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Raport, 2021
Cercul de la Râmnic: „România: Grădina Maicii Domnului”, numit şi „Grupul
de la Râmnic”- pentru că s-a constituit cu douăzeci 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
îndepărtează de firea 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, după o dezbatere mai lungă, 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, condus de
regretatul Președinte Anton Mițaru până în 2000/ părtaș la inițiativa, finalizată în
2001!), tocmai pentru promovarea libertății cuvântului, opiniei necenzurate și a
spiritului civic. Locul întâlnirilor fusese stabilit inițial, 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 a Consiliului Județean față de Consiliile 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 2021 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 2021 – 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, Corina Oprescu, Mircea Vasile, Constanța Ștefan,
Ionel Lupu, Maria Sporiș, Maria Robescu, Nicolae și Paraschiva Sporiș, Marinela
Belu-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), Maria Şalaru (Chişinău), Ioan Dură
(Bruxelles), Gheorghe Păun, Claudia Voiculescu, Dan Mihalcea, Ovidiu Mihail
Stângă, Eliza Roha, Nicolae Roșu (Bucureşti), Mihai şi Alina Sporiş (Ploieşti), Ion
Mocioi, 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,. 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. Acestora îi adăugăm
pe cei plecați în eternitate în anul 2021: Lazăr Constantin, Laura Vega-Marcu,

Adina Enăchescu, Alexandru Popescu Mihăești, George Achim, Nichi Ursei,
Petre Vețeleanu, Emil Istocescu, Maria Șufană, Ion Piloiu, Vartolomei Todeci,
Anton Macarie, Ilie Manta, Constantin Mengher, Carmen Farcaș, Mihai
Rogojinaru, Puica Victor, Doru Dinu Glăvan, Elena Bălău
Anul 2021, sub interziceri sanitare severe, continuând nefericit anul 2020, sub
semnul pandemiei, și-a păstrat agenda consacrată a acţiunilor tradiţionale, cu
limitările impuse de reglementările necesare gestiunii unei situații speciale. Ne-am
adaptat activitățile pentru spațiul virtual, iar evenimentelor posibile în public cu
distanțarea fizică și socială, impuse. Am fost prezenți în revistele on line
(culturaarsmundi.ro), 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, Valea Lotrului 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). Un sprijin important dându-l Valentin
Smedescu, prin distribuirea eficientă a cărții electronice și semnalarea zilnică a
unor evenimente publice importante și ocazionarea unor dezbateri de interes public
(vezi contorul impresionant al accesărilor celor postate!).
Am acționat ca organizatori, co-organizatori, colaboratori, ori ca invitaţi. Am
acţionat împreună cu: Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” (ANCE),
Forumul Cultural al Râmnicului (pentru anumite evenimente!), Forumul
Călimăneşti, Liga Scriitorilor, Arhivele Naţionale-Serviciul judeţean, Biblioteca
Judeţeană (BJAI), Asociaţia “Seniori”. Clubul de Turism Ecologic Montan
„Lotru”-Voineasa (CTEM), 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 mai multor sărbători
centenare: Neagoe Basarab 500 (1521-2021); 200 de ani de la zavera lui Tudor
Vladimirescu; 150 de ani de la Sărbătoarea de la Putna, din 1871!; Petre
Pandrea, în 2021: „ACADEMICIAN” al „Academiei de sub pământ”. Am

remarcat și centenarul PCR, cu efectele lui istorice, în destinul poporului român.
Fără dezvelirea adevărului omenește posibil nu este posibilă clarificarea proceselor
istorice! Pentru altă perspectivă, recuperatoare, ne-am propus promovarea ZILEI
Energeticianului în spațiul Văii Lotrului; scoaterea din anonimat a importanței
economice a Văii Lotrului. Să aducem în cotidian (în sfera preocupărilor
tradiționale)- evenimentele consacrate oficial de calendarul public și cele asumate
de Cerc din anii anteriori!
Ne-am propus ca, lunar, să promovăm o acţiune în care sarcina organizatorică
să aparţină membrilor Cercului. Consemnăm aici acțiuni, din agenda anului 2021,
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”, Festivalul Muntelui; Trasee de mare frumusețe, prin „grădină”
(postări de fotografii în rețeaua virtuală!); (re)lansare de asociații și/sau înfințare
cenacluri (CTEM Lotru, Descoperă Voineasa, UZPR-filiale/reviste) ; cinstirea
sărbătorilor naționale (imn, drapel, limbă, Ziua Zilelor - 1 Decembrie ș.a
Agenda pe care ne-am propus-o, am realizat-o cu inerenta diminuare a
participării fizice (din motive de pandemie multe acțiuni au fost amânate, ori
anulate, precum excursiile programate în grup cu… „Seniorii”!). Acţiunile care sau putut face au fost onorate cu o participare redusă, conform reglementărilor, însă
am dus vestea la mai mulți, prin mijloacele de comunicare la distanță, suplinind
absența fizică.. 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 You-Toube-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 ...
informaticieni 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 2021
1. Concertul de la Viena transmis on line pe planetă, cu audiența a 7000 de oameni,
un mesaj special adresat lumii în luptă cu pandemia- comentarii privind
semnificația!./ Mesaj critic al lui Zenovie Cârlugea, de la Tg. Jiu, privind Buletin
RGMD-2020 (vezi răspuns și Studiu solicitat în... Buletin.).
2. Corespondență cu Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” (BJAI) pentru
finalizarea jurizării la Concursul „Vâlcea colț de Rai”./postări pdf carte, mailuri,
/remitem Buletinul 2020 în format electronic la 120 de adrese/analiza mesajelor
media de pe canalele centrale de televiziune din seara lui 31 decembrie 2020/orele
23.50-24.00 și atitudine... civică. (dezbinare? Încrâncenare? Manipulare? Qui
prodest?)
3-5 ian. Corespondență cu membrii Cercului (mail, f/b, telefonic, întâlniri)
pentru stabilire agendă (Cerc „România-Grădina Maicii Domnului”/ RGMD)
pentru anul în curs și prioritățile imediate./ analiză stadiu jurizare concurs și

pregătire pentru festivitatea de premiere, din Ziua Culturii Naționale (premii,
diplome, organizare etc.).

-

6-7 ian. Boboteaza/Sf Ioan. Mesaje colaboratorilor din țară. Postări semnificații.../
Maria Șufană organizează Te Deum ptr. Ion Soare la 40 de zile!
8. Emitem diplome, acordăm premii (cărți...!) transmitem mulțumiri juriului,
sponsorilor/ne punem de acord cu BJAI asupra festivității de premiere din 15
ianuarie (sigur on line! Cu clipuri filmate special!)/ analiză cu secretarul gen.
„Seniori”, Gh. Dumitrașcu a posibilităților de funcționare a asociației, în condițile
date/tatonare poziții ale facțiunilor locale ale UZPR (facem cunoscută
corespondența cu președintele Doru Dinu Glăvan –în Buletin anexăm scrisoarea și
perspectiva soluționării!)
9. Articole pentru Intol Press/ transmitem 4 înregistrări de arhivă (TV Vâlcea
UNU-„Luminile Spiritului”) pentru biblioteca virtuală a BJAI/ Dezbatere pe tema
incomodă a redobândirii sentimentului național... sub ruși –vezi „Tot un fel de
Istorie” de Titu Georgescu... cu doamna prof.dr. Ileana Georgescu, soția autorului.
10-15 Finalizăm pregătirile pentru gala Concursului „Vâlcea Colț de Rai”/Postăm
foto de grup ale premianților edițiilor anterioare (8 ediții!) și înregistrările video
pentru 2020 – jurații își expun criterile, evidențierile, recomandările, iar
organizatorii aduc mulțumiri îndrumătorilor din localitățile participante (din ce în
ce mai puține! –vorbeam de funcția de coordonare a Consiliului Județean și
de misia județeană a bibliotecii..., totuși județeană!)
A trecut în eternitate un membru de bază al Cercului: poeta Laura Vega Marcu
(vezi materiale din buletin!)/ ne-a părăsit și Constantin Mengher (inginer
constructor de hidrocentrale!) vezi Buletin.
Arhiepiscopia Râmnicului ne invită de Ziua Culturii Naționale (Vezi postare și
Buletin, inclusiv arhiva video a culturaarsmundi.ro)
Corespondență cu pr.Ioan Dură la Bruxelles... recenzie, evenimente în diaspora;
Manifestări în Ostrov/ Călimănești la statuia lui Eminescu-vezi postări;
24. Hora unirii...în centru/mesaje de unitate, postări semnificative (Mailuri pentru
semnificarea nevoii permanente de unitate, temperarea propagandelor extremiste
puse pe scandal, dezbinare și scenarite geopolitice, în siajul manipulărilor
dubioase!). Să sperăm că hora tuturor politicienilor să însemne și necesara
unitatea în diversitate, când este vorba de iubirea patriei și neamului!
25-26 Finalizăm și distribuim studiul solicitat de Zenovie Cârlugea (vezi buletin)/
Comentarii pe f/b despre ziua lui Ceaușescu (țapul ispășitor al unei istorii
nedecantate și cu procese încă pe rol! Semn că tranziția/deșertul/pustiul este
locul multor furtuni de nisip și prafuri în ochi! Deșteaptă-te române!)
30-31 De Sf. Trei Ierarhi, ne-am reamintit de târnosirea Mânăstirii Gruiul Lupului
/Loviștea și am posatat imagini de arhivă!

