de carte, de „Bobotează” la Mănăstirea Boia pentru
înființarea unei biblioteci (cca. 25 de exemplare!);
7. Consiliul de Coordonare al asociației Seniorii/ pentru stabilirea agendei
activităților pentru luna în curs și întreg anul 2020. Tema centrală aleasă
fiind centenarul „TRIANON”;
8. Probleme organizatorice „cerc”: asumare și redactare Buletin RGMD 2019;
strategia difuzării în on line și tipărit; proiectare și tipărire Diplomă/
desemnare câștigători, după jurizarea Concursului Vâlcea „Colț de Rai”.
- La Cenaclul „Mirajul Oltului” de la Călimănești prezentăm cartea
„Dialog cu Duhul Poeților” și se lansează un număr nou al revistei
cenaclului;
9. Împreună cu Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” (BJAI) organizăm gala
de premiere a concursului județean „Vâlcea Colț de Rai”
- Participăm la revelionul „Seniorilor”;
12. La Sibiu, documentare asupra asociației „ASTRA”, pentru prezentarea
organizației în contextual zilei culturii naționale;
13. Postare pe Face-book a cca. 600 de fotografii cu chipul frumos al țării, care
își va sărbători ziua culturii naționale;
14. Consiliu… „Seniori”/ prezentare temă: Fenomenologia culturii prin Mihai
Eminescu/ Mobilizare pentru evenimentele dedicate „zilei culturii naționale”,
atenționare asupra „galei” de mâine și asupra Te Deum, pentru Mihai Eminescu, de
la statuia lui, de la Arhiepiscopie;

15.BJAI- Gala concursului „Vâlcea Colț de Rai” (premii, diplome/ au
participat peste 150 de elevi din județ!)/ Te Deum la Arhiepiscopie în fața
monumentului lui Mihai Eminescu/ am difuzat în format pdf la cca, 100 de adrese
Buletinul RGMD 2019 și în format tipărit autorităților administrative locale,
inclusiv Arhiepiscopiei!/Buletin 2019 s-a postat în arhiva on line la adresa ww.w.
culturaarsmundi.ro;
16. La FORUM expunem tema: Despre geniul lui Eminescu în marea cultură
română (vezi art. Despre… beatificare!)/ Omagiul/necrolog lui Ștefan Stăiculescu
plecat azi dintre noi /pregătire funeralii la Tg. Cărbunești/ Balul „Seniorilor” cu
colectă de carte pentru Basarabia (organizat de Primăria Râmnicului) și conferirea
de diplome seniorilor, pentru activitatea din 2019!;
17. Tg. Cărbunești… Despărțirea de brâncușologul Ștefan Stăiculescu;
18. La Biserica din Râureni, Te Deum, anual, pentru oamenii de cultură trecuți
la cele veșnice din Vâlcea și/sau celor legați de Vâlcea;
19. Prin Sibiu, în urmărirea evenimentelor cultural-spirituale ale unei reputate
capitale a… culturii;
20. Participăm la Consiliul Consultativ al Instituției Prefectului, la convocarea
acesteia/reiterăm obiectivul cercului și agenda viitoarelor manifestări/înmânăm și
în formă tipărită buletinul, remis anterior și în formă electronică;
21. La „Seniori” discutăm despre… Euripide și TRIANON/ la BJAI
Medalion„Petru Pistol”(vezi art.)/ La Biblioteca „A.E Baconschi”, din Câlimănești,
lansarea cărții: „Cumințenia Cuvântului”, de Vasian Mircescu;
22. Sala Consiliului Județean: „Ziua Curierului de Vâlcea”/ BJAI lansări carte
de la Editura BETTA;
23. Arhivele Naționale-Serviciul Județean: Simpozion dedicat Unirii
Principatelor (organizat de Seniori+ Forum +Arhive!)/ La Colegiul Mircea cel
Bătrân… admirăm noua statuie dedicată voievodului, care își așteaptă dezvelirea
(vezi articolele, dedicate ulterior evenimentului…, în arhiva Intol Press);
24. În spațiul public… rotim împreună Hora Unirii;
25.În Munții Latoriței (Fratoșteanu, Pietrele) pozăm iarna și o postăm…;
26. Continuăm vânătoarea de imagini ale iernii pe Valea Lotrului cu: Peștera
Laptelui și cu Cascada Scoruș (vezi p.Rudăreasa din Ciunget și p.Bucureasa din
Mălaia)… pe care le postăm pe conturi de F/B (persoane și grupuri!);
28. La „Seniori” prezentăm despre tratatele de pace de după primul război
mondial. Dezvoltăm problema TRIANON 100, în viziunea postcentenară;
31. La Mânăstirea Cozia pentru parastasul dedicat lui Mircea cel Bătrân, la
602 ani de la trecerea voievodului la cele veșnice/protestul nostru, exprimat cu ani
în urmă, rămâne nemântuit și el răzbate din mai multe articole și în acest
Buletin!/BJAI, conferință organizată de ART-EMIS (Ion Măldărăscu) pentru dr.
Cristian Răchitean.

Februarie 2020
1. Postări pentru reviste, articole (recenzii, eseu, poeme,foto etc.)
- Fundata (Bran) postări foto;
2. Analiză program anual pentru CTEM „Lotru”Voineasa.
-postare recenzie pentru Eliza Roha și transmitere la Editura BETTA;
3. Analiză, în secretariat cerc, a evenimentelor din Ianuarie și remitere articole
cu concluzii, către presa INTOL PRESS și Mirajul Oltului;
4. La „Seniori”… conferențiem despre Tratatul de la TRIANON;
7 și 8 Pe Valea Lotrului încercări de asocieri pe probleme culturale, ale
mediului intelectual din Voineasa și Mălaia (vezi inițiativele locale: „Descoperă
Voineasa” și „Junii Mălăieni”/ tatonăm înfințarea vreunui cenaclu și/sau nucleu
colaborator la revistele INTOL PRESS, să pună în valoare Valea Lotrului/să o
reprezinte la manifestări regionale/naționale/internaționale –după oportunități!;
11„Seniori” continuăm, în serial, dezbaterile pe TRIANON 100/importanța
geo-politică a tratatului pentru vremea noastră;
12. BJAI: dezbatere pe tema operei lui Constantin Brâncuși/semnificația artei
sale și dimensiunea de om universal a artistului român, sălășluit la Paris;
13. BJAI: „Originea Limbii Române” (latinie vs dacism)/dezbatere organizată
de Seniori, Forum și cerc;
14. La Băbeni, eveniment anual, dedicat lui Dragoș Vrânceanu/ lansare carte
(autor Nelu Barbu) în organizare Forum, Seniori, Centru de Creație;
16. Secretariat cerc, pentru agenda acțiunilor dedicate lui C. Brâncuși
(colaborarea Vâlcea-Gorj!);
17. Recenzie pentru Mircea Vasii, articol pentru C.Brâncuși, remise presei
culturale;
18. La „Seniori” prelegere dedicată vieții lui C. Brâncuși/La BJAI
(re)lansarea, după o lungă întrerupere, a revistei „Casa Cărții” a Bibliotecii
Județene;
19. Ziua culturii naționale, dedicată lui Constantin Brâncuși/ Cenaclul Mirajul
Oltului: facem comunicări despre Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”
și perspectiva intrării pe lista UNESCO;
20. La Galeria ARTEX, din pasaj/BJAI „Frescele Vâlcii” (organizare
FORUM)/ Analiză CTEM Lotru” Voineasa (perspectiva organizării unei
expoziții și pregătirea pentru Lira Litoralului);
22. Moșii de iarnă… la Mălaia (evaluare eveniment social, tradițional);
23. Analiză la Voineasa a posibilității organizării unui Cenaclu literar (cu
poetul Petre Dinulică);

24. Analiză situație AQUA NOSTRA pentru relansarea activității acestei
organizații, de utilitate națională, a hidroenergeticienilor români;
25. Consiliu de Conducere „Seniori”: Dezbatere TRIANON 100/ remitere
articole pentru publicare;
27. Ne-a părăsit George Anca! Pregătire articole in memoriam, postări foto și
participare la … funerarii;/Chemăm pe Beethoven să-I dedice „Imperialul”
(Concertul, pentru pian, nr.5) acestei personalități exponențiale a culturii
române!
28. Secretariat cerc/Analiza promovării cărții la Drăgășani (cu Costinel
Stoica!);
29. (an bisect!) În teren: Munții Măcinului… postări foto/ pregătire mărțișoare!
Martie 2020
1. Mărțișoare/ la București: Adunarea generală a Aqua Nostra /finalizare
studiul privind manualele alternative de… istorie, pentru Seniori;
2. Secretariat cerc : analiza activității pentru luna februarie și pregătirea
eveniment „Lainici” (parastas anual C. Brâncuși);
3. Consiliu de conducere Seniori/ Dezbatere despre Trianon, manuale
alternative, organizare agendă și stabilire ordine de zi pentru adunarea
general (obs. Care nu s-a putut ține fizic, dar și-a prezentat darea de seamă
și programul, prin presă (reviste) și on line;
4. La București, pentru clarificări probleme, ale filialei vâlcene a UZPR
(Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România)/Întâlnire/interviu la casa
sculptorului Gh. Lucaci/corelare Vâlcea-Gorj pentru evenimentul…
Lainici;
7. Analiză a filialei locale Vâlcea: INTOL PRESS a UZPR, programe
editoriale;
8. Ziua internațională a femeii: postări media dedicate;
9. La Seniori se suspendă întâlnirile de grup, se readaptează programul
pentru distanțarea fizică, se caută soluții pentru adunarea generală și
desfășurarea agendei de activități convenite/ la Lainici mergem în
delegație restrânsă să transmitem mesajul annual (suspendarea
oficială decretată până la 31 martie s-a prelungit sine die prin starea de
urgență și cea de alertă;
10. La filiala locală INTOL PRESS a UZPR alegem conducerea și stabilim
modul de lucru, la distanță, în pandemie;
14. La Mânăstirea Lainici: Parastasul anual al lui Constantin Brâncuși cu
participarea (restrânsă numeric-vezi foto!) jud. Gorj, Vâlcea, Hunedoara dar

cu mesajele primite la eveniment din toată țara;/ O Missa Solemnis, de la
titanul muzicii: Beethoven, către titanul sculpturii moderne: Brâncuși, am
recomandat acestei zile de pomenire!
Observație: Din acest moment starea de urgență ne-a distanțat fizic și nu ne-a
mai permis evenimentele agendei, în locurile și cu participarea programate…
Aprilie 2020
Studii și articole transmise revistelor pentru publicare și postare on line, în
legătură cu TRIANON 100/ semnificarea zilelor pascale (vezi poemele
dedicate)/corespondență cu pr. Ioan Dură (Bruxelles)/ Paștele 2020:
comunicări în spațiul virtual (Mail, facebook, SMS-uri, Messinger, telefonie
etc)/ Pregătire studiu, dedicat lui Dumitru Drăghicescu, pentru Academia de
sub Pământ (proiect informal… la Ocnele Mari!)
De PAȘTE am dedicat un Imn Naturii, prin Simfonia a VI-a (Pastorala) a lui
Beethoven!
Mai 2020
Conform tradiției și programelor asumate de asociații ne-am adaptat
comunicarea pentru: Lucian Blaga,/ semnificația triplă a zilei de 9 Mai,/ Ziua
Râmnicului,/ Unirea cea mare de la 1600, a lui Mihai Viteazul./am continuat
dezbaterea asupra Trianon 100/am pregătit materialele pentru Academia de
sub Pământ și ne-am pus de accord, de la distanță, în chestiuni organizatorice.
Am recuperat fotografic, prin postări în virtual, evenimentele anilor
precedenți.
10. Mai: Simfonia a IX-a cu Oda Bucuriei, oferită de Beethoven umanității și
Imn Uniunii Europene!
Iunie 2020
De Ziua Copilului am postat, pentru copiii lumii și ai noștri, imagini în virtual
și am transmis mesajele pe toate canalele disponibile, tehnic, respectând
distanțarea. De Rusalii, marea sărbătoare creștină și de hram Mânăstirii Cozia,
cu măsuri speciale, ne-am deplasat la fața locului, pentru cinstirea cuvenită a
duhului locului și a lui Mircea cel Mare, cel sfințit de bătrânețea lui, pe sub
pământul Coziei, în cei 602 ani de când își așteaptă canonizarea;
4.iunie 2020 se împlinește CENTENARUL de la acel TRIANON 1920, când
România și-a dobândit, geo-politic, statutul juridic de țară întreagă (vezi

articolul dedicat și publicat de rev. Curtea de la Argeș și în on line în cultura
ars mundi / în perioada 17-25 iunie am organizat telefonic cu Ion Soare,
Nicolae State Burluși, Petre Cichirdan, Ioan Dură ș.a, evenimentul dedicat
anual lui Vasile Militaru și Academiei de sub Pământ (cu „chemarea” lui
Dumitru Drăghicescu ca „academician”!)/difuzare materiale despre D. D,
pentru obținerea consensului asupra desemnării candidatului anului 2020, în
academia informală, de la Ocnele Mari (vezi articolele din … Buletin!);
26. Ziua Tricolorului: postări semnificative de imagini și mesaje;
27-30 iunie: „Lira Litoralului” suntem prezenți pe litoral cu o reprezentare
minimală a CTEM Lotru Voineasa și…, de la distanță, prin postările noastre
(mesaje de salut, foto, replici etc.)/finalizare organizare a evenimentului de la
Ocnele Mari, confirmată de pr. Nicolae State Burluși./Corespondență cu
cenaclul și revista Mirajul Oltului.
Lirei Litoralului, i-am dedicat simfonia cântecului și dansului, adică a VII-a a
„Titanului din Bonn”: L.van Beethoven!
Iulie 2020
2. Ziua Sf. Ștefan cel Mare/corespondență cu UZPR/secretariat cerc pentru
„Academia de sub Pământ”;
4. Ziua SUA/postări Mailuri, facebook, etc.
5. Prin Oradea Mare (model al dezvoltării moderne)/prin Apuseni/prin Sibiul
cu o agendă culturală pentru toți cetățenii locului și ai Europei;
7. La Ocnele Mari (Biserica Trăistari) în condiții organizatorice stricte
(impuse de pandemie) un complex de evenimente: Te Deum:Vasile
Militaru/Academia de sub Pământ primește și consacră „academician” pe
Dumitru Drăghicescu/Lansare carte Clipa rotundă, de Ilie Gorjan (vezi
materiale în …buletin!);
14. Postări foto și mesaje de Ziua Franței – sora noastră latină -, Vive La
France!; Uverturilor: Coriolan și Egmont, dăruite luptelor omenești de
Beethoven, azi le-am adăugat… Marseilleza!;
18. Trasee montane: Munții Lotrului, Șureanu, Valea Frumoasei;
19. Valea Latoriței și Lotrului/baraje, cascade naturale, cabane, pensiuni;
20. Postări foto de Ziua Soarelui cu… nedei (vezi Târgul de sf. Ilie de la
Titești-Loviștea), cu Ziua Energeticianului și Ziua Aviatorului, Mesaje
semnificative (vezi cele anexate despre… lotreni și despre energeticieni, în
general!), alături de imaginile postate și commentate;
21. Ne-a părăsit medicul, scriitorul: Viorel Popescu/ articole dedicate celui
plecat, în publicațiile colaboratoare… cercului;

23. Postări și realizare articole de întâmpinare pentru Ziua Imnului Național,
din 29 iulie
29. Ziua Imnului Național și apelul nostru de… Deșteaptă-te române!;
30. În Munții Făgăraș (Coți … cu Gispo și Ion Frântu!), pe la Monumentul
eroului David Praporgescu, și pe culmile ce se deschid spre Țara Oltului…
ardelean, de la Apa Cumpenită;
August 2020
5. Postare imagini dedicate lui Mihai Viteazul și mesajele aferente/ și
dedicație, uvertura Egmont (Beethoven);
6. Secretariat cerc, pentru analiza lunii Iulie și agenda curentă;
11. Pregătire pentru evenimentele ocazionate de „Voineasa 500” (vezi articole
dedicate );
14-15 Evenimente dedicate „Voineasa 500”: eveniment aniversar - în aer
liber!-, expoziții, lansări de carte (autor Nicolae Moga);
21. Pe TRANSFĂGĂRĂȘAN, în ieșirea anuală, pentru cinstirea eroilor
acestor mari epopei (includem aici și Amenajarea Hidroenergetică a
Argeșului!)/ postări comentarii, dezbateri în mediul virtual;
22-23. Articole dedicate Voinesei/ la Vidra și Obârșia Lotrului pentru noi
imagini, mai proaspete/transmiteri la reviste, postări imagini și mesaje pe
conturile grupurilor… prietene;
26. Studiu pentru… „Eminescu la Voineasa”, inspirit de cartea lui Zenovie
Cârlugea ;
27. Recenzie carte dedicată de Matei Călin, Limbii Române și în numele
Cercului de la Râmnic (artcol, dedicat de noi, sărbătoririi Limbii Române!);
28. Ne-a părăsit, în floarea vârstei, Adrian Șuiu/ Articole în memoria celui
plecat, remise presei colaboratoare/ postare imagini comentate și mesajul
cercului./Pentru fidelitatea lui la cauza noastră îi dedicăm câteva arii… din
Fidelio și Patetica (Beethoven);
Septembrie 2020
8. Transmontană: Brezoi-Voineasa-Ob.Lotrului-Oașa-Mărginimea Sibiului
(Jina-Poiana-Săliște)-Sibiu-Valea Oltului/imagini postate și comentate;
11. Secretariat cerc (analiză luna August/perspectiva agendei de toamnă);
18-25 Prin Bulgaria cu…Troyager: litoral-Târnovo-prin munții Balcani/postări
foto și conexiuni istorice cu istoria românilor!;

22. Ne-a părăsit Adriana Sporiș, un membru fondator al Cercului, grăbită către
eternitate!/; Dedicăm celei plecate zbuciumul viorii, din Concertul în… re
major și uvertura… Eleonora (Beethoven);
23. Pregătire agendă pentru aniversarea Clubului „Lotru”, la 35 de ani de
existență, care se împlinesc în 2 octombrie 2020;
27. Alegeri locale în România/mobilizare la vot în execitarea unui spirit civic;
Octombrie 2020
1. O zi prin Țara Făgărașului. /Cu acoperământul Maicii Domnului de argint,
pe creste, și cu voalul de ceață pe poale./despre tradițiile locului cu Ioan
Ciungara/pomenirea profesorului Ioan Funariu, plecat în eternitate; ultima
convorbire cu Lidia Hanaru, de la Piatra Neamț (peste o lună va pleca și
ea!);
2. Secretariat cerc/se împlinesc 35 de ani de la înfințarea CTEM „Lotru”
Voineasa: dăm știre prin țară, postăm foto istorice și amintiri de la
festivalurile organizate în anii anteriori;
4. La Sibiu prin Parcul ASTRA și prin alte locuri frumoase!;
6. Recenzie carte „Povestiri despre Bunici”,volum îngrijit de pr.dr.Ioan Dură
(de la Bruelles), autorii „povestirilor” fiind membrii Asociației „Doamna Maria
Brâncoveanu”din Belgia;
13. Transmitem spre publicare recenzia și la Bruxelles, autorilor: mulțumirile
noastre…(vezi articolul dedicat, prezent în acest buletin!)
14. Dăm bun de tipar lucrării „De la lume adunate să fie iar la lume date” pentru
a saluta editorial cei 35 de ani de viață ai CTEM „Lotru” Voineasa;
19. BJAI, ne punem de accord cu privire la jurizarea și organizarea Concursului
„Vâlcea Colț de Rai”
22. Secretariat cerc, pregătire agenda sfârșitului de an (jurizare concurs,
pregătire pentru gală – diplome, fond de carte pentru premiere!);
23. Aniversare „Seniori”-13 ani de la fondarea asociației/postare imagini și
mesaj de salut!;
24. Studiu dedicat „academicianului” Dumitru Drăghicescu, transmis pentru
publicare/Prin … Piatra Craiului… vânătoare de imagini de toamnă/postări foto
și clipuri video;
28. Eseu despre „Înomenirea lui Dumnezeu”, transmis pr. Ioan Dură la
Bruxelles și spre publicare la INTOL PRESS;
Noiembrie 2020

1. Prin Sibiul... cultural/ În rev. Cultura Vâlceană (nr. din Oct.) a apărut
provocarea noastră pentru dezbatere publică, adresată autorităților
municipale ale Râmnicului, privind oportunitatea unui monument cu Lupa
Capitolină – propunerea fiind lansată de câțiva ani, dar fără un răspuns, ca
într-un pustiu fără ecou!;
4. Postare pe Facebook despre „Festivalul Muntelui” Voineasa, ediția din 2019
și informația că din motive de pandemie, anul acesta evenimentul se înlocuiește
cu o carte dedicată, care se lansează on line și cele 100 de exemplare tipărite se
vor remite personal (vezi postarea pe w.w.w culturaarsmundi.ro!);
6. Ne-a părăsit Ion Soare, plecând în eternitate (președintele în eercițiu al
FORUMULUI)/postare imagini de la activități cu cel plecat;
8. Audiție Simfonia a 3-a (Eroica)... cu marșul funebru /dedicația lui Beethoven
pentru Ion Soare!;
10. Transmitem presei on line eseul dedicat lui Ion Soare/Se face apel public
pentru desemnarea unui președinte interimar la Forum;
14. A ieșit de sub tipar carte dedicată CTEM „Lotru” Voineasa: „De la Lume
adunate să fie iar la lume date”/s-a postat în on line și a fost anunțată pe
conturile personale și de grup de pe Facebook/ a început distribuirea
exemplarelor tipărite;
15. Secretariat cerc /distribuire carte, analiză stadiu concurs „Vâlcea colț de
Rai” și stabilire program pentru sfârșitul de an (cu interzicere pelerinaj la Alba
Iulia și alegeri parlamentare în 6 decembrie!)
18. Ne-a părăsit prof. Lidia Viorica Hanaru (membru activ al cercului, din
Piatra Neamț)/postare mesaj și distribuție la cca 120 de adrese/cartea clubului
„Lotru” s-a distribuit pe Valea Lotrului/ Dedicație pentru Lidia-Viorica,
concertele pentru pian, 3 și 4, și clarul de lună al unei sonate poetice, precum
melancolia ei (Beethoven);
20. Distribuția cărții în Loviștea;
23. Studiu și recenzii pentru cărțile primite de la Petru Pistol, Constantin Geantă
și asupra Monografiei... Valea Șasa/transmitere articole la revistele
colaboratoare și contactare... autori;
28. În Munții Latoriței –panoramări foto asupra Vidrei (acumularea
hidroenergetică a Lotrului)/ postări;
29. Distribuție carte pentru tinerii din țară ai asociației „Descoperă Voineasa”;
30. Ziua Națională... Sf. Andrei/postări și comentarii.

Decembrie 2020
1.Ziua Națională a României/ postări foto despre manifestările din anii
precedenți și mesajele aferente/înlocuirea drapelelor tricolore, cu altele noi, întrun ritual anual;
4. La lupta cea mare cu... băieții deștepți care taie pădurile, sub protecția
procedurilor cronofage și aplicate abuziv de justiția română, adică la Tribunalul
Brezoi, pentru o cauză măruntă, în lucru din 2018 (să stabilească dacă o adunare
convocată a fost legal constituită!);
5. Cu „Aghiosul” (colind... cu măști în seara de Sf. Nicolae!) în Loviștea;
6. Alegeri parlamentare/în spirit civic îndemnăm să se participe la vot, în
condițile reglementate sanitar;
7. BJAI analiză desfășurare evaluări concurs „Vâlcea Colț de Rai”/convorbiri
cu CIC-despre Europe-Direct;
8. Secretariat cerc/ Distribuție carte în Râmnic la : Primărie, Consiliul Județean,
Instituția Prefectului;
12. Discuții informale cu primarii aleși de la Mălaia și Voineasa, privind
perspectiva agendelor culturale viitoare (împreună cu Intol Press)/Informare
asupra CTEM „Lotru” Voineasa despre perspectiva agendei 2021;
19. Anul „Beethoven”:... atenționare asupra filmului de pe TVR 2!
20. La Sibiu, ieșit din carantină, se pregătește de ... încununarea agendei anuale;
21. La UZPR, la București pentru întărirea organizatorică a filialei Intol
PRESS;
23-31. Tradiții laice și religioase prin Loviștea (ignat,colindeți, colida, steaua,
plugușorul, strigatul peste sat...).
23.Evaluare stadiu jurizare pentru „Vâlcea colț de Rai”, prin
BJAI/Smedescu/lansare apel în teritoriu pentru respectare termenului de
31 XII 2020 (doar 6 localități răspunseseră prezent, până azi: Amărăști,
Bălcești, Copăceni, Diculești, Galicea, Valea Mare!)

LA MULȚI ANI tuturor! Să aveți parte de un an 2021, nepandemic, și să vă
bucurați de el cu un adaos din cele refuzate de anul 2020, care pleacă! Sănătate
tuturor și zile frumoase, din partea Cercului de la Râmnic : „RomâniaGrădina Maicii Domnului”!

TRIANON-Olimpul din… veac!
Orice rememorare, peste timp, a ceea ce a fost, dusă în amănuntul plin de
informații să surprindă o stare anume cât mai fidelă în realitatea ei, își cere un fel
anume de poveste. Generațiile care ies din scenă spun întotdeauna poveștile cu tâlc
copiilor abia iviți și foarte departe de teoriile savante ale istoriei. Cei buni se
războiesc cu cei răi și… obligatoriu! numai cei buni se fericesc în final cu Victoria
și… eventual moșia. Ne este experiență incontestabilă asumarea mitologiei, prin
faptul legendelor, în formarea unui spirit etic și a unui gust anume pentru adevărul
încifrat în doar, zice-se, o sămânță de adevăr! Mai știm că prin simboluri, prin
metaforă, se pot spune foarte comprimat lucruri esențiale și cu adresabilitate celor
ce au posibilitatea să le descifreze, fiind apriori inițiați. Iată de ce alegem
modalitatea aceasta de prezentare pentru o filă de istorie modernă, pusă în carte
doar acum o sută de ani. Știm apriori că omul învață continuu și se împropriază din
ceea ce primește prin educație și la început (copilărie, adolescență!) chiar are
părerea imediată că … tot ce zboară se mănâncă! și chiar acționează, zice-se în
cunoștiință de cauză! Mai încolo se izbește cu capul de pragul de sus și constată că
experiența de viață adăugată îi contrazice ceea ce părea de neclintit, că de fapt
negrul era alb și că cineva îl împropriase cu adevăruri… modificate genetic. Iată de
ce credem că la enunțarea oricăror sentințe de valoare trebuie să ținem cont de
dimensiunea etică, formată înaintea oricăror acumulări de adevăruri relative.
Povestea despre bine și rău credem că ar trebui să fie cunoscută înaintea de o
personalizare anume și stabilirea partizană a polarităților. Putem fi în oricare
tabără, dar fenomenul și procesualitatea lui are o desfășurare imuabilă, căreia nu-I
putem observa lupta dreaptă dacă nu-i surprindem legitatea. Am cercetat povestea
Tratatelor de pace, de după primul război mondial în lucrarea „Istoria Românilor
din cele mai vechi timpuri până astăzi”, coordonată de Constantin și Dinu
Giurescu, ed Albatros, 1975 și am constatat într-o pagină, doar una (p.698) că… făt
frumos, pe cal roșu, era Bolșevismul, iar dușmanii omenirii erau cercurile
imperialiste care interveneau împotriva proletariatului care instituise republici
sovietice. Scuip acum în sân, spun: piei Satano! și o iau de la capăt cu adevărul
taberei adverse!
După ce împărățiile s-au războit preț de-un război mondial pentru supremație,
cu o curgere de sânge ce a înroșit planeta și a lăsat munți de cadavre, cei care au
aprins focul, pierzându-și capul și-au pierdut și împărățiile. Frantz Iosif, după ce a

împărățit 68 de ani va fi abdicat! Țarul rus este înlăturat de revoluția bolșevică a lui
Lenin și acesta se retrage din măcel (15 dec.1917), semnând o poliță cu viitori
învinși: tratatul de la Brest-Litovsk (3 martie, 1918), ca o trădare de fapt a forțelor
aliate, care vor fi mai apoi învingătoare. Germania-prusacă, o adevărată mașină de
război cerea pacea – atât cât să se refacă pentru a face… recurs, cu încă un măcel
mondial!-, dar rasa ariană a zeilor mai nordici nu recunoaște dreptatea Olimpului
de unde grăise un alt Zarathustra, nu cel conceptualizat de Nietzsche. Împărăția
austro-ungară își va fi rupt toate chingile supunerii și toate neamurile își căutau
matca proprie și chiar mai vărsau sânge pentru dobândirea ei. Spațiul mioritic, în
întregul său, se trezește din somnul cel de moarte - mare prețul de peste 1.000.000
de jertfe omenești, doar în măcelul mondial! Dar câtă suferință adunată sub juguri
imperiale și pseudo-protecții cu biruri grele! Timp de atâtea veacuri, plătise cu vârf
și îndesat acatistele și odele Lui Dumnezeu - cel pogorât din Zalmoxis, dar și
tuturor zeităților pământene: sultani, țari, împărați, papi, patriarhi, cu toții aflați,
deși nu în bună pace, prin cerul puterilor, ca un Olimp de veghe păstoririi
oamenilor și moșiilor lor.
Devenise iminentă înfrângerea forțelor răului și zeii victorioși se pregăteau să se
încoroneze cu laurii victoriei. Cel înțelept de peste ocean, Woodrow Wilson ales de
două ori președinte al Statelor Unite ale Americii (1913-1917 și 1917-1921) intrase
cu țara în primul război mondial, în 1917 și era marele învingător, el venind în
ajutorul puterilor aliate, care vor fi învingătoare. Ca mare putere a lumii, care se
conducea în spiritul declarat al autodeterminării popoarelor, el, cel de-al 28 –lea
președinte al USA nu uitase Declarația de Independență, din 4 iulie 1776, privind
dreptul poporului de-a modifica, de-a institui o nouă guvernare… Preocupat de
Decretul noului zeu proletar ca un zmeu al zmeilor, adică al lui V. I. Lenin (v.
Brest-Litovsk) care modifica regula… funcționării lumii, chiar în plin conflict
planetar, își va fi adunat adună la sfat vreo 150 de sfetnici-specialiști și va fi
formulat o Declarație, în 14 puncte, pe care o validează în Congresul, din 8.
Ianuarie 1918 (războiul se va încheia după vreo 10 luni!). Declarația identifica
principiile pentru restabilirea păcii mondiale, după terminarea războiului! Aceste
principii vor fi fost invocate, după 11 luni, la Alba Iulia, cu ocazia plebiscitului
național al românilor! Forța acestora, recunoscută în conclavul mondial al păcii, îi
vor fi adus președintelui American – mare zeitate a Olimpului!- premiul Nobel, în
1919. Iată că „legea”/principiul reașezării lumii fusese déjà propusă rezolvării, ca
imediat după război, să se soluționeze problemele omenirii provocate de Marele…
conflict!
Franța, mare învingătoare în confruntarea direct europeană, republicană în
principii, chiar adoptase din timpul revoluției de la 1789, „Declarația Drepturilor

Omului și Cetățenilor” (și aceasta este invocată în adunarea românilor de la 1
decembrie 1918!) era acum reprezentată de George Clemenceau, desemnat zeul
suprem al conclavului de pace (a se citi președinte în exercițiu pentru Conferința de
Pace de la Paris!). Anglia, monarhie constituțională și-a căutat interesele ei de
putere învingătoare prin George Loyd, iar Italia prin premierul său, Orlando tânărul stat italian modern, îmbrățișând principiul autodeterminării națiunilor. Iată
un conclav de zeități planetare căruia pentru întregire îi adăugăm Japonia, dar
aceasta fără interese speciale în Europa. Europa, fiind teatrul principal de operații,
își va fi ales Olimpul, în orașul luminilor, adică Parisul, într-o regulă demult
statornicită în istorie, privind locul de unde se vor da poruncile pentru zeișorii cei
mici și pentru mulțimea tuturor supușilor (v. Westfalia 1648, Paris
1856/1920/1947….., Berlin 1878, București 1913, Viena 1940 ș.a.m.d. cu Yalta,
Malta, Roma, Helsinki, ONU, UE, etc. etc.). Toate zeitățile Olimpului erau puse de
accord asupra modalității de-a cântării starea de fapt și a impune, după dezbaterile
ideilor, poruncile executorii!
Probleme grele pe planeta răvășită de război: puteri uzurpate și trimise în
infernul tuturor damnărilor; neamuri scăpate dintr-o robie seculară și denunțată ca
anacronică dezvoltării lumii; altă structură de forță în Olimpul Puterilor; suferințe
de tot felul etc. Toate își cereau tratamentul, în spiritul unei dreptăți,
conceptualizate cu solide norme juridice și între altele, atâtea chestiuni cu
particularitățile lor, aflate în divergențe!
Se terminase confruntarea armelor și începea confruntarea ideilor, uneori cu
aprinderea locală a unor conflicte, din nou cu vărsări de sânge. În această stare de
lucruri, în acest context complicat președintele Franței, Raymond Poincare
deschide, în 18 ianuarie 1919, Conferința de Pace de la Paris, cu adevărat un forum
mondial în căutarea păcii lumii. De la luptele armate se va fi trecut la lupta de idei,
deloc ușoară, cum constata cu un prilej Petre Pandrea: „Ideile dau luptele cele mai
grele și cele mai eficiente!” Până la finalizarea concluzilor și consacrarea formei
juridice a acestora, cunoscutele „tratate” - formule juridice convenite și cu caracter
de porunci de necomentat, venite dinspre Olimp!- , va fi trecut ceva vreme, tocmai
pentru a confirma duritatea luptei ideilor. În această luptă s-au adus argumentele
oamenilor de știință, contribuția nemijlocită la victorie, lobyurile combatanților
pentru demonstrarea adevărurilor particulare, elocința avocățească, voința
demonstrată a autodeterminării, diplomația performantă, notorietatea reprezentării,
apartenența la asocieri multi naționale care nu negau autodeterminarea neamurilor
și libertățile cetățenești, viziunea globală asupra normelor de etică. Pe timpul luptei
ideilor de la Conferință se va fi reaprins chiar un război regional între bolșevismul
de tip Leninist al lui Bella Kun- pentru salvarea unei Ungaria Mare din defunctul

imperiu austro-ungar, tocmai expirat istoric!- și neamurile care își hotărâseră
plebiscitar autodeterminarea: români, sârbi, slovaci, croați, sloveni. Din nou
vărsare de sânge, în exprimarea voinței autodeterminării conform principiilor déjà
acceptate de Olimpul puterii, ca fundament al rațiunii politice, din acest moment de
cotitură al istoriei. Voința neamurilor din fostul imperiu austro-ungar fusese
cunoscută de lumea întreagă după Congresul Naționalităților din aprilie 1918,
organizat la Roma, unde reprezentanții națiunilor (cehi, polonezi, români, slovaci,
croați, sloveni ș.a) hotărăsc… lichidarea acestui avorton al istoriei medievale
prelungit în evul modern European (sublinierea istoricului Titu Georgescu!).
Conferința de pace nici nu începuse când virulența propagandei maghiare pe toate
căile se va fi dezlănțuit prin Europa, ba chiar și manevrele alături de interesul
manifest al bolșevismului sovietic vor degenera într-un război în toată regula.
Devenise evidentă neîmpăcarea cu noua ordine mondială care se va instala
implacabil. Opinia publică europeană, prin presa care informase asupra stării de
fapt din anacronicul imperiu austro-ungar, nu mai putea fi influențată de
propaganda ostilă. Dar și pe acest front de luptă dus cu mijloacele media și cu
implicarea diplomatică, România a răspuns (cum va fi făcut-o și cu riposta armată
care a înăbușit revoluția bolșevică, intrând în Budapesta în august 1919!), aducând
în fața guvernelor, partidelor, forurilor culturale, mediei din țările occidentale
argumentele istoriei trecute și ale prezentului, cerând experți neutri pentru
confruntarea la fața locului, în Transilvania (marea miză a TRIANONULUI!) a
dezinformărilor și falsurilor ce invadaseră continentul.
În timp ce în Olimp, adică la Conferința Mondială de la Paris se încerca
soluționarea problemei păcii, zmeul zmeilor bolșevic, în dorința lui de-a cuprinde
dinspre răsărit (că de acolo vine Craiul cu… steaua roșie!) lume descompusă a
imperiului din centrul Europei, a mânat la luptă pe Bella Kun în sprijinul ideii de
Ungaria Mare, neapărat bolșevică. Emisarii, iscusiți în dezinformare, trimiși în
toate direcțiile, pavau cu adevăruri mincinoase drumul către infernul ademenitor
(vezi studiul de caz, Anexă, acestui material!). Chiar Conferința de la Paris părea a
nu observa frustrarea Uniunii Sovietice de-a nu fi în Olimpul care pune în ordine
lumea, și nu înțelegea riposta armată a popoarelor cărora li se nega tocmai
principiul autodeterminării, după ce se pronunțaseră plebiscitar. Stării aceasta de
uluială, a primului moment, îi va lua locul atitudinea pragmatică prin impunearea
staționării trupelor române în Budapesta, până în 20 martie 1920. Ba se va fi găsit
o voce lucidă precum a diplomatului francez Jules Cambon, care va fi deslușit în
clar eroismul armatei române: „România a pus capăt în zilele noastre, unei
dezordini care amenința să aducă puterea bolșevică până la porțile Vienei.
România s-a salvat pe sine dar a salvat Ungaria de dominația bolșevică ce se
instalase în imperiului Sfântului Ștefan” (vorbind despre un proces istoric să
remarcăm aici că Olimpul Zeilor Mari, după un sfert de veac, pe la Yalta, nu va

mai fi oprit bolșevizarea și aceasta va fi trasat cunoscuta cortină de fier, chiar cu
neamul nostru prizonier, pentru peste o jumătate de veac, cu consecințele
cunoscute, inclusiv pentru scrierea istoriei recente (vezi istoria lui C. Giurescu,
invocată mai sus!), că pe cea de acum o sută de ani am cocoloșit-o să nu supere
mai mari roșii, acum urcați cu drepturi depline și veto-uri, prin OLIMP!).
Comisia pentru discutarea problemelor teritoriale ale României s-a întrunit în 8
februarie 1919, dar fără delegații români. După patru zile a fost chemat prim
ministrul român I.C. Brătianu să susțină poziția României, cu argumente și
documente între care și hărțile cu amprentarea etnicității. Pozițiile delegațiilor română și maghiară!- erau contradictorii, iar „arbitrii” neutrii erau și ei polarizați.
A urmat un război al ideilor care s-a finalizat de către Marele Consiliu (din nou
Zeii cei Mari!) în 12 mai 1919, când toate memoriile (38 de memorii, note,
proteste, combăteau în principal frontiera cu România, dar și alte probleme de
incitare internațională: veșnica… problemă evreiască, anti-Semitism, pogromuri,
etc.), delegației maghiare au fost respinse iar traseul de graniță, româno-ungar
acceptat, va fi fost cel propus de soluția franceză (celebra linie vix, contestată de
Bella Kun și de bolșevismul emergent, care umpuse Europa de … focare!).
Tratatele de pace care au finalizat Conferința de pace de la Paris și lucrările
comisilor desemnate s-au încheiat după cum urmează: Versailles, 28 iunie 1919, cu
Germania; Saint Germain, 10 septembrie 1919, Republica Austria; Neuilly, 27
septembrie 1919, cu Bulgaria; Sevres, 4 iunie 1920 cu Turcia.
Tratatul de la TRIANON, încheiat în 4 iunie 1920 între „Puterile aliate” și Ungaria,
în calitate de stat succesor al Imperiului austro-ungar este documentul problemă
istorică, care timp de o sută de ani a determinat relațile între Republica Ungaria și
statele vecine, între care România, a fost perpetuu considerată un mare dușman.
Documentul – identificat cu numele palatului de la Versailles al nefericitei regine
Maria Antoneta, ca TRIANON, cu putere juridică în geopolitica lumii, a statuat
relația de vecinătate între România și Ungaria. În ciuda medierii unei conferințe
mondiale de pace, a asumării acestuia, actul în sine a fost perpetuu denunțat,
contestat și considerat o mare nedreptate pentru poporul ungar. Argumentele
maghiare, pentru „marea nedreptate” și atitudinea permanent revizionistă ține tot
de o mitologie predată copiilor, privind un fals mileniu de stăpânire neîntreruptă în
disputata Transilvanie, care contrazice grosolan continuitatea românească cu
rădăcini daco-romane și inventează un vid de locuire în care se vor fi statornicit
pașnicii lor strămoși, veniți în migrația de acum 1000 de ani, ba chiar cu… pașnicii
huni, de acum peste 1500 de ani (să le contrapunem argumentul cu Burebista de
acum peste 2000 de ani?!). Nu dezvoltăm această polemică, bine ilustrată, dar
evident divergentă, în istoriile scrise de cele două țări (de remarcat istoriile

alternative, scrise dintr-o poruncă europeană – Consiliul Europei!-, însă cu
recomandarea demitizării Istoriei și pacificarea neamurilor, temperarea
orgoliilor medievale și acceptarea conviețuirii în spiritul drepturilor omului!).
Ce are acest tratat, cu trimitere la cel contestat, de la Trianon?
Toate tratatele au o parte comună, cu prevederi generale, care fundamentează
logica și corectitudinea politică la standardele atinse de evoluția științei dreptului
conform începutului de secol al XX-lea. Între prevederi principiile wilsoniene au
fost determinante în exprimarea voinței neamurilor, cu respectarea valorilor cu care
societatea modernă se emancipase. Partea a-II-a (art. 27-35) definește frontierele
Ungariei (art.27 precizează frontiera cu România, în vigoare și azi, după 100 de
ani!). Partea a-III-a (art. 36-78) conține… clauze politice pentru pacificarea
Europei (cetățenie, minorități, etc.). Partea a-IV-a (art. 79-101): Ungaria trebuia să
renunțe la tratatele anterioare (de pe vremea când era parte în dubla monarhie
austro-ungară!). Efectul acestui tratat, pentru viitorul Republicii Ungare, era major.
Tratatul stabilea trecerea unui teritoriu de 71% din Transleithania (dorita Ungarie
Mare, locuită multietnic! ) la aliați și 63% din polulație din care 2.535.000 de etnici
maghiari și/sau maghiarizați prin forță în ultimile decenii. Cu această situație
Ungaria nu s-a împăcat niciodată, considerând Tratatul (aplicabil necondiționat!) o
adevărată „catastrofă”, un „Diktat”. Tratatul de pace de la Trianon consfințește
unirea: Transilvaniei, Banatului și Maramureșului, cu vechiul Regat al României.
„La Trianon, nici nu se uscase cerneala semnăturilor pe tratatul de pace și
revizionismul maghiar își relua cu virulență politica de acuze la adresa țărilor din
jur și de mistificare a adevărului. Revizionismul cercurilor politice maghiare s-a
manifestat, permanent, ca politică de stat. Toate guvernele aveau drept
comandament suprem refacerea așa zisei „Ungarii Mari”. Cât de mare? O spune
jurământul din noiembrie 1920 al deputaților maghiari în Parlamentul de la
Budapesta: Cred în Dumnezeu!, Cred în Patrie!, Cred în învierea Ungariei
milenare! Cu completarea expresă pentru Trianon: Nem! Nem! Soho! Adică Nu!,
Nu!, Niciodată! În acest spirit au fost educați copiii de la grădiniță până la tinerii
din universități, cu acest slogan s-a îndoctrinat un popor întreg și au fost invadate
numeroase țări ale lumii de propaganda revizionistă maghiară…” (acest citat l-am
preluat dintr-un referat, din 1995, al Prof. dr.doc. Titu Georgescu, prezentat la o
sesiune de comunicări științifice, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la Tratatul de
la Trianon și constatăm că Milenium-ul anacronic este și acum clamat cu aceeași
agresivitate, de propaganda iredentistă maghiară!).
În povestea noastră să constatăm că dreptatea fiecăruia este incontestabilă numai că
nu este valabilă în același timp. Cum să nu te minunezi de un Ștefan cel Sfânt?

creștinat acum o mie de ani, de aici și eticheta obsedantului Milenium, tocmai
pentru liniștirea unei migrații a ungurilor prin Europa occidentală, nu prea pașnică
în consecințele ei! Dar cum să nu se observe castrele romane, cetățile dacice din
Transilvania și graiul latin și să te îndoiești de continuitate și să ți se năzărească un
vid, o terra deserta? Părțile își clamează argumentele incontestabile și au dreptate,
dar ele nu se pot pune pe acceași balanță, nu sunt nici sincrone și nici în metrologia
politică (atât de schimbătoare!), cântărirea dreptății lor depinzând acum de noile
norme cerute de evoluția societății. Contextul, cântarului, din 1920, este corect
surprins de mari personalități și pornind de la acest fapt ar trebui (cum va fi
procedat și Conferința Mondială!) appreciate ( pentru momentul acela- un fel de
hic et nunc! ) argumentele în divergență ale părților. Să ne amintim, în trecere,
câteva opinii, privind filosofia tratatelor, din perspectiva evoluției normelor
juridice. Se observă ușor balansul argumentelor între asincronul medieval și
modernitatea sincronă care impune alt mers al societății. Iată de ce povestea cu…
a fost odată, ca niciodată, trebuie spusă într-o altă formă, poate mai animată, poate
într-o dinamică on line adică în timp real , sigur în limbajul vremii și în
posibilitățile trăirii de azi, eventual fără granițe închise intempestiv, tocmai într-o
Europă care vrea să le deschidă!
Anacronică este insistența promovării mitului „mileniului ungar”, deși
recomandările Consiliului Europei pentru menținerea păcii între națiunile
continentului, recomanda într-o directivă demitizarea istoriei! Mitul este fabricat
de istoricii imperiului austro-ungar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
excelând lucrările lui Roesler care inventa pentru Ungaria „drepturi milenare”
asupra ținuturilor slovace, iugoslave și românești, scriind despre „vidul din
Carpați” și „pata albă” care ar da drept de stăpânire maghiară în Transilvania. Erau
ignorați mari istoricii din scena Europei, cu autoritate științifică mondială: Th
Momssen (laureat Nobel!), F.A.Ukert, K. Mulenhoff, W. Bessel, A. Ubiccini,
W.Tomaschek, K. Muller, în timp ce propaganda de la Budapesta dădea frâu
miciunii cu „mileniul de stăpânire ungară a Transilvaniei”, uitând subit că ceea ce
cucerise i se cucerise, de asemenea, de o putere de lovire mai mare precum
Imperiul Otoman (1526-1688), Imperiul Habsburgic (cca.1688- 1918, în dualitate
din 1867!) nu mai conta pentru sine în invocatul mileniu! Dacă cu istoria este greu
să te pui, totuși, cu aritmetica nu ar trebui să o mai greșești!
Tratatul de la Trianon a amendat logica strâmbă de inspirație medievală a
Ungariei, dar resentimentul perdantului, înstăpânit cândva prin cucerire, nu se
poate lecui ușor. Perseverare…! Mitul mileniului rămâne și azi anacronic!
(Consiliului Europei! în 1997, prin Consiliul de Cooperare Culturală a lansat
programul: „Învățarea și predarea istoriei Europei în secolul XX”). Frustrarea

revizionistă și aroganța exipratei nobilități feudale, ca povești de adormit copiii,
încă pot alimenta mitologia reactualizată și pot întreține în mentalul de basm
adevărurile închipuite, așa cum sunt întreținute și azi, ca politică de stat, de țara
vecină. Faptul că lumea s-a schimbat și majoritățile, atâta vreme ținute în beznă și
fără drepturi, au schimbat ierarhiile, s-au emancipat și au deprins mentalitate
înnoită a celor conștienți de drepturile lor, nu le mai era la îndemână celor ce se
nășteau cu drepturi ereditare și acestea trebuiau să-și actualizeze permanent
blazonul. Afirmațile noastre cu aparența concluziei au avut nevoie de constatările
unor arbitrii… calificați și martori la evenimentele semnării tratatelor după
Conferința de Pace de la Paris (1919-1920).
În legătură cu politica de deznaționalizare a Ungariei în dualitatea austro-ungară,
ca politică deliberată de-a modifica raportul dintre populația majoritară de alte etnii
și populația maghiară consemnările sunt edificatoare:
-declarația Baronului B. Deszo, din 1906: „Interesele Ungariei cer ca statul
național să fie întemeiat pe șovinismul cel mai neînduplecat”;
-sociologul ungur I. Oskar consemna cu obiectivitate: „ Orbit de ură națională
junkerul maghiar deabia consideră pe nemaghiari ca oameni”, iar despre școală
face remarca: „Scoala are drept scop maghiarizarea, care menține naționalitățile pe
o treaptă inferioară”;
-scriitorul norvegian B. Bjornson, refuzând invitația la Congresul Interparlamentar
de la Budapesta, în 1907 motivează, convins de „nedreptățile pe care Ungaria le
comite față de celelalte naționalități”: „am început să detest șovinismul său” și
avertizează… „sunt convins că în afara Ungariei nu mai există nimeni în Europa
care să aibă aceleași simțăminte și credeți-mă că aceste injustiții, mai devreme,
sau mai târziu, vor duce Ungaria la pieire”;
- despre legile școlare, din 1907, ale ministrului, conte Albert Appony (chiar
„avocatul” părții ungare în comisia pentru … Trianon!), sociologul I. Oskar
consemnează : „S-a primit o lege școlară de care nu se mai văzuse în Europa…
Dispozițile acesteia nu pot fi extinse astfel încât toate naționalitățile vor fi
înăbușite”;
- Lev Tolstoi scria că „Appony nu recunoaște nemaghiarilor din Ungaria nici
măcar calitatea de oameni… Oricine, cu mintea sănătoasă, trebuie să smulgă masca
mincinoasă de fața acestui om pentru a arăta lumii întregi că nu este un binefăcător
ci o pasăre de pradă”;
-istoricul englez, S. Watson, cu referire la cele ce se petreceau în Transilvania cu
peste un veac în urmă consemna că Marea Britanie este dezinformată în privința
problemelor grave, privind naționalitățile din Imperiul Austro-Ungar: „Eu am venit
în Ungaria îndemnat de simpatiile mele pentru poporul ungar și îndeosebi către
partidul lui Kossuth, care s-a bucurat și încă se mai bucură de multă considerațiune

în cercurile politice din Anglia. M-am încredințat însă, în cele din urmă, că
oamenii de stat ai maghiarilor nu sunt de bună credință, stăruie într-o politică nu
numai greșită ci totdeodată primejdioasă chiar pentru Ungaria, iar
compatrioții mei sunt rău informați de cele ce se petrec în regatul ungar” ; despre
sistemul politic asupritor din Ungaria, același istoric adaugă: „unde este practicată
oprimarea de către o singură rasă dominantă pentru a despuia celelalte nații de cele
mai firești drepturi”, calificând starea aceasta de lucruri: „una dintre cele mai
murdare pete pe pajura civilizației europene”.
Adăugăm pentru ilustrarea stării de fapt și câteva afirmații ale presei internaționale
de prestigiu:
-cotidianul britanic The Times : „motivul care determină România să intre în
război este satisfacerea aspiraților ei naționale (…) Marea majoritate a populației
din Transilvania și din o parte a Ungariei este românească prin rasă și limbă”;
-presa franceză, prin Le Figaro: „Românii au intrat în război pentru eliberarea
fraților lor din Transilvania”;
-Giornale d`Italia consemna: „Eliberarea Transilvaniei și a Banatului torturate de
încercări nebunești de maghiarizare, crude și nefolositoare, din parte guvernului de
la Budapesta, este o cauză dreaptă la care aderă toți apărătorii libertății
popoarelor”.
La finele primului război mondial editorul ziarului Le Monde, Beuve Mery trăgea
o concluzie, ignorată de cei ce încă nu înțeleg mersul societății și al prețului plătit
pentru lipsa sincronismului: „Nu s-a repetat niciodată destul, că nu învingătorii
militari au dezmembrat Austro-Ungaria, această dezmembrare s-a produs sub
presiunea factorilor interni pe care evenimentele externe au făcut-o
indispensabilă”. Avertismentele, intuițiile lucide, consemnate mai sus de oameni
vizionari, întăresc concluzia francezului.
Importanța evenimentului în semnificația lui este surprinsă de fostul mare om de
presă G. Clemenceau, acum președinte al acestui forum de pace mondial, care
sublinia că pentru prima dată tratatele de pace, în ansamblul lor căutau: „să
instaureze concepții începătoare de drept, în raporturile dintre popoare, aruncate
unele asupra altora, timp de secole, de debordările violenței istoriei” (cit. preluat
din art. Gh. Dumitrașcu, v, rev Seniori, nr.18/2019, p.5), iar politicianul, mare om
de stat român, Tache Ionescu aprecia: „tratatele de la Paris au revoluționat teoria și
practica formațiunilor statale, a transferului de suveranitate asupra unui teritoriu,
punând la baza lor comandamentele principiilor naționalității, împământenind
adică concepția, scumpă marei majorități a popoarelor, că națiunea prin
expansiunea-i teritorială, trebuie să fie formula vie a frontierei” (id.cit. Gh.D)

Delegația română condusă de Alexandru Vaida Voievod a câștigat disputa finală
cu contele Albert Appony, un „excelent orator” (cel cu legile promovate, invocate
anterior!), care făcând trimitere la obsedantul mileniu - cu falsul evident al
statalități, neîntrerupte timp de zece veacuri, uitând subit de pașalâc, de cucerirea
habsburgică!- își va fi primit răspunsurile de la noul președinte al Franței,
Millerand: „O stare de lucruri, chiar milenară, nu merită să dăinuiască când ea este
recunoscută contra justiției”! Chiar Conferința, înainte mergătoare semnării
tratatului de către Marele Consiliu, cea a miniștrilor de externe și ambasadorilor,
prin președintele acesteia, lordul Curzon a declarat: „A fost inevitabil ca
elementele fostei Ungarii să se unească cu frații lor din țările învecinate și să
formeze state noi. Situația anterioară nemaiputând exista fiind contrară
realitățiilor” (cit. Gh. D).
Tratatul de la Trianon, din 4 iulie 1920, a fost semnat din partea română de Nicolae
Titulescu și reputatul medic de renume internațional, Ion Cantacuzino. Ratificarea
lui s-a făcut în 13 august 1920, la București în Camera Deputaților și la 17 august
1920 la Senat. La ratificare în forurile legislative ale Marii Britanii, secretarul de
stat Harmsworth făcea precizarea: „Regatul Ungariei s-a descompus într-o largă
măsură în părțile sale component, înainte de începerea Conferinței de pace”… că
această țară „nu a fost decât un conglomerate artificial și forțat de rase
neasemănătoare și în unele cazuri ostile”.
Despre neîmpăcarea cu situația, a Ungariei, se cunoaște. Războiul revanșei
mondiale, cu odiosul Diktat de la Viena se cunoaște, dar din nou dreptatea istorică
a confirmat justețea Trianonului, în feb.1947, tot la Paris, când un nou forum de
pace reconfirma o dreptate istorică.

Anexă/Studiu de caz
Pentru ilustrarea războiului ideilor, post forumuri, dus pe întregul mapamond,
prezentăm observațile noastre la lucrarea „istoricului” maghiar Dr.Arpad Kosztin
„The Daco-Roman Legend” scrisă în limba engleză și promovată în spațiul
virtual.
1. Titlul formulează concluzia… finală care se impune înainte de demonstrație:
continuitatea românilor în Transilvania, ca urmași legitimi ai daco-romanilor
este o… poveste!

2. Demonstrația încearcă să submineze, punct cu punct, argumentele continuității,
care au slujit adevărul istoric al… TRIANONULUI! Despre romanizare se
spune că nu era posibil de făcut cu doar 12.000 de legionari care între 106- 271
(retragerea aureliană!) nu puteau să o facă, timpul fiind foarte scurt! Să-i
amintim, cu alte argumente, că un „virus” se impune (că tot trăim o pandemie
puternică!), cu cât are forța de penetrație mai mare! „Virusul nobil” al
romanității a contaminat civilizațional întreaga planetă, nu numai DaciaTraiană, culmea! legal intrată în administrația Romei, bașca cu legionarii sub
arme, cu veteranii așezați în rosturile pământului colonizat, cu dacii reveniți,
convertiți gata, din… „diasporă”. Viteza de contaminare azi este de câteva zile,
atunci a fost, la un calcul simplu de cca. 170 X 365 de zile. Dar nu acesta este
argumentul! Procedăm, speculativ, să păstrăm simetria cu speculația autorului:
ci limba latină vie, încă în gura vorbitorilor, pentru care tot timpul au fost
numiți… valahi, olahi (Nicolaus Olahus le-a fost și consilier regal!); Aici aș
remarca susținerea strigoilor de acasă –daciștii de extremă, care subminează
idea continuității valorilor civilizației romane asimilate de strămoșii daci/hai să
ne tăiem singuri craca de sub picioare, să n-o facă potrivnicii!;
3. Argumentul major al autorului este cel legat de creștinare și răspândirea în
teritoriul Transilvaniei (miza și durerea cea mare!) a crezului religios.
Identificarea lăcașelor de cult și a altei infrastructuri doveditoare este folosită
pentru impunerea temporală a unor evenimente. O dă în bară când constată
biserica timpurie a Densușului, de inspirație bizantină, dar nu observă ceea ce
este evident și la vedere: coloanele vechiului templu păgân înglobate în zidurile
lăcașului de cult creștin! Ce dovadă mai clară a continuității și a trăirii
sacralității, domnule istoric? Apoi de ce nu-și poate explica „încăpățânarea”
creștinilor ortodocși care chiar forțați politic fiind, nu abandonează crezul
tradițional? Ba chiar, târziu, cu tunurile uniației, abia acceptă compromisul
Greco-catolic, și acesta în formă, nu în ritualul înrădăcinat!
4. Ascundere în demonstrație a caracterului feudal, privind așezarea claselor
sociale și exercitarea puterii politice, și translarea argumentelor privind
legitimitatea exercitării puterii în perioada modernă, este o grosolănie. Relația
între puterea suverană și vasalitatea aservită nu implica puterea, imensa putere
de mai târziu, a poporului ignorant, trăind în legea lui, aproape în afara istoriei
și în credința inoculată de-o instituție a Bisericii, împărțită doctrinar, dar sub
aceeași logică pauliană (că toate stăpânirile sunt de la Dumnezeu și trebuie
respectate fără crâcnire!). După … iluminare, și căderea imperiilor, când
popoarele si-au câștigat puterea votului, majoritatea ascunsă și ignorată a
schimbat decisiv ierarhia puterii, cu atât mai mult în regimurile republicane (nu
degeaba res publicae!). Dreptatea de la Trianon este una … constituțională și
nu impusă prin diete nobiliare! În afara istoriei neamurile au trăit în … legea

pământului, în obiceiurile lor milenare (vezi pastoralul… mioritic,
emblematic!) și în cultul înrădăcinat temeinic, uneori în formele păgâne din
fabuloasa tradiție folclorică românească! ;
5. Ni se vorbește de … blândețea creștină a împămâneniților în Panonia și rapida
lor absorție cultural-civilizațională a valorilor umane! Să nu se uite niciodată!,
chiar pentru vremurile moderne câteva repere ale acestei „blândeți”, amintind
de reflexele ancestrale: „biciul lui Dumnezeu”, „jefuirea Europei de Vest”,
înainte de … creștinarea forțată, crimele revoluționare din 1848, ororile din
Apuseni în 1919, Diktatul 1940… cu Ip, Trăsnea, Moisei ș.a.m. d., Tg.Mureș,
1990, Ditrău 2020. Să concluzionăm că, nu doar logica puterii politice, ci și
acțiunea publică, ține de evul mediu?;
6. Datele, documentele invocate, sursele citate, informațile lucrării, sunt, în mare,
corecte (vezi plasarea Posada 1330, într-un sat… și nu într-o trecătoare pe care
încă nu o definim clar!) însă modul în care acestea sunt prelucrate, să ajungă la
concluzia poruncită apriori, este specific sistemelor de propagandă cu obiectiv
impus. Ca să convingă, de ex. pe englezi, cu imposibiltatea romanizării dacilor
le este invocată problema colonizării lor în India! Motorul de inferențiere al
autorului lucrării este deliberat virusat. Scopul fiind răsturnarea argumentelor,
în timp, privind adevărul istoric care a determinat tratatul de la Trianon,
reconfirmat chiar dacă, prin Tratatul de la Paris, din 1947;
Să cităm direct textul autorului: „The territories detached from Hungary happene to
be the richest in ancient buildings, ruin and relics. Since the loss of the territories în
The Trianon Peace Treaty in 1920, Hungarian medieval research has been
struggling with outrageons artificial obstacles. Hungarian historians are ofen
forced to discover the truth behind the unscientific phantasmagories of the
neighboring countries` historians, since they usually do not have the opportunity of
local excavation…” Da! În spusa de mai sus toți istoricii lumii (inclusiv laureatul,
cu premiul Nobel pentru Istoria Romei, Th. Mommsen!) sunt niște impostori și
doar Hungaran historians (citați în aparatul critic prin 58 de lucrări, din totalul de
71! Diferența fiind a autorilor români, răstălmăciți…!) No comment!
Înainte de concluzia „expertului” ungur să-i sugerăm o judecată particulară:
Perspectiva morală a istoriei este dimensiune sa etică. Există un ecou al
substratului, uneori în afara logicii unor vremelnici cocoțați în vârful piramidelor,
care se opune și se sustrage cu putere... culturii simandicoase de... porunceală (vezi
legi, bule, ordine, porunci...) pentru că nu se potrivesc trăirii, funcționării normale
a organismului social și acesta știe să respingă grefa incompatibilă! Iată de ce nu
tot ceea ce se impune canonic poate fi de trebuință! Vezi doar avertismentele
invocate de observatorii străini, privind politica agresivă a Budapestei înainte de

primul război mondial, față de această masă enormă a bazei sociale din defunctul
imperiu.
Și pentru că lucrarea comentată aici trebuia să se rotunjească cu o concluzie –aceea
anticipată de titlu!- să încheiem cu ceea ce consemnează autorul:
„Daco-Roman-Rumanian Continuity, the „two-thousand-year-old dream” vanishes
in the daylight of undeniable facts”
Și după denunțarea continuității trebuia să ne aducă de undeva, cândva, in terra
deserta, însă numai după alții, înainte veniți ,că de!... există și dreptul primului
venit!
„The German imigration started in the middle of the 12th century, while
Romanians did not immigrate to Transylvania until the beginning of the 13th
century, as proven also by our documentaction...”
Desigur, sașii veniseră după ungurii care găsiseră pământul gol gouț, deși se
bătuseră cu Gelu, Glad, Menumorut și cu toți cei cărora le va fi dat statutul de
vasali... Fracturi logice pentru că manipulatului i se oferă mai mereu pe
nemestecate, cu abilitate, adevărul prefabricat. Să nu se uite că întotdeauna un
organism sănătos știe să-și creeze anticorpii necesari!

Prin sala TRIANONULUI, loc al păcii și împlinirii unui destin istoric

Gala Concursului „Vâlcea Colț de Rai”/15. Ian 2020 (pentru anul 2019)

A 602 –a pomenire anuală, la Cozia, a necanonizatului Mircea cel Mare și
Bătrân (în fiecare an pe 31 ianuarie se oficiază parastasul)

Mircea cel Mare își așteaptă... canonizarea

Acești brazi împodobiți au fost tăiați, invocându-se „drobul de sare” care ar
putea cădea peste mașinile parcate aiurea pe carosabil. Unii i-au plantat și
alții i-au tăiat și valorificat, în folosul mediului... și deșertului

Parastasul, anual, pentru oamenii de cultură oficiat la Biserica din Râureni

Constantin Brâncuși a fost pomenit la Mănăstirea Lainici
Sâmbătă, 14 martie, 2020. Pentru al cincelea 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 pelerinaj 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.
Anul acesta, 2020, evenimentul s-a întâmplat în plină îngrijorare globală, sub
presiunea stărilor de urgență decretate de multele țări atinse de pandemia unui
virus agresiv, COVID 19. În țara noastră îngrijorarea atinsese, deasemenea, cotele
de alarmă: plecările la drum s-au împuținat drastic, iar adunările cu mulți oameni sau redus prin dispoziții locale și… centrale. În acest context am fost mai puțini cei
care am venit să ne ținem de rânduiala instituită, intrată déjà în tradiție: gorjeni,
hunedoreni și vâlceni. Sufletul organizării au fost brâncușologii din prima linie
locală: profesorii Ion Mocioi și Moise Mojincă și eruditul arhimandrit Ioachim
Pârvulescu, cel cu generoasa găzduire. Remarcabilă prezența, începând cu ediția
precedentă, a Filialei Gorj a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”
care a semnificat, cu mult tricolor, un eveniment de importanță națională. Ne-am
alăturat evenimentului cei din Vâlcea, ca reprezentanți doar ai unor organizații
culturale și de presă, care deși doriseră să vină s-au supus condiționărilor
restrictive: „Seniori”, „Forum”, „Cultul Eroilor”, CTEM „LOTRU” și Cercul de la
Râmnic „România Grădina Maicii Domnului”, UZPR-ul cultural vâlcean și în
numele lor am transmis un mesaj, remarcând într-o datorie asumată, și plecarea
dintre noi, în eternitate, a Prof. Ștefan Stăiculescu, un ambasador informal al lui
Constantin Brâncuși, cu rol decisiv în peisajul cultural vâlcean.
Parastasul omagial a fost oficiat de părintele stareț împreună cu un sobor ales de
preoți. În cuvântările din fața altarului s-a semnificat, pe înțelesul tuturor rostul
pomenirii religioase pentru creștinul român orthodox, cu trimitere la duhul creștin
al Marelui Român, om al universalității, născut pe aceste meleaguri gorjene,
binecuvântate. Erudiția cucernicului arhimandrit va fi fost adăugată cu conotările
făcute de profesorii specialiști și vorbitorii prezenți (istorici, militar, scriitori).

Pe toată durata evenimentului s-au remarcat măsurile de prevenire recomandate
pentru profilaxia contra amintitei viroze, care s-a abătut asupra lumii întregi. De
altfel pe tot drumul, început din mijlocul Defileului Oltului de la Robești/Câineni și
până la mijlocul Defileului Jiului , chiar Lainici fiind, circulația auto arăta
conformarea la măsurile instituite ca apărare împotriva acestei urgii intempestive.
Agapa a ocazionat prelungirea discuților, reafirmarea relaților prietenești mai
vechi, deconspirarea unor planuri editoriale, unor evenimente potențiale dar și
îngrijorările legate de incertitudinea unei agende căzute sub logica lui… o să mai
vedem, cu amânări sine die. Ne-am despărțit după ce am mulțumit încă o dată
Mânăstirii Lainici și am avut câteva vorbe speciale cu starețul gazdă, cel care a dat
evenimentului anual pentru cinstirea lui Constantin Brâncuși, locul acesta minunat
și îngrijit dumnezeiește.
Concluzia ar fi fost demult spusă de înțelepciunea populară: „De-I vreme bună,
vreme rea, tot ne curge Dunărea!”. Constantin Brâncuși își va primi omagiul aici la
Mânăstirea Lainici, indiferent de … vreme și de vremuri; pământul Gorjului îi
păstrează rădăcina, iar primăvara îi împrospătează imnul de slavă. Încă o dată
mulțumiri obștei de monahi, permanent în luptă cu neuitarea și cinstirea Lui
Dumnezeu… Atotputernicul!

La Mânăstirea Lainici s-a oficiat parastasul lui Constantin Brâncuși
în prezența gorjenilor, hunedorenilor și vâlcenilor

„Dezveliți tot Adevărul!”