- La Mânăstirea Cozia, Parastasul, anual, pentru Voievodul Mircea cel Bătrân. Cel
Mare, sălășluit aici de 603 ani, în așteptarea canonizării. Vezi foto Buletin.
- Întâlnire cu membrii Cercului, prezenți la Cozia/ discuții, față către față, privind
agenda imediată și de perspectivă.
- Lansăm ca pamflet-protest o atitudine față de întârzierea adoptării Bugetului
României pentru 2021-vezi Buletin;
Februarie 2021
1. Postări pentru reviste, articole (recenzii, eseu, poeme, foto etc.)
2. Analiză, în secretariat Cerc, a evenimentelor din Ianuarie și remitere articole cu
concluzii, către presa INTOL PRESS și Mirajul Oltului;
6. Demersuri publice in memoriam Petre Petria (Consiliul local și Primăria Titești,
BJAI)… rămase fără ecou!
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!;
- consultări pentru programul… Vasile Militaru și Academia de sub Pământ,
din iulie, de la Ocnele Mari (Petre Vețeleanu, State Burluși, Aurora Popescu,
Marinela Capșa, Eugen Petrescu, Constantin Mănescu, Ioan Dură, Petre Cichirdan,
Maria Șalaru ș.a/ lansăm propunerea de candidat academician 2021: Petre
Pandrea (așteptăm confirmările!) (vezi articole buletin și etapele!)
13. Se contramandează întâlnirea cu Președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan,
care nu mai poate veni, la solicitarea noastră la Râmnic (programată în 19.02!).
14. In memoriam Laura Vega… apare pe culturaarsmundi.ro (vezi buletin!)
16. -21 Ziua culturii naționale, dedicată lui Constantin Brâncuși/ Cenaclul Mirajul
Oltului: facem comunicări despre Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” și
perspectiva intrării pe lista UNESCO;/ ne organizăm vâlcenii și gorjenii pentru
parastasul de la Mânăstirea Lainici și comemorarea lui Ștefan Stăiculescu la Târgu
Cărbunești, de peste o lună!
17. Analiză CTEM „Lotru” Voineasa (pregătirea pentru Lira Litoralului și cooptarea
formației „Junii Mălăieni”);
22. Secretariat Cerc/Analiza promovării bicentenarului Tudor Vladimirescu, la
Drăgășani (cu Costinel Stoica!);
26 Transmitem la Intol Press, recenzia la „Orașul de Carton” de Petre Cichirdan
(vezi rev. on line !)

- Organizația „Mai mult verde” ne solicită implicarea la o acțiune de igenizare pe
Valea Lotrului” în contextual zilei mondiale a apei! Ne implicăm organizatoric,
prin asociațiile partenere și în colaborare cu instituțile publice locale (vezi
reportaj… Buletin!)
27-28 Facem lobby în rândul memrilor Cercului și al partenerilor noștri,
pentru susținerea necesității vaccinării anti Covid. Respingem scenariile fataliste,
încurajăm măsurile profilactice, fără a leza libertatea persoanelor în alegerea căii!
Martie 2021
1. Mărțișoare /Postări foto. Mesaje.
2. Secretariat Cerc : analiza activității pentru luna februarie și pregătirea
evenimentului „Lainici” (parastas anual C. Brâncuși);
3. La București, pentru clarificări probleme, ale filialei vâlcene/ a UZPR (Uniunea
Ziariștilor Profesioniști din România) /corelare Vâlcea-Gorj pentru evenimentul…
Lainici;
6. Invitație la Concurs Creație literară (poezie, epigramă) din Bucovina…Confirmăm!
Transmitem…material. ( vezi Buletin!).
7. Analiză a filialei locale Vâlcea: INTOL PRESS, a UZPR, programe editoriale;
8. Ziua internațională a femeii: postări media dedicate;
12. Postări foto/ Mânăstirea Lainici, de la evenimentele anilor trecuți;
13. 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. A fost asociat evenimentului și Ștefan
Stăiculescu, răposat la Tg. Cărbunești (ne-au reprezentat Gh. Cărbunescu, Iulean
Comănescu, Mihai Vinereanu)
15. Lobby pentru vaccinarea anti-Covid prin toate modalitățile avute la dispoziție;
16-21. Analiză evenimente (pentru valorificare media!), și stadiul pregătirilor
pentru… Academia de sub Pământ./ In memoriam Mihai Gherghina, căruia ed.
Almarom i-a editat postum o carte-album despre Râmnic (Silvian Marinescu și
Paul Brenoaia au făcut eforturi special pentru informare asupra evenimentului
editorial!)/ Concurs Moldova, confirmarea primirii materialelor remise de noi!;
22. Primim revista Curtea de la Argeș și o distribuim! Articolele sunt consonante
obiectivului cercului!
23. Postări cu anticipație pentru Bunavestire (vezi Buletin!)
24. Apare, în îngrijirea lui Ion Nălbitoru, la Brezoi primul număr al revistei Valea
Lotrului, la care și membri de-ai Cercului, acreditați UZPR, sunt redactori.
26-28. organizare și participare, alături de asociațile partenere, la acțiunea „Ape
curate” pe Valea Lotrului și Oltului (vezi reportaj Buletin!)

- Remitem noi articole pentru rev. Curtea de la Argeș/Intol Press/Mirajul Oltului/
Valea Lotrului și postăm pe conturile personale și ale grupurilor: imagini,
comentarii;

-

-

-

Aprilie 2021
3-5. Continuăm acțiunile de igenizare și observăm starea de suferință a unor uvraje
hidrotehnice care deservesc apa, pentru multiplele ei utilități publice.
Corectură finală la cartea „Roma milenară, o problemă astăzi?” pentru editare la
Intol Press (ca răspuns la o stare de confruntare pe scena publică vâlceană și lipsa
de reacție la propunerea, privind o… „Lupa Capitolină” în Râmnic. (vezi articolul
lui Constantin Zărnescu, în Cultura Vâlceană, nr. din Septembrie, 2021, privind
centenarul, de la primirea din Italia a acestui symbol al romanității noastre!).
Informare UCC Hidroelectrica –SH. Vâlcea, privind contracanalul DMD (dig mal
drept!) al Amenajări .OLT- CHE Cornetu;
Observații asupra unei confuzii! Rudarii sunt etnici români, cum îi atestă limba
vorbită, colonizați în istorie departe de baștina lor, pentru priceperi speciale
(rudărit=minerit, în cazul nostru băiași pe râurile de munte!); postate în dezbaterile
on line!
7. Ziua mondială a sănătății: Facem lobby pentru vaccinarea anti-Covid!
- facem recenzia unei lucrări monografice despre Titești/Vâlcea, autor Ion Talpoș
și remitem articolul la Intol Press;
9-12. Primăvara își împodobește „grădina”. Postăm prospețimea și ne planificăm
itinerarii prin grădina-țară, să o aducem cu chipul ei vesel prin casele celor mulți și
obligați uneori la izolare.
În vizită prin Clisura Dunării și munții Cernei/postări, comentarii;
Articole pentru Mirajul Oltului și îndemnul ca revista să fie mai dedicată
maiestuosului râu emblemă;
16. la Hidroelectrica… sesizăm problemele contracanalului DMD Cornet
(constatate cu ocazia acțiunilor de igenizare!);/ Secretariat… Cerc!
- studiu/recenzie asupra cărții lui Ioan Dură, primită din diaspora (vezi …
Buletin!);
18. Prin Sibiu… să ne bucurăm de un oraș cultural foarte viu!
25-28. Ne pregătim de Paște! Lansăm public poeme, dedicate unui timp al
sacralității, pentru semnificarea poetică, a tainelor zilelor… săptămânii patimilor
(vezi Buletin!)/corespondență cu Pr. Dr.Dr.Ioan Dură pentru un punct de vedere!
30. Vinerea Mare. O slujbă de prohodire, la Biserica din Robești-Câineni/ Vâlcea,
tratată superficial! Cum să nu se treacă pe sub epitaf? Am postat o fotografie cu un
covor înflorit cu … Florile Paștelui, să ne imaginăm marea trecere, odată cu noua
primăvară!

Mai 2021
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 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, pentru suplinirea celor amânate.
2-3. Paște/ Ieșire în masivul Cozia, postări f/b, comentarii
4. Prin Țara Făgărașului, a Bârsei și pe Valea Prahovei.
7. Ne organizăm prin „teleconferință” pentru Lira Litoralului, ediția anului 2021/
pentru evenimentele publice dedicate sărbătoririlor din calendarul laic/Alergăm și
pozăm, prin Dobrogea, unde a înflorit bujorul (vezi postări!).
10. Să nu uităm de marile încoronări ale românilor, care au avut și regi și regine!
(vezi. Buletin, / atragem atenția că anul 2022 poate fi un an CENTENAR, onorat, de ce nu?, de finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului!)
14. Arhiepiscopia Râmnicului, gazdă a „Rotondei Plopilor Aprinși…” (vezi
postare!)/Discuții la Rotarexim despre evenimentele: Tudor Vladimirescu 200 și
Putna 150.; organizarea… participării la evenimente (vezi Buletin!) și postările f/b.
.
17-18. Secretariat Cerc. Întrunirea Consiliului de Conducere al asociației „Seniorii”,
în Parcul Mircea cel Bătrân, pentru relansare activitate, prin modalități specifice,
permise de normele în vigoare/distribuim cărțile care ne-au apărut între timp/,
propunem soluții de comunicare (valorificarea site-ului asociației și acesarea lui cu
mai mare frecvență; întregirea agendelor telefonice cu nr. necesare, etc.
Consultarea revistelor în format Pdf., disponibile pe INTERNET/ permanență prin
rotație la sediu ș.a
20. Ziua Râmnicului/ postări vechi și noi aduse în prim plan;
23. Apare nr. trimestrial, la Povestea Vorbei 21 și o distribuim, fizic și on line!
29-30 Foto din munții Văii Lotrului, postate după munca on line, de la Voineasa;/pe
Strategica din Munții Latoriței / postare-invitație la drumeție!
31. Doamna profesoară Carmen Farkaș, cetățean de onoare al Râmnicului, mare
personalitate și model de implicare civică, pleacă în eternitate de la …biserica
„Toți Sfinții”. Un mare senior… sărăcește locurile, bântuite de mediocritatea
în creștere.

Iunie 2021
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 a 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 603 ani de când își așteaptă canonizarea;
1. Traseu prin „grădina Maicii”: Voineasa-Obârșia Lotrului- Oașa-Sebeș - Câlnic
(cetate dacică) – Sibiu- Voineasa (postări!)
2-3. Râmnic, la Rotarexim inscripționăm tricouri pentru CTEM „Lotru”; pregătim
participarea la Drăgășani, pentru Bicentenarul… Tudor Vladimirescu;
6-7. Lansare APEL pentru Petre Pandrea, academician al Academiei de sub
Pământ (vezi Buletin).
9. Ședință a facțiunilor locale UZPR, întrunite, și în conses…, pentru stabilire unui
modus vivendi…(s-au distribuit și diplome de merit!);
11-15. Pregătire: bicentenar Tudor Vladimirescu (vezi implicarea lui Costinel
Stoica, consilier municipal la Drăgășani!)/lansare carte, colocviu, decernări
plachete, diplome etc./Arhiepiscopia Râmnicului: moment comemorativ Mihai
Eminescu.
16. Bicentenarul… de la zavera… lui Tudor Vladimirescu, la Drăgășani, un
eveniment de excepție (vezi Buletin și postările!).
18. Ne-a părăsit pr. Petre Vețeleanu, sufletul manifestărilor dedicate lui Vasile
Militaru și Academiei de sub Pământ, de la Ocnele Mari (căutăm soluții pentru
suplinire absență și includerea pomenirii sale, pe agenda evenimentului!);
20-21. Sfintele Rusalii... cu hramul aferent al Mânăstirii Cozia. Încă ne tânguim
pentru lipsa de vizibilitate a sfințeniei Marelui Voievod, într-o lume într-o
prea agresivă secularizare! Postăm toți trandafirii, iviți prin grădina Maicii, să nu
se uite că ele, Rozele, dau numele limbilor de foc ale duhului cel nou pogorât de
Rusalii!
22-28 iunie: „Lira Litoralului” suntem prezenți pe litoral, cu o reprezentare
consistentă. (CTEM „Lotru” Voineasa, împreună cu Junii Mălăieni și Intol Press)
Buletinul, revistele, arhivele la dispoziție, diplomele, trofeele ilustrează reușita
participării,
29. Corespondență. Concluzii și impresii, pentru comunicare rezultale ale
participării la Lira Litoralului, eveniment cu caracter cultural-sportiv și de
reprezentare al unui colț al grădinii românești, aflat pe Valea Lotrului!
30. În munții Făgăraș să pozăm Bujorul de munte și să-l oferim privirilor tuturor!

Iulie 2021
2.-5 Ziua Sf. Ștefan cel Mare/corespondență cu UZPR/secretariat Cerc pentru
implicarea organizatorică la evenimentele lunii : „Vasile Militaru” și „Academia
de sub Pământ” la Ocnele Mari; organizarea Zilei Energeticianului la Malaia-Valea
Lotrului; Tărgul de sf. Ilie/Titești-Loviștea; Ziua Imnului Național; omagierea
anuală, a lui Dumitru Bălașa;
4.- Ziua națională SUA/postări Mailuri, facebook, etc.
. Prin Oradea Mare (model al dezvoltării moderne)/prin Apuseni/prin Sibiul cu o
agendă culturală pentru toți cetățenii locului și ai Europei;
8. La Ocnele Mari și Ocnița, în condiții organizatorice stricte (impuse de
pandemie) un complex de evenimente: Te Deum: Vasile Militaru/Academia de sub
Pământ primește și consacră „academician” pe Petre Pandrea /Lansare cărți, autor
Vasile Militaru, editate la Chișinău, de Maria Șalaru, dezvelire statuie, realizată cu
eforturile ANCE, pentru Vasile Militaru (vezi materiale în …Buletin!);
13-15. Au plecat la cele eterne Maria Șufană, Elena Bălău și Lazăr Constantin,
membrii vechi ai Cercului/Cola (Constantin Lazăr) a fost secretarul și
informaticianul de serviciu al Cercului RGMD, timp de 15 ani!
- Postări foto și mesaje de Ziua Franței – sora noastră latină -, Vive La France!;
17-19. Secretariat Cerc: analiză pregătire evenimente din agendă/ mobilizare
pentru participare la Târgul de Sf. Ilie/Titești Loviștea (postări, remember, din
2018, când a fost organizat un eveniment-model); postări pentru… prea uitata zi
a energeticienilor.
20. La Titești/ Loviște… târgul-nedeie, absent anul trecut din peisaj își reînnoadă,
timid, tradiția milenară (Postări foto!) și urări de La mulți ani! Vezi Buletin;
24. Malaia/Valea Lotrului organizăm sărbătorirea energeticienilor și lansăm mesaje
spațiului public, privind importanța acestui domeniu al hidroenergeticii și
nevoia de respect pentru devotamentul unor profesioniști: hidroenergeticienii
lotreni (vezi Buletin, postări foto, video, articole de presă!)
26. A plecat în eternitate matematiciana-poet, Adina Enăchescu, membră
fondatoare a Cercului nostru, un militant exemplar, în spațiul grădinii noastre,
pentru iubirea necondiționată a patriei și oamenilor ei frumoși! vezi Buletin!
28. Salutăm bilanțul României la JO de la Tokio și remarcăm sărăcirea recoltelor
mai vechi de … medalii! Este necesară… trezirea!, nu crezi? Tu STAT
ROMÂN! care ai grădina publică, socio-politică, în administrare?!
29. Ziua Imnului Național și Apelul nostru permanent de…: Deșteaptă-te române!;