Dumitru Drăghicescu în „Academia se sub Pământ”
Anul 2020 își cheamă, un nou „academician”, dintre eroii „uitați”, pentru a-i
recupera memoriei colective ( câte unul măcar, anual) în academia informală de
sub pământ! (după inspirata denumire dată de Petre Pandrea ocultărilor de tot felul
ale „temniței politice”!). Anul, marcat fiind de Centenarul TRIANON, își căuta un
nume semnificativ, dintre cele nedrept ascunse, tocmai de prea uitare și vremuri
potrivnice. O cercetare a marelui pomelnic, citibil doar la evenimente speciale, în
prezența celor ce nu uită datoria cinstirii celor plecați, l-a vădit pe Dumitru
Drăghicescu alesul. Desemnarea lui, într-un consens al… semnatarilor acestei
propuneri, își cere argumentele pe care le expunem…
Marile evenimente ale istoriei neamului românesc ascund, mai mereu eroii, în
anonimat, apoi uitarea se așterne și odată cu ea povestea… Toate sunt doar până la
o vreme…! Ca într-o caznă uriașă cel care a cucerit reduta trebuie să o apere, în
respectul tuturor sacrificiilor învestite, împotiva celui neîmpăcat cu situația
înfrângerii – și care, în „adevărul” său propriu, o consideră nemeritată. Când
conștiința neamului este trează, reduta- țară a lui, își are voința și puterea să o
apere. Dar dacă potrivnicul încă tânjește după moșia ta, legiuită cu hrisoave
temeinice și își strigă „dreptatea” revizionistă, trebuie să fi pregătit și la nevoie săți mobilizezi și eroii, demult trecuți în rezervă. Ei, toți eroii aceștia, ca modele
pilduitoare - chiar dacă uitate, ori deliberat ascunse (persoane și operă!)!-, sunt
energii și duhuri disponibile. Eroii care au fost…? Eroi sunt încă! să potențeze
eroismul în cei de pe …cale!
Marea bătălie ideologică – valabilă în teatrul de luptă geo-politic!- a anului
2020 este celebrarea veacului de la Tratatul de Pace, de la Paris
(Versailles/Trianon). Atunci, în 4 iunie 1920 s-au rânduit lucrurile privind așezarea
neamurilor, în țările lor, conform pricipiului wilsonian al autodeterminării
popoarelor. Puterile aliate – în primul război mondial!-, semnau cu noua republică
Ungaria (ca stat succesor al defunctului imperiu austro-ungar!), noua așezare în
hotarele naționale a celor ce trăiau, majoritar etnic, specific, în geografia de
înrădăcinare din vremuri uitate. Din partea puterilor aliate au semnat 16 state, între
care marile puteri de ieri și de azi: USA, Franța, Marea Britanie, Italia, Japonia și
evident cele în cauză: Regatul României, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor,
Cehoslovacia. Republica Ungaria a semnat tratatul, dar a considerat
„TRIANONUL” o „catastrofă” și a încercat permanent denunțarea lui, inclusiv pe

calea armelor (vezi al II-lea război mondial!). Ungaria manifestă și în zilele
noastre, printr-o propagandă agresivă, explicită public, aceeași contestare,
revizionistă, a Tratatului de la TRIANON, chiar dacă forță juridică i-a fost
reconfirmată și după al II-lea război mondial (Paris 1947). Din perspectiva unei
gândiri milenariste, în logica evului mediu – una anacronică!- pierderea a 71% din
fostul teritoriu al Transleithaniei (partea ungară din dualitatea cu cea austriacă)
care înglobase – în regula vasalității feudale: Transilvania, Banatul, Crișana,
Maramureșul (majoritar locuite de români de secole!) nu poate fi uitată și nici
acceptată de un mental revolut nutrit permanent de o propagandă agresivă, atât în
interior, cât mai ales în lumea largă.
Iată contextul din 2020, în care, la marcarea Centenarului „TRIANON”,
propunem adăugarea lui Dumitru Drăghicescu în „Academia de sub Pământ”,
adeverind astfel că vâlcenii nu l-au uitat. Aducem câteva argument care să dea
credit alegerii noastre (pe care le dezvoltăm în anexe!) și le supunem și validării
dumneavoastră, în reuniunea publică a… Academiei informale, anuale, în locul
vorbind despre eroismul adâncului, de la Ocnele Mari.
1. Dumitru Drăghicescu, om de știință (filosof, sociolog, scriitor, om politic,
diplomat), slujitor românilor și umanității este un model de Personalitate și
un militant, foarte vizibil, pentru dreptul autodeterminării popoarelor.
Contribuția sa la pregătirea argumentelor pentru tratatul de pace de la Paris
(1920) este imensă! Munca sa, de-o viață, pentru salvgardarea păcii, după ce
se experimentase tragedia unui Război Mondial, ca o soluție pe termen lung
a umanității, ne-a fost lăsată într-o operă monumentală (încă necercetată și
valorificată! „Noua Cetate a lui Dumnezeu”), vezi anexele!;
2. Personalitate multidimensională, reprezentativă pentru cultura română și
universală - cu o operă necunoscută în întregul ei în România și insuficient
promovat în lume, inclusiv pentru prestigiul culturii noastre naționale (vezi
anexa 2)
- Cultura română nu a reușit să-i traducă din limba franceză opera - munca
de-o viață! după mărturisirea lui Dumitru Drăghicescu!- și să lupte pentru
promovarea ei în lume (Vezi… misiile I.C.R-ului!);
- Eforturile de recuperare s-au făcut mai mult din inițiativele private ale …
vâlcenilor (Virgil Constantinescu- Galiceni, George Anca, Liliana Beu,
Florin Epure, Dan Nițu, Ion Soare etc.) și ale unor asocieri cultural,
nonguvernamentale– informale și/sau asociații cu personalitate juridică;

3. Viziunea profetică, pe termen lung, dincolo de utopia interbelică, are în
opera sa sugestii, soluții valabile (printr-o actualizare pertinentă și o întregire
a conținutului conceptelor propuse!), pot fi utile pentru pacea lumii de azi.
Pedagogia, întrinsecă discursului operei sale, dă acumulării sale de
cunoaștere, puterea de a fi ușor asimilată de cei în căutarea Căii, a
Adevărului… în Viața oamenilor, atât de complexă!; (vezi anexe!)
Inițiatorii:
Cercul de la Râmnic, ASNCE/Filiala Vâlcea, Seniorii/Vâlcea, Forumul Cultural al
Râmnicului …
Obs. Se pot asocial și alți…inițiatori, în spiritul celor propuse aici
M.Sporiș /Cercul de la Râmnic
Dumitru Drăghicescu... în slujba umanității
Dumitru Drăghicescu, cel născut în Oltenia de sub Munte - pământ moșnenesc
cu spiritul libertății!- asemenea altor români remarcabili, precum Tudor
Vladimirescu, Gheorghe Magheru, Constantin Brâncuși și... câți alții?!- își înalță
cugetul în cunoaștere, urcând temeinic treptele mai largei cuprinderi: Craiova,
București, Paris (chiar cu... popasuri de studii la Berlin!). Dragostea de ai săi i-a
fost insuflată de maternitate sa olteană și de niște dascăli speciali, precum Titu
Maiorescu... Tânărul, precum toate energiile gata să se risipească eroic, era gata de
marea misiune a propășirii propriei patrii. Problema națională și a regăsirii, prin
noi înșine (un comandament al ieșirii din subdezvoltare și al emancipării, venind
numai prin eliberarea spiritului de năravurile înrădăcinate de atâtea stăpâniri
înrobitoare, clar văzute și prezentate, ca diagnoză științifică în „Psihologia
poporului român”!) devenise o misiune istorică pentru generația sa. Gândul său,
căutând mai lărgimea, observă și pe cei asemenea lui de acasă : Spiru Haret,
Lucian Blaga, Mircea Eliade, Al. Xenopol. Fără cuprinderea marilor cuceriri ale
umanității și mai ales a înțelegerii proceselor care mișcă fenomenele istorice,
sociologice, economice, politice și credințele religioase, lumea oamenilor nu poate
fi nici cunoscută și nici îndrumată pe Calea păcii, de oamenii politici (adică de
conducătorii cetăților și finalmente de Cetatea tuturor, a lui Dumnezeu, cel cu
Polisul pe ... pământul întreg!) . Știe apriori că totul se reduce la o întreire. Să poți
face ceva în lumea reală, trăind concretul, trebuie să ai concertarea tuturor puterilor
într-o conlucrare... Ca să făptuiești: trebuie să vrei, adică să ai Voința legitimă a
întregului; să ști mai bine decât alți (adică cel mai informat, pentru că informația
domină situația, mai ales când o poți semnifica corect, înțelegându-o!); să poți ,

aici și cu sensul să fii lăsat de cel mai puternic, dacă ceea ce reprezinți nu este o
putere suficientă, în raport cu altele... Numai o enumerare sumară a numelor
reținute de istoria lumii ne poate arăta aria cercetării, pentru a vedea lumea cu ochii
Argusului ucis de timp, dar și ai contemporanilor săi, savanții din scena pe care a
trudit peste 30 de ani, să ne dea o operă monumentală: „Noua Cetate a Lui
Dumnezeu”. Heraclit, Socrate, Platon, Aristotel, Cato cel Bătrân, Iulius Cezar,
Cicero, Octavian Augustus, Paul din Tars, Seneca, Plutarh, Philon, Iosef Flavius,
Tucidide, Polibiu, Fericitul Augustin (de la acesta și-a inspirat titlul operei sale!),
întreaga scriptură și mitologie, intrate în baza sa de cunoștințe, cu marea lor
diversitate îi căutau mecanismul descifrării, legitatea procesului ca o lege supremă
a Lui Dumnezeu (la Dumitru Drăghicescu un concept simfonic între știință și
credința, izvorând irațional și conlucrând în slujba vieții/ L.Blaga îi va fi oferit ...
matricialul și... personanța; Mircea Eliade, epifania istoriei... în realitatea mereu
actualizabilă, a experienței în acțiunea viitoare –subliniem și noi un gând!). Ca să
înțeleagă lumea veche a studiat pe cei acreditați în domeniile lor cu expertiză : Th.
Mommsen și Leon Homo (istoria Romei), Hegel („realitatea istorică are propria ei
raționalitate, logosul ei heractian care o mișcă și o îndrumă”/ aici subliniem ideea
dialecticii, comună lui Heraclit, Augustin și Hegel!),... Bossuet (discurs asupra
istoriei universale!), Giambattista Vico (întoarcerea în timp), Fr Nietzsche (ieșirea
din istorie) și mulți, mulți alții, pe care îi invocă în aparatele sale critice, atașate
lucrărilor sale.
Dumitru Drăghicescu se școlește și își împropriază cunoașterea din lumea
mare, privind mecanismele evoluției stărilor diverselor procese (istorice, sociale,
politice, religioase etc.) care determină viața oamenilor. Face o analiză după o
muncă temeinică de peste 30 de ani și o mărturisește într-o lucrare pe care o
dăruiește omenirii: „Noua Cetate a Lui Dumnezeu”. Demersul său este un
angajament onest, pe care îl dorea valorificat practic, în folosul întregii umanități :
unitatea națiunilor lumii, într-o ipotetică Cetate... pământeană, guvernată de
Dumnezeu (acel principiu moral și unificator, prin credința care convertește fără
egoism și cu iubirea aproapelui nedespărțit de etnicitate, rasă, statut social!).
Propunerea lui (susținând și pe Nicolae Titulescu) pentru consolidarea Ligii
Națiunilor le-a părut multora , în perspectiva imediată dintre războaie, o utopie, dar
gândul său profetic (vezi și...D.D- viziune profetică!) se va descifra mai ușor întrun orizont mai îndepărtat (vezi doar Uniunea Europeană care își va începe procesul
de coagulare la cinci ani după plecarea sociologului în eternitate!). Procesul de
unificare al națiunilor nu putea să-și depășească etapa consolidării interioare,
imediat după primul război (numit chiar al întregirii de... români!). Omenirea în
ansamblul ei încă nu își trăise euforia învingătorilor, dezamăgirile învinșilor,

reașezarea imperiului țarist în haina cea roșie a unui nou chip de imperiu. Seismul
provocat la ciocnirea plăcilor tectonice ale geo-politicii își pregătea o replică mai
dureroasă, cu epicentre în Europa și în Pacific. Dorita „casă a păcii/Ligă a
națiunilor” își arătase neputința în a preveni escaladarea tensiunilor netratate și își
pierdea credibilitatea... , confirmând superficial aparenta utopie propusă (vezi
atenționarea lui Albert Thomas, din prefața la lucrare!).
Din perspectiva proiecției profetice, pe termen lung lucrarea sociologului
român - operă încă neasumată de Cultura Română (?!), insuficient promovată în
lumea largă (unde ești Institut Cultural Român, cu misia să slujești cultura noastră
în lume?)-, este o lucrare științifică (nu are rol propagandistic pe scenele puterilor
politice și religioase!), o cercetare serioasă care poate ajuta umanitatea în a înțelege
procesele complexe din societatea omenească care au loc permanent, inclusiv sub
ochii prezentului. Opera, simbolic numită cu un titlu inspirat, nu este un tratat de
teologie, iar invocarea lui Dumnezeu (și a Fericitului Augustin) putea determina
inchiziția politică atee, să nu observe conținutul și să-l facă respins, fără cercetare!
Cuvintele cheie ale celor trei cărți care compun (opera magna!) cercetarea : Calea,
Adevărul, Viața chiar descifrează în cheie rațională extraordinara întreire a lui
Dumnezeu, să poată ajunge în mintea oamenilor printr-o pedagogie specială
(comunicarea/cuminecare). Cu mintea oamenilor cuprinsă apriori de tradiție, de
iubire și de mentalul înrădăcinat și lăsat de zestre, psiho-pedagogul, cunoscător al
mecanicilor sociale, știe să lucreze... El sugerează calea-cu argumentele atât de
diverse ale gânditorilor din toate timpurile (treptele nebănuite ale...lui Blaga,
drumul metafizicii romane, „magistrala progresului istoric”/a unui tratat de
propagandă, scara teologică a... scărarului, coloana fără sfârșit a... artei). Calea
propășirii lumii este către o ordo mundi, sub o lege acceptată prin convingerea
proprie, pe care o câștigi prin propria convertire (aici îndeamnă la simfonia dintre
știință și credință!). Iubirea în conceptualizare globală este cea pentru semenul tău,
OMUL, valoare supremă înfiiată de Dumnezeu să-I fie purtător de Cuvânt. Acest
cuvânt, cu esența absolutului, este Adevărul! Iată cum în amintita pedagogie
iubirea cea nouă, una necesarmente înnoită se poate numi, fără conotații strict
teologice: neocreștinism! Iar scopul drumului, cu sensul descoperit al adevărului,
nu poate fi decât viața...
Dumitru Drăghicescu… în slujba nației.
Dumitru Drăghicescu s-a născut la 4 mai 1875 în localitatea Zăvoieni/Vâlcea
(azi localitatea Măciuca!). Este absolvent al Liceului „Carol I”, din Craiova.
Urmează, la București, Facultatea de drept și simultan cursurile de filosofie. Își
susține, în 1901, examenul de licență cu subiectul: „Influența lui Kant asupra lui
Auguste Compte”. Își continuă studiile la Paris (1901-1904, la Școala de Înalte

Studii Morale și Sociale, cât și la „College de France”), încununându-le cu un
doctorat în sociologie, la Sorbona, susținut în 17 mai 1904, cu teza :„Du role de
l`individu dans le determinisme social”. (conducător, fiindu-i sociologul francez
Em. Durkheim). Între 1905-1910 este conferențiar la catedra de sociologie a
Universității din București. Din perioada aceasta avem cercetarea privind
„Psihologia Poporului Român! Odată cu intrarea României în război, alături de
Antanta (Puterile aliate), între 1916-1918 se află în misiuni la Paris, pentru a
informa, competent și pe înțelesul lumii, despre chestiunea românească în
promovarea dreptului la autodeterminare.
Este trimis cu însărcinare importantă, de Ionel Brătianu, la propunerea
prietenului din studenție I.G.Duca, în 1917, să se adăuge grupului celor 12
profesori mandatați să convingă puterile aliate că (după ocuparea unei părți din
țară, a capitalei, și a nefericitului armistițiu -v.Buftea!) că România rămâne un
aliat fidel cauzei. Prezența lui Drăghicescu, foarte cunoscut în mediul parizian (15
ani de permanență și relaționare cu elita franceză!) este eficientă, după cum o va
remarca mai târziu I.G.Duca, considerând prezența lui D.Drăghicescu… mai
importantă, decât a celor… doisprezece profesori, laolaltă.
Spirit cu inițiativă, manifest timpuriu (vezi asociația și revista „România
Rurală”, cu cele 50 de numere , apărute prin 1898, în țară!), în vremea studenției
pariziene (alături de alt student oltean, Nicolae Titulescu) realizează asocierea
studenților din cursul inferior al Dunării în asociația „Union des pays danubiens”.
Dumitru Drăghicescu constată că, fără o organizare prealabilă, nu se poate
contracara lobyul antiromânesc, foarte agresiv. Sociologul din sine cunoscător al
mecanismelor sociale, trece imediat la acțiune. Improvizează un comitet, similar
celorlalte națiuni oprimate din fostul imperiu austro-ungar: „Comitetul
transilvănean” (sub conducerea lui Traian Vuia), cu un organ de presă – revista La
Transylvanie! Se înfințează un birou de presă permanent (pe lângă legația română
din Paris) pentru reacții, în timp real, la problemele media geo-politice în dezbatere
publică. În birou sunt mandatați (de guvernul de la București!), ca vectori credibili,
personalități cu notorietate în mediul francez: geograful Emm. de Martonne, poeta
Elena Văcărescu și sociologul (exponent al neo-liberalismului!) Dumitru
Drăghicescu. Pentru concertarea eforturilor tuturor națiunilor asuprite din fostul
imperiu, la inițiativa lui Dumitru Drăghicescu „comitetele” națiunilor se vor întruni
în, Congresul Naționalităților de la Roma, din 9-12 Aprilie 1918. La Congres
delegația română (implicit a…comitetului transilvan-care, imediat, din 30 aprilie
include și Bucovina!) este formată din Dumitru Drăghicescu (doctorat la Sorbonaliberal!), dr. Nicolae Lupu (mai târziu în partidul țărănesc, al lui Iuliu Maniu!),
Simion Mândrescu (ardelean, specialist în litere și filosofie, cu doctorat la
Berlin!), Gh. G. Mironescu (moldovean, cu studii de drept, litere și filosofie, cu

doctorat, în drept, la Paris/ adept al Antantei… la intrarea în războiul reîntregirii!)
peste timp, membru de onoare al Academiei.
Dezbaterile congresului, în spiritul principiilor lui Wodroow Wilson, unde
delegațiile și-au expus argumentele și revendicările, bazate pe adevărul
nedistorsionat, de propaganda imperială austro-ungară, au atras atenția viitorilor
decidenți. După congres, George Clemenceau, invită delegația Comitetului
transilvan la o întâlnire oficială (cu toate cele trei comitete… naționale!), decisivă
asupra consecințelor viitoarei Conferințe de Pace de la Paris. Delegația va fi fost
compusă din: Dumitru Drăghicescu, Traian Vuia și dr. Nicolae Lupu. Întânlirea
aceasta-concluzionează mai târziu Drăghicescu!- a fost momentul hotărâtor al
luptei (diplomatice!) și… că (după clarificările de aici/coroborate cu
deznodământul încleștării armate, de la Marna!) soarta drepturilor naționale a fost
decisă./ „…când a venit Take Ionescu cu pesimismul și cu frica lui că nu vom fi
chemați la masa verde cauza drepturilor noastre era câștigată!” (o va declara întrun articol… D.D, invocat de Liliana Beu într-o cercetare!-vezi revista „Buridava” a
Muzeului Jud. Vâlcea!). G.Clemenceau se arată chiar favorabil organizării unui
nou congres, la Paris, dacă va fi fost nevoie… Locul favorabil, Parisul, pregătit
pentru Conferința de pace… își primise apriori argumentele și tratativele puteau să
… înceapă!
Munca lui Dumitru Drăghicescu se materializează prin publicarea la Paris în
limba franceză a unor lucrări de informare: La Transylvanie (1918), La Bessarabie
(1918), Les roumains de Hongrie (Paris 1918). Acestor lucrări Traian Vuia adăuga
și el lucrarea „La Bukovine et le Banat”, iar în 1919, după Congresul
Naționalităților de la Roma, din 1918, Dumitru Drăghicescu edita și lucrarea:
„Românii din Serbia”. Broșurile cu caracter național, puneau în fața opiniei publice
internaționale, în mediul francez, starea reală a unei societăți, cu națiuni oprimate ,
cea a imperiului austro-ungar, rănit mortal de războiul provocat de propriul său
orgoliu. Titlurile vorbesc singure: „Basarabia și dreptul popoarelor. Excurs istoric,
geografic, etnografic și statistic”, „Problemele națiunilor din Austro-Ungaria Românii”, „Lupta socială și politică din Transilvania”…
Delegația României la Congresul Naționalităților, Roma 9-12 aprilie 1918, într-o
componență competentă, formată din experți, chiar dacă oameni ai clasei politice (
Să ia aminte acea parte a clasei politice actuale, școlită la „facultățile toamnei” cu
doctorate trucate și… analfabetă funcțional!), poate constitui un model de
reprezentare și de eficiență… prin rezultatele ei. Potențarea voinței românești
pentru adunările plebiscitare, care au urmat celei de la Chișinău (27 martie), la
Cernăuți și Alba Iulia; asupra intervenției armate împotriva republicii bolșevice a
lui Bela Kun; asupra negociatorilor drepturilor românilor la Paris, își are imensa

energie a patriotului român, Dumitru Drăghicescu, și a omului slujind umanitatea
cu știința sa, în slujba păcii lumii.
În slujba nației, cu țara întregită și recunoscută ca atare internațional, după
momentul Trianon 1920, îl vom întâlni, mai apoi, pe Dumitru Drăghicescu în
Parlamentul României. În timpul mandatului de ministru de externe, al lui Nicolae
Titulescu, îl vom vedea ambasadorul țării în Mexic (1935-1937); În misiune
diplomatică, la Viena, la o Conferință de clarificarea raportului româno-sovietic (
în…24 martie, 1924 ) apără Basarabia, aflată în trupul țării, de provocările
sovietice, într-o acțiune a noului imperialism roșu… Momentul anticipa o situație
nefericită și chiar ieșirea marelui om Dumitru Drăghicescu - deopotrivă patriot și
cetățean universal!-, precum Socrate din timpul imediat, să rămână spirit înalt în
istorie: în 14 septembrie, 1945 (când și Basarabia fusese déjà înghițită de „fratele
eliberator”… sovietic!). În acea zi de …Înălțare a Sfintei Cruci, constatând că pe
pâmânt nu se poate ridica o cetate a păcii… pleacă la Cer, în Cetatea Ideală a Lui
Dumnezeu, cu duhul său (proiectele sale) să le judece timpul… Este vremea ca
Duhul său să se pogoare iluminare nouă, printre noi, iar proiectele amânate să
edifice: Noua Cetatea a Păcii, pe pământul oamenilor.
M. Sp/Cercul de la Râmnic (RGMD)-2020

Paște/2020
Seara de sânge se scurge,
Ca jarul coborând în cărbune.
Lumina pierită pe culme
În umbre și beznă se strânge.
Noaptea e grea și prea stinsă,
Pământul mamelor tremură,
În hohot de plâns se cutremură,
Chiar luna pe boltă e lipsă.
Veghe, poruncă, strajnică pază :Celui Ce-a semănat pe Pământ
Iubirea de semeni, drept legământ!„Nimic și nimeni, să nu-L creadă!”
Luna-și aprinde iar viul
Duhul seminței piatra-și ridică

Pământul cer nou își despică
Tatăl se primenește în Fiul!
Ceru-i cu lună și Soare-I răsare:
Luați lumină nouă! Veniți!
E pâinea ființării! Veniți!
Paștele din veac e-n fiecare!
La mulți ani tuturor și primenire frumoasă!
Cercul de la Râmnic :România-„Grădina Maicii Domnului”

Cumințenia … Cuvântului
La început a fost cuvântul și acesta s-a făcut lumină. Și a văzut Dumnezeu să
facă lucruri precum cerul, marea și pământul. A contemplat facerea și a pus-o în
funcțiune; I-a dat firea, una anume celor déjà alcătuite, să adeverească avant la
letter că în logosul primordial armonia se instituise inteligență, chiar și celor
neînsuflețite încă. Dar șerpuirea - printr-un pământ cuprins de îndoieli, precum în
marea cu flux și reflux și în cerul cu stelele-firmament în întuneric și ziua cu orbiri
de prea lumină-, era departe de o cumințire. Adam și cea luată din sine când a
hotărât Creatorul: viață omenească fie!, ca experiment al asemănării sale pe
pământul voinței și facerii sale (Adam=pământ), din neprea multa minte, în legea
firii vechi au păcătuit, înșelându-I voința. Acesta va fi contemplat spre întreaga eră
veche și va promova înnoirea, ca o actualizare a unei Constituții (din cuvinte
înnoite, se-nțelege!), cea veche nu mai putea ținea pasul cu zilele acelea. O nouă
rânduială se impunea pe … pământ! Pe marea cea mare, în marele noian, încercase
salvarea celor vechi, pentru o vreme. Ba își alesese un anume popor să fie model
tuturor neamurilor și îi revelase cuvintele-sfintele, chiar și poruncile, dar cârtirile
nu lipseau și erau din ce în ce mai multe. Necumințenia cuvântului era în dezacord
cu voința Lui Dumnezeu care, delegând apriori libertatea celui făcut cu mâinile
Sale dorea cumințirea operei prin sinele său, prin propria-I conștiință. Dar dacă nu
ai semănat cumințenie, chip și asemănare… pas de-a putea cuminții pământul și
din el să răsară cumințenie! Atunci a hotărât să se întrupeze cuvânt El însuși și să
se nască din glia pământească om nou să cumințească Pământul!

S-a născut în virginitatea gliei, în taina peșterii, a crescut trecând prin deșert și
a adunat întregul duh al lumii vechi, așa cum Îl anunțau cuvintele-sfintele ale
proorocilor, din psalmi și din scripturile vechi. Apoi S-a împlinit stihial cu duhul
apelor prin botez și a dat înnoire prin modelul trăirii personale cuvintele cumințite
cu noile experiențe, să fie constituție legii iubirii și cumințenie pământului. Legea
iubirii cuprinzătoare, mai largă decât legământul strâmt al doar unui singur neam
ales a fost dată spre cumințire a cuvintelor ucenicilor aleși S-a dat judecății
Pământului, răstignirii și s-a desprins de teacă, spre însămânțare prin moarte –
singura rodire a noului! A răsărit adeverirea cuvântului înnoitor prin cumințenia
pământului care L-a tăinuit în trup de fecioară, L-a născut în trup de peșteră, L-a
păzit în trup de mormânt… Da, o spune și filosoful: cuvintele-sfintele adeveresc
mormintele! Cele noi se adeveresc prin cumințirea celor plecate să reprimenească
… Ce cuvinte pline de cumințenie toate evangheliile, epistolele, faptele apostolilor,
ba chiar și apocalipsa, prognozând viitoarea actualizare la soroace a Constituțiilor
depășite de vreme și… schimbările climatice! Ce cuvinte proaspete cele ivite în
poezie, când poetul își respiră inspirația! Dar poți sta de vorbă cu taina poemului
atunci când cuvintele nu sunt cumințite de harul indefinibil? Numai după înălțarea
și pogorârea duhului înnoit vom fi avut înnoirea celor ucenicite în apostoli! Ce
cuvinte cumințite ne-au dăruit mai apoi! Ioan, present la cina cu … tainele ne va fi
rescris geneza cuvântului, cumințind cuvintele. Mereu avem rescrierea: Cuvântul,
era , este, și va fi dumnezeire întemeietoare și pururi înnoitoare. Poetul cu adâncire
în taine și găsindu-L în sine pe Cuvântul/Dumnezeu, pururi viu va sluji cumințenia
și cumsecădenia…
Cu gândurile acestea, recapitulate aici, ca un prolog necesar, am citit/recitit/răscitit
cartea lui Vasian Mircescu, cu titlul ei provocator : „Cumințenia Cuvântului”
(editată de prestigioasa editură Betta, București, 2019!). Poetul îmi era demult
cunoscut, iar baștina lui ca o așezare în pământul care ți-a dat lutul, mamă fiindu-ți,
mărturisea propria-mi obârșie de aici vreo tăinuită personanță (așa definea Lucian
Blaga… comunicarea inconștientului abisal cu dumirirea noastră intempestivă, și
pusă în cârca muzelor!), poate afinitate, sigur un domeniu comun al limbajului
nostru amprentat de țara Loșiștei și a Oltului…

Poeme reci cu licărire verde
Am primit de la Anca Ioniță Popescu volumul de poeme, al doilea după
debutul pe care i l-am salutat. Într-un poem , poeta slătineană, ne sugerează o citire
printre rânduri... Am intrat în rolul cititorului curios și am citit: rând cu rând, poem
după poem, întregul epistolei primite spre dezlegarea unei stări, cu înțelesul ei
indus, nu doar printre rândurile scrise, ci în însăși carnea orânduită. Poeta pe sine cu simțirea omenească a lupului din sine, flămând și cu gândul gingaș, curat, al
căprioarei!- se, și ne deconspiră, încă de la început, starea, ca pe o concluzie
apriorie ce urmează să fie argumentată în poemele cu titluri sugestive pentru
această continuă stare de luptă, care ne este viața sub remarcata polaritate. Am
promis că mă voi strădui să fac un dialog virtual, desigur (și cartea am primit-o în
formatul acestei tehnologii!), cu duhul cuvintelor, vorbind cu încifrarea poetică și
taina ascunsă și spusă printre rânduri și printre poeme. Îndemnul primit prin „La
mulți ani România!”, recitit într-o zi de Înălțare și de cinstirea a eroismului, mi-a
dat un imbold în plus.
Consonant iubirii de țară și neam cu poeta – în vădită suferință!- voi fi
constatat grija specială și îndemnul, către cei din preajmă la iubirea necondiționată
a lor pentru dăinuirea României, spre deosebire de mulți pseudo-intelectuali... cu
pretenții și foarte vocali public. Par într-o pornire sinucigașă, într-un „sport
național”, de a-și denigra țara și neamul, pentru toate beteșugurile, chiar
demonstrabile, de prea criticii invocați, care au uitat de „nevoi” și „sărăcie” , de
„râu” și „ram” pe care le apăra, le iubea și poetul poeților! Poemele mi-au sosit
chiar într-o perioadă de agitație a disputei pe tema legitimității unei patrii întregite
(aici ne referim la... cuget și simțire!), în legătură cu centenarul...Trianonului.
Poeta este dintre oamenii normali care vede că dincolo de noi, de fiecare român
adevărat, trebuie să stea grija pentru viața întregului, din care, și pentru care, trăim.
(la trecutul mare, mare viitor! și cu contribuția noastră, adăugată în ștafeta copiilor
noștri, dar și în cuvintele lăsate moștenire, cu toată onestitatea noastră).
De la început poeta se recomandă și își revendică spiritul locului : „Româncuța
verde de la Sud/.../Și verde crud viața noastră fie!” Conexiunea trăirii personale a
poetului, om al realului, cu mărturia poetică despre... (Ne)moartea căprioarei,
tânjind în iarna - atât de prezentă în volum!-, după „ o ramură mai verde”, devine
evidentă. Ramura aceasta o mai regăsim ca o pâlpâire și în altă zicere: „și aripi
verzi în miez de ger”. Gândul uimit și lăcrimat al Căprioarei se confruntă cu
foamea simțurilor, a lupului-timp (tempus edax rerum!), care devine sensibil la
lacrimi și lasă gândul să se ascundă în pădurea de neuroni, amânând sorocul
rânduielii cu soroace, cu noroace. (v. „Mi-am lăsat rând”!) Ne-am amintit imediat
de Nicolae Labiș, românașul din Nord (din codrii Bucovinei), căzut abia înfrunzit –

deși anunța copacul falnic, în gara terminus a trenului... fără cai. Căprioara lui
murii și ea, dar gândul lui înalt se rotește deasupra tuturor poeților.
În iarnă, cu iarnă se albesc toate : „Câmpul alb, imaculat și rece/ ca-n viața
noastră...”. Gândurile își încărunțesc tâmplele și recele invocă leacul mai caldului:
„Mi-e alb. Mi-e frig. Mi-e dor de soare!”. Peste cenușa de zăpadă, a verii arse,
poeta se tânguie, precum crenguța verde supraviețuind stihiilor: „am înghețat
tăciunii vieții mele”.
Într-o zi cu... ceasuri rele „timpul, o ia razna” . Credem că în ziua asta, de Marți,
sub semnul aprigului zeu al războirilor, oamenii devin „răspântii fără drumuri” și
„vinovați” fără putința răscumpărării pe „tot aurul din lume”. Ideea drumului în
cheie metafizică, uneori teologică (v.Cale) o regăsim la filosoful-poet Lucian
Blaga. Să ne amintim în trecere gândul lui: „Omul nu-i decât măsura unui drum de
împlinit!” , sau...„Drumul tău nu e-n afară/Căile-s în tine însuți”, sau „ La obârșie,
la izvor,/niciun gând nu se întoarce/decât în chip de dor...” Apoi chiar vămile,
răscrucile poetei, când se întreabă: „Quo vadis Domine?” (și poemul acesta cu
incertitudinea zilei de... marți, zi care își are o poveste, după cum aflăm în „
Vineri,13”!) își găsesc, la marele filosof/dramaturg, răspunsul și logica întrebării
poetei noastre: „ Căci iată – din veac în veac – până în fața Lui Dumnezeu duc
drumurile toate, vechi și nouă și nicăieri nimeni nu rătăcește...”
Pledoarie (în proză s.n) pentru „Omagiul scriitorilor slătineni (și celor legați
sufletește de această frumoasă urbe)” este un avertisment lucid față de smintirea
vremii. O alunecare surprinsă de o zicere sintetică: noi muncim nu gândim!,
amintindu-ne și de îndemnul „revoluționar” lansat de celebrul actor (mai ales
după!) parcă licențiat în teatrul absurdului (să amintim și pe slătineanul Eugen
Ionesc(o)u!), tocmai să exprime nefirescul firescului și regia unei urzeli încă
nedeslușită: „Fă-te că lucrezi!”. Că dee... lumea crede doar ce vede! În pledoaria
poetei este și altceva. Îndemnul să gândim (Cogito!) și să nu lăsăm misiunea
culturală a ștafetei să-și rupă firul. Trebuie format și promovat „un nou val de
talente”, care să gândească după ce a dobândit cunoaștere prin studiu, prin muncă
neobosită, începând cu clasicii remarcabili ai culturii române și universale! Da,
libertatea de gândire o dobândești numai când devi stăpân pe agoniseala de
cunoaștere și te împropriezi cu puterea cuvintelor primite să le dai rodul personal.
Poemele și cele câteva proze respiră, nu doar atitudinea civică, multă metafizică și
îndelungul taifas cu marii gânditori ai lumii. Bucuria trecerii, după un bilanț în
vreo stație de tren, poate fi „glorie plăpândă” și voința de mai departe pe drumul de
împlinit!