29-31. Prin Grădina Maicii România pe traseul: Voineasa-Transalpina-NovaciBaia de Aramă-Valea Cernei-Herculane- Mehadia(Belareca)-Rudăria (la morile de
apă de la Eftimie Murgu)-Valea Nerei-Valea Miniș-Oravița-Valea Beiului (retur!)Anina-Reșița-Caransbeș- Bistra Poiana Mărului-Hațeg-Valea Jiului- Obârșia
Lotrului-Voineasa. (vezi postări, comentarii și aria distribuirii lor!)
- La Mânăstirea Antim, de la Troian/Râmnic, eveniment național in memoriam
Dumitru Bălașa, (anual! cu dezbateri istorice, lansare de carte (Nicolae State
Burluși și ANCE… organizatori!) Vezi postări, foto, video, arhivele on line ale
Intol Press, Buletin!
August 2021
1. Voineasa, analiză activități pentru Iulie, postări și actualizare agendă curentă
(corespondență, puneri de accord, angajare voluntară acțiuni…)
7. Secretariat cerc, /întâlnire lunară a filialei UZPR, programe editoriale reviste.
8. A plecat în eternitate Prof.Dr. Gheorghe Ploaie, o personalitate remarcabilă a
învățământului și științei românești” (vezi articole dedicate în Buletin);
- încheierea JO de la Tokio printr-o semnificantă ceremonie de închidere!
11-13. Postări, convorbiri, idei, planuri (vezi pregătirea pentru Festivalul MunteluiVoinasa și … Neagoe Basarab.
15. Sf. Maria Mare… la altare/ felicitări, postări. Nu uităm că ne este patron al
Cercului!
20-23. Recenzie la „Recuperatorul” de Marius Croitorescu (vezi Buletin)
- În grădina alpină a munților Retezat (postări foto, comentarii).
24. Facem o donație de carte Parohiei Malaia/ Vâlcea, pentru încurajarea unui cerc
local de dezbateri./întrevedere cu Primăria, Consiliul local, Biserică pentru
înfințarea unui grup de inițiativă cu aplecări cultural-spirituale. Remacabil contul/
fb, pentru grupul Malaia -Valea Lotrului, administrat de Toma Pleșanu
25. Ne punem de accord, la Călimănești, asupra evenimentului: Neagoe Basarab…
500, din agenda lunii Septembrie.
28-29. Ghizi de ocazie, prin Sibiul cultural, însoțind un grup de tineri! (vezi
scandalurile iscate pe scena politică cu implicarea baronului Samuel von Brukental
și Gheorghe Lazăr… cu însemnele publice prin Piața Mare a Sibiului. Facem apel
la descifrarea corectă a istoriei și evaluarea nepărtinitoare a marilor
personalități care au marcat destinul poporului român!

Septembrie 2021
1. Secretariat Cerc, analiză luna August, planificare agendă viitoare.
4-5. Zilele localității Malaia-Vâlcea (vezi Buletin și postări).
8. Sf. Marie Mică. Pe traseu în grădina Maicii: Râmnic-Sibiu-Mărginimea
Sibiului-Valea Sebeșului- Obârșia lotrului –Valea Lotrului. Postări…
commentate.
13. Arhiepiscopia Râmnicului ne invită la Mânăstirea Bistrița pentru omagierea
lui Veniamin Micle! Confirmăm!
14. Postări de Înălțarea Sfintei cruci! Traseu: Valea Oltului-AvrigTransfăgărășan-Curtea de Argeș-Rm. Vâlcea. (postări comentate pe f/b!).
15. La mânăstirea Bistrița olteană omagiem pe Veniamin Micle, erudit teolog și
coleg de redacții la Intol Press (vezi arhiva Intol Press, postări foto).
20. Recenzie la cartea „Jos masca!” de Costel Neacșu. (vezi Buletin)
21. Corespondență cu Ioan Dură de la Bruxelles, despre o nouă carte apărută în
diaspora.
24. Studiu de caz, privind celeritatea din justiția română în raport cu…
„prioritățiile”, stabilite de influențele diverse. (vezi Obști de moșneni,
procedură, în cauzele de la… Judecătoria Brezoi/Vâlcea (3 ani în care să se
constate dacă o adunare a fost legal constituită… timp în care s-a tăiat pădure și
s-a valorificat fără a se da socoteală proprietarilor de drept!). Am problematizat
în instanță… deficiențe ale unor acte, validate superficial de justițiabili! (vezi
creditarea unui statut, invalid prin formă, prin care apoi se face judecata!).
25-29. Evenimente dedicate: Sf. Neagoe Basarab și Sf. Antim Ivireanul la
Ostrov/Călimănești și la Râmnic/simpozioane, conferințe. Vezi art. postate pe
culturaarsmundi.ro, Buletin și foto pe f/b.
Octombrie 2021
1. Hram la Mânăstirea Boia-Loviștea /Cu acoperământul Maicii Domnului de
argint pe creste și cu voalul de ceață pe poale. Vezi postări f/b.
2. Secretariat cerc/ Analiză cu membrii și colaboratorii, a perspectivelor de
organizare a Festivalului Muntelui-Voineasa în noile restricții sanitare impuse
(Mail, F/b, telephonic).
3. La Sibiu prin Parcul ASTRA și prin alte locuri frumoase!;
9. Recenzie și publicare articol la INTOL PRESS pentru „Sonata lui Madoff” de
Marius Ianuș, (de la Brașov), vezi Buletin;

10-11. Pe Olt, în sus, într-o nuntă călătoare în pandemie. (vezi cronica
versificată!).
15. Atragem atenția asupra încoronării regilor României! La anul se împlinește
Centenarul! Vezi Buletin „Încoronări”.
16-17. Finalizăm, împreună cu colaboratorii programul pentru Festivalul MunteluiVoineasa, 13-14 nov., în două variante. (vezi buletin).
21. A trecut la cele veșnice poetul, umoristul –vechi membru al Cercului!- George
Achim (vezi dedicație în Buletin!), postări f/b (foto, comentarii, etc.).
23. Remitem pentru publicare la Intol Press, ca un protest față de criza politică din
scenă, cartea „Zăganiada” (vezi arhiva Culturaarsmundi.ro!). Postări imagini de
toamnă.
25. Apeluri pentru vaccinare, eliberare de prejudecăți- postări, comentarii
26-28. Sf. Dumitru/ Recenzii, postări (inclusiv amintiri de la evenimentele trecute,
cu participări consistente!)/evaluare stadiu pregătiri pentru „festival”,
corespondență Mail cu revistele partenere (propunere de articole!)/ Pregătim o
donație de 50 de cărți pentru Școala Gen. Voineasa, gazda evenimentului
(Festivalul Muntelui!).
31. BJAI, ne punem de accord cu privire la jurizarea și organizarea Concursului
„Vâlcea Colț de Rai”/ Distribuim programul… Festivalului, programăm Te Deumul pentru Gh. Ploaie, ca parte component a evenimentului dedicate muntelui și…
oamenilor.
Noiembrie 2021
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!;
- A trecut la cele veșnice Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România (UZPR), Doru Dinu Glăvan! Avem regretul că va fi plecat înainte
de-a ne fi putut întâlni, după cum ne hotărâsem, spre necesarele clarificări
din filiala vâlceană.
2-4. Recenzii, postări. Amintiri de la evenimentele trecute, dedicate lui
Constantin Brâncuși. (v. Postări, dezbateri, comentarii);
8-12. Postări, dezbateri privind Posada 1330 (cinstire eveniment, dezbateri
asupra localizării bătăliei.);

- Hramul Sf.Voievozi/postări de la evenimentul bicentenar al Bisericii
(monument istoric) din Robești (1817!) - vezi resfințirea după curățarea
frescelor!.
13-14. „ Festivalul Muntelui” la Voineasa (vezi Buletin!)
-a trecut la cele veșnice ing. Victor Puica, un remarcabil specialist și
membru al cercului, de la Mediaș.
16-20. Evaluare pregătiri pentru jurizare concurs „Vâlcea Colț de Rai” cu BJAI/
ing. Ion Nălbitoru propune două concursuri de creație și creditează public
echipele de jurizare (tema: „Legendele Lotrului”!);
-primim revistele: Curtea de la Argeș, Caietele Columna și Valea Lotrului, le
distribuim în rețeaua noastră și recomandăm... articolele, consonante
obiectivelor Cercului!.
21. Intrarea Maicii Domnului în Biserică (Patroana Cercului nostru!)./Remitem
la Intol Press, reportajul despre „Festivalul Muntelui”/ Trecem prin Sibiul
cultural, să-i vedem noile expuneri!
22-25. Postăm imagini cu toamna târzie/Ne pregătim pentru zilele naționale (Sf.
Andrei și 1 Decembrie)/ postări imagini (din arhiva Cercului!) de la
evenimentele anilor trecuți, comentarii, dezbateri ).
- Mesaj de adio pentru Anton Doru Mițaru, omul multor fapte remarcabile!
26-27. Punctăm cu BJAI (Valentin Smedescu), acțiunile necesare în perspectiva
lunii Decembrie 2021, pentru finalizarea Concursului „Vâlcea colț de Rai”.
DECEMBRIE 2021
1. La Alba Iulia. Vezi postări, comentarii (inclusiv din anii anteriori-exclusiv
2020!).
2. Pregătire donație de carte pentru Școala Generală Malaia-Vâlcea.
4.Postare despre un eveniment din 1997, cu semnificații anume, privind rolul
instituților publice și funcția coordonatoare a Consiliului Județean.
5. Secretariat Cerc/ începem redactarea Raportului 2021 al Cercului / a apărut
carte „Zăganiada” (vezi și varianta pdf, din arhiva culturaarsmundi.ro);
- au venit în colindă copiii, vestind Sf. Nicolae (În Loviștea/Robești se merge
cu Aghiosul sf. Nicolae, pe la casele care au un... Nicolae!). Vezi postare f/b.;
6. La BJAI ne punem de acord cu finalizarea Concursului „Vâlcea Colț de Rai”;
10. Postare pentru apariția editorială a Zăganiada, editată la Intol Press, ca un
protest față de ciolaniada scenei politice, precum ultima criză politică;
- Festivalul Colindului Vâlcean, ediția a VI-a, la Titești, cu participarea
localităților: Titești, Boișoara, Perișani, Malaia, Voineasa (comentarii, postări
imagini etc.).