„Eu vs. Platon” confirmă contaminarea de filosofia clasică. Iată un alt fel de...
dialog (unul nou, peste vreme!), despre iubirile gemene și totuși diferite, precum în
altă parte (v. Iubire fără timp) „viața și moartea nu au remușcare/sunt gemene.
Călugărițe odată”. Apoi chiar proza, amintind parabola... mironosițelor, ne arată...
„Anotimpurile paralele”. Să ne amintim că doar jumătate – în jocul soartei
alesului!- și-au putut ține aprinsă, dincolo de miezul nopții, candela! Să credem
spusa că, fără îmbrățișări (la prima vedere!), iubirile mor? Întâlnirea cu Platon i-a
stârnit curiozitatea și despre Socrate, cel care a experimentat... felul de-a muri
vertical.Aluzia devine evidentă când îngerul interior (v. Daimonul) „e lângă mine,
înghețat vertical”. Există și un înger păzitor, replică modernă a paznicului fiscal
pământean în... „Impozit pe iubire”și aici polarizarea iubirilor este un fapt. Dar,
între cunoscutul pipăibil senzual și necunoscutul care frământă gândul, decizia
iubirii se orientează aproximativ: „Acum când știu cum e necunoscutul/aproape te
iubesc... definitiv!” Aproximativ? Pentru că „niciodată nu-i sfârșit înaltul spre care
porți a inimii făclie...!” ne atenționase, demult, alt poet. Nu trecem peste apogeul
terestru al înfloririi iubirii! „Iubire de mai” ne explică freamătul agresiv al
întrebărilor în atracția atâtor înfloriri, greu explicabile: „eu viespuind în
întrebări...” să pot da sens unor mirări. Același soroc de apogeu ca o încununare a
înfloririi: „ca teii la sfârșit de mai,/solemni ca la intrarea-n rai”. Să remarcăm
pentru această lună macedonschiană, în care înebunesc de miresme salcâmii,
puterea metaforei poetei noastre și dulceața acestei luni: „salcâmii și teii/zori albi și
pulbere de miere...”. Flori de stil bune de pus în vază cu forța lor de sugestie.
Platon, inspirator creștinilor, poeta noastră creștin autentic, aveau înțelesul
nemuririi și al ipostasurilor întreirii. „Eu sunt muritoare!”, dar știu că un demiurg
m-a rostuit, mi-a dat imboldul rodirii gândurilor în cuvintele, să ne dăinuie operă și
acestea să pună în mișcare o altă roată. „În tine am eu răsuflarea toată/și așa
reinventăm o roată...” (v. Vămi în răscruci). Și Dumnezeul creștin e Cale, Adevăr,
Viață, precum bătrânul Demiurg făcător și atotcunoscător. Lui doar putem să ne
rugăm să ne sporească puterea și să ne îndrume Calea pe care libertatea noastră o
rătăcește... Poeta știe să se roage (v. „Frunte în rugină”, „Vino, Moșule!” etc.), știe
să întrebe, dar are și teama păcatului: „Vorbesc dar am o tragică simțire/ că vorba
se transformă în păcat...”. Edificatoare ne este „Cum, cine, când?” atunci când
constată: „Am obosit să stau în trupul meu/.../și iarna vine ascuțit de albă...”! În
„Ospăț cu viața” – ca o poetizare euharistică!- poate o disperare a împuținării, a
combustiei dumnezeirii interioare, apare și temerea păcatului, ca o proiecție a
neantului, a nonsensului care îți rupe firul. În cer se proiecteză înaltul ultim, acolo
vrea poeta să dăinuie iubirea, constuindu-i o cetate (v. Cetate în cer): „iubite, hai să
facem o cetate!”. Fericitul Augustin și mai aproape de noi, Dumitru Drăghicescu,
voiau să-i facă lui Dumnezeu o cetate... pe pământ! Doar în cetatea din cer...„nunta

în cer va fi”, ca o proiecție cosmică, mioritică, ori în viziunea lui Mircea Eliade.
Androginul, din perspectiva libertății părților opuse să aleagă libere, pune poetei
întrebarea: „Dreptul de a fi a ta”... Problematizând, poezia ne caută, uneori ca un
gând-epistolă pe noptiereră, provocator, ni se oferă. Da, în liniștea nopții...
gândurile pereche, în taină și total iubi-se-vor!
Eu persoana, iubirile mele, taifasul cu semenii, cu sinele, meditația metafizică,
diagnoza rațională a realității... le-am pus în cuvinte să tac durata voastră care
poate le va ... asculta. Voi sta ca... o gară, cu viața mea povestită, să vă urmăresc
trenurile ce staționează să mă cerceteze. Și drumul vostru caută o stație terminus,
iar trenurile voastre personale stau pe aceleași paralele care se vor întâlni la
infinit... Așa pare a ne provoca poeta, postându-se în statismul în care ceasul gării
orește trecerea tuturor! Noi cititorii, trecători prin fața vieții ei, cuprinsă în mersul
tipărit, schimbăm perspectiva. Mișcarea trenului este viața, iar gara doar vama,
răscrucea, unde de multe ori schimbăm direcții, sensuri, ba chiar confortul lui...
mai departe. Apoi constatăm că există o gară, o stație terminus, în care timpul
oprește călătoria iar Marele Impiegat: Ceasornicul (v. „Deja vu”). De aici și
dincolo de noi, dincolo de timp, linile noastre paralele se despart: gândul se
păsărește și își ia zborul, iar inima coboară cu metroul să îi potrivească... greul
pământului noile bătăi, la o nouă și promisă întoarcere. „Tăcerea vieții” ca o Ana
zidită (v. „Ana lui Manole”) iscă și întrebarea: „Manole, credeți o iubea pe Ana?”
Răspunsul îl primim într-o superbă declarație (v. „Pe strada vieții mele”): „Dar te
iubesc și te iubesc de mor!”...
Volumul poetei Anca Popescu trebuie cercetat că dincolo de constatările
noastre, evident în trecere, cu toată onestitatea mărturisite, veți găsi multe alte
lucruri interesante și vibrația unică a unui semen de-al nostru! Încheiem,
parafrazând un „Autoportret” și o dedicație lui Nichifor Crainic („Tristețe
metafizică”) ale lui Lucian Blaga: ... în patria sa, a Poetului, zăpada făpturii ține loc
de cuvânt. Sufletul lui e în căutare, în mută seculară căutare de totdeauna și până la
cele din urmă hotare... Și totuși cu cuvinte simple ca ale noastre. S-au făcut lumea,
stihiile, ziua și focul. Cu picioare ca ale noastre Iisus a umplat pe ape...
Noi și viguroase înfrunzirii crenguței tale, înflorind poemele verzi ale vieții,
Doamnă Anca Popescu!
29. Mai. 2020

Să ne amintim de acel 1600 când Mihai a devenit un simbol al unității
românilor într-o vatră întregită.

Protest după... pandemie (?!)
Trec anii și lunile-n goană...! La vreme de pandemie clipele cad greu și par a
contrazice poetul. Au un zbucium interior și le simțim altfel numărătoarea. În
repaosul condamnării mai greul pământului ivește în tine, prizonierul, nu ști cum,
de ce acum, răspunsuri la întrebări de mult puse și uitate în iureșul de mai înainte.
În persoana ta conștientă și într-o prelungită stare de așteptare, dinspre un adânc
tăinuit, te trece un gând ca o fulgerare, ca dintr-o cremene albă lovită de-un amnar.
Dintr-un abis erupe și te luminează, fără anunț prealabil, răspunsul la întrebarea pe
care uitasei că ai pus-o cândva! Primești răspunsul la întrebarea uitată și imediat te
minunezi că undeva, cineva, prin abis a căutat dezlegarea și o comunică, profitând
de un răgaz anume. O dorință și o frământare ce nu-și putură găsi rezolvarea prin

metodele raționale acreditate (vezi recomandările lui Descartes și ale tuturor
raționaliștilor!) se împlinesc! Un mesager secret te inspiră, să se poată numi muză,
poate informator anonim, sub acoperire. Imediat dai dreptate filosofului popular
care demult va fi concluzionat: „Dumnezeu știe ce-o fi fost și ce-o mai fi!”
Un mare filosof român –Lucian Blaga-, nerecuperat in integrum de cultura
română, ținut în prizonieratul pandemiei ateist-științifice al realismului socialist,
numea acest fenomen al comunicării dintre abisul irațional și mintea înnobilată cu
mecanismul rațiunii: „PERSONANȚĂ”. Am căutat în toate dicționarele
explicative cuvântul (ale bibliotecii personale! Mea culpa că nu le am pe toate!),
am întrebat prietenii dacă l-au întâlnit, dar cuvântul acesta, cuvânt cheie pentru
deslușirea unui proces al înțelegerii, nu s-a dat găsit! Absența lui vorbește, fără să
vrea, de interesul lucrătorilor cu sâmbrie ai... Culturii Române pentru tezaurul de
cunoaștere adăugat patrimoniului universal de o personalitate exponențială a
culturii noastre. Faptul că acest cuvânt era cunoscut în interbelic mi l-a revelat o
altă personalitate uitată, marele sociolog și diplomat Dumitru Drăghicescu...,
studiat mai în amănunt în repaosul pandemiei virale de acum. El studiase
mecanismul cunoașterii propus de Lucian Blaga, pe cel folosit de Mircea Eliade (
alături de marii savanți ai lumii contemporani cu el!) și va fi propus pentru
proiectele sale, privind devenirea societății umane, ideile sale originale, consonante
în ideatică lor și cu viziunea mai cunoscutului Dimitrie Gusti (și acesta exclus din
Academia Română, ca și Lucian Blaga... în perioada pandemiei ateismului-roșu/
M.Eliade, Gh. Uscătescu, E. Cioran etc. s-au scăpat cu fuga... dincolo de cortina
pandemiei roșii!). La intrarea societății românești în invocata pandemie roșie (deși
cu focarul în lagărul estic, prezentă pe toate continentele!/ de aceea... pandemie!)
cei ce au intuit fenomenul unei virusări forțate, cu morbiditate totală asupra
intelectualilor prea verticali, au căutat soluții de auto-izolare, înainte ca alții să-i
ducă în cunoscutele... pensioane de pe la Aiud, Pitești, Sighet, Periprava etc.
Despre emigrarea unora, dincolo de lagărul pandemiei roșii, se cunoaște. Despre
retragerea pe la Mânăstiri, ori prin munți (v. Steihardt, Noica, Dumitrescu
Bușulenga...) precum „bandiții” de partizani, urmăriți de poterele virusate și ele,
azi lumea cunoaște mai multe, fenomenul prin amploarea lui, ajunsese la urechile
celor mulți în ciuda opreliștilor. O adevărată...„academie pe sub pământ” (v. Petre
Pandrea) va fi fost însămânțată în greul pământului... până la o vreme. Dar toate
însămânțările își arată în vreo primăvară: Înălțarea, ieșirea din ascundere. În
izolarea tainică adevărul își păstrează strălucirea și are răbdarea să treacă viitura
tulbure, cu gunoaiele ei cu tot. Sociologul Dumitru Drăghicescu, cel care profețise
cu temei mersul lumii, își va fi asumat eșecul... Noii Cetăți a Lui Dumnezeu (prea
lovită această Cetate a oamenilor, de blestemul lui Manole, ori chiar a mai
bătrânului Sisif! Va fi întârziat în peisaj, chiar în varianta restrânsă și insuficient

consolidată a viitoarei Uniuni Europene- ce se va naște la 5 ani după „plecarea”lui
Drăghicescu!) mai ales după deportarea Lui Dumnezeu, prin Siberia. S-a vorbit
doar despre... sinuciderea Omului(?!!!) demn, precum Seneca, Socrate, chiar într-o
zi, vorbind prin așezarea ei în calendar, din 14 septembrie 1945..., de Înălțarea
Sfintei Cruci. Prea lungă îi este încă așteptarea judecății, ca o asumare critică, pe la
tronul judecății cerești. După trei sferturi de veac... instanța cerească nu-i pogoară
sentința, semn că pandemia care impusese izolarea își consumă și acum valul
următor, ca o replică consistentă la marele seism? Dar vorba noastră care a iscat
protestul este doar cuvântul... „Personanță”, absent cu epitaful său pe vreo cruce
să-l adeverească, măcar între cele moarte. Să ne amintim, prin cele anticipate de
poetul-filosof, despre efectul „pandemiei” iscată de virusul roșu, ce încă își mai
duce boala prin multe sechele și lipsa de imunitate a acelor genetic expuși :
„Durerile noastre sunt multe, dar cea mai mare este să vezi. Să vezi că o noimăncepută nu se împlinește, că sfântul preexistentul tipar, după care prin ani ești ținut
să-ți croiești obrazul și calea în mâini ți se sfarmă. Să vezi cum legenda ființă a
prins, se oprește curmată la drum jumătate!” Lucid diagnostic la vreme de ...
carantină și soluția, poetizată subtil de Lucian Blaga, precum cea a sociologului
invocat, a arătat starea agravată încă, după două decenii de incubație roșie: „... când
am văzut că-n zadar cuvintele toate mi le-am rostit că până la tine înțelesul lor n-a
mai ajuns, în noapte am ieșit...”. Au trecut apoi decenii multe. Prin 1990 părea că
se intră pe... panta descendentă...! Cu ce nădejdi? Prin cerul puterii azi, după încă
trei decenii, în robe vișinii, cerberii apără neîntinarea celor dobândite în lunga
pandemie și țin încă infernul închis să nu răsară... cele ascunse!
Pandemiile trec, deșertul poate fi traversat, blestemul mântuit, damnații
reabilitați... Chiar Omul-Cuvânt poate învia, se poate înălța spre mai marea arătare
a sa, apoi după dospirea judecății poate fi rafinat într-o nouă cugetare, ca o limbă
de foc căzută din cer, ori țâșnită fulger de pe comorile puse-n așteptarea sorocului
rânduit! Oare nu s-a plinit vremea matematicii cerești, cu încercuiri multi anuale,
cu cincizecimi precum Rusaliile, să fie reformate cele perimate și să fie unși noii
apostoli?! Protestăm împotriva îndărătniciei care își pune picioarele înaintea
vindecării de boala roșie ce ne-a cuprins! Împotriva cerberilor care apără o
Constituție și ea atinsă de virusul ucigaș! Protestăm împotriva funcționărimii
instituite (vezi Institutul Cultural Român!), doar să mimeze munca, în folosul
culturii române! Lăsați-i cuvântului „Personanță” și celui ce l-a născut – Lucian
Blaga!- dreptul să înflorească în grădina cu trandafiri a Limbii și Culturii Române
(chiar dacă cândva i-ați refuzat Olimpul „Nobel” !)! La vreme de pandemie am luat
în discuție cazul unui singur cuvânt, care să strige în numele tuturor cuvintelor !
Dar... vai! Câte nu așteaptă sorocul scoaterii lor la vedere, înflorire, lucrare...
Poeții/filosofii, ei înșiși personanții cei muți, au îndurat năpastele toate cu bărbăție.

Ei știu și au mărturisit-o: „când suntem treji suntem în lume/când dormim, dormim
în Dumnezeu!”. Iar noi, aici, la vreme de pandemie, vorbind cu Cel ce ne-a fost
muză, protestăm că de Rusalii, prea încă virusarea istorică nu lasă înstăpânirea
duhului înnoitor, cu toate valorile lui adăugate de oamenii de bine împrizonați
încă!
8.iunie 2020

M-a luat din … Rusalii
Obligat de prea vârstă stau de sămânță și îmi privesc pereții din interior. O rază
de la Soare, din mare depărtare, îmi bate-n frunzișul teiului aprins de-o înflăcărare
albă ca argintul, în chiar mărginirea de sticlă din preajmă! Intră! Intră! îi zic…

Deschide-mi tu gândul ferecat și nerostit, dând și el ghes să zboare… mai liber!
Ei… nu, nu de tine e vorba, ci despre unul care s-a născut ca noi om și s-a întors
în eternitate… geniu! Dă-i aripi gândului tău și… numește-L Eminescu!
Am s-o fac, cu onestitate, ca pe o spovedanie la o zi mare! Se apropie
sărbătoarea Rusaliilor și simt nevoia să mă împărtășesc cu o înnoire promisă celor
ce se pot despovăra de veșmintele vechi, putrede.
Eminescu?! Mie, un meteosensibil, diagnosticat dialectic, de oamenii sub
vremuri, mi-a indus o stare cu o meteorologie ciudată. O stare personală de
tranziție confuză, cu cețuri și pâcle căzute aleatoriu între prea, prea de tot, de peste
tot și… dacă s-ar fi putut de niciunde, dacă s-ar putea… de niciodată! De unde
anume? să-L revăd ca pe o icoană, în prezentul acesta, contradictoriu?! Din prea
expunerea, vaccinată programat, ori din vreo debara, aruncat schelet, să nu devină
moaște unui pelerinaj desuet? Nu! Nu părerile din eter, ori ecoul lor, întors de
cercul tău personal de cuprindere ne interesează, că propria-ți mântuire o cauți!
Îmi oprește daimonul-duhovnic eschiva, ci chiar trăirea-ți cu vârste prin
anotimpurile, numite-le-ai schimbătoare, pe astea spune-le!
De copil, ca pe o pădure, Îl cutreieram și peste tot, Îl adulmecam. Încet, încet am
crescut izvor, pârâu curgător și-n asfințit: țărmul nesfârșit cu… dor! Iată-mi-l
permanență – mi-am spus la un moment dat!- adunată stihial remanență, între
hotare cu ape doinite suav, ori într-o întristare suspinând cu ele (râurile) curgerile
înstrăinate. Nu mai puteam iubi înstrăinarea, nici străinii, că prea țineam cu mânami firavă de acasa mea și de fusta mamei! Iată-mă legănare între …
„Doină…Doiniță” și „Doina”, cu buciumul înserării, la căderea stelei cu noroc și a
celor cosite să privească firmamentul, întinse… veșnicie în zvonul greierilor în
tainica lor vecernie. Atunci, cadeam doborât de trudă, numărând până la pierderea
șirului: stelele, cădeam în mrejele adâncului în taina secretă cu luceafărul…
împrizonat și el de prea avânt în înalt. Nenumărate seri m-au dat odihnei și viselor
nopții, dar diminețile, toate, mă spălau pe ochi și toată vraja își ascundea în tainițe
povestea… Legitimă întrebarea: unde ești tu… cea care ai fost visare dulce,
grădină a înfloririi și a fără de griji?
Am căzut pe gânduri – într-un altfel de amurg!- precum Moșul meu de la
Hamangia, și l-am simțit în mine pe cel ce mă asaltase, cucerindu-mă prin
convertire (cred că singurul fel de înstăpânire este cel prin dragoste!). Era acolo în
interior și îmi dicta sensurile și simțirea, îmi legitima sentimentele și îmi trasa
orizonturile cu care mă împroprietărise: geografia mi-o încrustase direct pe creier;
Istoria dacilor și romanilor, dar și mecanismul ceasornicului responsabil de
deșteptări și opriri programate de Cronos erau pornite; graiul lui încuibat în altarul
maternității mele, ca într-un stup cu miere polifloră, zumzăia înțelesurile

cuvintelor/sfintelor și câte altele… nu adăugase în firea mea cucerită! Respirația,
bătaia inimii, ca vânturile, valurile îmi vibrau trupul luat în posesie parcă de-un
Stăpân insinuat, ca un Lucifer, căzut în mine să mă răzvrătească! Da, la un moment
dat, cel prea apăsat se răzvrătește! Te poți opune ceasornicului – tocmai programat
roată cu întoarceri și apoi, iar de la cap?, îți poți schimba meteo-sensibilitatea, când
vreme trece, vreme vine?
Mă revoluționez! Orânduirile cu partizani și partizanate sunt crude și nedrepte!
Două adevăruri relative, care au junghiat pe cel absolut, nu încap armonios în
aceeași adunare și… prea separă lumea în bogați și săraci; în prea, prea expușii și
cei prea, prea interzișii! Ce să mai vorbim de cele incomode, de cele ce obligatoriu
trebuie ascunse, să nu arunce în aer adevărul fabricat, să nu provoace întinările
năzărite! Niciodată nu trebuie întinate orânduirile bolnave de ele însele! Iată cum
am devenit, ca în aerul revoluționar al Rusaliilor, un Toma, neîncrezător în ceea ce
nu pot vedea de vreun Nour, iscat, provocat, să te ia de cap, sigur să tulbure
înseninarea! Prea, prea se pustiesc toate, de prea închistare, de prea ignoranță, de
prea credulitatea - îndusă prea irațional (adică fără pic de rațiune, lângă bunul simț
îndătinat de zestrea irațională!)!
Dincolo de mine, de cel ce mă stăpânește este o lume mai largă și mă cheamă,
mă ademenește spre ea! Prea lărgimea de lângă îmi provoacă durerile chingii care
sufocă respirarea dorinței de larg, de mai sus, poate chiar a zborului liber. Nu pot
să văd, să pipăi, să adulmec, să aud și mai ales să gust taina înnoirii euharistice, cât
timp sunt încătușat în haina cea veche a timpului consumat! Vreau să mă
dezbrăcați de haina-mi veche!, luați-o întreagă și dați-o întreagă celor ce nu i-au
trăit încă moda, să nu se piardă acest împrumut de viață trăită! Luați-mi și carnea
cât vie mai este… că viața cu viață se ține și sângele viu, vinul din vine, firea o
ține! Fără haine și carnea de patimi pline, vreau o nsămânțare și o-nviere/nnoire!
Vreau altceva! M-am plictisit de mine… dacă nu cumva și de cel ce s-a înstăpânit
doar el în mine? Oameni ca el, și ei genii - în felul lor!-, călătorii peste ape, sunt
mulți, legiuni pe aproape! Luați-mi scheletul din cea debara și duceți-l în marele
osuar unde popoare de haine, stele si-au pus pe tot cerul… să le îmbracăm de-a
rândul pe toate, popoare de genii, să le avem mai aproape! Să scoatem din
dulapurile uitate toate hainele croite frumos, ale oamenilor interziși, ori păziți cu
stăjnicie - pentru că făceau opinie separată poruncilor vremii!-, de cerberii
Hadesului sub uniforme și reguli!
Era Ziua, cu Soare, chiar de Rusalii. Un gând se iscase chiar din senin, privind la
raza stingheră căzută-n frunzișul de tei. Eminescu din min(t)e veni și darea-mi pe
față stârni cele puse-n cuvinte. Să-l luăm pe Dumnezeu martor, tocmai pogorât
Duh înnoitor că am vorbit inspirit din adânc – personanță i-ar fi spus Lucian

Blaga!- poate (s)mintit/ luat din Rusalii conform înțelepciunii populare, să exprim
cu onestitate un crez privind preapermanența, insistența acestui Eminescu, acum în
noi înșine (dus prin… vaccinare, uneori prin răstălmăcire –manipulare doctrinară,
alteori ca substituție pentru damnații de serviciu!). Să-l iubim pe Eminescu, cu
adevărat exponențial în Cultura Română, dar să nu-l transformăm în obstacol al
cuprinderi mai lărgimii ei care trebuie să umple bolta care ar rămâne prea săracă,
doar cu un Luceafăr!
Invocăm- în numele tuturor celor eclipsați, de prea imaginea solară a lui
Eminescu!- o rugă Arbitrului suprem, tocmai pogorât:
Doamne!, Doamne!, Ceresc Tată, lasă- mi și mie libertatea să-mi port hainele
mele, așa cum le-am însăilat, după truda și priceperea mea! Doamne! și eu sunt fiul
Tău și știu că ai zidit în mine o unicitate specială; Mi-ai dat tot Ce ai avut mai bun;
mi-ai dat libertatea; mi-ai dorit înnălțarea, prin mine însumi; mi-ai dat pildele cele
mai bune să mă arăt PERSOANĂ!
Eminescu? Permanență și apoi combustie unui anume fel de-a fi ! A venit la
ceasul anume al nevoii de noi înșine ca un Duh pogorât de Rusalii să ne dea
credință nouă pe Calea regăsită a neamului… Acum când mare-I dihonia în stupul
cu mai multe mătci să facem ca toate limbile de foc ale puterilor cerești să dea
cugetul înnoit al unității, ca o punere împreună a tuturor valorilor neamului, ca un
liant de pace, cum s-a arătat peste vreme balsamul Eminescu!
9.iunie 2020

Hramul Mânăstirii Cozia, la vreme de pandemie

Un Cireșar cu ape mari, cireșe și copii frumoși
Colonizare/Studiu de caz pentru Amenajarea „Lotru”
Am trăit în direct o bună parte a fenomenului social al colonizării Văii Lotrului
în timpul marelui șantier hidroenergetic al Amenajării „Lotru”. În Voineasa, și în
Ciunget, (și pe întreg arealul vecin al acestora!) se amenajaseră două… feluri de
colonii: cele ale „constructorilor” și cele ale… „beneficiarilor”. Numele diferit dat
acestor sate în miniatură chiar impunea în peisaj idea că unele erau făcute să dureze
iar altele, din baracamente, trădau efemeritatea cu provizoratul unei treceri
ocazionale. Ba, în Voineasa și la Puru, și coloniile constructorilor gândite să fie
durabile, în construcții pe definitiv, se vor fi vădit, peste vreme…, de unică
folosință, adică vremelnice, doar pentru durata șantierului…, numai cât acestea
vor fi fost locuite de constructori/ turismul sindical, impus abrupt, se va fi dovedit
un jalnic eșec.
Mă aflam printre cei botezați „Beneficiari” și am locuit în colonia „Beneficiar”
din Voineasa… Distincția dintre „constructor” și „beneficiar” o știau foarte bine
coloniștii, că pentru ceilalți oameni, statornicii lotreni, eram cu toții veneticii care îi
invadaserăm și locuiam coloniile ca intruși căzuți între ei. Constructorii erau cei
care rostuiau lucrurile și acestea, la plecarea lor, trebuiau luate și puse la treabă de
… beneficiari, oameni calificați special să rămână locului și să le folosească…!
Beneficiarul cel mare nu eram noi, ci Statul Român, care pusese în act procesul de
electrificare al țării și își trimisese pe coclaurii țării legiunile de constructori, dar și
viitoarea administrație a celor ce se înstăpâneau cu un rost înalt în peisaj!

Începutul? A stat sub semnul respingerii noilor veniți! Fără vaccinarea,
prealabilă, anticorpii respingerii își manifestau fățiș puterea. Treptat, invazia
începutului a creat superioritatea numerică a coloniștilor, iar forța poruncii centrale
punea în poziții favorabile pe intruși. Coloniile clocoteau de viață, de noutate și
erau locul unei diversități, care punea laolaltă obiceiuri, gusturi, pasiuni aduse
dintr-o mare lărgime de țară, într-un amestec al citadinului, cu diversitatea sătească
din toate regiunile istorice ale României. Coloniile, cu energia lor tânără, cu
noutatea lor culturală, bine nutrită oficial, deveniseră focare radiante de
contaminare și suport al unei vieți cu facilități civilizaționale sporite (școli,
grădinițe, dispensare, oficii poștale, canalizare, apă curentă, electricitate și drumuri
de legătură cu… marele Imperiu, cum pe vremuri făcuse marea Romă cu Coloniile
ei clădite din vădit interes / Și prin Dacia cea bogată în aur, sare și bărbați viteji!).
Legile fizicii, cu abstractul lor, ar putea să ne lămurească că atunci când
polaritățile își dau mâna… se instaurează pacea. Un fel de pax romana! Căldura
cedată este egală cu cea primită și între părți se impune echilibrul. Mult cedezi,
mult primești în schimb! Marele accumulator de cunoaștere, încărcat prin școlile
înalte se va fi disipat în jur în oameni, deprinderi, în noi obiceiuri și noi obișnuințe!
Cât vor fi lucrat liceele lotrene, cursurile de calificare- pentru recuperarea
deficitului de școală!-, experiența dobândită lângă meșterii experimentați,
evenimentele culturale, la noua transformare mentală a societății lotrene? Poate fi
cercetat de specialiștii în domeniu, prin măsurarea indicatorilor de… dezvoltare
umană. Reciprocitatea schimburilor între cele la început adverse, a trecut de la
simpla acceptare, la comunicarea dezinhibată, apoi chiar la o comuniune. Apoi
fireștile legături de sânge au sudat pentru continuitate înrudirile și cununia
geografiei, îmbogățirea graiului, și sentimentul apartenenței la mai larg, odată cu
aspirația unui orizont pe care trebuie să ți-l impropriezi, tocmai pentru că îți este
legitimitate.
Am insistat asupra diferențierii dintre cele două tipuri de colonii, pentru că
amprenta cea mare au lăsat-o beneficiarii, ca un fel de hărăzire să fie
împământeniți ca … administratorii stabili, ori ca veteranii legați de locurile
eroismului lor. Dovada este evidentă: coloniile provizorii au dispărut din peisaj, iar
cele durabile, fără locuitorii lor pasageri, nu au rezistat în peisaj. O bună parte din
coloniile „beneficiar” sunt locuite de familile mixte, ori din urmașii veneticilor,

care născuți fiind în acest pământ făgăduit, au devenit localnicii îndrituiți cu noua
maternitate a locului.
La terminarea șantierului Amenajării Lotru, ca o recurentă retragere aureliană
din Dacia Felix, multe s-au pustiit. Forfota a lăsat locului urmele marelui flux,
acum retras în marea prea liniștii (nu există vreo mare mai liniștită ca … marea
moartă!). A mai lăsat apeducte la vedere, precum și căi ale apelor prin adâncuri,
cum sunt după mii de ani cele încă curgătoare prin subteranele Romei, și doar de
ceva vreme, ale Ciungetului, Brădișorului. Dar despre retragerea abruptă din
Voineasa (Inclusiv Vidra!) turistică, ca o repoziționare aureliană la ofensiva
barbară, să vorbim… în dodi, despre părăsirea… epocii de aur (nu aur au căutat
romanii prin Dacia?) a prea unitului Sindicat, cu casa pe Lotru (și prin toată țara!).
*
Așadar…studiu de caz/pamflet la necaz/Să vedem, științific, scopul!/Cum s-a
colonizat „Lotru”!/Apoi, cum se stinse totul?/cine puse botul?/ Nu-I vorba de
erezie/nici vreo fantezie!/Este vorba crudă/Să se vadă, să se-audă/de-o urzeală, nu
absurdă,/poate doar un târg de Iudă!
În perioada hulitei epoci de aur, din perspective ideologiei din scaun,
geopolitica albastră nu iubea prea roșu, dar nu înțeleg ce avea cu aurul de toate
esențele (alb, negru, verde)! România își avea un proiect de emancipare a țării, prin
dezvoltarea sectorului hidroenergetic (al amenajării cursurilor de ape pentru toate
folosințele posibile: energie, navigație, irigații, inundații, piscicultură etc.). Așa a
început marea colonizare interioară pe șantierele epocii… să poată fi hulită! Părea
această roire de oameni muncitori precum coloniile de albine într-un stup care
rodea mierea, de aur și ea. Când treaba era gata marele stup roia mai departe, să
colinde și alte pajiști înflorite… Așa se mutau și legiunile romane să cucerească
noi lărgimi, să le … civilizeze! Dar veniră barbarii și albinele încetară colindatul
pentru fagurii stupului.( Pe Lotru, ultima captare de apă s-a recepționat în, 22
decembrie 1989 și se chema… Izvorul Floarii (ramura Nord-pompaj!))
Imediat a dispărut albinăritul și apicultorul șef. Stupul existent s-a umplut de
trântori, iar „apărătorii” stupului, doldora de miere, au căpătat diabet prin sporirea
rației de dulce (ce gust bun are „revoluția” unora! prânzită la dejun și cină, pentru
că la prânz nu au vreo vină!). Trântorii s-au făcut că muncesc. Au păcălit albinele

încă lucrătoare cu… părți sociale și au lăsat ursul și alți prădători să-și însușească
mierea/puterea. N-au mai pus de roiri noi, de noi stupine. Albinele și-au luat
costume de viespii, de muște bâzâitoare, de anofeli să coloreze, concurențial,
pajiștea înflorată pusă în seifurile agoniselilor din vreme. De atâta bâzâit nu se mai
auzeau vorbele bune și atunci zarva-larva a încurajat omizile, carii, să roadă pân la
os, vârtos, că oricum, vezi Doamne!, ce a fost are miros politic, nu are sens să mai
existe, nici cu acatiste, că prea miroase a marxiste și chiar specific, ceaușiste! Au
rămas supraviețuiții și cântătorii trântorilor nemulțumiți și aceștia, neînvățați decât
la bâzâit, au așteptat reînvierea, ba au scâncit în dodii, au dat cu bobii, că se mai
întoarce mortul de la groapa istoriei. Nefiind însă ai scripturii, din operele
complete au cântat doar psalmii urii. Albinele lucrătoare, naïve încrezătoare,
așteaptă sub soare o primăvară-vară nouă, să zboare sub soare din nou din floare în
floare… o viață viitoare!
Cercul aduce un omagiu energeticienilor de ziua lor! (20 iulie 2020)

La mulți ani energeticieni!