11. Te Deum, ocazionat la Rm. Vâlcea (Biserica „Toți Sfinții”) lui Doru Dinu
Glăvan, de către membrii locali ai UZPR-ului (vezi. Nicolae Dinescu, Nelu
Barbu, în principal!);
12. A trecut la cele veșnice, poetul Lucian Avramescu- mesaj de adio;
15. Apel către bibliotecile locale, că se prelungește perioada remiterii
materialelor pentru concursul „Vâlcea Colț de Rai”/ la analiza de evaluare a
stadiului atins am identificat localitățile care au remis lucrările: Amărăști,
Costești, Galicea, Păușești-Măglași. Pietrari, Tomșani și Valea Mare.
17. Finala județeană a concursului de colinde (la Consiliul Județean, cu
participarea lui Grigore Leșe!)/ postări, comentarii!
18. Pregătire donație de carte pentru biblioteca: Școala Gen. Câineni-Vâlcea;
24. Colindătorii-elevi, organizați de prof. Iulian Cazacu... (Școala Gen. Câineni)
antrenați în sărbătoarea Crăciunului.
25-31. Postări pentru Crăciun și Anul Nou/ bilanțuri, mulțumiri, urări de ... mai
bine!

LA MULȚI ANI tuturor! Să aveți parte de un an 2022,
nepandemic și să vă bucurați de el cu un adaos din cele refuzate
de anul 2021, care pleacă! Sănătate tuturor și zile frumoase,
din partea Cercului de la Râmnic : „România- Grădina Maicii
Domnului”!

Celor plecați la cele veșnice le regretăm despărțirea și le
datorăm păstrarea în memorie a numelui trecerii prin lumină!
Cercul de la Râmnic: ROMÂNIA: Grădina „Maicii Domnului”

Domnule Președinte,
La cumpănirea anilor privim spre anul pandemic ce pleacă, încercăm să-i
vedem cele bune și constatând cele rele (mai toate puse-n cârca COVIDULUI!) le
vrem repede uitate! Uniunea ce cu onoare o conduceți are toate motivele să se
bucure, că în ciuda celor neprielnice și-a dus cu profesionalism și mai vizibilitate
misiunea asumată. Vă felicităm Domnule Președinte, Doru Dinu Glăvan pentru
cele bune, și vă dorim multă sănătate și La mulți ani!
Pentru anul care începe cu Ianuarie, luna cu două frunți, trebuie însă să luăm seamă
la ceea ce nu ne-a funcționat cum am fi dorit, să deslușim cauze și să găsim soluții
pe baza cărora să luăm deciziile care se impun. Anul 2020, cu distanțări fizice și
neplebiscitare nu ne-a permis să spunem ceea ce constatăm în „câmpul muncii”
prin toate asociațiile unde ne facem treaba, decât prin cele făcute și plecate la
cititor (privitor, ascultător/ în presa on line a revistelor, la tv, radio, youtoube)!
Încerc, sper cu obiectivitate, echidistant, să fac o diagnoză a mediului publicisticii
locale vâlceane, ce se revendică de la UZPR. O fac în deplină cunoștiință de cauză,
aflat în acest mediu cu atribuții administrative 16 ani , în calitatea de Consilier
Județean (preș. Comisiei de cultură-învățământ/preș. Comisiei pentru ONG-uri și
relații externe, membru în Comisia pentru Adunarea Regiunilor Europei etc.). Apoi
preocupat, ca persoană publică de întronarea unui spirit civic, căruia îi voi fi
dedicat 6 lucrări publicate . Nu insist asupra legitimității datului meu cu părerea/
CV-ul aflat la UZPR l-am asumat cu responsabilitate!- considerând o datorie de
onoare epistola de față.
Presa vâlceană, acreditată UZPR are două facțiuni, polarizate în jurul a doi lideri
cu NOTORIETATE, care ar trebui evaluați prin faptele lor trecute și foarte recente
(este necesar acest lucru întrucât personalitatea șefului se impune grupului și
întreaga activitate... „respiră” la vârf prin „adevărul” acestuia rostit amical,
niciodată prin faptele care ar trebui să fie purtătorul de cuvânt!).
Ca arbitru, între două persoane cu notorietate, trebuie să vă mărturisesc cum i-am
cunoscut și m-am apropiat cu prietenie de amândoi, asta pentru a vă convinge că
nu din afecțiune pentru vreunul scriu aici aceste rânduri, ci pentru a releva niște
fapte care pot evidenția personalitatea omului, felul lui de-a fi, poate chemarea spre
anumite activități.
Pe profesorul Nicolae Dinescu, l-am cunoscut după 1985, când inginer șef fiind al
Amenajării „Lotru” constituisem asociația sportivă „Energia Mălaia”, unde pentru

echipa de fotbal devenisem antrenor. În baza construită (acum teren de fotbal
sătesc cu nocturnă!) am avut onoarea să fiu arbitrat de arbitrii celebrii (Constantin,
Crăciunescu) și evident Nicolae Dinescu! După anii 1993, în calitate de Director
tehnic, al Amenajării Olt-Lotru, l-am ajutat pe directorul liceului cu profil sportiv,
prietenul Nicolae Dinescu, să-și clarifice patrimonial situația terenului de fotbal
„Electra” din Rm. Vâlcea. Apoi pe când activa la Univ. „Spiru Haret” participam
la sesiunile de comunicări științifice ocazionate de universitate și întâlnirile cu
prof. dr. - cum se recomanda!- erau de interes pentru mine care în perioada 19942000, pregăteam un doctorat! Am fost alături de „fratele Nae”-el spunându-mi
„fratele Mihai”, când se lupta să înfințeze „cluburile olimpice” el fiind
Președintele Filialei Județene a Academiei Olimpice, (l-am însoțit pe Valea
Lotrului, în Loviștea unde numele meu era cunoscut, apoi prin Oltenia de sub
munte). Ca președinte al Comisiei de Cultură am reînodat niște fire culturale rupte,
încercând reașezarea unor activități pe noi coordonate (Am înfințat Societatea
Culturală Anton Pann cu revista Povestea Vorbei/în 1999 eu fiind primul
președinte și secretar general de redacție, ca impuls credibilizat de funcția publică).
Am pus bazele Forumului Cultural al Râmnicului, și Cercului de la Rămnic /vezi
Raport 2020 (cu observația că anual produceam un astfel de raport pentru a
determina ONG-urile să se arate transparent). În agendele culturale publice l-am
avut alături pe Nicolae Dinescu (păstrez o impresionantă arhivă foto cu noi
împreună!). Colaborator al TV. VÂLCEA UNU, încă de la înființare (ca obligație
asumată public) am fost foarte des colaborator la emisiunile moderate de Nicolae
Dinescu , mai târziu, când a preluat emisiuni în grila de programe. Apoi,
promotorii fiind ai turismului pe Valea Lotrului, (vezi CTEM „Lotru”-Voineasa, și
membrii de onoare ai VETERANMONTULUI, pe Nicolae Dinescu în calitate de
reporter l-am avut la evenimente (cel mai recent fiind „Festivalul Muntelui”Voineasa 2019, căruia i-am dedicat împreună și o emisiune Tv).
Dar oamenii se mai și schimbă, se mai plictisesc, vor mai mult și atunci când
prietenul devine obstacol mai pot și trăda!
Nu judec omul care păcătuiește, dar mă îngrijorează că nu are puterea de a
recunoaște greșala atunci când timpul i-o arată. Te întrebi dacă nu este cumva vreo
boală să încerci să-ți depășești competențele așa printr-un exces de voință!
Trecuseră anii de la Înfințarea Societății Culturale Anton Pann și editarea revistei,
când Nicolae Dinescu, s-a vrut președinte (fără vreo lucrare publicată în spate spre
credibilizare cum fuseseră anteriorii: Costea Marinoiu, Ion Măldărescu!). S-a
măsluit o adunare generală (păstrăm documentele acelui puci istoric – pe care nu
le-am pus în mișcare, considerând că timpul rezolvă repede nedreptatea/am avut
dreptate că după un an, cu scandal, asociația l-a eliminat pe...„uzurpator”!). Am
salvat atunci revista, care sub numele de Povestea Vorbei 21 a supraviețuit la
INTOL PRESS (arhiva culturaars mundi este martoră). Presa locală ( Viața