Mihai Viteazul... permanență
În luna August, botezată cu numele celebrului Gaius Iulius Octavianus
Augustus – primul, cel mai longeviv împărat al sorgintei noastre:Roma!- într-un
August, din 1601, (pe la mijloc, să nu ne dea risipirea lunii, cele două calendare!)
era smuls din timpul eroic domnitorul simbol, Mihai Viteazul! Orice am face, în
clipirea și rotirea ochilor rotunzi, orizonturile conturează reperele de mult
imprimate în cortex. Dar faptul adăugat cu insistență, uneori cu agresivă atragere
de atenție, te obligă la un moment de dumerire, special. În fiecare August, al anilor
din urmă, Mihai Viteazul ne-a chemat la Turda! Aproape săptămânal, trecând spre
Sibiu, la Șelimbăr, se dă vederii semnul isprăvii sale. În fiecare 1 Decembrie,
neapărat la Alba Iulia, trecem – niciodată singuri!- pe lângă bronzul ecvestru
copleșit de coroanele cu eșarfe tricolore. Constatăm, retrospectiv, că drumurile
noastre se urnesc dintr-un resort anume, ca o necesară clarificare a gândurilor în
fața unor comandamente inefabile, iscate într-un context special. Facem precizarea
că pomenirea, din tradiția strămoșească, ține memoria urmașilor vie, cât predica
mai are coerență și secularizarea cultului nu a stins încă fervoarea... publică.
Retrospectiva ultimilor ani ne poate evidenția ce anume ar fi putut fi special în
cinstirea lui Mihai Viteazul (1593-1601) și ce anume are, al său, anul acesta: 2020.
Prin 2001, adică la exact patru veacuri de la eternizarea voevodului în spirit și
consemnarea istoriei cu părtinirile ei, Dan Ion Predoiu, într-o conferință dedicată
Domnitorului, sintetiza (11 iulie 2001): „Mihai Viteazul o permanență simbolică,
mereu prezentă în conștiința poporului nostru!” Găsea între argumentele
„conștiinței unității de neam”: datini, obiceiuri, unitatea de limbă și... credință.
Patriot român, angajat slujirii neamului... ne va fi pledat în conferința sa, în nota
„culturii de porunceală”, dar, sigur!, în adevărul parțial al unității de limbă al
românilor transilvăneni, cu moldovenii și muntenii/oltenii ( nu cu sașii, ungurii,
secuii!). Dan Predoiu sesizează pentru „marea masă de țărani și etnici români”...
diversitatea Transilvaniei, în geo-politica vremii și situația specială a românilor
(netolerați în orașe, excluși din cele oficiale, ca schismatici, în raport cu
confesiunile tolerate!). Ocultarea diversității, în spiritul vremii de atunci, nu servea
și nu poate servi adevărului, decât în coordonatele unui naționalism artificial și al
unui prozelitism religios fundamentalist, care determină închistarea, tocmai în
milenarismul altui mod, la fel de nociv de-a situa neamul trăitor în realitate. Mihai
Viteazul a fost un simbol al unității tuturor creștinilor (aici se exclude orice
partizanat confesional, cum se va fi văzut mai târziu în opoziția față de Uniație,
Scoala Ardeleană, latinism, etc.), altfel nu intra în jocul geo-politic, alături de
Împăratul Europei, Rudolf și împotriva Imperiului Otoman. Interpunerea

simbolului... acesta, cu nume de arhanghel, în disputa asupra Identițății și dreptul
primului venit în moșia dacică, este o improvizație simetrică la milenarismul
unguresc. În perioada lui Mihai Viteazul nu mai exista Regatul Ungar, iar
Transilvania, mai mult protestantă, era un principat cu același statut geopolitic, ca
Moldova și Țara Românească, între cele trei mari puteri din scenă (aici adăugăm
Polonia!). Nu putem vorbi despre o unitate, a tuturor, întru ortodoxia românilor
„schismatici”... Dar suportul rezistenței în crez al românilor asupriți politic (și din
motivele confesionale!), prin simbolul unui domnitor viteaz (pe câmpul... onoarei!)
se va fi impus memoriei colective, chiar dacă printr-o trecere... de stea căzătoare!
Acest Simbol a fost cultivat, consonant mersului istoriei cu procesele sale, când
argumentele definirii națiunilor vor fi fost formulate. Să ne amintim, în trecere, de
... școala ardeleană, născută din afirmarea unei elite românești, tocmai
conștientizată de sorgintea romană a neamului său. Nu invocăm aici contextul
favorabil al reașezării plăcilor tectonice ale politicii internaționale, dar și intraimperiale habsburgice (vezi Uniația și raportul de forțe colorate, confesional!),
valorificate oportun. Spiritul european, pașoptist, al lui Nicolae Bălcescu va fi dat
mărturia vremii: „Românii subt Mihai Vodă, Viteazul”. Ce a urmat, conform
mersului lui Cronos, pas, cu pas, se cunoaște. Dacia în întregul ei geografic și de
substrat comun și-a aflat întregul, deși în diversitate, totuși în coeziunea unui liant
cultivat în mentalul care se hrănește nu doar cu legea pământului, dar și cu mai noii
aditivi cum sunt simbolurile, costumate în moda zilei! În mod natural disputa
pentru Dacia Mare: „de la Nistru pân la Tisa...”; problema lui unde? și când?
„Pierit-au dacii?”; Cât mai suntem... urmașii Romei? Cât de slavi și praviloslavnici suntem?, ocupa scena cu actorii, regizorii și... piesa ce trebuia jucată!
Toate sunt până la o vreme... ne atenționează... cronicarul, cel de la curtea prea
înaltului!
A venit sorocul... autodeterminării neamurilor și ceea ce fusese... pravilă
convenită a refăcut neamului românesc: Dacia, înrădăcinată în codul genetic și
atinsă și de altoiul de rasă al romanității. Românii nu au uitat că în Alba Iulia
intrase triumfal, la 1 noiembrie 1600, Mihai Viteazul, anticipând și clipa, ca o zi a
zilelor, de la 1 Decembrie, 1918. Apoi chiar o odraslă a Regelui României (Carol
al II-lea!) – tocmai întregită de Ferdinand și Regina Maria!- își va primi numele de
Mihai... ca Mare Voievod de Alba Iulia... Numele dădea bine și cu încărcătura
simbolică a... arhanghelului și chiar făcea trimitere la... legiunile romane
civilizatoare.
Când un anume reper este demolat de ... „vremea rea”, altul se ivește în loc,
vorbind necesar, semnificant... Cum să vorbești de monarhia, tocmai alungată, și
de acel Rege Mihai, obligat la abdicare? Cum să aduci vorba despre cuvântul...

legionar?, despre spirit identitar românesc?, despre sfinții și casele lui Dumnezeu?tocmai exilat de o frăție suspectă cu... pseudo-eliberatorul rus? Invocăm aici spusa
omului dr. Petru Groza, exemplul tipic al al unui purtător de cuvânt... pentru
coloana a V-a (dușmanul din interior, care se alătură celui venit și slujește,
deschizând poarta cetății, celui de afară!) , care de la Decebal încoace, nu
recunoștea niciun rege al românilor! Cum să accepți pe soclul din Piața Unirii, din
Oradea (Mare), pe Regele Ferdinand, care tocmai învinsese în 1919 o revoluție
bolșevică – cea a lui Bella Kun? Și dacă dai jos statuia, mai apoi, în contextul
eliberării de frăția... cu Moscova, poți să-l restitui soclului, pe regele uzurpat? Nu
cumva, mărturia faptei lui, antibolșevică, era incomodă? Iată-l pe Mihai Viteazul,
ecvestru, substituind tardiv, cu simbolul său, în Oradea, adevărul incomod, dar
ilustrând mai subtil, reocuparea Crișanei de bolșevici, după 1944. Iată-l pe Mihai
Viteazul, în Piața Unirii din Oradea, în tabăra marxist-leninistă, respirând din nou
seminaționalismul (adică un spirit nou..., decontaminat de creștinismul căruia i se
demolau bisericile - vezi și scoaterea în afara legii a confesiunii greco-catolice!) .
Momentul reparatoriu s-a consumat târziu, și chiar cu scandal. În 2019, luna Mai,
la 100 de ani de la eliberarea Oradiei, și amintind de vizita lui Ferdinand în Crișana
scăpată de bolșevism, a fost repus pe soclu Regele reîntregirii, dar emoția publică
a mutării lui Mihai Viteazul de pe soclu, a cunoscut o iritare direct proporțională cu
necunoașterea adevărului, pe care nici scriptele oficiale nu s-au grăbit să-l
consemneze!
Să mai dăm un exemplu, mai recent, privind respectul românilor pentru Mihai
Viteazul și corecția făcută, în spiritul vremii de azi, a unor mari erori...
Reconfigurarea urbanistică a Bucureștiului, cu o nouă... casă a poporului, cerea
un mare bulevard al Victoriei Construcției Socialismului. În calea...modernizării au
stat și bisericile, unele plătind cu demolarea situarea în perimetrul proiectului.
Biserica ctitorită de Mihai Viteazul pe cheiul Dâmboviței s-a salvat cu ... mutarea
din amplasament. Schimbarea de macaz, de după 1989, când Dumnezeu a revenit
din exil (și a impus, pentru simetria puterilor binomului restabilit: Catedrala
Mântuirii Neamului! ) a readus în prim plan cinstirea lui Mihai Viteazul și în
componenta nelaică a simbolului. Lângă Monumentul de la Turda, în câmpul unde
a fost răpus Marele Domn, simbol al Unității, s-a ridicat o Mânăstire cu chipul ,
aidoma, celei strămutate de pe malul Dâmboviței. Ctitorită de Bartolomeu Anania (
Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului!). Mânăstirea a fost
sfințită în August 2018, ca dar, făcut centenarului unității românilor, în țara lor:
România dodoloață. Frumoasa mânăstire se arată ca un templu - timp solidificat,
unde trupul omului-simbol s-a dat pe sine pentru pomenirea unui gând al
permanenței!

Prin August, 2011, înainte de drumul programat la Turda, poetul Vasian
Mircescu mi-a încredințat niște versuri să le rostesc ca pe o rugă... tuturor
Domnitorilor răposați și prezenți în conștiința românilor, ca sfinți încă nedeclarați
(Adaug aici, lui Mihai Viteazul, pe Mircea cel Bătrân/cel Mare, pe Matei
Basarab...!): „În pace n-ai cum să mai dormi/Mărite Domn cu al tău sfat/ C-ai tăi
nedemni și snobi/Ți-au vândut țara la mezat/Ci să te scoli –rugămu-te aieve/Din
somnu-ți vrednic secular/Pe-acest pământ arid și făr de seve/Tu să ne scapi deacest calvar...” Mi-am amintit, instantaneu, de doinirea-rugăciune, a lui Eminescu,
din 1883, creată pentru inaugurarea monumentului de la Iași, a lui Ștefan cel Mare
( abia de curând urcat în rândul sfinților!) și mi-a trecut prin minte că doar
contemplația, fără acțiune și înțelegerea stării de fapt, nu ne este suficientă
mântuirii. Mi-am amintit că prin 18 August 2001, rostisem chiar la Monumentul de
la Turda o rugă ce mă inspirase și acum îi constat împlinirea:
Rugăciunea pentru... trup
Mărie! Maică vie, feciorie
Ia-ți un tricolor, peste mândra-ți iie!
Hai! Adună de-a-mpreună... huma bună,
Apele, sudori, susurând latină!
Ia-ți din sori, harnicii fiori!
Vino jertfă la soroace,
să zidim o țară-n pace!
In munți, pe șes și deal
bucium-zbucium și caval!
Toate aceste, trup de dac
fă-le mamă, un colac!
Eroic sânge, tu îți varsă
peste româneasca vatră!
Apoi, de pomenire, unde-a fost sădire,
nalță-se Mânăstire!
Ziua, noaptea, toată!, toacă să nu tacă,
inima-i română... bată!
Unirea fie!, cum Doina... promis-a,
De la Nistru, pân la Dunăre și Tisa!
Lumine Ceahlăul, ca farul din zare,
peste străbune, hotare!

Dar anul acesta 2020, cel care ne îmboldește la o nouă semnificare a simbolului
Mihai Viteazul, își cere potrivirea argumentelor dinspre lumea risipită
global.Nicicând, în ceea ce-i privește pe români, nu au trăit cu atâta intensitate
sentimentul apartenenței la un anume loc și la un anume set de valori (să le numim
identitate, dar acest cuvânt, supraexpus, parcă banalizează și duce în direcții de
înțeles aiuritoare gândurile iscate de realitatea trăirii!). Pentru România, baștina de
raportare, locul de unde ne luăm zborul în migrațiile cu întoarcere, ori definitive,
anul acesta marchează o durată CENTENARĂ, de la recunoașterea lumii mari a
persoanei sale juridice. Este anul „TRIANON 100” în care se confruntă tendințele
contrare: reafirmarea și negarea, ca o... competiție care își are taberele în nestinsă
stare de luptă, pe atâtea planuri simultane. Acasă fiind, îți întărești cetățile de
apărare, punându-le la vedere însemnele apartenenței și (re)actualizezi ordinele de
luptă, parolele, consemnele... Îți (re)scri istoria și legendele, uneori scripturile cu
geneze, în care puterile specifice își au eroii și sfinții, cu povestea lor pusă în istorii
(uneori alternative!?) și în sinaxarele cu proloagele aferente.
Procesul scrierii istoriei și al canonizării persoanelor, reale cândva, dar și cel al
extragerii realității vechi din mituri și legende, este de când lumea. Cei care pleacă
departe de casă simt nevoia ( procuparea melcului!) să o care... în spate, ca pe o
condiție organică de siguranță. Se poate observa în numele oamenilor cum locul
baștinii îi urmează, ori (la cei ce se... ascund de-o posibilă povară!) se agață de-o
baștină nouă, fugind de amprenta etnică: Olteanu, Ardeleanu, Moldoveanu,
Dobrogeanu-Gherea, Dorneanu, Tismăneanu ș.a... Uneori în amestecul Babelului
contează supranumele etniei: Olahus, Românul, Rusu, Sârbu, Grecu, Turcu,
Tătaru, Neamțu,... Numele se moștenesc, legitim, dar își primesc adăugată valoarea
trecerii prin durata verigii, uneori atribut al notorietății, alteori nota specifică lipită
caricatural, poreclă: Cel Mare, Cel Cumplit, Viteazul, Înecatul, Șchiopul,
Pribeagul, Chiorul, Lăcustă,etc. Cel plecat, cu casa în spinare, în pribegie din cauza
urgiei de acasă, pleacă cu tot avutul... Ce grijă mare avea Eneas de... penații Troiei,
să-i însămânțeze în pământul adopției! Apoi, cum să nu consemneze legenda,
adusă dovadă unei întemeieri speciale, originea zeiască a... descălecătorului și apoi,
peste timp, chiar urcarea la... cer a urmașilor, precum canonizările modernității
ofertite oamenilor remarcabili să rămână modele de urmat.
Anul acesta, lovit și de-o pandemie ce va intra în istorie, etnicitatea asociată
unei anume statalități s-a manifestat ca un instinct de conservare, parcă scăpat din
rațiunile cu legități proaspăt instituite. Imediat granițele... spiritualizate s-au
materializat și amprenta etnicității, în supra-statalitatea consacrată internațional, au
dat glas instinctului de conservare. Românii pribegiți pe aiurea, limitați în

drepturile lor, de... venetici oricum, au simțit mai asprimea unei situații grea
pentru toți. Gândul lui acasă, la iarba mai verde de acasă (ca să invocăm un
sentiment al apartenenței... , global!) este mai pregnant. Lupta cu... virusul
pandemiei a cerut un anume eroism, o mare putere de sacrificiu în slujba celorlalți.
Însemnul vitejiei în luptă la români este instituit ca „Ordinul Mihai Viteazul”. În
disputa ideilor din scena „Trianon 100”, din dezbaterea publică, inclusiv pe
platformele tehnologiei virtuale, Mihai Viteazul este personalitatea Europei vremii
lui, luptând pentru salvgardarea credinței acesteia în fața imperialismului islamic și
respectând diversitatea creștină și etnică. Acum peste patru veacuri, dădea semnul
deșteptării... urmașilor coloniști romani și substratului dacic, că una sunt și că
Unitatea lor este posibilă, când vremurile vor fi prielnice! La început de secol
XVIII disputa nu avea culoare etnică, așa cum se reprofilează lupta în secolele al
XIX-lea și al XX-lea! În anul 2020 perspectiva evaluării simbolului Mihai Viteazul
este europeană, cu redefinirea etnicității, cetățeniei și apartenenței! Milenarismul și
naționalismul rigid (mitic, ori cu istorii contrafăcute!) nu mai pot sta,valabil, ci
doar anacronic, la aceeași masă. Oricum, însă, pentru anulare, balanța tăcerii
trebuie ținută în echilibrul contrargumentelor. Până la asimilarea înnoirilor și
stingerea prejudecăților, simbolurile trebuie să-și facă funcția, ritualul trebuie să-și
slujească sfinții.
Simțirea stării de fapt este diferită între cei de acasă (aflați sub chingile celor
canonice: „cultura de porunceală” a propagandei cu vitrina oficială a
notorietății/uneori și personalității certe!) și cei plecați/ ori alungați. Între spiritul
liber, și cel cenzurat disputa este permanent în scenă. Interiorul se impune,
marginalizând pe cei plecați! Cei plecați, își asumă ca o trebuință necesară
„recucerirea adevărului despre noi”, pus în surdină, ori interzis oficial, din interior.
La spiritualizarea hotarelor și sublimul acasă se globalizează și cei risipiți se pot
nutri la periferie de bătaia inimii culturii identitare. Luăm un exemplu, circumscris
temei noastre. Prin 2006, George Roca, ardeleanul din Australia (a condus la
Sydney, revista de cultură „Spirit Românesc”!), edita la „Carpathia Press” un
studiu din al cărui...„Argument” reținem: „De când mă știu am fost interesat de
domnitorii noștri. De la Decebal la Mihai Întâiul! Aeceștia reprezintă esența
supușilor lor, sunt cei care , prin faptele de arme, de vitejie, prin intelect,
diplomație, cultură, viziune artistică, au promovat țara și au aliniat-o altor nații cu
tradiție istorică...”. Vremurile, de sub corectitudinea... politică, impun perspective
obligatorii pentru uzul didactic și public și uneori susțin (din interes partizan!)
încheieri diametral opuse. Vezi marele decalaj al expunerii între adevărul revizuit
al diasporei (să numim așa curentul celor plecați!) și numita elită interioară
angajată și plătită de porunca din scaunele puterii de acasă (putere de orice fel!).
Constatăm aici că punctele de vedere ale centrului și ale risipirii globale, privind

„materia” și „sufletul” românesc au întâlnirea în simbolurile rezistente, și cu ele se
operează simultan: centrifug (larg cuprinzător!) și centripet (permanent în căutarea
izvorului proaspăt!), ca o bătaie a inimii interioare cu chemare acasă, ca un reflux
oceanic să fie acasa peste tot pe lărgimea lumii! Mihai spirit de Arhanghel prin
cerul înalt, ne este tuturor românilor... îndemn la Unitate de neam...
August 2020

Monumentul și biserica , dedicate lui Mihai Viteazul, pe locul săvârșirii sale în
1601 (biserca, asemenea celei din București..., a fost târnosită la exact 4
veacuri, aici la Turda)

„Limba noastră românească”... o lansare amânată
În anul 2018, an centenar, amintind de Marea Unire a românilor, apărea la
editura BIBLIOSTAR din Râmnicul Vâlcea, sub egida Cercului de la Râmnic
„România-Grădina Maicii Domnului”, prin truda lui Matei Călin, cartea „Limba
noastră românească”. Intenția autorului este precizată dintr-un început : „cu prilejul
sărbătoririi, totodată, a împlinirii 15 ani de la constituirea Cercului (2001-2016)”.
Cartea, prin conținutul ei tematic, s-a vrut consonantă obiectivelor declarate public
ale Cercului, al cărui membru este autorul, dar și o atragere de atenție în anul
marelui centenar asupra unei atitudini angajate dintr-un voluntariat exemplar și
neostentativ. În naturalitatea funcționării acestui grup informal se reprimă afișarea
de sine și un eveniment pro domo,- când țara, neamul, marile personalități ale
Unirii trebuiau să fie în prim plan!- adică lansarea publică a cărții, nu se cădea
făcută în acest context. Iată-ne, amânând, sine die lansarea și căutând momentul în
care mesajul interior al cărții să-și facă menirea. Cartea fiind un adevărat omagiu

adus Limbii Române, poeților și oamenilor de cultură, cu toții trudind în slujba
culturii neamului românesc, putea să fie lansată în 2019, în ziua din calendar
declarată sărbătoare națională a Limbii Române – 31 august !-, însă lucrurile nu sau sincronizat oportun. Cercul informal, și impicit autorul rămâneau datori cu
unele precizări, dar și cu mulțumirile publice pentru cei veniți alături de Matei
Călin (cel care a rânduit materialul conținutului și are partea cea mai consistentă!),
așa că ne-am programat evenimentul în 2020, în August, de ziua Limbii Române,
din calendarul sărbătorilor asumate instituțional .
Din motive de ... pandemie „Covid 19” și în respectul normelor impuse, iată-ne
obligați să substituim evenimentul programat, cu acest înscris! Vom consemna
deasemenea în bilanțul anual (v. Buletin 2020, al Cercului RGMD!) despre această
apariție editorială.
Cercul mulțumește autorului Matei Călin pentru răbdarea și îndelunga
așteptare a recunoașterii publice a eforturilor sale deosebite, atât de mult amânate,
pentru realizarea cărții „Limba noastră românească”, dar acolo unde mesajul poartă
amprenta individuală, specifică și neconsonantă liniei proprii a ansamblului, facem
precizările cuvenite, respectând desigur punctele de vedere în opoziție.
Cartea debutează cu niște emblematici invitați de onoare, dintre duhurile celor
plecați, ori aflați ..., trup și suflet, în lupta pe scena vieții:
- Mihai Eminescu (prezent și pe Coperta I ,cu pana, dar și cu o sugestie, deloc
întâmplătoare, a unui dacism provocator, prin Sarmizegetusa Regia!) este o
prezență a permanenței sale în modernitatea limbii și expresia dorinței pentru
un falnic viitor, al dulcei Românii. Cu vorbele lui, cu cele oferite de autor
pentru el, Eminescu respiră prin cel contaminat de prea dulce, o autoritate
inhibantă pentru atâția alți slujitori care nu se pot observa de prea lumina
geniului;
- George Mirea – cel plecat de foarte curând în eternitate, să se alăture
firmamentului unde se află și ... luceafărul, slujit pe undele Radio România!- a
fost invitat special de autor pentru că acesta a adus Odă Limbii Române în
câteva mii de emisiuni la radio și a slujit ca nimeni altul în altarul Limbii
Române. Ne este prezentat, special, printr-o reușită biografie, de omul de
cultură (filolog, arhivist, forumist, critic...) prof. dr. Ion Soare, el însuși un
remarcabil slujitor al Culturii Române (vezi și bijuteriile, „casete”, cu cele...
esențiale, editate cu Emil Catrinoiu, la editura Fortuna !). Ion Soare îl declară
pe George Mirea, încă în timpul vieții: Un cetățean de onoare al României!
Subscriem întru totul și le mulțumim amândurora!;
- Pr. dr. Constantin Mănescu ne readuce în memorie prin „ Cuvente den bătrâni”
pe B.P. Hasdeu, eruditul care s-a dumirit la ceasul nevoii nu doar asupra
istoriei noastre vechi, dar și asupra graiului său: „Limba unui popor se

confundă și se identifică cu naționalitatea lui, cu memoria părinților, cu
leagănul, cu mama”. Mai subliniază părintele Mănescu contribuția marelui
savant Hasdeu: „... este creatorul filologiei la noi în înțelesul savant al
cuvântului...”. Mulțumim părinte și pentru multe alte deslușiri necesare în
spațiul public, unde cercetarea se împuținează, uitarea se instalează și lucruri
importante pentru cunoașterea de sine, devin inoperante!
Poemele dedicate Limbii Române de Matei Călin (partea cea mai mare a
lucrării) sunt introduse la... „hotarul dintre anotimpuri” (83 de ani! s.n), prin
răspunsurile poetice la înterebarea: „Cine sunt?”, căreia i se dau peste 25 de
răspunsuri. Titlurile poemelor deconspiră mesajul (acesta fiind scopul lor și nu
estetica artei pentru artă, specifică poeților prin excelență, dedicați special artei
poetice!) și reperele de autentificare, specific românești, dar cu proiecție în
universalitate: „Coloana Infinită” („... versul tău curge fluid peste lume...”); „Ai
fost și ești...”, vorbind despre permanența Eminescu ( „... prin lume ai slujit doar
pentru lume...”); „Cât pot” („...zidind cuvinte, speranțe și lumină...”). Poeții și
scriitorii își primesc omagiul pentru slujirea limbii: „Dintre toți”, „Poetul”, „Și
totuși”, „Testamentul poetului” ș.a. Dedicațiile, adevărate ode Limbii Române
slăvesc („slavă gintei latine...”), definesc (v. „Înțelesul limbii” – limba este
supremul țării poem!; graiul și limba noastră înseamnă nație!), constată
procesualitatea devenirii (În oralitatea limbii noastre dacă/s-a implantat latina o
devadă...).
Limba este un martor al vieții pe cale ce îndeamnă la redescoperirea genezei
și a pașilor înnobilării continue, de la daci, la românii de azi, trecând prin
apostolii, ca niște albine, zidind fagurele de miere. Aici, autorul Matei Călin
alunecă pe terenul necanonic al ideilor... prea daciste, ori în excesul, care orbește,
de prea Eminescu... Ne facem, cu onestitate datoria de-a constata excesul și
supraexpunerea! Vezi distihul din poemul „Forța Cuvântului”: „Doar Eminescu,
îmblânzitorul stihului din cuvinte/Ține cumpăna veșniciei, șoptindu-ne cuvinte!”,
care anulează, printr-o sentință, contribuția atâtor truditori, adică pe toți cei care
au „scris o limbă” (cum chiar Eminescu îi observase!). Să amintim, în trecere,
niște repere de netăgăduit: Lucian Blaga (Limba nu e vorba ce o faci/Singura
limbă, limba ta deplină,/Stăpână peste taine și lumnină,/e-aceea-n care ști să
taci...) ; Tudor Arghezii – potrivind... cuvintele, Nichita Stănescu-vorbind despre
patria limbii, ori acel martir, Alexei Mateevici cu superbul său imn „Limba
noastră”, lăsat ca un cânt de lebădă murindă, să ne fie limba spiritul viu al
dăinuirii, dincolo de substanța noastră perisabilă. Apoi chiar poetul nostru, Matei
Călin se arată cuvânt și dragoste, adăugată limbii noastre ... ca un fagure de
miere, expresia folosind-o în multe locuri, spre mai îndulcirea mesajului.

În ceea ce privește poziționarea partizană în curentul necanonic al dacismului, în
legătura cu geneza și devenirea limbii române moderne, unele mesaje ale
poemelor se pun în conflict, deși respiră adevărul privat al autorului, același
autor! Poetul, devenind istoric, scapă calul în iureșul cavaleriei care-l ia în
devălmășia... curentului. Timpul este luat prizonier și este obligat să-și
mărturisească un anume adevăr, iar prizonierii îi vor scrie la cerere epopeea
eroică, uneori legenda și mitul, care sublimează adevărul în tainele zăvorâte
subtil! Din dragoste, sublimul ridică în cer, apoteotic... obiectul adorației. Iubirea
de țară, pământ sfințit de graiul moștenit... au nevoie de cântul sincer eliberat de
patimile demult consumate, trăitoare ale unei anumite clipe – devenită anacronică
și... bine lămurită de procesul care și-a produs efectul!- ca o rugă și testament, să
fie zestre nouă de înțeles pentru cei ce ne urmează. Poetul inspirat de un Duh Înalt
(Lui i se adresează rugăciunile și El... dă inspirația!), vorbind taina Limbii
Române – aceea care știe mai multe despre noi, decât cunoaștem noi despre ea!
după constatarea filosofului-, este cel ce se rostește, fără părtinire și în onestitatea
adevărului omenește posibil.
Să dăm slavă Lui Dumnezeu, Cel tăiniut în Cuvânt și să-I urăm Limbii
Române: prospețime și să aibă parte de slujitori devotați în altarele ființării ei! La
mulți ani și ție, cântărețul de bine din cercul nostru, rotindu-se prin patria ca o
grădină a Limbii Române!
Lider cerc/M.Sp – August, 2020

„Voineasa 500” – căutând Obârșile!
Anul 2020, al Lotrului, venind dinspre obârșii înalte și cu adânciri limpezi, va
fi amintit oamenilor, sălășluiți mai jos de semețele lui cataracte, că un Voyna,
poate Voinea, voinic-voinegel, își va fi ostoit setea din apa lui cea vie, iar cele
hărăzite (nectar al zeilor fiind!) acestui elixir se vor fi arătat, să se împlinească
porunca: „ Cine bea apă din Lotru/rămâne al lui cu totul!”. Dovada ne este dată de
atâtea nume omenești, fixate în locuri anume de trecere ale oamenilor, cum au fost
legendarii: Voinea, Ciungu, Mălai, Pascu, Breazu etc. Ieșind din legenda,
vorbitoare în dodii cu subînțeles, și urmărind răbojul din calendarul istoriei, cea
care își asumă în documente trecerea oamenilor, observăm ridicarea ceții de pe
legende, colinde și alte manifestări de odinioară ale vieții locurilor. Cuvântul pus în
Hrisoave, atestând voința stăpânului îndrituit, are puterea dăinuirii! Așa va fi fost
acum 500 de ani, când un Domnitor, urcat de curând în cerul sfinților, Neagoe
Basarab (1512-1521), va fi dat memoriei urmașilor, în 9 iunie 1520, actul de
hotărnicie cu principele Ioan Zapolia (1510-1526 principe al Transilvaniei, vasal al
coroanei Ungariei/1526-1540 Voievod al Transilvaniei și pseudo-rege al Ungariei
învinsă de turci, la Mohacs, în 1526!), asupra moșiilor politice (locuite de frații,
creștini cu toții!): Ungrovlahia și Transilvania.
Iată o datorie de împlinit! La sorocul celor 500 de ani de la atestare, localitatea
Voineasa, trebuia să-și reamintească ivirea și trecerea prin istorie, ca pe un dat al

firii omenești, prvind iubirea strămoșilor, moșilor într-un rost al continuității. Dar
în calea cursului unei curgeri, când limpezi, când turbulente mai vin zăgazuri
neprevăzute, pentru o vreme, parcă să rupă firul ariadnic prin labirintul cu...
minotaur. Anul 2020 a adus o potopire... pandemică și a amânat data unei sărbători
așteptate și riguros pregătite. Dar marilor obstacole li se găsesc soluțile ocolitoare.
Nu va fi fost 9 iunie, dar cine se putea opune lui 15 august, 2020?, o zi cu însemne
speciale, în toate calendarele și pilduitoare pentru pământul românesc, și el o
Grădină a Maicii Domnului!
Semnificăm aici, un eveniment reușit, prin câteva constatări, ca martor ocular,
venit special și fără a nega niște așteptări, legitimate de-o afecțiune specială.
Evenimentul, din 14-15 August, 2020, din fața Hotelului „Lotru” Voineasa, a fost
o întâlnire a generațiilor; istoria scrisă, tradiția - venind pe calea ei subtilă!-,
susținute de generația care predă ștefeta, s-au întâlnit cu tehnologia viitorului - a
imaginii, a trăirii în timp real, aproape în ubicuitate!-, a lumii largi a celor ce
privesc perspectiva cu soluții proaspete, în slujba continuității. Am fost martorii
unui... moment al ștafetei, în care generațile trăiau consensul și își expuneau
„programul”. Au fost acolo „oficialii”, adică cei îndrituiți în moda instituționalcanonică a timpului cu reglementări și obligații impuse „democratic”, dar și ongiștii care simt realitatea altfel, într-un fel anticipativ, proactiv și numim aici tinerii
care și-au luat ca obiectiv intenția bună :„Descoperă Voineasa”. Consensul între
generații era evident: se privea înspre trecutul consumat prin... tehnologia
viitorului. Evenimentul, anunțat pe platformele de comunicare on line, cu mult
înainte de-a începe, și semnificat provocator, să se impună prin câștigarea
interesului fiecăruia și nu prin obligația participării..., musai! Despre cele multe de
acolo se va mai vorbi; s-a mai scris, iar comunicarea la distanță va fi transmis deja,
în eter, atâtea mărturii, așa că vom insista aici doar asupra lansării unei cărți (în
cadru evenimentului s-au lansat trei titluri!), care vorbește altfel despre ... obârșii!
Preotul Nicolae Moga, lotrean din Mălaia, slujitor în parohiile din Loviștea,
Consilier Cultural al Eparhiei Râmnicului, un erudit cercetător și autor a
nenumărate cărți (acum paroh în localitatea de domiciliu, Voineasa!), împreună cu
fiica sa (născută în Voineasa!) Prof. Maria Magdalena Budeanu (iată doi autori, ai
unui lucru frumos, într-o continuitate a generaților!) vor oferi la marea sărbătoare
un dar: „Din Obârșia Voinesei”, Editura ROTIPO, Iași, 2020. Cartea are un
subtitlu edificator , privind conținutul și omagierea momentului: „Culegerea de
folclor din Voineasa-Vâlcea 500 de ani de atestare documentară a Comunei
Voineasa (09 iunie 1520-09 iunie 2020)”. Titlul dă sugestia izvorârii spiritului
trăirii Voinesei, dintr-o OBÂRȘIE, care și-a transmis în timp curgerea cu oralitatea
vie și ocupațiile prielnice reliefului amprentat mioritic, inconfundabil. Izvorâre din
cerul cu lărgimea respirației pastorale a Mărginimii Sibiului (Ungurenească), a

Loviștei, a Olteniei de Sub Munte, a Hațegului, a Văii Jiului, etc., cuvântul s-a
pogorât în graiul românesc doinit, ori în imnul sărbătoresc al Colindei, slăvind
creștinește, epopeic, divinitatea, prin omul/ împământenit :persoană, în concretul
trăirii locului. El, omul locului, in actu, este ușor de identificat cu omul
păstrător/culegător și participant la ritualul de primenire al colindei, de exemplu.
Cartea este un dar, din dar! care aduce la fiecare editare o valoare adăugată. La
ceea ce mai înainte specialiștii (personalități ale culturii române, ridicate din aceste
locuri, precum Constantin Mohanu și Ion Piloiu din Loviștea; Vartolomei Todeci
din Vaideeni!) au adunat din Voineasa, autorii au adăugat, după o vreme, de la
oamenii de azi forma de transmitere a vechiului și încă memoria, la zi, a ceea ce
vine de departe. Amintim aici că o formă instituționalizată –bună în intenția
propagandei cu... cămine culturale!- a păstrării unui folclor laicizat/patriotard, a
transmis cuvintele cheie care puteau vedea dincolo de propagande: Ansamblul de
promovare a folclorului local :„ La Obârșia Lotrului” , care își arată chipul și în
albumul cărții, ori chiar pe Coperta I, în fața statuii lui Ștefan cel Mare, la
Chișinău. Prezența acestui ansamblu în agenda folclorică națională este confirmată,
în album, de prezența Marioarei Murărescu (inițiatoarea emisiunii TVR: „Tezaur
Folcloric” și a coregrafei Maria Constantinescu), iar fotografiile cu ansamblul
plecat peste hotare, arată bucuria oamenilor locului de-a arăta și portul, ilustrat de
fotografiile, mai vechi de 100 de ani, ale albumului.
Remarcăm numele atâtor oameni, contemporanii noștri, cuprinși în lista
culegătorilor de nestemate, care atestă în marele arbore genealogic numele, de
multă vreme însămânțate și confirmă lărgimea extinsă a românescului, ce nu poate
fi îngrădit de hotărnicirile frățești, apoi glosarul unor cuvinte reținute de colinde
din limba neoșă a vechimii. Suntem consonanți concluziilor autorilor, formulate în
„cuvânt înainte”: și...„folclorul susține ideea de continuitate a voineșarilor pe
aceste locuri din cele mai vechi timpuri, constituind un fundament de bază (sic!) al
culturii moderne. Ba mai mult decât atât, poate fi considerat cartea de identitate a
voineșarilor, care trebuie menținută și continuată.” Despre menirea cărții,
subscriem deasemenea autorilor: „Cartea are rolul și forța de a readuce în
actualitatea noastră grăbită, confuză și tot mai laică, obiceiurile și tradițiile și de a
populariza această bogăție spirituală a voineșarilor”. Scrisă cu modestie și mare
dragoste de oameni și locuri, cartea oferită nouă dar, la o zi mare, de Nicolae Moga
și Magdalena Budeanu-Moga să o primim cu bucurie și respect.
Mulțumim și suntem recunoscători autorilor și îndemnăm cercetătorii și pe toți
lotrenii, loviștenii, ungurenii să nu ocolească truda acestui... dar, din dar, vorbind
despre omeneștile obârșii ale românilor, trăind pe plaiuri botezate, cu numele lor
de demult.

Voineasa „500”
Oamenii s-au statornicit în relieful unei patrii, și-au marcat locul locuirii - ca pe
o baștină de care s-au legat sufletește, i-au dat numele, apoi, generații după
generații și-au dus traiul dând locului povestea lui, uneori rafinată în legendă, să
vorbească peste timpul uitării de o naștere specială, pe care s-o numim
obârșie/geneză a localității. Cum s-au petrecut lucrurile pentru Voineasa?, cea
sălășluită pe Valea Lotrului, între munții cu pășuni pentru mioare și la adăpostul
unor cumpene de ape, numai bune de hotare, față de alte interese megieșe, putem
doar bănui. Legendele apariției satelor de pe Valea Lotrului atestă doar marea
vechime și uneori imaginația populară, de-o bogăție și o frumusețe vorbindu-ne, pe
filonul oralității, despre mândria și o iubire a celor deveniți moșneni legitimați,
prin moșii și stămoșii puși de sămânță. În cronica istoriei generale, în toponimia cu
altă memorie a numelor, ne apar indicii pe care iscusința cercetătorilor exersați
descifrărilor pot restabili izvoarele îndepărtate.
În 1520, doi administrator de țări, în care trăiau oameni înrudiți etnic și prin
îndeletnicire (ungurenii spațiului pastoral!): Neagoe Basarab (Domnitorul
Ungrovlahiei) și Ioan Zapolia (Principele Transilvaniei) își cuprind într-un hrisov
hotărnicia pentru buna înțelegere între frați. Atunci, în 9 iunie 1520, boierii valahi
și nemeșii ardeleni – care își cunoșteau interesele – numesc cu reperele munților și
locurilor, pe numele lor, hotarul luat apoi ca referință valabilă de veacurile
următoare. Deși locuirea este cu mult mai veche, un document de arhivă care să

ateste –scripta manent!- nu explicita cu… sigiliu juridic începutul, administratorii
de azi au hotărât să marcheze acest reper de cinci ori secular pornind de la hrisovul
acesta.
Se apropia Anul 2020-an reper al atestării, și Voineasa pregătea o mare și
foarte rotundă aniversare. Luna iunie, într-o agendă a evenimentelor, era îndrituită
să găzduiască un mare eveniment pe care istoria localității să-l consemneze în
răbojul ei. Se proiectaseră acțiuni diverse și se acționa pentru realizarea lor:
expoziții trimestriale diverse, editări și lansări de carte, o campanie în presa
culturală -scrisă și on line!- (de prezentare a localității Voineasa și a evenimentului
aniversar!), colocvii, simpozioane ș.a., dar pandemia cu obligația distanțării sociale
care ne impunea izolarea și distanțarea fizică, înterzicerea întâlnirilor în spații
închise, a determinat regândirea și adaptarea evenimentelor la acțiunile posibile,
dar și amânarea unor acțiuni până la o starea de… normalitate viitore.
În perioada 14-15 August, 2020 și cu prilejul sărbătorii de Sfânta Maria Mare,
anunțată din vreme, s-a organizat în aer liber, cu stricta distanțare fizică și
respectarea regulilor impuse de …„starea de alertă”: Aniversarea VOINEASA
500. Primăria, Consiliul local și asociația tinerilor „Descoperă Voineasa” au
organizat, impecabil, un eveniment remarcabil. Evenimentul a avut toate
ingredientele necesare pentru a rămâne în memoria oamenilor, mai altfel decât
obișnuitele chermeze publice cu adresabilitate stomacului și vorbăriei
propagandistice… de clacă. Au vorbit imaginile unei inspirate expoziții foto care
dădea și povestea unor momente speciale din istoria Voinesei, precum: trecerea lui
Eminescu prin 1866 prin Voineasa; vizita prințului Ferdinand (viitorul Rege al
României) din 1898; trecerea „vânătorului” Mihail Sadoveanu; despre
îndeletnicirile zonei cu: oierit, minerit, plutărit, hidroenergetică, turism; despre
marile evenimente naționale și internaționale cultural-științifice și sportive
ocazionate (Omul și muntele, Ștafeta munților, Olimpiade și concursuri de șah,
Festivaluri folclorice, Lire carpatine ș.a). O triplă lansare de carte (despre care vom
relata în altă parte!) îngrijită de pr. Nicolae Moga, din care două titluri fac trimitere
direct, la … Voineasa 500. Evenimentul s-a distanțat inspirit de culorile politice,
primarul Năstăsescu Gabriel, cu însemnul autorității în exercițiu, i-a chemat alături
pe foștii primari: Gheorghe Dobrin, Gheorghe Dulcea, Gheorghe Stanciu și a
invocat pe Comșa Ion (plecat de curând în eternitate!). Diplomele de excelență și
medaliile au arătat recunoștința Consiliului Local Voineasa pentru oameni ( și
activități în slujba localității!) de acum și din… vreme, precum (să numim câțiva
doar!): Gheorghe Ploaie, Gelu Efrim, Gheorghe Sporiș, Mircea Cavadia, Petre
Dinulică etc. Discuțile prilejuite de lansările de carte - în preajma celor ce au
realizat monografii ale localității: Petria Dobrin, Gheorghe Stanciu, Nicolae
Moga!- au născut promisiunea unei actualizări a acesteia în coordonarea tinerilor
de la Asociația „Descoperă Voineasa”, făcută cu bucurie de Laurențiu Horia

Brănescu, în numele neobosiților tineri – suflete mari ale acestui eveniment. În
serile cu amurgul necesar și răcoarea așteptată a unei veri toride, s-au făcut
proiecții de filme românești alese inspirit. La trecutul mare… Voineasa are un
mare viitor! El se întrevede în inspirația acestor tineri minunați venind acasă din
țara cea mare în locul obârșiei lor, mereu respirată cu dor și mereu invitație celor
mulți să redescopere Voineasa. Credem că vremurile prielnice vor recupera și
omagiul ansamblului folkloric „La Obârșia Lotrului”, alături de cel al Clubului de
Turism Montan Ecologic „Lotru” și amânatul simpozion , despre istoria locului și
reeditarea actualizată a Monografiei Voineasa își va găsi sorocul.
Aducem aici, alături de alte canale media naționale, pe care au fost prezenți
tinerii de la „Descoperă Voineasa”, salutul nostru, al Intol Press, ca o voce
autorizată a… Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România: La mulți ani,
Voineasa!

Organizatorii aniversării „Voineasa 500” au fost Primăria și Consiliul Local și
asociația „Descoperă Voineasa”/ Cercul a fost implicat media, prin INTOL
PRESS

La obârșie, la izvor/ niciun drum nu se întoarce/decât în chip de dor!
Lucian Blaga
La Obârșii, la izvoarele Lotrului
Anno domini, 2020, este un reper în atestarea documentară a localității
Voineasa, aflată pe valea Lotrului, cu pomenirea ei în cancelariile domnești, de 500
de ani. Atrasă fiindu-ne atenția de eveniment, drumul înapoi, în amintirea trecerii
prin Voineasa, ne-a fost, deopotrivă, bucurie, nostalgie, urme de răni necicatrizate
și mult dor. Aici dăm… iar și iară, credit poetului care adaugă fericit, privind
întoarcerea în sine la izvorul propriilor amintiri (v.Drumul tău nu e-n afară,/căile-s
în tine însuți…): „Tâlcul drumului e Dorul/tâlcul zărilor e Norul, ducăușul,
călătorul!...”. Plăcută ne este reîntoarcerea, în cele ce ne-au fost prelnice, rană
deschisă este așteptarea neîmplinită, nostalgie pură amintirea trecerii (cu reveniri
periodice!) prin Voineasa, acest loc al unui început ca o… obârșie. Iată-ne în
situația să definim acest cuvânt cheie, foarte des în dicționarul curent al
lotreanului, în legătură cu… începutul Lotrului, năvalnicul râu de munte. În
dicționarul consultat (vezi. Al. Popescu-Mihăiești, OMONIMIA, Ed. Discipol,
București, 2000, p.205), cuvântul „Obârșie” primește, omonimic, sensurile: „1.
Punct de plecare, început, origine; 2. (reg.) bucată de pământ moștenit din tată în
fiu, țarină, glie”. Am constatat ușor că revenirile la Voineasa înseamnă o întoarcere
către un început de drum, unul personal, care se sincroniza chiar cu un nou început
al localității, într-ale hidro-energeticii și turismului.
Obârșia Lotrului este un loc de întâlnire al apelor/pâraie, curgând în nume
propriu fiecare, să nască, mai mare, un râu emblematic: Lotru. Aici este punctul de
confluență (împreunarea curgerilor!) al emisarilor veniți dinspre trei puncte
cardinale, să dea numele cel nou celui ce va urma calea … răsăritului. La Obârșia
Lotrului se împreună: Câlcescu, care coboară din ochii albaștrii, cu gene de cetini
sub cerul înalt, dinspre Sud; Cibanul, ca un păstor jian cu prinosul de ape al
culmilor apusene; Pravățul, cu rostogolirea dinspre nordul hotărnicit pe cumpăna
de ape cu frumoasa vale a …Sebeșului. Aici, la Obârșie, Lotrul devine tumult fluid
întreit, iute curgător, al norilor prelinși din ceruri, când lacrimi torențiale, când
stele de argint. Unduirea printre maluri mărginite de brădet și peste toplițele
ocrotitoare peștilor, dinspre locul împreunării și marea liniștire de ape din Vidra,
este, cum nu a fost mai demult, foarte scurtă. Între Obârșia Lotrului – locul care
consacră numele râului!- și marea acumulare cu rost energetic, Vidra, se consumă
acum durata naturală a râului. De aici, mai departe, ceea ce natura durase în
milioane de ani, homo faber a transformat demiurgic/prometeic starea lui
existențială, venind pentru viitoarea mitologie cu o nouă epopee, din eroismul
omenesc.

Cuvântul „Obârșie”, conform cu semnificarea dată lui de amintitul dicționar, în
ceea ce privește trimiterea la Obârșia Lotrului, nu se referă la începutul curgerii
râului, ci doar la momentul primirii numelui de botez! Locul fixat în geografie, ca
punct de obârșie, de început, nu se referă la apele în curgere, încă din amonte. Ceea
ce are un început nou, numind o unire de ape este cuvântul Lotru. Locul îi atestă o
naștere stihială ca împreunare a punctelor cardinale, iar apoi noua curgere, cu
matcă proprie, îl identifică, personalizat, prin viața-I proprie (durată a curgerii între
repere fixate…, cu reveniri, prin taina reîntoarcerilor la obârșii!). Locul pe unde
undele/udele s-au unduit spre aval (de aceea …vale!) s-a numit, încrustat în mintea
oamenilor și marcat în hărțile geografiei: Valea Lotrului. Iată cum apele, la Obârșie
și-au primit numele, pe care l-au scris într-o matcă, cu atâtea șerpuiri printre creste,
deturnări prin subterane, zăgăzuiri uriașe, retrasând curgeri.Iată cum! oamenii
locului, ori cei vremuiți în duratele cu erupții ale avântului creator, au dobândit
înnobilarea de lotreni. Aici, cei ce și-au dobândit începutul unui rost major, își
identifică obârșia. Aici se vădește ușor recunoașterea faptului (tot cu ajutorul
poetului!), că omul ajuns la un bilanț este…„măsura unui drum împlinit” și tot aici
simte datoria să cinstească, cumva, moștenirea primită, fie și numai cu o revenire
cu gândul/dor spre acele… obârșii.
Întoarcerea la obârșii, la izvoare ține de-o legitate de dincolo de rațiunea
omenească ce mână voința să-și onoreze anumite datorii. Fenomenul întoarcerii la
începutul ființării în natură, este ușor de observat și chiar minunează lumea celor
ce cuvântă. Credem că din acel abis al nostru, insondabil (că a-L vedea pe
Dumnezeu nu ne este posibil!) pornește imboldul reîntoarcerii la anumite…
începuturi. Observăm în anumite biografii că între momentele și locul ivirii și al
plecării, ceasornicul își potrivește mersul unui cerc aproape închis (v. Lucian
Blaga, Lancrăm-Lancrăm; 9 mai 1895-6 mai 1961!). Urcăm fiecare într-un amurg
întârziat precum sturionii - locuitorii prea largului ocean (o lume în sine!)-, pe
cărările gândului, prin labirintul cu întoarcere al celor memorate și care se arată
pâlpâiri de vis și clocot de demult. Acolo unde ne-am dedat curgerii, într-un anume
fel de lumină/lume, ieșind izvorâre în zorii acelei dimineți, acolo vom închide
cercul/cerul la asfințit. Am învățat că apa, viață în sine, își are propriul cerc în
natură: izvorește din adâncuri de taină; se așează într-o matcă să-și curgă durata
prin spațiu; își liniștește tumultul în oglindiri statice; se înalță la ceruri să fie duh
norilor; se pogoară apoi înnoitoare pentru ascunsele izvoare!. Cercul se închide
prin ape! Așa fac peștii aceia care se întorc la locul ivirii lor, după mii de km. și o
viață petrecută în marel ocean, să-și depună icrele unei noi generații și apoi să se
dea… repaosului. Cercul se închide prin aer! cum fac rândunelele care se întorc la
aceleași streșini de unde au ieșit din ouă, datoare să pună altele vieți în cuibul
obârșie. Focul arde prea uscăciunea să facă loc împrimăvărărilor… Tainice sunt

întoarcerile în cele trăite și inefabile, minunate, cele inspirate de abisul nostrul în
pururea veghe, ca un înger păzitor!
Gândul nostru, cu întoarceri la Obârșii caută împrospătările pentru mai departe,
prin noii mesageri, a ceea ce trebuie să dăinuiască. Cui anume i-a trecut prin
minte? Și cum au reușit să dea numele Ansamblului focloric al Voinesei: „La
Obârșia Lotrului”! ? Să fi fost, profesoara Nina Florescu? Primarul Ion Comșa?
Ceea ce știm azi este că ansamblul există, tocmai să păstreze din obârșii
îndepărtate: portul, obiceiurile, în timp ce posibilii inițiatori sunt plecați în…
adâncuri. Sunt multe gândurile celor ce și-au descoperit în Voineasa…
începuturile, care le-au marcat viața. Miile de coloniști ai marelui șantier
hidroenergetic al Lotrului; pionierii unui turism sindicalizat în noile stațiuni
Voineasa și Puru; forestierii marilor întinderi de păduri; minerii minei de mică
(unicat în peisajul românesc!) de la.. Cataractele etc. Au rămas în peisaj nume de
oameni emblematici, veniți de departe, să asiste școala (pe vremuri Liceu!),
idustria locală (v.Atelierele „Capra foii”, cu Fabrica de… oxigen) : Nicolae
Domnescu, Gheorghe Ploaie, Gheorghe Cocoș, Virgil Florescu, Traian Cartacai,
… Vieți, treceri personalizate, în marea trecere a Voinesei! Această trecere, despre
care filosoful Vasile Conta (v. teoria ondulației universale!) ne atrăgea atenția,
este o durată anume a existenței: „Toate corpurile sunt trecătoare de aceea parcurg
o undă în existența lor”. Să remarcăm faptul că unda fiecăruia s-a adăugat curgerii
de-a împreună, cu amprenta sa, anume. Cronica fiecărei treceri are acel ceva
comun, repetabil tuturor, ca un lucru legiuit tainic, lucrând prin sine. Credem că
intrat fiind în cercul (cerul) de cuprindere al obârșiei (ca o mamă/mumă) vorbești
în legea maternității, a cetățeniei de adopție și te împlinești cu cele ce …respiri și
te nutrești. Deprinzi sentimentul ființării cercului de cuprindere (v. Constantin
Noica, „sentimentul românesc al ființei”) care își are propria vibrație, propria undă.
Aici cuvântul natalitate se apropie foarte bine de obârșie, alteori locul unde îți
găsești rostul îți devine a doua patrie… Chiar găsindu-ți locul, pe drumul de
împlinit, întoarcerea în lumea stihiilor obârșiei este legiuită și ceasul care măsoară
durata închide cu ultima bătaie a inimii cercul, la poarta obârșiei! În cerc, precum
în horă, trăiești învârtind jocul. Întoarcerea cu gândul la vremea începutului,
precum o rememorare a edenului copilăriei, poate fi acel drum spre izvoarele când
abia învățam pașii jocului. Copilul din noi, din fiecare, dedat jocului o viață, ne ia
permanent de mână spre grădina începutului… Târziu, în amurg, topit în nostalgia
bunicului… chemarea devine irezistibilă. Gândul se întoarce, în chip de dor, cele
trăite cândva aievea devin povești, legende, mituri și minunări pentru cei se vor ivi
unde înnoite altor durate…

Urăm VOINESEI să-și recapete înflorirea stațiunii, ca în vremea muncii
titanice întru zidirea AMENAJĂRII „LOTRU” și să - și depășească
abrambureala sindicalizării, aservite politic!

După douăzeci de ani, Adrian Șuiu, același OM de ispravă!

Să tot fie douăzeci de ani, împliniți, de la prima noastră întâlnire! În vara lui
1997, făcusem cărare pe la Arhivele Statului/ Direcția Județeană-Vâlcea. Fusesem
îmboldit, dinspre mai multe părți, să depășesc publicistul din presa locală și
regională și să scot la vedere niște cărți. Făcător de minuni editoriale trecea atunci,
prin peisajul Râmnicului, profesorul Ion Soare, care ostenea pe la Arhive. Ostenea

din greu pentru că lucra, demult, la un doctorat cu un conducător pretențios și
prestigios, cum era academicianul Mihăilă. Slaviști remarcabili, scormonitori în
scrierea veche și cercetători ai istoriei noastre vechi, amândoi mă interesau. La
domnul profesor Ion Soare voi fi ajuns, îndemnat fiind de preotul Dumitru Bălașa,
căruia îi voi fi devenit, tot printr-o intermediere benefică, ucenic. Era trecut de
Sânzâiene, la începutul lunii iulie când, trecând pe la Tică Andronie, un prieten
mai vechi - tocmai director acum la arhive!-, mi-am învins reținerea de-a scrie
carte și am urmat sfatul părintelui Bălașa. L-am vizitat pe profesorul slavist, de
atunci de nenumărate ori, să ne putem antrena în multe dialoguri, mai mereu
polemice, pe o varietate de teme, interlocutorul meu fiind un enciclopedist
redutabil. Polemică exista, între preotul dacist (și medievist recunoscut!) și omul de
la arhive, dar respectul reciproc pe care și-l purtau m-a adus pe mine, pentru un
sfat, la Ion Soare. Așa am pus la cale patru cărți, care au apărut la cumpăna dintre
anii 1997 și 1998. Ion Soare consilier editorial, iar ucenicul vrăjitor va fi fost
Adrian Șuiu. Era un ucenic special, lucrător tânăr, la editura ALMAROM, din
Râmnicu Vâlcea, deținută de tandemul Sztoika-Marinescu. Tehnologia modernă,
cu mai mult lipici la tânăra generație, se introducea și în edituri, iar tânărul Adrian
se va fi remarcat drept un pionier, rapid afirmat și cunoscut de cei preocupați.
Sarcina de-a realiza copertele cărților, a primelor cărți, și-a asumat-o Adrian Șuiu.
Numele lui, ca o amprentă a primei noastre intersecții, este dovada de acum două
decenii, înscrisă pe cartea mea de debut : Amprente în marmura istoriei. Plecând
de la o fotografie veche cu harta României Mari , tânărul nostru grafician și…
informatician, va fi da sugestia inspirată unui conținut… Cunoscându-mi tematica
și intenția mesajelor, mi-am dat seama, imediat, că suntem pe aceeași lungime de
undă. Profesorul îmi îndrumase începutul și îmi va fi dat în ajutor, pe ucenicul
vrăjitor! Au trecut douăzeci de ani și prețuirea noastră, pentru ucenicul de atunci,
om cu un caracter puternic, a sporit pentru meșterul pe cont propriu, cu religia
specială a lucrului bine făcut. Toate cărțile noastre, editate de ALMAROM l-au
avut grafician pe Adrian Șuiu. Pentru Miracole o turmă, venind prin ceață și o
tânără băciță, în port ungurenesc, citesc apriori textul. Provocarea tâlcului, indusă
de un Sfinx și o… gânditoare, cu ridurile timpului în priviri, te ia de mână. Apoi
am stigat, împreună, din… pustiu, am scos din ascundere Crăciunul și am ilustrat
trecerea Paștelui.

Prin anul 1999, când ne-am propus, împreună cu fratele Nicolae, să promovăm
Spiritul civic, Adrian Șuiu se afla … la casa lui. Își luase soarta în mâini și
înfințase editura ADRIANSO. Nu am ezitat și l-am urmat imediat. Împreună am
realizat cele patru volume Spiritul civic- Stare de fapt și deziderat cu aparițiile în
anii: 1999, 2000, 2002, 2006. Tandemul Adrian-Soare, ascuns în numele editurii,
ne va fi consiliat editorial, va fi conceput grafica și va fi dat o față frumoasă
atitudinilor noastre. Acest text fiind o mărturisire a respectului nostru, mă fac
purtător de recunoștință, peste tărâmuri, și din partea fratelui Nicolae care l-a
îndrăgit mult pe tânărul întreprinzător Adrian Șuiu. Avea un motiv în plus.
Știindu-l pe Adrian și … marinar școlit, având în fiul mai mare un căpitan de
vapor, totul intra în alt orizont al simpatiei. Mulțumiri, Adriene șI de la fratele
plecat în eternitate, cu care ai pus la cale cartea: Evocări-Un vâlcean în lumea
largă ! Ne-am împrietenit de-a binelea… Îmi măruriseai, cu deplină încredere,
necazurile și reușitele. La evenimentele noastre, dinspre Societatea Culturală
Anton Pann, Cercul de la Râmnic, organizate în spațiul public, cu adresabilitate
tineretului și comunităților locale mai vitregite, ai contribuit cu generozitate.
Calendarele, create și realizate pe cheltuială proprie, ajungeau an de an, semn al
prieteniei noastre și iubire pentru cei de lângă noi, imbolduri unor oameni talentați
alături de alte daruri. Împreună am pus la cale, cred că mi-ai sugerat și titlul,
Răscumpărarea cuvântului. În vecinătatea unor proiecte de interes, pentru
societatea în care trăiește, Adrian Șuiu a rămas permanent. Îmi revine în memorie,
expoziția comună de navomodele (a mai multor pasionați!), organizată la Muzeul
județean de istorie, dintre anii 2013-2014, la care am adus toți școlarii din județ,
participanți la concursul anual „Vâlcea colț de rai”. Atunci remarcam, într-un
articol de atitudine, din Cutura Vâlceană, prezența în centrul evenimentului a lui
Adrian Șuiu.
Omul se vădește în lucrurile pe care le face, în cuvântul dat și ținut ca
datorie de onoare. Mai apoi în lărgimea lumii numele său se bucură din ce în ce de
mai mult respect. Un spirit tânăr, dinamic, cu puterea înțelegerii înnăscută, îl
arată neclintit în calea sa pe Adrian Șuiu. Piedicile din drumul său, ceața vremii cu
orbecăieli, nu erau obstacole să-l abată. El știe bine că în largul mării, uneori cu
talazuri, nu se văd țărmurile, dar știința navigației te duce întotdeauna la liman.
Privirea senină, optimistă, respirând omul bun, te cucerește la prima întâlnire. Am
întâlnit-o prima oară acum douăzeci de ani, și de atunci, mereu, mereu același

chip, mi-a spus același lucru, probat de faptele sale bune, mereu adăugate. La
mulți ani, Prietene!

Obs. Spuneam cele de mai sus acum trei ani, tocmai ca mărturisire publică a
respectului. Acum, la sorocul… tăierii capului unui antemergător (29 august!) am
primit vestea tristă că prietenul Adrian Șuiu a pășit în veșnicia spiritului, lăsândune mirarea neconsolată, de prea graba… trecerii în repaus. Regret plecarea ta
grăbită și te asigur că faptele tale bune îți vor supraviețui, obligându-ne să te
păstrăm viață în cele ce te-ai revărsat! Condoleanțe familiei tale, iar duhului tău
viață lungă în memoria noastră!
30. august, 2020

Mihai Eminescu a trecut prin Voineasa-Vâlcea!
Afirmația din titlul nostru ne-a fost sugerată de expoziția organizată de tinerii
asociației „Descoperă Voineasa” care, într-o retrospectivă în imagini comentate,
reamintea tuturor de marile personalități care vor fi trecut cândva prin Voineasa-

Vâlcea. În 14-15 august, 2020 cu ocazia aniversării a 500 de ani de atestare
documentară a localității aflăm de pe un panou cu imagini ale vechii așezări că pe
aici au trecut : Mihai Eminescu, prințul Ferdinand (viitorul rege al României
întregite), Mihai Sadoveanu, George Topârceanu..., alături de nenumărate alte
personalități ale științei și tehnicii, mari ierarhi ai bisericii și oameni politici. Ne-a
atras în mod special atenția trecerea lui Mihai Eminescu, bine documentată, pentru
că nu demult acest fapt care ne era cunoscut și din alte surse documentare era
contestat, cu pretenția unei demonstrații „logice” , în lucrarea unui reputat om de
cultură cum este prietenul nostru gorjean, Zenovie Cârlugea. Am pus față în față
sursele și am adăugat propria-ne documentare asupra acestei controverse. În ceea
ce ne privește declarăm, cu mâna pe inimă, că am parcurs hotarul dintre Voineasa
și Sadu/Rășinari pe toate „drumurile”: prin aer (pe traseul liniei electrice aeriene de
110 kv Lotru-Sadu V), pe sub pământ (prin galeriile de aducțiune ale apei în
Jidoaia) și pe plaiurile foarte prietenoase dintre, per pedes și cu mijloace auto.
Împreună cu alți localnici (pentru că am avut și această calitate câteva decenii de
ședere efectivă în Voineasa!) am fondat clubul de turism CTEM „Lotru” care a
realizat și multe hărți de utilitate turistică , alături de ghiduri de orientare turistică
editate în limbile de circulație ale lumii moderne.
Pare un fapt minor demersul nostru de-a amenda spusa/scrisa (cu greutatea lui...
scripta manent!) a unui om/prieten (dar mai prieten trebuie să ne fie... adevărul!) ,
editată de o editură, la fel de prestigioasă , a altui prieten special, Florea Firan (vezi
„Scrisul Românesc-Fundația-Editura”). Să punem ... dară, față către față,
„adevărurile” părților!. Expoziția tinerilor, documentată din sursele ei, susține că
Mihai Eminescu trece prin Voineasa, venind de la Rășinari, la începutul lunii
octombrie a anului 1866 și este găzduit la familia Bratu, familie cu rude bune în
Rășinari și că apoi tânărul a pornit către Râmnic...; Lucrarea lui Zenovie Cârlugea
„Eminescu-mitografii ale daco-românității”, apărută în 2011 la editura menționată,
în „Addenda-2”: „Itinerarii eminesciene în ținuturile Gorjului”, se lasă indusă în
eroare de prea patriotismul local și dă credibilitate unor afirmații creditate, ca
valabile, ale unui Ion Filipoiu, pe care le vom demonstra, per contrario, ca fiind,
dezinformări regretabile. Ne surprinde recomandarea lui Zenovie Cârlugea,
creditând pseudo-logica lui Ion Filipoiu : „Este vorba, mai întâi, de drumul de la
Rășinari la Giurgiu, din toamna anului 1866 urmat de poet prin Șugan (Șugag,
sic!)- Rânca-Novaci-Cernădia, adică peste Parâng, ipoteză susținută cu
argumente credibile recent de scriitorul Ion Filipoiu și publicată de noi în revista
„Portal-Măiastra”(An II, nr.2(6)/2006, p.5). Demonstrația este impecabilă din
punct de vedere științific (Machea?! s.n), mai ales că vine cu o documentare de
teren, autorul fiind el însuși din zonă (care zonă?, pe care o scoate din geografia
reală? s.n) O reproducem în extenso tocmai pentru a nu știrbi nimic din articulația

logică...” Bine face autorul, că-l lasă singur pe scriitorul Filipoiu să-și susțină
pseudo-logica și să măsluiască, în propria-i teribilistă imaginație, o ipoteză
patriotică (patriotismul local, însă, interzice să iei prizonier, cu forța minciunii, un
bun național, din prea dragoste!). Trecem peste prea indulgența cu care este
acreditat științific cel ce retrasează: „Drumul lui Eminescu de la Rășinari la
Giurgiu, în toamna anului1866” (v. p.238-242 din cartea lui Z.C) .
Ipoteza lui Ion Filipoiu (susținută, fără rezerve de patriotismul gorjean, vezi
reluarea articolului în carte, în 2011, după publicarea lui în revistă, în 2006!),
pornind de la ceea ce lămuriseră deja cercetările anterioare, și multe se găsesc chiar
în articol (uneori în contrapunct cu noua demonstrație...), descărcată de
dezinformările datorate unei insuficiente cunoașteri a geografiei (fals considerate la
fața locului!) are lucruri interesante, de mult cunoscute. Vom elibera ipoteza de fals
și pe Eminescu de un prizonierat forțat, din prea dragoste de el și vom semnala
rătăcirea..., inerentă din necunoașterea plaiurilor. Nu din întâmplare, ci dintr-o
necesitate practică, noi cunoaștem, cu pasul, ambele trasee transmontane în dispută
și puse chiar pe hărțile de orientare! Semnalăm, în ipoteză, deturnarea calendarului
transhumanței, a lipsei de cunoștințe privind trecerile prin „vama cucului” și
încurcătura voită a profesiilor: preot vs. păstor. Dar să apelăm la demonstrația
„logică” și „științifică” apelând la materialul articolului! Să punctăm doar câteva
contra argumente pe care nu le ia în considerație ipoteza, ba chiar le duce în
derizoriu:
1. În Rășinari exista familia preotului Bratu (bunicul lui O. Goga ), de intelectuali
români cu conexiuni în elita Transilvaniei și simultan, în aceeași perioadă în
Voineasa exista o familie Bratu, din care peste vreme s-au ridicat oameni de cultură
(v. academicianul Bratu!). Și azi există familia cu atestarea roirii ei din Mărginimea
Sibiului, alături de foarte multă alte nume vechi (Oancea, Tara, Moga, Jinaru,
Vangu, Handolescu, Tertereanu ș.a m.d)/ „Tot Densușianu (este vorba de Nicolae
Densușianu, avocat, istoric din marea familie de intelectuali ai Transilvaniei ,
originari din Densușul Țării Hațegului s.n) l-a prezentat preotului Bratu din
Rășinari (bunicul poetului Octavian Goga) cu rugămintea de a-l scoate peste
graniță în Principate”, ... ne spune dl. Filipoiu, evident corect, uitând să constate că
la câteva ore de drum prin plaiurile cunoscute... rudele, treceau la rude, cu ușurința
și înțelegerea plăieșilor, care erau dintre ai lor!;
2. Trecerea s-a făcut pe drumul cel mai scurt, prin ocolirea vămii oficiale de la
Câineni, pe trasee unde nu era necesar „pasușul”(documentul oficial!). Obligatoriu
se va fi trecut prin „vama cucului”! Să spunem aici că turmele trebuiau să treacă
oficial, prin „schele” de numărare și ele o făceau la soroacele impuse de climatul
de pe creste. Perioada din octombrie, 1866, este relativ târzie pentru pășunat și