Vâlcii) s-a dezlănțuit asupra mea, prin intermediari, tocmai asupra „fratelui Mihai”.
Nenumărate lucruri ajungeau la urechea mea, prin cei contrariați că...„ Ce-o avea
Domn Nae cu dumneavoastră?”. Acum a devenit extrem de insistent în dorința dea mă face garant facțiunii sale! Va fi oare posibilă apropierea de un trădător
dovedit, care nu a avut puterea scuzelor vreodată? Vorbeam de fapte! Să vedem ce
au rămas lucruri trainice și azi, dacă facem un bilanț:
„Cluburile olimpice” înființate? Forme fără fond, pe hârtie, nefuncționale! „Spiru
Haret”, în Vâlcea, o fabrică de diplome , care a sucombat! Ziarul „Viața Vâlcii”
(pe care îl numea „ziarul meu”), a dispărut din peisaj, odată cu fondatorul Petre
Tănăsoaica/ Televiziunea VÂLCEA UNU... (și asta „Televiziunea Mea”!)
închisă/Televiziunea ETALON (cea de refugiu după colapsul celeilalte) cu
obloanele trase! Aflăm dintr-o carte editată la Craiova, că nici aventura cu presa
turistică nu este cușeră! Oare ghinioanele astea să nu aibă drept cauzalitate și
poziționarea nerealistă, superficială în spațio-temporalitatea momentului cu noi
provocări, cu noi abordări, adaptându-ne ritmurile la noile cerințe? Quo vadis
UZPR-Dinescu, cu atâtea isprăvi notabile? Puteam să stau alături de un om care
mi-a înșelat așteptările și mi-a trădat prietenia, Domnule Președinte?
A doua facțiune s-a polarizat în jurul lui Petre Simion Cichirdan. Pe acesta l-am
cunoscut printr-un demers profesional. Se punea problema, după 1990, să
schimbăm turbinele Pelton ale Lotrului, prea bătrâne să mai reziste. Inginerul,
proiectant de avioane pe la Craiova, ajuns inginer șef la intreprinderea etalon, de
mecanică fină: HERVIL, aflând despre chestiune, m-a căutat întru documentare să
vadă dacă o reproiectare ar putea fi făcută pe plan local. Am aflat că are pasiuni:
muzica, pictura, sculptura și că este publicist prolific. Ne-am apropiat și prin el lam cunoscut pe inginerul și el pictor, sculptor, șahist: Aurel Constantin Zorlescu
(acestuia îi vom fi editat în timp albumul „Zorlescu” și îi vom fi determinat donația
publică făcută Bibliotecii Județene). I-am descoperit apoi calitatea de inventator,
când pe șoselele în lucru ale României, circulația o dirijau semafoarele
Cichirdan!). A venit apoi în Asociația „Anton Pann”, împunându-se ca
Vicepreședinte și coordonator al „cenaclului artelor” căruia lunar îi edita un
buletin. Apoi la înfințarea Forumului Cultural al Râmnicului, a devenit redactor al
rev. Forum V. Atunci, cu ocazia defecțiunii majore (provocată de Nicolae
Dinescu), la Anton Pann, l-am însărcinat cu preluarea revistei Povestea Vorbei 21
(aveam responsabilitate asumată public, ca fondator, în numele Consiliului
Județean să asigur supraviețuirea revistei cu noua orientare editorială!). Decizia s-a
dovedit justă, că acesteia în timp i s-au adăugat Cultura Vâlceană și Forumul
Vâlcean. Știința atragerii în redacții a unor colaboratori cu expertiză în diverse
domenii este ușor sesizabilă în arhiva tezurizată și permanent la dispoziție pe www.
culturaarsmundi.ro . Tovarăși de drum, cu pasiuni comune, am colaborat la multe

cărți pe care editura sa le-a pus în operă. Cenaclurile înfințate la Horezu și
Călimănești sunt funcționale. Înfrățirile inițiate de el între localitățile Olteniei de
sub munte și cele din Bucovina (Cernăuți), ori Basarabia sunt vii. Monumentele de
for public de la Ocnele Mari, Pietrari, Rep. Moldova sunt la vedere. Cărțile sale,
cronici culturale ample, asupra mediului cultural local, pot fi consultate.
Brâncușologul din el, ucenic fiindu-i sculptorului Constantin Lucaci, este unul
recunoscut în spațiul național. În cazul acestui OM, notorietatea este vădită de o
personalitate autentică. Într-o poveste din înțelepciunea lui Ion Creangă se ivește o
provocare, privind moralitatea: pe care fată să o aleg, Domnule Președinte? Pe a
Babei care se agață de munca altora, ori pe a Moșului, care face, și îi observăm
trăinicia celor făcute? Pentru mine, Domnule Președinte, întrebarea este doar
retorică, alegerea am făcut-o demult și în cunoștință de cauză!
Ce ar fi de făcut? Să se unească, în timp, jumătățile! Dar la o prea mare
întârziere există riscul ca fiecare să se arate prin număr - și nu prin competențe
publicistice!-, mai importantă, și atunci calitatea lucrurilor să aibă de suferit! Se
poate lăsa timpul să rezolve problema cu cele două în concurență, până una din ele
va pierde duelul. Dar, în prealabil, ar trebui confirmate structurile cu voința
uninominală angajată de persoană, și nu prin declarațiile liderului- ca o fată a
babii! Aflu cu surprindere ca apartin, simultan, ambelor factiuni, desi de peste 15
ani am publicat constant la INTOL PRESS (puteam face altfel, când eu îi
încredințasem, cu ani în urmă, salvarea rev. Povestea Vorbei (21)?
Dumnule Președinte primiți în încheiere, adăugată preocupării noastre pentru mai
binele posibil, asigurarea că vă prețuim și vă suntem alături în cauza pe care ne-am
asumat-o.
Mihai Sporiș / obs.s-a confirmat telefonic o venire în Râmnic pentru soluționarea
problemei prin împăcarea părților, care întâlnire, amânată de mai multe ori, nu s-a
mai întâmplat./ în nov.2021 Domnul Președinte, a trecut la cele veșnice!
Laura Vega... a plecat dintre noi
Cât suntem, cât mai sunt,
Purtăm o umbră pe pământ!
Apoi, în înnoptarea grea,
Din cer cădea-va stea!

Lumini ce-am fost și umbre
Pleca-vor, fiecare! Unde ?
Cele însorite : în sfintele cuvinte!
Hainele negre: în morminte!
Va fi si-un semn al separării
Să afle lumea, trecătorii:
Un stâlp treflat, cu poză și cu nume
Persoanei ce-a plecat din lume!
Poeta Laura Vega Marcu ne-a rămas cuvinte
Și îndatorare: să le ținem minte!
Veșnicie lină suflete! Ai însoțit un om bun și dăruit care s-a risipit pentru noi
oamenii. Laura Vega a fost, până mai ieri, 12.01.2021, OMUL devotat unor cauze
nobile, între care iubirile de țară și neam, exemplare. Ne-a fost alături la:
resuscitarea Societății Culturale „Anton Pann”; un partener activ al Cercului de la
Râmnic: România -Grădina Maicii Domnului. Celei plecate mulțumiri, iar
sufletului nemuritor faptul că nu vom da uitării Numele : Laura Vega Marcu!
13. 01. 2021

Ziua Culturii Naționale, cu Te Deumul dedicat lui Mihai Eminescu
Habemus de toate! Bugete... amânate (pamflet!)
M-au colindat de sărbătorile sfârșitului de an, 2020, două cărți frumoase, despre
oameni adevărați, primite daruri alese de la un OM, cât o ceată întreagă de colindători.
Prietenul lotrean, moșnean, cu atestatul vechimii și inginer făptuitor de lucruri durabile,
Gelu Efrim, mă va fi colindat, informal - cu ceata filelor cărților sale!-, să ne supunem
distanțărilor impuse de vremurile pandemice. Eram în seara când anual așteptam imnurile
înalte ale unei noi nașteri înnoitoare a lumii. Se potrivise că zilele de dinainte, adică în
ciudatul on line, se va fi rostit, pe toate canalele și haznalele lăturilor publice, pe toate
vocile și pentru toate urechile: HAMEMUS... de toate! Adică, într-o sumară înșiruire :
pandemie de... covid, coaliție de partid(e), parlament cu... AUR, cu opoziție SMIRNĂ, și
multă TĂMÂIE, să ne fumege, să ne ia de nas cu multele promise, amirosind iluzii.
HABEMUS Guvern!, cu miniștrii aleși, dintre cei mai sprâncenați și încrâncenați
partizani, să încondeieze ouăle de Paște, cu explicațiile, competente și ele, dacă nu ar fi
fără acoperirea faptelor. HABEMUS Premier!, cu mouse să chițăie despre informatizare,
pentru mai buna adunare a colindeților, pentru mai scuturarea poverii birocratice și pentru
alte chițăieli despre investiții - pe banii altora, că ai noștri zilesc, pandemic, zodia
deficitelor.
În seara aceasta, departe de larma canalelor, în spațiul magic al cărților, feeria tainică
răscolește vremuri pierdute cu zodii, sub dodii bune de dat cu bobii, să-nduplece sorții, de
deasupra porții vremii, ce stă să vină! Un sobor de file răscolite-n freamăt ca două preuci,
par duhuri înaripate aievea, la ferestrele privirilor înnoptate, de prea bezna ochilor închiși,
scrutând doar în gândurile și prea optimistele vești, venite de afară și de prea departe.
Ochii minții le-a identificat repede glasurile, chipurile mi s-au conturat aievea că,
personant, cineva le-a citit numele și din albumul de pe cortex le-a alăturat icoana. Am

lăcrimat de bucurie și o emoție tainică mi-a dăruit o bătaie de inimă, în plus. Ceva din
vecie, bătea gongul unui nou început, pentru noaptea ce sta să înceapă, ca o nouă... taină
mare, un nou început! Un nou început? Tresar în fața realității cu colindătorii, lipsind să
ne pipăie pragurile, să ne ne ureze lângă ureche pentru mai binele înnoirii. Istoria, care se
mai repetă, mă trage de mânecă: amintește-ți de acel Irod care a ucis pruncii! Vezi că
ucigașul Covid încă mai mișună, mai carantinează, mai ucide, și v-a pus mască la toți, să
păreți o lume întoarsă pe dos! Ei! Dar cum ar putea un Irod... modern, să oprească magii
aducători de vești bune, cum că o stea nouă, va răsării totuși, cu toată opreliștea regească?
Mă opun fără convingere, constatând cu ochii deschiși de data asta... Ce zarvă mare s-a
iscat că un nou vaccin va pune stavilă necruțătorului măcel, supraevaluat, al omenirii!
Ce zarvă mare a cuprins pe producătorii leacului acesta, în lupta lor pentru întâietate, la
valorificarea bănească a oportunității! Ce îmbulzeală la administrarea primelor doze,
într-o ordine a priorităților, oricum niciodată respectate în vreun stat cu ierarhii supraomenești (din perspective morale desigur!), bașca cu năravuri balcanice, precum pe la
codașii endemici, în toate, ai Europei! Se vor găsi prin obișnuitele ordonanțe ale
urgențelor, soluții la toate excepțiile? În normalitatea noastră: anormală, amorală, trăim
prin excepții, o realitate a lucrurilor demult așezate în mentalul colectiv, obișnuit până la
dresaj, cu abuzul și justiția, neapărat doar a clientului care este și stăpân, ori își are banul
să cumpere sentința, uneori diploma, dregătoria, locul în sinedriu! Mă voi fi dumerit mai
demult...! Ba chiar, personal, târât prin concretul unor experiențe care nu și-au avut încă
epilogul, am pipăit cu toată pielea mea alunecușul prin bolovănișul cu bobârnace, în care
dreptatea tace și se face că lucrează, doar pentru sine...fiind trează și vitează! Nu se uită
ușor că procesele celebre durează de secole și milenii (Iov, Iisus, Galileo Galilei,
Giordano Bruno etc.), iar cele neclare ale noastre, cu omorurile cunoscute, așteaptă
sorocul răposării suspecților de serviciu, iar jefuitorilor codrilor seculari li se acordă
amânări până vor chelii munții să se vadă mai bine fauna ursească, prin satele părăsite de
teamă!
Da! HABEMUS Parlament, ca un istoric sinedriu, care va fi condamnat la moarte, tocmai
speranța înnoirii. Au suprapopulat - s-a spus într-un referendum, cu voința poporului
strigată, încă neaplicată!-, o casă a poporului, în care nu plătesc chirie, ba mai mult li se
și plătește, special, somnolența și votul la comanda șefului de listă partizană.
Avem un parlament nou, dăruit (spuneam mai sus!) cu aurul poleielii ca o spoială, să
impună și să se impună cu vocea de paradă, cu aura sfadei, sporovăiala neroadă... să seaudă, să se vadă! Avem în casa asta și interesul, care poartă fesul, numit majoritate, în
care, cei opuși până mai ieri, se-mpacă, că ei o să toace, într-o hârjoană deșteaptă, ceea
ce fiecare gașcă așteaptă. Dar s-o luăm cu încetul, că nu e clar bugetul! Nu au har și nici
habar, dacă vor fi în stare să absoarbă de peste hotare... lozul cel mare! Promisiunea nu
poate fi încredințare, acces la parale, de nu ai chemare și la lucrare! De unde lucrare la
cei cu gargara și cu vorbele de clacă, spuse să placă, lui gură cască, pe care-l doare în

bască?! Bugetul se face să se spună, de la obraz, cu ce agoniseli vom trece de necaz!
Habemus colectări: taxe, impozite, vămuiri și câte alte închipuiri, dar Habemus cheltuiri,
chiar și multe miluiri pentru nobile numiri – mai toate speciale, cu mulțime de parale. Da!
Habemus consumatori!Asta este marea problemă! Consumăm mai mult decât producem
și mai ales decât punem în coșul cheltuielii anuale. Și ca în orice stat anapoda, cei care nu
contribuie la coș, se înfruptă din el, într-o nesimțire istorică. Persoane (Doamne ferește!
să confundăm notorietatea cu personalitatea!) sus puse, să vadă ca vulturii prada, vor
prădui fără vreo jenă, cu apetit de hienă, ceea ce li se cuvine, din rațiuni divine... De vină
este ignoranța, și asta construită cu grijă, să fie turma dusă la tăiere prin analfabetismul
cultivat din pruncie, și cu tehnologiile on line-ului...
Amânați, Domnilor, Bugetul!, până or dispărea cheltuitorii, cei cu mintea în norii/ o
dispărea, doar cu o pomană, șleahta obeză -pe stat, ca o rană!/ Până când de covid plecavor pensionarii, să aibă parale toți bugetarii, mai puținii ce mai ard gazul, să-i bată
birocrației obrazul! Dacă totuși ne veți da știre, de bine, că ne-am venit în fire, că ne-am
vaccinat cum se cuvine și optimismul revine, să-mi fie rușine ca unui... Gică, prea contra
! De urat am mai ura de-o trece pandemia! Bugetele pot fi amânate? Se poate lucra și pe
caiet?! Investițiile finalizate, recepționate și cu garanții asumate, pot fi păsuite, plătite
adică, pas cu pas, de băncile pregătite să crediteze, cu dobândă la dobândă, orice izbândă?
Doamne ferește! lucrului de mântuială, consumului doar la bufet, și ăsta de la Buget!
CERCUL, ca... un Gică contra

La Mânăstirea Cozia, anual, numărăm anii veșniciei Domnitorului și ne
tânguim pentru necanonizarea Lui Mircea cel Mare/ Cel Bătrân! Aici
sunntem la 603 ani de la trecerea Voievodului în rândul celor drepți!

În anii fără pandemie ne vedeam cu laureații concursului județean „Vâlcea
Colț de Rai” la festivitatea de la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”.
Acum... doar de la distanță! (pozele sunt de la edițiile anterioare!)