transhumanța invocată putea să fi fost terminată. Da!, traseul invocat pentru
turmele din munții Lotrului este corect identificat pe traseul regăsit de Drumul
Regelui (1935), pe mai vechiul drum al dacilor, pe actualul traseu al Transalpinei,
dar ca să ajungă la Rm. Vâlcea , pe scurt și transhumant, trebuia să se treacă pe
Valea Oltului, care avea la Câineni și schelă pentru ... oi (n-ar fi trebuit să
lungească cu multe zile un drum ocolitor în aceleași condiții... printre ciobanii
turmelor!);
3. Să observăm cum se forțează, printr-o dezinformare, impunerea traseului
ocolitor: „Aici, biografii poetului se mulțumesc să reproducă invariabil afirmația
trecerii prin „Vama Cucului”, (...) Însă ceea ce este simplu pentru biografi nu e
deloc simplu pentru cartografii (iată marea minciună! s.n.). Într-adevăr (Machea!
s.n) o hartă a drumețiilor lui Eminescu nu poate lăsa traseele suspendate în cutare
loc (ceea ce, de fapt, faceți, cu noua ipoteză! s.n) pentru a le reitera în cutare.
Nevoiți, deci (câtă suficiență... stilistică, pentru a impune o (in)suficiență! s.n) a
trasa o linie continuă, ei o fac, dar o fac prost (Machea! Cine râde la urmă? s.n).
Iată așadar, pe hartă (care hartă? s.n), acest traseu: Rășinari – Păltiniș (cine vă
obligă să suiți în Păltiniș? s.n) - Voineasa – Rm. Vâlcea (între Voineasa și Râmnic
trebuie intercalat Brezoi-Călimănești! s.n.)- Curtea de Argeș-Pitești-București. Dar
acest traseu nu s-ar fi putut efectua pe atunci cel puțin în sectorul Păltiniș (de ce
Păltiniș? s.n)-Voineasa, decât cu... elicopterul (afirmația este de... Gâgă , de două
ori: pe vremea lui 1866 nu existau avioane, elicoptere, iar mai târziu, la plantarea
stâlpilor de electicitate de înaltă tensiune, chiar s-au folosit elicopterele pentru
zonele greu accesibile! s.n). Căci, nici acum, după ce zona a fost răscolită de
drumuri forestiere și hidrotehnice, reclamate de exploatarea pădurilor și construirea
hidrocentralei de pe Lotru, acest traseu nu este accesibil decât pentru grupurile de
turiști ajutați de marcaje specifice.” Descalificantă sentință! În zona în discuție cu
nenumărate treceri, peste cumpăna de ape, dintre râul Sadului, în principal, și
afluenții Lotrului care vin spre Voineasa în imediata ei vecinătate, plaiurile sunt
accesibile dintotdeauna. Există drum auto care trece din Lotru spre Sadu cu
ramificații multiple: DJ 105 G (v. Pârâul Pietrei și Rânjeul), a existat dintotdeauna
plaiul de trecere al... Vătafului (nu întâmplător cuvântul și-a amprentat menirea
administrativă!, Din bazinul Lotrului, spre Valea Sadului se exploatau pădurile la
început de secol al XX-lea de firma Fertinelli, spre ... Austro-Ungaria. Conflictele
pentru pășunat, între Valea Lotrului și localitățile Veștem, Sadu, Cisnădie, Rășinari
sunt bine documentate... Un cunoscător al locurilor acestea nu ar fi făcut aceste ...
impardonabile mistificări. Apoi concluzia sa: „Așadar (cuvânt cheie în impunerea
ipotezei, s.n) în lipsa unor dovezi documentare (Cap ai, minte ce-ți mai trebuie?
Simpla parcurgere a traseului, pe jos, nu cu elicopterul v-ar fi documentat și nu vați fi dat cu presupusul! s.n), e de preferat o asemenea ipoteză, cel puțin logică și

firească.” Apoi concluzia, curat „științifică”!: „E de presupus, deci, că popa Bratu
(nu ciobanul din altă parte!s.n) l-a încredințat pe tânărul hoinar unei cete de păstori
care urma să plece cu turmele la „iernatec” în Bălțile Dunării. Fiind vorba de luna
septembrie, adică de exact luna transhumanței, fiind vorba de rășinari, - adică sat
de oieri care iernau în corpore în Baltă, fiind vorba de familia Bratu, neam de
păstori transhumanți perpetuu, ar fi lipsit de sens să se invoce o altă variantă de
trecere a muntelui decât aceasta”. (Sensul invocat este nonsensul unei răstălmăciri,
prost documentate! Vezi măcar Monografia Rășinarilor, lucrarea lui Victor Păcală,
premiată de Academia Română și apărută înainte de 1918! Apoi... preoții nu plecau
în transhumanță, iar ca să pleci din Rășinari cu turma , trebuia să te scobori mai
întâi și apoi să o iei la un drum mai lung, cât mai pe ocolite? Apoi un drum
județean cu indicativul DJ 105 G, care leagă Voineasa, de Valea Sdului ș.a.m.d ,
către Păltinș și Valea Frumoasei, poate arăta nivelul de aprofundare al geografiei,
bine documentată cartografic (sic!).
Expoziția, organizată de tinerii de la asociația „Descoperă Voineasa”, s-a arătat
mai informată, decât scriitorul nostru, Ion Filipoiu care, binevoind o ipoteză, o
consideră singura cu sens - și care este creditată cu prea indulgență, de Zenovie
Cârlugea, în dorința lui de mai precisă documentare a vieții marelui Mihai
Eminescu. Este salutar orice fapt care adaugă memoriei noastre faptele unor
vremuri pierdute. La marginea orizontului cunoașterii dorința de mai limpede,
uneori chiar iluzia unor Morgane aievea, care ne-ar împodobi cu nestemate trăirea
de acum, pot da vederii ochilor închiși: legendele, alunecând spre basme și mituri.
Acest gând m-a determinat, consonant cuvântului cheie, mitografii, al lui Zenovie
Cârlugea, să exprim opinia, punând, față în față, traseele de posibilă trecere a lui
Mihai Eminescu, dinspre Rășinari spre Principate, în 1866. Cred că între inimă și
minte, intelectualul modern, căutând frumosul și vibrația inimii să nu-și refuze
acribia științei, acolo unde ea este suverană. (Despre dacismul lui Eminescu, în
vecinătatea călăuzei... Densușianu, vom scrie cu alt prilej! Aprops de Cartea lui
Zenovie Cârlugea... amintită mai sus!).

„Povestiri despre Bunici”-un șirag de pietre rare
Am primit de departe... carte. Gânduri înaripate, dinspre amazoane înstrăinate,
pornite spre soare răsare, la baștini cu rădăcini răbdătoare. Se făcuse a toamnă,
când maternitatea Doamnă, în coconii ei toți, înfloriri de nepoți, culese... pe-alese
poamele coapte și ni le dărui pe toate... Mulțumiri!
Cartea „Povestiri despre Bunici”, apărută la Editura MAGIC PRINT, Onești,
2020 (vol.II) am primit-o pe calea aerului (par avion!) și am citit-o, începând cu 1.
Octombrie. Să fie o rostuită potrivire a celor prielnice? Sub acoperământul Maicii
Domnului, sub cerul ivirii mele pe lume la Robești, Maria Brâncoveanu...Doamna
(asociația!), șefa amazoanelor, ca o legiune de creștinism ortodox latin, mă găsea
trudind pentru cercul informal: România-Grădina Maicii Domnului, tocmai la
buletinul anual al cercului! Mi-am spus instantaneu: iată câți noi membrii s-au
prins în hora noastră/cerc, să mărturisească țara rotundă, declarând toată dragostea
lor pentru duhul rădăcinilor și arătându-și prin chipurile lor frumoase eugenia celor
plecați la sânul mumei eterne. Cum aceste rânduri vor intra și în amintita dare de
seamă (acesta este rostul... buletinului!) vom consemna pomelnicul tuturor
nepoților autori, care prin mărturiile lor –frumoase, inspirate și semnificante
titluri!- slujesc și misiunea cercului nostru informal. Majoritatea gândurilor sunt
respirația anului 2020 (excepțiile fiind, doar două reluări fericite!). Înainte de a
mulțumi fiecărui autor de povestire, în parte, trebuie să dăm.... cezarului ce este al
lui. Fără inspirația – misiune încredințată de ... Sus!- a părintelui Ioan Dură (nu

întâmplător constatat de nepotul său, Ștefan Dură, pe la 13 ani, prin 2003, ca dar al
bunicii sale ( Car tu as mis au monde trois porteur de croix...), unul dintre cei trei
Crai de la Răsărit ( o spuneam cu altă ocazie!)), ierarhul Parohiei Ortodoxe
Române „Sfântul Grigorie Teologul” din Schiedam-Țările de Jos, cel ce alături de
preoteasa sa Christina Dură au pus bazele Asociației „Doamna Maria
Brâncoveanu” și au gândit proiectele misiunii acesteia. Cartea primită este un
argument adăugat (este vol.II, continuare a celui ivit în 2019!) inițiativei
legislative, promovată de Asociație, privind introducerea în calendarul sărbătorilor
naționale ale românilor a „Zilei Bunicilor”.
Șiragul de pietre rare, al Povestirilor, gânduri trimise de pomenire celor
plecați, spre toate plaiurile românești , cu baștini precizate : Cluj/Jucu de Sus;
Ploiești; Tulcea/Horia, Florești; București; Vâlcea/Fedeleșoiu; Basarabia/Taracalia;
Botoșani/Tomești-George Coșbuc, Băbiceni, Iacobeni, Drislea; Banat-CarașSeverin/ Clocucica și Cernăuți cu refugierea în Banat; Vrancea/ Obilești, Focșani;
Neamț/Pângărați, Tarcău, Galați; Vâlcea/Ocnița, Dolhești, Ploiești;
Călărași/Borcea, Olt/Cilieni, Corabia; Prahova/Slănic, Poiana, Păulești ;
Iași/Rebricea, Glodeni, Ploiești; Bihor/Drăgești, Nucet, Oradea; Ardealul de nordBucurești, Rm. Vâlcea; Prahova/Ploiești, Seciu, Scăieni, Zamfira;
Dâmbovița/Potlogi; Alba/Mușca, Lupșa, Cistei de Târnave; Gorj/Telești;
Botoșani/Gorbănești, Soroceni; Basarabia-Raionul Călărași/Rădeni, Dereneu;
Dâmbovița/Răzvad, București, Târgoviște; Suceava/Giurgești-, are în spate trăirea
specială, emoționantă, ca un îndemn la veșnică pomenire. Mulțumim aici celor ce
ne-au șlefuit, după priceperea lor, cu toată dragostea „bijuteriile” acestea, după
cum le constata și tehnoredactorul acestei cărți frumoase: Magdalena van Rooijen.
Adăugăm, tot spre pomenirea faptei, pe cei ce ne-au dat, adevărate acatiste, celor
ce le-au fost bunici, strigându-le numele lor și al gândului lor pus în slove:
Cristina Maria Chiorean/ Amintiri despre bunicul David; Elena De
Chira/Macaturile bunicii; Romeo Dragnea/ Bunicii mei; Ștefan Dură/ Ma
Grande-mere;Ecaterina Golea/Bunica Ana; Finica Genoveva Harbuz/ Amintiri
dragi răscolite, reașezate și netezite; Cristina Marcu/ Ne au transmis dragoste și
credință; Ștefana Marinescu/ Buna mea...; Anca Manoliu-Dabija/Despre bunicii
mei: Constantin și Chiriachița Turcan; Radu Manoliu/ Gânduri în amintirea
bunicii mele; Ana Ioana Mațenco/Bunicului meu drag Nicolae; Anamaria
Pavel/Vacanța mare. Copilărie cu miros de tei; Cristina Gabriela Pavel/Priveghe
la odoarele din casa sufletului-bunicii; Andra Ioana Petrescu/ Bunica mea,
Marie-Jeanne Petrescu; Ramona-Florina Popa/Gânduri despre bunicii mei;
Victor Popa/Paraschiva și Augustin Popa; Sarmiza Ileana Popescu/ În memoria
bunicilor mei; Patricia Radu/ Bunicii mei; Dana Rem/ Moșu Laie; Daria Sophie
Rem/ Cine nu are bunic, să își cumpere...; Ioana Magdalena van Rooijen-Cojan/
Bunicii ne cuprind inimile pentru totdeauna; Mirela Loredan Stan/ Bunica

sufletului meu...; Vitalie Stăvilă/ Buneii mei, Grigore și Maria Stăvilă; SaraNectaria Stoicescu/ Bunicul meu minunat; Costel Vizitiu/Nimeni și nimic nu
durează o veșnicie...
După citirea, recitirea și răscitirea povestirilor, rând cu rând, imagine cu
imagine și apoi... printre, să surprindem liantul întregului, am revenit la inspiratul
„cuvânt înainte”, conform unui obicei, al citirii, întotdeauna după, spre dumerire
și verificare, asupra intenției făptuitorului de... carte. Subscriem aici la cele
consemnate de doamna preoteasă Christina Dură, care atenționează asupra
conținutului și rezumă, pentru orice cititor, cele semnificative. Lucrarea nefiind
ceea ce pare, la citirea doar a titlului, cuvântul de îndrumare poate să atragă atenția
și celor ce se dedică unei cercetări specializate, dincolo de o aparentă lectură facilă
de... gura sobei... Cităm, confirmând recomandările prefațatoarei, tocmai pentru a
scoate în evidență valoarea unei sinteze: „Prezentul volum conține (...) un evantai
de caractere și destine. Este o culegere de istorisiri a vieții acelor români care au
lucrat tainic și s-au jertfit pe altarul patriei, credinței, familiei, culturii,
democrației..., fără altă răsplată decât bucuria de a-și îndeplini datoria față de
Dumnezeu și semeni”. Adăugăm îndemnul: „de fapt povestirile acestora (autorilor
de povestiri... s.n!) sunt niște documente prețioase și importante care merită nu
doar citite ci și studiate!” Da, prefața ne atrage atenția asupra multelor planuri, în
care putem situa mesajele diverse, ca o simfonie cu multe instrumente: istoric,
cultural, religios, social, etnografic, cărora le mai putem adăuga perspectivele
trăirii globale, din ce în ce mai cuprinzătoare și în căutarea unui liant (dincolo de
instrumentele tehnologiilor moderne ale apropierii!) să țină sub marele
acoperământ al maternității duhurile nemuritoare, în lucrarea lor, în folosul tuturor
generațiilor ivite, în această diversitate explozivă.
Prima impresie ne-a reținut pe o fișă cuvintele ce urmează.
O carte smerită, prin titlu și prezentare grafică, scrisă de micii prinți-nepoții,
amintindu-și de bunicii lor, ca să fie de dar oamenilor mari! Da, o carte-document,
cu multe mărturisiri, ca o spovedanie ale celor ascunse o vreme de potrivnici, ivită
dintr-un imbold înțelept, să fie de învățătură celor ce au nevoie de duhul
adevărului, ce nu poate, și nu trebuie ascuns! Nu din întâmplare a apărut Asociația
Doamna Maria Brâncoveanu cum, mai înainte, nici Parohia Ortodoxă Română din
Țările de Jos (cu enoriași venind spre asociație din: Olanda, Belgia, Luxembourg),
păstorită de eruditul preot (în egală măsură spirit științific!) Ioan Dură. Superb
numele asociației pe meleagurile unde „bisericile” cele mari își spun Notre Dame!
Apoi în numele mâinii făptuitoare (spațiului protestant al ... faptei!),în străbuna
noastră BRÂNCA, avem matrice de sfinți martiri Brâncoveni, cu o Maică Maria să
patroneze maternitatea tuturor fecioriilor înnoitoare, dar și arta risipită în

modernitatea lumii, prin Meșterul cel mare: Brâncuși, și el risipire românească de
duh, pentru omenirea oamenilor, cu toți fiii Lui Dumnezeu! Cartea se naște să
susțină inițiativa instituirii, ca sărbătoare națională, a Zilei Bunicilor (firească
întregire a sărbătorilor troiței, dedicată generațiilor, aflate simultan în scenă – vezi
Ziua Copilului, Ziua Femeii...!), proiect anticipat prin evenimentele organizate în
parohia aceasta de departe a unor evenimente-sărbători locale dedicate bunicilor.
Cartea nu este ceea ce pare a fi la o privire superficială, ori poate la citirea
câtorva povestiri. Ea are și mesajul, foarte puternic și bine țintit, al întregului,
înclusiv printre rânduri și în șiragul de nestemate: povestiri adunate despre
rădăcinile din întinsul vetrei românești. Este o simfonie a tuturor instrumentelor,
cântând, deși cu sonoritate proprie, în bătaia de inimă și știința dirijorului. O
structură armonizată, cu planurile simultane completându-se fericit, ne deconspiră
rigoarea științifică și harul inițiatului care știe să pună, sinergic planurile – într-o
lege a iubirii incontestabilă!- atât de diferite și totuși complementare! Aparența
diversității caleidoscopice, se risipește la o așezare mai îndelungă lângă text și
lângă albumul, cu chipurile unor oameni care au trecut prin fața clipei fotografului,
pe durata veacului... Gusturile diverse își găsesc răspunsurile la ceea ce le
preocupă. Pedagogia, aici vorbind despre spațiul formativ al „istituției” familiei își
poate lua zestrea unei experiențe de viață verificate. Istoria, acolo unde veacul
povestit aduce atâtea dovezi despre evenimentele incomplet deslușite, își poate
rescrie adevărul, uneori producând erata la ceea ce, impus fiind, nu se putea spune.
Tradiția meșteșugurilor vechi – puse în umbră de mai utilitatea modernității!- își
poate recupera cele uitate, de când cu prea pacea războaielor de țesut, abolirea
abruptă a lucrului manual (în folosul mai eficientelor tehnologii!). Sociologia,
pledând pentru mai apropierea omului de om și de mediul cuminecat cu natura, al
satului, locul unui rai al copilăriei răzbate din sentințe involuntare, dar pline de
substanță. Cartea exprimă și atitudinea celor dumiriți, privind mersul vremii cu
dese schimbări de macaz pe scena geopoliticii, într-un veac zbuciumat. Povestirile
despre războaiele fierbinți și a celor reci, recuperate din zbuciumul trăirii bunicilor,
aduc sentințele, învățături de minte, să nu fie uitate. Este gri peisajul adevărului
politic și cu mentalul contaminat, aflat inerțial încă pe scena de acasă, dar cu
limpezimea decantării departe de (a)casă - acel epicentrul cu tulburări, încă
fumegând izul minciunii (vezi marii... „revoluționari” constatați - precum Ion
Iliescu; amânările clarificărilor în justiție ale unor evenimente, de acum peste trei
decenii; marea hemoragie a românilor spre alte făgăduințe etc.). Iată cum
limpezimea nepoților, privind cu ochii netulburați de cețurile remanente, pot
restitui cele tăinuite cu sfială și dragoste, tuturor celor ce trebuie să afle adevărul
trăit de bunici, fără cenzura pretorienilor roșii, încă mișunând spațiul mioritic.
Abordarea stilistică marchează persoana care se confesează, relevând
apartenența la o tradiție de familie. Așezarea într-un arbore genealogic, cu

ascendență într-o anume elită, se vădește în densitatea și rafinamentul informaților,
dar și în exactitatea sentințelor. Adevărate studii monografice cu aparat critic
inclus ne încredințează asupra caracterului științific, dar ne și emoționează prin
forța de expresie. Reportaje, cu material grafic asociat, ne poartă pe Volga, către
cimitirele eroilor celui de-al II-lea măcel mondial. Cultura generală a autorilor,
impregnată de marii clasici români, de scriptura creștină, asociată simțirii plenare,
ne fac posibile și momentele de desfătare estetică. Am reținut câteva
sentințe/concluzii speciale, în contextul tematic... de Acatist, pentru pomenirea
celor ce nu mai sunt, dar trăiesc încă în firea noastră:
- Oare ce gândea bunica când țesea? Cred că în timp ce țesea își țesea
gândurile și își descărca sufletul în ele (p.10);
- Pe scurt bunicul, mare meșter, mare Om care s-a priceput la toate (p.14);
- Ei au fost (cei patru bunici...s.n) și continuă să fie rădăcinile familiei noastre,
rădăcini puternice ca de stejar, care dăinuie peste ani, dând putere tulpinei și
mai departe coroanei (p.21);
- Bunica a fost cea care se ruga pentru noi toți. Până la ultima suflare a fost
persoana dragă care m-a format ca om al Lui Dumnezeu (p.27);
- Mă bucur că a rânduit Dumnezeu să-i purtăm pe bunici în ființa noastră
(p.40);
- Cert este că nu sunt la înălțimea bunicilor mei dar știu măcar ce urcuș mai
am de făcut, căci aceasta este scara care duce la cer, făcută din credința și
dragostea, așa cum mi-au fost arătate (80);
- De la Bunica am învățat că nimic nu este prea greu și că totul este cu putință
acolo unde sxistă dorința și ajutorul Domnului (85);
- O mamă eroină am putea spune (despre bunica...s.n), dacă ne raportăm la
realitatea pe care o trăim în zilele noastre (89);
- Noi suntem pentru că ei au fost.Seva noastră de credință și moralitate (94);
- ...ea (bunica...s.n) mi-a deschis mintea să apreciez frumusețea și bogăția
culturală a lumii (106);
- Bunicii mei nu mai sunt (...) sper ca de dragul lor să mă întorc cândva în
țară(p.121);
- Bunicii mei au supraviețuit celor două războaie mondiale, schimbării
regimurilor politice de la monarhie la comunism. Tragedii și
bucurii...(p.126).
Dincolo de constatările de mai sus cartea m-a transpus în realitatea cotidiană cu
o diasporă numeroasă și cu un accentuat dor de casă. Mi-a relevat trăirea acestei
stări, ca un arc tensionat de distanțarea generațiilor compatibile afectiv: nepoții și
bunicii. Aievea este această tensiune în cartea publicată! Aievea! Iată un cuvânt
care sonorizează, dă vederii, ceea ce ochii minții scot din adâncuri: trăirea –

tezaurizată inefabil în inimi și în străfundurile iraționale, unde chipul Lui
Dumnezeu nu poate fi văzut. Mare trebuie să fie această taină prin care înfloririle
copilăriei să cuprindă în corolă: seninul fior, calm, blând, mulțumit, gata de
scuturarea poamelor grele ce își așteaptă culesul. O stare, ca un studiu de caz, își
cere cronica, acel scripta manent! Trecerea aceasta la o nouă modalitate a trăirii
cultural-spirituale românești, pe spațiul planetar, cu un exod dincolo de fruntarii,
unic în istoria neamului, își cerea documentul neuitării și iată!, o asociație
responsabilă își asumă, după puterea ei, o sarcină nobilă. Constat că această cartedocument poate avea răspunsuri, la mai multe întrebări:
- Depărtarea, care amplifică dorul, potențează tensiunea creației!
- Țara mamă (Românie/Grădină a Maicii Domnului!) își poartă la distanță,
specificul local/ regional, dar și referențialul culturii naționale cultivate,
care este numitor comun inconfundabil (Alecsandri, Eminescu, Coșbuc, L.
Blaga, M. Eliade, M. Preda, etc. devin referințe comune!).
- Între bunic și nepot ștafeta/povestirea atestă continuitatea, chiar în condiții
neprielnice și uneori împotriva... gărzilor pretoriene , care țin la distanță
diaspora, de patria mumă.
- O bază de date, informații, acreditată CNCSIS este o sursă la dispoziție
pentru cercetări , aprofundări, reactualizări ulterioare - pentru identificarea
procesului acestuia complex - prezervarea identităților specifice!- în marea
frământare globală.
Mulțumim celor ce ne-au dăruit cartea și felicităm toți autorii/colaboratorii, pentru
darul lor minunat și de mare utilitate publică!
15. Oct.2020
„Mediocritățile sunt întocmai ca tăciunii care scot fum mult, fără să încălzească și fără să lumineze...”/Vasile
Conta

Vasile Conta în slujba „realismului științific”

Marele filosof și om politic român, Vasile Conta (1845-1882), cu viața lui,
sincronă apariției statului modern, România (după unirea Principatelor și
independența de stat), școlit în comerț și în drept (Doctor în științe juridice,
Bruxelles, 1872) se afirmă în lumea științifică prin lucrări de referință: „Teoria

fatalismului”, „Teoria ondulației universale”, „Originea speciilor” , „Încercări de
metafizică” („Bazele metafizicii” rămâne nefinalizată din cauza morții premature,
la doar 37 de ani!). În perioada aceea emergentă a modernizării unui stat nou
născut se pun la treabă toate valorile autentice, validate de competențele
recunoscute unanim. Tânărul Vasile Conta se remarcă în câmpul politic alături de
liberalii vremii, fiind promovat la 35 de ani , de I. Brătianu, ca ministru al
Instrucțiunii Publice și Cultelor (propune o reformă radicală învățământului,
proactivă, poate pe un teren încă ostil, dar care va rodii după decenii de tranziție la
liberalul Spiru Haret!), apoi este numit membru al Curții de Casație.

Articolul de față răspunde rugăminții prietenului Constantin Geantă de-a-mi da
cu părerea asupra lucrării sale de licență, susținută în 1991, în fața onorabilei
Comisii de la Universitatea din București. I se încredințase ca temă de studiu
„Valoarea și însemnătatea filosofiei lui Vasile Conta”, sub conducerea prof. univ.
dr. Gh. Al. Cazan. După aproape 30 de ani - 2019!- profesorul/dascăl, cu vocație
de cercetător, publicist (membru UZPR), animator cultural (fondator de cenacluri
literare, reviste) se hotărește (risc asumat!) să-și publice lucrarea de diplomă, cu
titlul de mai sus, la Editura PROȘCOALA, din Râmnicu Vâlcea (căreia îi reproșăm
lipsa unui cap limpede, pentru corectura finală - lucrarea abundă în greșeli de
redactare!). Lucrarea, în structura ei, respectă formatul impus al lucrărilor de gen:
introducerea, despre viața și opera personalității studiate; cuprinsul cu trei părți/
capitole, fiecare cu trei subcapitole; bibliografia și datele personale ale autorului.
Lucrarea cu un aparat critic asociat – vezi cele 240 de note de subsol!- din care
aproape 200 de citate, din opera lui Vasile Conta, dădea răspunsul așteptat de
Comisie, că aspirantul la licență a studiat, în amănunt, aprofundat și a scos în
evidență pe cel ascuns de vremea potrivnică. Problema de fond, din punctul nostru
de vedere, rămâne corectitudinea evaluării valorii și însemnătății filosofiei lui
Vasile Conta și în ce măsură această evaluare mai poate sta în picioare, când patul
lui Procust și-a schimbat oficianții și regula supliciului, știind că și adevărul relativ
își are termen de garanție. După 29 de ani de tranziție abruptă, și schimbare de
paradigmă, nu cumva ceea ce era canonic atunci, s-a perimat? Ba, și-a inversat
sensul, dând la iveală ceea ce fusese deliberat ascuns?

Grea misiune să-i spui unui prieten că ceea ce a dus el atunci în instanța critică a
Comisiei, cu scopul evident de-a obține sentința favorabilă, este un adevăr mințit,
pe placul și cu litera de evanghelie a cerberilor vremii. Dar onestitatea mă obligă,
știind că scopul de atunci scuza complicitatea, să spun că azi (nu știu atunci, sub
îndoctrinarea care mă contaminase, ce ecou aș fi dat prietenului, privind munca
sa!), Adevărul în care cred este cel pe care îl voi expune. Vorbind despre cerberi –
precum, în principal : Nicolae Gogonneață, Gheorghe Cazan, Lucrețiu Pătrășcanu
pe care autorul, parcă într-o precaută disociere îi bagă la înaintare, pentru
concluzile lor canonice vremii, ne amintim spusa lui Nietzsche cu... „așa grăit-a
Zarathustra!”, să remarcăm că referințele lor (scripturi ce trebuie respectate în litera
și spiritul noului realism!) sunt ostentativ subliniate, cu o formulă stereotipă: „după
cum arată Nicolae Gogoneață” (acesta pusese concluzia încă din 1962 asupra
„Filosofia lui Vasile Conta”, ed. Științifică, București, 1962/red.1972), pe care
autorul îl invocă, și îl citează, lămuirtor, de 28 de ori, resposabilizându-l și asupra
concluzilor de fond... asupra încadrării valorice a lui Vasile Conta; „după cum
arată prof. univ. dr. Gh.Al. Cazan” (vezi „Istoria filosofiei românești”ed. Didactică
și Pedagogică, București, 1985/red 1989), conducătorul candidatului și referința
științifică (autorizată ) a lucrării, de 11 ori; „după cum arăta Lucrețiu
Pătrășcanu...”, de 6 ori (v. „Curente și tendințe în filosofia românească, ed.
Politică, București, 1971/ după reabilitare!). Ce putea să spună candidatul în fața
acestor „trei magi” de la Răsărit? Ce venea dinspre răsărit... conta! Vezi
formula:„Savanții sovietici au stabilt că...”(p. 38). Misiunea doctrinarilor era clară!
Să facă „post mortem”, pionieri ai materialismului dialectic și istoric, marile
personalități ale neamului, și să înrădăcineze în timp izvorul unor teorii utopice
cum se va vedea peste timp. Vezi „gogoneața-gogonată”: „Reprezentanții
materialismului materialist, care din punct de vedere social a (u-sic!) reprezentat
acea parte a burgheziei interesată în dezvoltarea industriei și comerțului, și deci a
științei au pregătit apariția sistemului lui Vasile Conta care este cel mai de seamă
reprezentant al gândirii materialiste premarxiste din România”. p.7 (evident! După
cum grăit-a... Gogoneață!). Acolo unde o deturnare spre materialism, ca o obsesie
pentru cenzorii academici, nu este posibilă apare insuficiența înțelegerii constatată
la marele savant , niciodată a propriilor lor limite: „Conta nu a fost în stare să
înțeleagă rădăcinile de clasă ale filosofiei și de aceea nu a putut să interpreteze
istoria filosofiei ca o istorie a luptei ditre materialism și idealism, chiar de la
începutul apariției ei...” p.21 (idem Gogoneață!). Este de mare „însemnătate”

poziția lui Vasile Conta în problema raportului religie-știință, pentru o perioadă
propice ateismului. Filosoful trebuia declarat, cu studii academice, în regulă, ateu
și încă unul care ar fi profețit victoria absolută a materialismului (opoziție evidentă
existențialistului Ande Malraux care proorocea mileniului III... aura creștină!) :
„Ateismul promovat de Conta, critica pe care a făcut-o religiei (atenție la
semantica cuvântului Critică, nu doar cu sensul negației, dar și al lămuririi depline!
s.n) - în care a utilizat mai ales datele sociologiei, etnografiei și istoriei gândirii –
afirmațiile sale hotărâte cu privire la opoziția dintre știință și religie, cu privire la
inevitabilitatea dispariției religiei și a victoriei, materialismului, au jucat un rol
important în confruntările de idei din România în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea contribuind la eliberarea spiritelor de prejudecățile religioase și la crearea
unui climat favorabil științei și materialismului.” (p.39). Privind dinspre sfârșitul
secolului al XX-lea (data întocmirii lucrării!) spre 150 de ani în urmă și să nu
observi consolidarea națională a instituției bisericii, care își dobândește patriarhia
într-un proces cu desfășurare între Al . Ioan Cuza și monarhia României Mari
(1925) , demonstrează dictatul, fără demonstrația cu argumente, doar al Acuzării!
Cum să invoci, în perioada pandemiei roșii, pe savanții și operele lor, cu adevărat
științifice, când aceștia/acestea te-ar fi arătat nedemn, slugarnic și trâmbiță a unor
porunci primite? Sentința se formula apriori și demonstrația trebuia doar să
satisfacă voința și „adevărul” puterii vremelnice. Azi este o adevărată impietate să
vorbești despre istoria credințelor, fără Mircea Eliade, despre sociologie, mecanică
socială, psihologie, istorie, fără de: Spiru Haret, Dumitru Drăghicescu, Lucian
Blaga, C.Rădulescu Motru, Dimitrie Gusti, Nae Ionescu, Vasile Pârvan, Nicolae
Iorga etc. Cum să fi existat acel referențial critic, când erau, majoritate, interziși,
aprope dușmani ai poporului?

Condiții vitrege au fost și pentru oamenii de bună credință. Să facă pactul cu
diavolul, până vor trece hopul, părea soluția de compromis... În acest context,
publicare unei lucrări cu caracter științific, dar cu aparat critic partizan unei vremi,
vădit schioapă, prin absanța mădularului celălalt amputat vremelnic, își poate arăta
importanța, nu asupra cerinței titlului (aici doar prin reinterpretarea trimiterilor, la
Vasile Conta, în altă cheie , se poate culege informația utilă, aflată din abundență!),
ci doar asupra modalității de-a impune - și prin pârghia instuțională!-, gândirea
vremii, tocmai acolo unde ea poate rodi, însutit, la viitorii semănători. Credem că

în această abordare critică, Cartea lui Constantin Geantă este un document , după
mai mult de douăzeci de ani, ca o filă de istorie, acea Istorie, care mai întoarce
filele și spatele unor minciuni frumoase de la masa regelui uzurpat, cu adevărul lui
cu tot! Să remarcăm grafica copertei, ilustrând schematic bing-bangul, (recoltată
acum de pe internet-ul, en vogue, și în limba globală!) iar de pe coperta IV-a
inspiratul motou din Vasile Conta, preluat din Teoria fatalismului: „Lumea
întreagă, sub orice față am privi-o, este cârmuită de legi firești și fatale.” Să
remarcăm aici că fatalitatea se traduce, nu prin accidental, ci prin:
imuabil/iminență, adică fenomenul își produce efectul cauzei, indiferent de cum îl
descrie observatorul, plasat în peisaj. Opera lui Vasile Conta, ca o scriptură care îl
reprezintă, se găsește în patrimoniul cultural românesc și poate fi
citită/recitită/răscitită, chiar cu îndrumătorii lângă, așa cum ni s-a potrivit aici,
prietenul, Constantin Geantă. Mulțumim pentru călăuzirea ta, Prietene!
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Pamflet/ Gogonele la... cazan, o rețetă de acrituri, în cartea de bucate

Poate doar bla-bla-uri ale limbajului de lemn slujind, pseudo-academic,
realismul socialist. În ondulațiunea universală, la vremea unora, conta doar
porunca oficială. Ferească-l sfântul pe îndrăzneț să cânte după ureche, fără
partitura aprobată și cu fiecare rând pus sub cheia de control a tonului, că... deee,
acesta face muzica! Cum să cânți, altfel, decât în cor?, și fără a fi sub
supravegherea, strictă, a dirijorului? Cel cu bâta - baghetă..., să-și bage a/fonii
mințile în cap, că doar imnurile de slavă au trecere la cel/cei de sus.
Prin patria nostra, în care multe silvae sunt, drujbăritul, încă de pe vremuri
imperiale mai bătrâne, a început mai frățește, decând cu răsăritul roșu, să
drujbărească oamenii și copacii. Ce să facă amicul Cristi, tocmai absolvent în

bucătăria filosofiei, partizană materialelor ce trebuiau puse-n/pe masele înfometate
de noi meniuri... recomandate? Norocul la păzit, că în acte era trecut Constantin,
altfel ar fi fost trimis să țină de urât lui Dumnezeu, prin taigaua Siberiei, că și pe
acolo silvae sunt!
Prin 1991, la un an și ceva de la cutremurul din decembrie, 1989, s-a ivit o
șansă. Și Midas trebuia să afle că avea urechi de măgar, așa că prietenul nostru a
hotărât să dea din ...bucătăria, în care săvârșise o rețetă nouă : i-am spus,
respectând dreptul de autor (cum cerea și cere standardizarea!) „gogonele la cazan”
. Șefii la... cuțite (cei care dădeau dreptul să tai cu ceva pâinea cea de toate zilele)
știau una și bună : rețeta, chiar dacă gustul se schimbase, trebuia să respecte lupta
culorilor, adică gogoneaua verde să devină în cazan, roșie... , că așa au spus
specialiștii sovietici, altfel?, vezi ce a pățit ditai Pătrășcanu! Avea Cristi al nostru,
nevoie de cuțit ca de aer și atunci le-a făcut pe plac celor ce de-o viață slujeau
gogonelele, gogoșeria și cazanul, cu focul viu sub el . A repetat ceea ce meșterii
mari voiau să audă, ba i-a și citat, ca autori de scripturi cu adevăruri absolute ...,
deși în sinea lui avea marca numelui ascuns. „Ce să faci? Vrei cuțit? Bei, tovarășe
absolvent, aghiasma noastră, ca un detergent ateizant!” Putea fi gândul nerostit al
celor demult „preoți”, realismului socialist... făuritor al omului nou.
Muncise mult la ciorba de gogonele, fierte la cazanul bucătarului îndrumător. Dar
conta, cel mai mult, praznicul oficial, unde gustul tuturor mesenilor, dresat în
vreme îndelungată, trebuia să fie completat deplin și de celelalte simțuri, dresate și
ele. Altfel, „el”-marele dumnezeu, profesor al universului (doar universitatea îi este
încăperea!), doctor peste... sănătatea științei (necontaminată în vreun fel de religie,
cu care ar fi fost, zice-se, în război total!), nu se va îndura să-i dea cuțitul pentru
pâinea cea de toate zilele a bucătăriei pământene! A primit, desigur, cuțitul. Ciorba
lui de gogonele, înroșită la cazan, plăcu tuturor. Toți cerberii își vedeau chiar
chipurile în zama roșie, iar aburul le dădea senzația aerului îmbibat de miresmele
industriei, fumegând progresul unei magistrale istorice, în care omul (v. Clasa
muncitoare) se bătea eroic cu natura, supunând-o. Stai acum, după ce o generație
va fi fost înlocuită cu alta, când ciorba de gogonele s-a răcit, și chiar rețeta ar fi
putut fi uitată, prin cartea de bucate, și te întrebi dacă gustul, culoarea, mai excită...
masa (că pe miros, prin efectul răcirii, credem că nu putem conta!)? Ei, bine!
Povestea acesata, cu gustul acru/oțetit, al unei perioade anume, amintește de
parfumul unei realități prea roze, să nu fi fost utopică! ( acum cu... încă inerția unei

mase greoaie, înspinate..., remanentă, prin rugii- ce pozează în trandafirii unui eden
promis, dar imposibil de atins, nici cu mirosul, în pandemia ciumei roșii/departe
raiul de păcătoși!). Povestea, poate haz de necaz, dacă nu ar fi o tristă aducere
aminte, ilustrează o realitată trăită prin bucătăria realismului socialist, unde și
cartea de bucate trecea prin filtrul sefilor la cuțitele, cu care tovarășii trebuiau să-și
facă munca, că vorba ceea, doar aceasta te făcea liber, prin lărgimea... lagărului. Să
nu uităm, totuși, că rețeta ciorbei de gogonele la cazan, servită la un banchet,
premiată cu un cuțit, rămâne un document, peste timp, vorbind despre gătitul
fericit, prin bucătăria lumii, cârmuită de legile firești omenești, trecătoare cu
generațiile, dar și sub fatalitatea celor absolute!
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Adresăm Clubului de Turism Montan Ecologic „Lotru” Voineasa, cu ocazia
împlinirii celor 35 de ani de la înfințare, Viață Lungă! și îi oferim în dar
albumul editat „De la lume adunate să fie iar la lume date”, editat de INTOL
PRESS

Salutăm eforturile remarcabile ale autorilor unor cărți frumoase: Constantin
Geantă, Nicolae Petre și Petru Pistol
Valea Șasei și oamenii ei remarcabili
În țara noastră frumoasă și cu oameni frumoși fiecare loc se amprentează cu
darul Edenului primordial, iar cei atinși de îmbrățișarea acestui acasă, simt datoria
declarației de dragoste, ca o strigare a numelui ei binecuvântat. Uneori și reciproca
este valabilă. Adică locul își strigă pe numele și faptele lor, oamenii remarcabili,
care conform unui ziceri înțelepte... au sfințit baștina. În obiceiul consacrat, impus
cândva de tipizarea studiilor sociologice, o monografie oferea informația
structurată despre vreo localitate acreditată cu personalitate juridică. Dar sunt și
excepții, după cum vom constata despre o carte frumoasă, primită în dar.
„Personalități/Valea Șasei/ Tetoiu-Roșiile/Județul Vâlcea file de monografie”
este titlul cărții apărută la Editura ALMA, Craiova, 2020, trudită de ing. Nicolae
Petre. Am studiat-o cu plăcere și ajutat de „argumentul” introductiv al autorului,
care ne-a spus: de ce?, cum?, pentru ce? a întreprins o muncă foarte solicitantă!
Pentru că la întrebarea firească, întotdeauna: cui prodest? răspunsul ne era evident,
lucrarea fiind de evidentă utilitate publică, nu doar eroilor acestui „mini-dicționar”
(vezi constatarea lui Doru Moțoc, din Mai 2017, cuprinsă pe coperta IV!), ci
oricărui cititor interesat de oamenii remarcabili ai Văii Șasa.
Am reținut de la intrarea în carte, metafora din motoul (W. Goethe) în care
biografiile unor oameni (cu contribuția lor, mai mare, mai mică!) reprezintă

țesătura lumii ca urzeală, alții ca băteală și am constat că toți cei 55 de oameni,
remarcați în carte, chiar cu biografia, dau frumusețea unui covor, precum cel
oltenesc înflorat cu atâtea chipuri de flori... Apoi citatul : „Ai grijă de numele tău,
că el îți va rămâne/ Mai mult decât o mie de averi de aur,”- preluat din scriptură
(Înțelepciunea lui Iisus Sirah, 41.12)-, atrage atenția, că dincolo de anonimatul
indefinit, numele oamenilor sunt singura certitudine a nemuririi, atunci când
faptele lor nu sunt uitate, chiar după plecarea din curgerea ... văii!
Valea Șasa este locul unde în localitățile Roșiile și Tetoiu – în satele lor
componente-, s-au născut personalitățile cuprinse în mini-dicționarul, cărții. Șasa
este râul afluent Oltețului, în amonte de confluența Cernei (aflată cu valea ei la
răsărit de cea a Șasei!), cu același Olteț. Orientarea văii, în sensul de curgere al
râului , este nord-sud. Arealul Văii este localizabil în sud-vestul județului Vâlcea și
are o marcă oltenească, inconfundabilă. În acest spațiu răbojul timpului a pus în
pisanii numele unor ierarhi-ctitori de pe la începutul secolului al XIX-lea. Neamul
boierilor Pîrăieni (Ctitori și pe... mai marele, Olteț, pe la Polovragi de ex.), îl
regăsim la contemporanii noștri, uneori în vecinătatea însoțirii cu alte neamuri,
precum la Bogdan Amaru. Numele oamenilor, isprăvile lor, ilustrate cu documente,
imagini se constituie într-o bază de date la dispoziția cercetătorilor – și desigur
pentru dezvoltarea unor Monografii, acestea fiind lucrări deschise permanentelor
actualizări. O statistică simplă ne arată continuitatea prin vreme a preocupărilor
dominante unde s-a atins domeniul excelenței. Vocația cercetătorului – în toate
domeniile!- se evidențiază cu personalități ivite în toate generațiile. Poeți, scriitori,
publiciști, artiști – în toate domeniile artei (muzică, teatru, arte plastice), dascăli,
medici, militari, juriști, ierarhi ai bisericii. Prezentarea personalităților este făcută
în ordine alfabetică, pe întinderi variabile, în raport cu realizările și expunerea
publică, ca notorietate de respirație națională/internațională; în raport cu
vizibilitatea domeniului și recunoașterea, poate și condiționat, de accesul autorului
lucrării, la datele necesare prezentării. Numele: poetului Bogdan Amaru, al artistei
Maria Ciobanu, al artistului liric, Leontina Ciobanu Văduva, al actorului/regizor
Dumitru Dumitru, al inventatorului Florea M. Gheorghe, al cercetătorului Petre
Emil sunt cunoscute până departe, dar rupte de acest mediu fertil, completat fericit
cu numele celorlalți, nu se poate înțelege țesătura covorului intuit de Goethe, adică
scopul acestei valoroase lucrări, care are: o dată menirea autocunoașterii și apoi
potențarea unei mândrii locale pentru susținerea elanului creator.
Cartea dăruită cu eforturile conjugate ale Consiliilor Locale ale localităților:
Tetoiu și Roșiile, alături de multe persoane fizice care își iubesc plaiul acesta
mirific și dăruit cu spiritul creației -manifest în oamenii locului, are în ea truda și
ordinea gândirii inginerești a autorului Nicolae Petre. Chipul frumos este asigurat

și de harul lui Dumitru Zamfira - chiar el fiu al Văii ! - „Lanul roșu” și „Iarna la
Nenciulești” , povestind plastic anotimpurile: inegalabile și repetabile petale, de pe
Valea Șasei. Să le mulțumim tuturor celor ce au făcut posibilă această carte!

Fidelitatea clasicului... Petru Pistol
Uimit de propria creație Pygmalion gândește asupra căii de însuflețire a
Galatheei. Petru Pistol își cuprinde (între copertele care atrag, semnificant, atenția!)
tâlcurile deslușite în cartea trudită („Fidelitatea clasicismului”, Editura Școala
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020), cu mărturia –tot exterioară! –, de pe coperta IV,
cu deplină onestitate : „ ... poate fi vorba de o fidelitate asumată de un împătimit al
clasicismului, dar și de clasicism ca agent unei perpetue, nedezmințite fidelități”.
Biografia autorului este relevantă privind apartenența sa la un domeniu al definirii
(daimon?) de sine ( pe care... precizia matematicii îl cere: condiție probantă a
atestării, fără dubiu, a fidelității.), întru cele clasice. O carte care are în sine și
atributul didactic, al cărții de învățătură, cu adresabilitate mediului academic,
trebuie să aibe - și constatăm că posedă inclusiunea mecanismelor priceperii!instrumentele unei pedagogii subtile. Aici vedem altă latură a fidelității autorului,
precum cea a unui maestru pentru discipolii săi. (Călăuză a afirmării viitorilor
umaniori, dascăli, ba chiar doctori fideli - să ducă mai departe clasicul, fără
smintirile cauzate de absența lecturii temeinice a celor esențiale!)
În spiritul reginei științelor, matematica/geometria (măsurând terenul
antichității!), Petru Pistol își anunță concluzia, înainte de-a se atinge, înnoitor, prin
lecturarea critică, adică înaintea demonstrației inspiratoare de noi și fecunde
conotări (Vezi „Interferențele mitice”- partea I-a/ a II-a, fiind „Miscelaneu”).
Ceea ce anunță prin motoul inspirat: „orice formă de înnoire este o formă de
fidelitate./Friederich Nietzsche”, adică perseverența stimulată de o dragoste,
neapărat iubirea care declanșează întregul proces ; după cum întregește,
deasemenea concluziv, prin Albert Camus: „se evoluează pornind de la ceva, de la
un adevăr întrevăzut sau de la o certitudine ca și organică uneori. Se evoluează în
fapt pornind de la o fidelitate”. Precizată fiind „logica” lucrării, ca un gând ce
urmează să devină operabil, demonstrația este chiar recitirea/răscitirea, într-o altă
așezare, urmând recurența cu atâtea trepte anterioare.

Iată-mă în fața unei cărți-„labirint”, care îmi sugerează, exterior, că monstrulnecunoscutul, poate enigma – sfinx, pătrunsă de înțeles, ademenindu-mă să urmez
firul tors de autor, mă va incita să îi spun numele încifrat, poate pe cel mic al
intimității, ca dovadă că preumblarea a avut sens și împlinire. Cercetând cuprinsul,
cu nodurile firului călăuzitor, voi fi găsit cuvintele cheie, ca borne pentru periplul
odiseei propuse, uneori repetabila povară, să încerc înaltul care nu se dă ușor
aripilor materiale. (ce zbor tăinuit au ochii mari ai bufniței, și câtă risipă de
aripe/pleoape, cei ai lui...Argus!). Provocarea să intru în labirintul propus de Petre
Pistol, am acceptat-o imediat. Pentru onestitate - spun aici că și din orgoliu!-,
amintesc aici că prin 1997, lansam cărțile cu titlurile (sugerate de Ion Soare,
sfătuitorul meu!) : „Amprente în marmura istoriei”, „Miracole” și... imediat, în
1998, „Provocarea tâlcului”. Apoi răsfoirea la prima vedere a cărții, cu
adulmecarea printre rânduri, mi-a adus în față pe Octavian Paler, pe care mi-l
apropiasem demult, de când cu iubirea-mi pentru Țara Făgărașului/a Oltului.
Membru de onoare al Fundației „Negru Vodă” din Făgăraș, m-am văzut obligat să
cunosc spiritul locului, prin marile lui personalități. Ion Codru Drăgușanu, Traian
Herseni, Valeriu Literat și cel care îmi va fi devenit prieten și imbold în ale
scrisului, Ioan Funariu. Pe toți îi adusesem în vecinătate, mult după 1993, când
îndeletnicirile profesionale îmi înmulțiseră drumurile prin „țara” cu izvorul
descălecătorului. Pe Octavian Paler îl voi fi descoperit, înainte de 1989, prin
„Polemici Cordiale” apoi, chiar prin provocarea să compar propria-mi descifrare a
mitologiei, cu „Mitologiile subiective”, ale omului cu semnul romanității în nume,
Octavian (în buna tradiție a locului cu... Traian, Literat/să nu fie ...Deac! etc.) .
Am intrat în labirintul cărții cu o provocare specială. Cum vede, nu doar un
erudit, ba chiar un specialist intr-ale clasicismului: Mitologia? Aminteam, în
trecere, despre o recurență, ca un fenomen al istoriei cu reîntoarceri, în urcușurile
noastre cu trepte, care adaugă permanent, uneori uzurpă/ruinează... Ce îmi aduce
mie temerarul, în plus, intrat fiind în labirintul noului Dedal/ Petru Pistol, față de
Octavian Paler?, ori față de alți absolvenți ai examenului în fața Sfinxului? Pentru
mine acestă întrebare s-a constituit imboldul principal, pentru că despre autor și
preocupările lui curente, evenimentele din spațiul public mă edificaseră mai
demult. Omul de știință, autentic, nu căzuse în plasa emoției dacopate și nu gira,
doar din prietenie „adevărurile”, abjurând pe Platon, Socrate...; nu căzuse în
bigotismul extrem, al credinței fără cercetare, pentru că înțelesul „proceselor”

celebre ale umanității : Socrate, Iov, Iisus... îl descifrase, dincolo de sentințele care
sunt supuse mereu recursurilor!
Pentru „labirintul” propus, așezat piatră pe piatră de pietrarul hărăzit Petru,
trebuie să ai chemare și să cunoști apriori parola: cuvântul cheie al intrării; cum și
pentru treapta superioară a... de-mersului academic trebuie să probezi urcușul, pe
propriile-ți picioare, până la noul prag. Cum să participi la banchetul propus?,
poate la vreun dialog?, fără a cunoaște menu-ul, temele în dezbatere, adică acel
ceva în comun, ca un punct al intersecției, adică al întâlnirii față către față (ce mare
potrivnic este necunoscutul!), cu Monstrul, pe care îl cauți, îl provoci și te
confrunți? Apoi, când ști că fără însoțire drumul de împlinit (Ce metafizică a
Romei: drumul, constata și poetul-filozof Lucian Blaga! ) poate fi doar o irosire
nedemnă, cum să-ți refuzi călăuza? ( Cu Dumnezeu înainte!, ar spune
temerarul.../pe Ulise, nu zeii buni îl călăuziseră spre Ithaca? ) . Călăuzit prin
cuvinte, profanul din mine, urmând meșterul pietrar din sintaxa cuvintelor zidite,
mă înnoiesc, uneori doar îmi amintesc sentințele mai vechi, declarate definitive în
recursul, căzut de acord cu prima înfățișare. Ce pietre frumoase cuvintele! Ce
pietruire, fir călăuzitor, șirul de mărgărite! Neapărat pietre alese și șlefuite
etimologic, până la prospețimea strălucitoare a nașterii, urmând porunca
începătoare a ființării..., fiecare cuvânt!
La început a fost cuvântul... ! Din cuvinte zidite, a/nume așezate, să semnifice,
paradoxal, doar prin construcție, adică prin arhitectonică, omul cu numele lui. Cu
dreptul și responsabilitatea asupra tâlcuirilor, care ascund numele materialului de
construcție – că fiecare piatră are numele ei! În stilul său inconfundabil: cu
înflorituri, sentințe, analogii, mirări, interogații, ironie, autoironie, definiri,
redefiniri, personificare etc., dar și prin sublimarea metaforei, respectul legilor
fizice și al doxologiei creștine, însușită cu măsura filtrului filosofic, dascălul Petru
Pistol (să subliniem mereu utilitatea cărții, ca material didactic!) este modelul
meșerului (demiurgul... care face!) care pentru a fi ascultat și urmat, demonstrează
ucenicilor cu lucrul mâinilor sale. Cartea, dincolo de o cuprinzătoare re/citire
critică , a atâtor înaintemergători, cu coborâre în vechimea - unde chiar se
împrietenise mai demult cu Lucius Lactantius (v. Teza de doctorat și lucrările
dedicate!) -, este un elogiu adus cuvântului. Lucrul asupra cuvântului și punerea lui
în operă, înainte de tâlcuirea scripturilor, îi impune pedagogului definirile și
clarificările metodice. Cum să vorbești despre funcționarea unui organism, înainte

de-a explica părțile componente ale organului ce se va însufleți să aibă viață în
sine? Limbajul este respirația limbii și aceasta operează folosind cuvintele.
Trebuie să aflăm procedurile de operare a cuvintelor, baza lor de date, operațiile
asupra cuvântului, operațiile privind legarea lor, ba chiar și modalității expunerii
lor în rostire, ori în scriere. Despre toate acestea, la locul potrivit, profesorul
filolog, lămurește pedagogic, necesar. Gramatica cu cele ale ei (morfologie,
sintaxă,... etimologie), ortografia, semantica (coborând prin etimologie și căutarea
strămoșilor... la izvorul comun, multor afluențe etnice!), semiotică; apoi despre...
viețile paralele ale limbilor, ce își caută (nu la plus infinit, nici la minus infinit - de
dinainte de Babel, punctul comun! ) podul lui Apolo(dor) traducătorul cu har, adică
cel cu simțirea întreagă a celor maluri... paralele. Frumos exemplul recuperator al
marilor traducători din cele clasice cu trimitere la: Dan Slușanschi, George Murnu,
George Coșbuc (premiat de Academie, pentru Eneida / traducătorul inspirat și al
Divina Comedia!), cărora să le adăugăm aici și pe Eugen Lovinescu, Lucian Blaga
, dar și pe diortosiritorii Bibliei I.P.S Bartolomeu Anania, Cristian Bădiliță.
Vorbind despre traducători, să nu uităm să-l cuprindem pe autorul nostru,
prof.univ.dr. Petru Pistol, care în fidelitatea lui pentru clasicism ne-a dăruit : De
ira Dei (Despre mânia Lui Dumnezeu) la Ed .Învierea..., 2006, Timișoara - , textul
latino-român, tradus din Lactantius, și adăugat cu studiu, comentarii; traducerea
Instituții divine. Lactantius, Timișoara, 2004, Ed. Învierea; Lactantius , Instituții
divine. Epitoma (Epitome Institutionum divinarum), text latino-român, Editura
Sofia, București, 2019.
Cartea este un subtil dicționar pentru cuvintele greco-latine; este expunere cu
lămurirea înțelesului unor expresii, devenite celebre, demult intrate în limbajul
sărbătoresc, înalt, al elitelor și al rafinamentului clasic.
Rândurile scrise aici se vor o recomandare a citirii și răscitirii acestei cărți
frumoase, nu doar pentru remarcatul uz didactic, dar și pentru savoarea specială
dată de semnificarea tâlcurilor, acele nestemate ale umanității, păstrate comori și
rezervate numai temerarilor iubitori de cunoașterea, care eliberează și face posibilă
descoperirea de sine.
Despre numele autorului, luând în seamă definiția propusă (Numele este
crainicul propriei identități...) am asociat lui Petru tenacitatea celui care are și
menirea să pună temeiuri, fundamente, în viitori ucenici, noi consacrându-l

apostol, asemeni celui așezat la Roma. Despre Pistol, căruia autoironia i-ar găsi o
nepotrivire și o jenă a expunerii publice, ne permitem propria-ne speculație. A
existat în perioada veche un Săgeată, pe care Coșbuc îl vedea bogat foarte. El
săgeta probabil, precum Eros, precum Apolo, ori Artemisa/Diana cu razele de foc
ale iubirii... S-au dus vremurile și armele s-au schimbat. Acum cu ... pistolul tragi
foarte precis, de foarte aproape, cu efectul garantat, tocmai pentru scopurile lui
Petru, mare iubitor de oameni.
Mai atenționăm aici că această carte permite și lecturarea, pe alese, a celor
propuse de cuprins, cu efecte deosebite; poate fi un tovarăș de cursă lungă, sfătos și
imprevizibil, surprinzător, minunat. Mulțumim fidelității întru clasicism, acestui
clasic modern, trezorier al atâtor nestemate!
30 nov.2020

Lidia, îţi mulţumesc! (o epistolă ca o mărturisire!)

Eşti delicată şi foarte îngăduitoare! În « adevărurile » noastre lumina nu ne
cade direct pe creştet, ca în miezul zilei, aşa că umbrele sunt inevitabile…
Ion Soare este profesor de filologie, cu un doctorat în slavistică, luat cu
câţiva ani în urmă la… academicianul Mihăilă. A lucrat ca arhivist până la
pensionare. A făcut mai multe reviste de cultură cu răspândire locală, fiind un fel
de naş al multor novici, printre care mă număram şi eu. L-am cunoscut după 1993,
când venind în Rm. Vâlcea am frecventat instituţia unde lucra, pentru pasiunea
mea: istoria. Pe atunci, faţă în faţă fiind cu soarele, eram cam orbit. Apoi, intrând
în contact cu lumea… bună, m-am mai dumirit. Am constatat că poezia este o
treabă foarte serioasă şi trebuie respectată ca atare. Să nu observ neadecvarea
vârstei, la fiorul unic al poeziei? Ceva nu mă mai împingea, fără anumite riscuri, să
mai perseverez în versificarea facilă (pe care o comit cu ușurința …respirației!),
aşa că m-am orientat către eseu. După ce m-am exersat un timp în presa locală, cu
articolele de atitudine civică, fratele meu mai mare, Nicolae, diplomat de carieră,
mi-a sugerat să le public compact într-o carte. Pe tema asta, care mă şi expunea
public uşor, fiind şi consilier judeţean de prin 1992, continuu până în 2008, am

insistat şi am realizat împreună, între 1999 şi 2006, patru volume la « Spiritul
civic-Stare de fapt și deziderat ! » .
Am ezitat, prin urmare, să public poezie. Îmi place poezia şi mi se părea o
ofensă ceea ce făceam eu. Atunci a intervenit… soarele, care mi-a spus să-mi asum
o experienţă de felul acesta, că indiferent de rezultatul din spaţiul public, voi avea
recompense morale neaşteptate. Aşa a fost ! Snobii care n-au citit şi nu citesc, dar
se bagă singuri în seamă, mă lăudau fără rezerve. Cei ce aveau vreun interes o
făceau şi ei. Colegii, cărora le eram şef, se întreceau în linguşeli. Criticii, cu
oarece notorietate, erau într-o espectativă interesantă. Am aflat că se practica şi un
fel de laudatio, contra cost. Intrând în asociaţile culturale locale m-am dumirit
repede şi de jungla cu tabuurile şi mai ales falsele ierarhii croite, de orice gen de
putere. Am intrat apoi altfel în val, asumându-mi o libertate îngrădită doar de
teama să nu greşesc faţă de Dumnezeu. Am spus foarte des nu !, când ceva nu-mi
plăcea, indiferent de nume. Am luat atitudine în arena publică fără niciun complex
de inferioritate. Au venit în întâmpinarea mea oameni de care m-am legat sufletește
imediat : Dumitru Bălaşa, Aurel Constantin Zorlescu (polivalent : inginer, sculptor,
pictor, tenor remarcabil) Costea Marinoiu, pe care îl cunoşti, George Mirea,
Constantin Zărnescu, Alexandru Stănescu (de la Bucureşti şi Cluj), Petre Petria,
Cornel Rusu, Florentin Oltean, Alexandru Mircescu, Dumitru Nicodim, Veniamin
Micle, Dumitru Bondoc, ca să amintesc puţini dintre cei mulţi care m-au înrâurit.
Acum, în val fiind, constat că nu mai înghit atâta apă ca la început. Cineva
îmi spunea că asta este din cauza meseriei de … hidroenergetician, unde apa este
necesară să rotească turbinele. Privind naiv spre soare la început, pe lângă caii
verzi de pe pereţii imaginaţiei şi stelele de aceiaşi culoare, totul părea neclar,
începusem să nu mai văd prin ochelarii ce mi se recomandau. Norocul meu că mi
s-a făcut ziuă și am început să văd cu propria-mi vedere ! Poate păcătuiesc cumva (
apropo de orgoliul nostru nemăsurat și de sentința posibilă !) că toată lumea
orbecăiește şi fiecare nu îşi vede decât de sine. Că alergăm - goana nebună
desigur !-, spre o asimtotă care rămâne intangibilă, aceasta depărtându-se,
alergând însutit mai iute. Asta despre… soare, poezie şi şanse…

Te-am simţit o analistă aplicată, obiectivă. Acesta este motivul pentru care
te-am rugat să-mi fi o oglindă cuvântătoare. Oglinda are puterea să-ţi arate ceea ce
tu nu poţi vedea direct, oricât te-ai strădui. De mai este şi cuvânt, în toată
cuprinderea lui sinceră, poţi înţelege mai uşor diferenţa dintre ce ai vrut şi ce a
ieşit. Ecoul se întoarce să te smereşti şi să nu îţi iei boii lui Dumnezeu în cap, să nu
ameţeşti de înălţimile… neatinse.
Comunicăm, iată, pentru că Dumnezeu este Cuvânt. (In.1-1) Apoi
cuminecăm pentru că ne împărtăşim cu cuvintele respirate, semne interioare, în
văzduhurile de unde le inspirăm de-a gata. În Dumnezeu-Cuvântul este acel…
« nod divin care leagă lucrurile » spunea în Citadela, Antoine de Saint Exupery.
Suntem împreună în năvodul vieţii şi starea noastră de limpede şi perpetuă curgere
este acolo, nu pe ţărmuri. În unde, peşti fiind, ca ideile lui Fr. Nietzsche, vor veni
alţii să ne pescuiască gândurile, spre hrana lor şi bucuria noastră.
Ai dreptate cu motourile. Şi eu m-am întrebat după ce păcatul fusese făcut,
de ce mi-am permis să rup unitatea unui lucru frumos, tocmai în întregul lui. M-ai
confirmat în tânguirea mea ulterioară, iar eu simt că pot fi iertat că mi-am
recunoscut greşeala. Cât despre asemănări, etichetări, am privit în timp, contrariat,
remarcile unor oameni în ceea ce priveşte încercările mele literare. Sigur te poţi
opune, afişând smerenie şi mimând modestia, dar eram vădit interesat cum s-au
construit concluzile acestora. Profesorul Ioan Funariu, de la Făgăraş, prin 1995 mă
îndemna să scriu eseu, el intuind un fior al lui Călinescu… ; părintele Dumitru
Bălaşa, la lansarea mea publică din 1997 (4 decembrie) spunea : « …sper să nu mă
înşel… dar merge dincolo de Blaga… » (această supralicitare o păstrez,
înregistrată, de la acel eveniment !) ; profesorul şi prietenul Costea Marinoiu, pe
care îl cunoşti, în legătură cu nişte reportaje publicate în revistele locale, mă plasa
lângă Geo Bogza; profesorul Soare (ai citit în prefaţa la « Jocuri » !), făcea
trimiterea la I. St. Lazăr, punându-se şi în graţiile acestuia, arătându-se cunoscător,
în original, al lui Panait Istrati, pe vremea când la Râmnic se făcea sluj
…Francofoniei, şi eu eram un medium potrivit pentru autoportrete. Apoi cu ocazia
diferitelor evenimente alte asocieri deveniseră inevitabile. Noroc că nu mi-am
pierdut busola. Cum să reacţionezi la această critică, binevoitoare în fond? Să
declari că tu eşti tu, chiar dacă ai habar despre cei cu care eşti asemuit? Să taci
complice la un compliment nemeritat ? Să te dai rotund , asumându-ţi ceea ce
fusese foarte exagerat, prefăcându-te că nu observi jocul secund al unora, avizaţi

asupra sincerităţii proprii? Chiar sub influenţe, unde este valoarea ta adăugată ?
Afirmaţiile multora arătau că îi ştiau pe maeştrii, că frunzăriseră ucenicii şi că
găsiseră un punct de asemănare la… infinit. Acolo au fixat compasul şi au trasat
balonul de săpun… cu consecinţele acestor tânguiri. Cum să faci distincţie între cel
ce ţi-a respectat munca, citindu-te şi cel ce te laudă fără motive şi care nu te-a citit?
Iată un motiv foarte serios de a afla cum se vede gândul tău printr-o
reflectare credibilă. Am încredere în profesionişti. Una sporită în cei ce au
maturitate, har şi puterea de a comunica ! O remarcă, speculativă, te rog să-mi
îngădui ! Cuvântul, Dumnezeu fiind, (In, 1-1) avându-l în noi, ori alături, el
mărturiseşte prezentul continuu, istoria noastră de … vietăţi trecătoare ca apa
curgătoare. Năvodul ne ţine în curgerea cu multe risipiri, ne ţine în acelaşi spaţiu
de vibraţie. Ce este unda altceva decât suport rezonanţelor ? Da ! Nu trebuie să
scoatem năvodul din muzica apelor nicicând. Ceea ce trebuie făcut este ca acesta să
cuprindă râul de la izvor până la vărsare, pentru a nu ne îngrădi doar într-o
secvenţă trecătoare. Râul care are izvorul în adânc şi gură pentru întinderea mării,
cuprinzându-ne, ne face părtaşi geologiei, cu aparenţa de veşnicie.

Din alegerea ta specială, am văzut tăcerea peştelui, care şi-a asumat calea ca
pe un avatar, în această imanenţă cu destinaţie şi ritualuri lumeşti. Am mai avea
înţelesurile agonisite, fără experienţele personale, uneori incomode, sigur
nedorite ? Mă gândesc la vremea Antigonei, Ifigeniei, Andromacăi, Hecubei,
Ioocastei, Penelopei, a nefericiţilor Priam şi Oedip etc. Fără acest sentiment al
tragicului, nu se căuta calea şi nu se descoperea iubirea creştină, de mai încolo.
Cred că şi Dumnezeu rămânea doar un logos, ca un plan, cu arhitect cu tot,
amânându-şi trăirea în legea iubirii, pentru altă dată.
Suntem piese de joc, într-un dominou uriaş ? Iată-ne, altfel, în lumea care
comunică și cuminecă. Fără fiecare dintre noi întreg lanţul se poate frânge, pentru
că îşi pierde firul, curmat. Există cineva totuşi, care permanent leagă la … nodurile
divine, cu condiţia să fie şi în noi bucățica de ață. Atunci, legați în horă fiind, la
fiecare poticnire alții ne ridică şi ne ţin în … joc. Rotirea ne devine continuitate, fir
al firii neîntrerupte, cu stări şi avataruri trecătoare.

Răbdare la desluşirea calculatorului ! Invaţă-l să te asculte, să-ţi răspundă la
întrebări, să-ţi fie un serv credincios ! În ce mă priveşte, rămâne ca în…
introducere, inclusiv pentru urările de nou an, şi …Servus ! Mihai Sporiş,
15.01.2010

Obs. Reluăm aceste gânduri, dintr-o epistolă scrisă cu 10 ani în urmă, adresate
prietenei statornice : Lidia-Viorica Hanaru, care a plecat de curând în eternitate,
ca un omagiu adus duhului unui om în care aveam toată încrederea. Alături de
confidenta mea se regăsesc numele atâtor prieteni dragi –cu toții călători prin
lumea, cu noi pe drum, împreună, la un moment dat. Amintirea lor aici ne poate
confirma că trecerile cu folos sunt impregnate în memoria noastră, în chip natural :
Ion Soare, Ioan Funariu, Costea Marinoiu, Dumitru Bălașa, Aurel Constantin
Zorlescu, Petre Petria, Cornel Rusu, George Mirea, Alexandru Mircescu, ei fiind
cu toții plecați departe…, spirite de neuitat ! Îți mulțumesc Lidia, pentru tot
ajutorul tău și celorlalți, deasemenea ! Lumină lină veșniciei voastre, vouă, duhuri
ocrotitoare !
Mihai Sporiș 30 Nov. 2020

Celor plecați la cele veșnice le regretăm despărțirea și le datorăm
păstrarea în memorie a numelui trecerii prin lumină!
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