In memoriam!/ Ing.Constantin Mengher

Zbor lin în Lumină, Prietene!, Constantin Mengher!
Vine o vreme, vine vama și atunci prezentăm darea de seamă a clipei ce ne-a fost
dăruită viață. Despre noi, după o cuminecată povață, nu putem să vorbim, decât ca
o spovedanie de mărturisire a păcatelor și aceasta numai unui duhovnic pus slujitor
marelui Judecător. Dar poate fi completă povestea unei vieți care s-a împlinit sub
ochii noștri, fără mărturia celor din preajmă, din multele perspective ale
cunoașterii? Da, am fost de mai multe ori în vecinătatea Prietenului Constantin
Mengher! Dăruiți probabil, prin destin, Hidroenergeticii românești. Conducători
fiind la un moment dat, eram legați ombilical de finalizarea lucrărilor pe Olt și
Lotru. Pe frontul bătăliei împotriva sistării hidrocentralelor de pe Olt, ori a ucigașei
ideei cu conservarea până la sfântul așteaptă - adică până acolo unde tot ceea ce se
făcuse devenea inutil pentru continuarea în siguranță a celor începute . Cu sediile
Intreprinderilor noastre, gard în gard, cu domiciliile permanente , un sfert de veac,
despărțite formal de un gard prin care am tăinuit despre grădinărit și despre un
prezent confuz, nenumărate zile.
Deși mai tânăr decât Prietenul meu, cu vreo 20 de ani l-am considerat ca pe un
frate mai mare (chiar aveam între frații mei pe Nicolae, născut prin 1932, un model
de tenacitate, ca și Constantin Mengher!), un exemplu de devotament pentru
meseria de inginer. Am trăit vremea când timpul se măsura în metri cubi de
betaone puși în baraje, în metri liniari, ai galeriilor străpunse prin munți de granit,
în sute de km., de cursuri de ape îndiguite pentru strunirea marilor viituri, ori
pentru irigații. O vreme eroică pentru a ridica țara, folosinu-și resursele toate, între
care și cele omenești! O oștire școlită bine pentru toate urcușurile cu trepte (școli
profesionale... de meserii, licee de specialitate, școli tehnice și de maiștrii și marile
institute tehnice – toate pe bune! Și cu o selecție riguroasă, după examene cu o
concurență aspră!), se va fi pus pe treabă, într-o emulație exemplară. Zeci de mii de
oameni (adevărate furnicare erau șantierele!), mai mereu anonimi, îndrumați de
competențe remarcabile și devotate unei misiuni istorice (ridicarea țării din
subdezvoltare!) își făceau datoria (cu adevărat patriotică, fără conotația politică,
pusă de vremelnicele propagande!), în atât de hulita „epocă de aur” ( Hulită epoca,
dar propagandistic, insuficient explicată la schimbarea macazului, din 1989, când
cu definirea unui țap ispășitor!), dar o epocă în care munca poporului durase în
peisaj o infrastructură de construcții , pentru servicii naționale de mare necesitate,
care vor dăinui peste veacuri.

Viața persoanei, în marele șuvoi al lumii își are clipa cea repede marcată, unic, cu
un nume. Dinspre realitatea unei biografii – să ne susțină mărturisirea!- către
topirea în marea necunoscută, în viața de dincolo din sânul Lui Dumnezeu, mai
mereu trecem pragul spre repaos și spre inevitabila uitare. Pleacă OMUL, dar își
lasă urmele trecerii și deasupra lor un suflu tainic de epopee, în care eroii
încleștării, aievea cândva, se insinuează în legende spre anularea prea concretului,
demult ascuns în istorie. La hotarul dintre lumea reală (când trupul și sufletul erau
nedespărțite pe Cale!) și cea a nașterii celei noi, doar spirit informal, să-i povestim
clipa celui ce se va fi dat repaosului și zborului înalt de Spirit, veșnicind prin stele,
și în cartea de aur a cuvintelor, Numele: CONSTANTIN MENGHER.
S-a născut în 15 sepembrie, 1931 în satul Colacul, comuna Vidra, Județul Vrancea.
Devine inginer în 1957, după absolvirea Facultății hidrotehnice, din cadrul
Institutului de Construcții din București. Își urmează meseria aleasă pe marele
Șantier al Bicazului, până în 1961. În acești ani îl observăm împropriindu-se cu
cele practice, necesare oricărei ascensiuni.(maistru principal-escavații/ inginer
construcții-betoane!). În perioada 1961-1970, Inteprinderea de Construcții
Hidrotehnice Argeș (ICH) îl remarcă în rândul personalului tehnico-ingineresc cu
funcții de comandă. Inginer șef, Șef de lot, Șef de șantier (vezi viaductul de la
Valea lui Stan, pe drumul de acces către baza marelui baraj, de 166 m înălțime de
la Vidraru/ barajul Cumpănița/ Hidrocentralele de pe Argeș: Oiești. Albești,
Cerbureni, Curtea de Argeș și începerea celor din sectorul aval Noapteș-ZigoneniBăiculești-Mănicești). Apoi în Grupul Argeș-Olt a condus până în 1977 realizarea
Hidrocentralelor din Oltul Mijlociu: Dăești, Rm. Vâlcea, Râureni, Govora, Ca
Director al Grupului de șantiere „Olt-Superior” a finalizat lucrările hidrocentralelor
Lotru aval: Mălaia și Brădișor și a coordonat construcția lucrărilor de
hidrocentrale: Turnu, Călimănești, Gura Lotrului ( Olt-mijlociu) și a celor din
Oltul-superior: Voila, Viștea, Arpaș, Scoreiu, Avrig, Apoi deschiderea, după mari
eforturi, a șantierelor: Cornet și Robești pe care picase blestemul sistărilor (de după
1990!). A condus importante lucrări de construcții civile și acestea atinse de
blestemul post-revoluționar și sortite ruinării: Stațiunea Vidra și Voineasa. Sediul
cel nou al Hidroelectricii, și blocurile de locuit din vecinătate... îl au pe
Constantin Mengher în memoria lor, ca pe un meșter mare, mărturisit de atâtea
lucruri care conțin și parte din freamătul vieții sale.
„38 de ani am slujit cu credință lucrările încredințate de TCH!” Ni se mărturisea
cu onestitatea-i recunoscută. A construit mult, bine, divers și de maximă utilitate
publică, pentru neamul românesc întreg, pentru oamenii coordonați și pentru o
istorie, pe care cei care o vor rescrie, o vor duce în povestea cu ... a fost odată!

Pleacă la Dumnezeu - singurul Judecător nepărtinitor”-, în acest sfârșit de Ianuarie
2021, și se alătură atâtor combatanți, și ei eroi ai marilor epopei, dar plecați mai
repede, uneori supărați că nu avem grija cuvenită de marea zestre lăsată de munca
lor.
Eu, Prietene, nu voi uita de îngrijorarea ta, de nopțile tale nedormite, când
neputințele cocoțate pe vârfuri, au stopat șantierele, au sistat lucrări începute și cu
bani îngropați deja (Vezi Mândra-Făgăraș și aval ..Avrig!)! Nu voi uita, cum nici tu
niciodată cum au timis muncitorii calificați... acasă, cum au lăsat utilaje să
ruginească, colonii în paragină! Nu uit lupta noastră comună, împotriva unor
miniștrii (i)responsabili, cum a fost cea împotriva afacerii EUROFINANCE! Nu
uit lupta, câștigată cu mari eforturi, pentru continuarea hidrocentralelor de la
Cornet și Robești , nu uit durerea ta pentru smintirea vremii și faptul că... ” a prins
întunericul aripi și glas și nu se mai nasc Prometeii!” Îl invoc aici pe Lucian Blaga,
ruda marelui Dorin Pavel, și pe Prometeul nostru mut, de la Vidraru!
Zbor lin la ceruri, suflet dăruit Luminii! Noi cei rămași, încă pe Cale, ne
îndatorăm, prietene Constantin Mengher, să nu îți uităm faptele și să-ți cinstim
numele!/AMIN!

Partizani prin geografia tăinuită de ... cercetarea științifică
Trec anii și lunile-n goană... Am trecut și eu cumpăna în luna cu două frunți și
privind înapoi spre urarea*, ca un plugușor, primită în ultima zi a anului 2020,
constat că doar după câteva săptămâni, și ele în goană, că... m-am mai luminat, deși
încă nu am primit rând la vaccinare. O veste ca o față de carte/ a se citi nu
facebook, ci MAIL!, mă informa că urătorul meu (vezi și etichetele dăruite cu...
toată prietenia!) fusese onorat cu o importantă distincție, de o importantă instanță,
chiar de ziua Culturii Naționale, de sub patronajul nașterii lui Mihai Eminescu. Se
întâmpla pe la Drobeta-Turnu Severin și faptul se datora și unei cărți, despre
genialul poet național: „Eminescu-Mitografii ale daco-românității”, apărută la
Scrisul Românesc Fundația-Editura , Craiova, 2011. M-am bucurat, cu prietenia
celui de dinaintea „plugușorului”, pentru autorul Zenovie Cârlugea, dar m-am și
întristat pentru faptul că pe câmpul alb, oile negre nu au fost păscute și apărate cu
toată știința păstoririi adevărului. Să ne explicăm..., spre luminarea tuturor!
Am citit și răscitit cartea în discuție, din curiozitatea unui prea dacist, cândva. Se
întâmpla cu ani în urmă dar, conform obiceiului, o fișasem și căutam contra
argumente acolo unde anumite sentințe nu mă conviseseră, mai ales că primul meu
gând iscat îmi spunea că multe erau scrise, fie din auzite, fie imaginate printr-o

logică, nu prea logică. Nu am reacționat imediat, tocmai pentru a nu cădea în
greșala autorului care a dat credit total, emoțional, unei surse vădit neinformate
(aici ne referim la cultura generală, privind geografia, a scriitorului Ion
Filipoiu**!).
În vara lui 2020 (celebrul an al pandemiei!) Voineasa, localitatea Văii
Lotrului, și-a serbat 500 de ani de la atestarea numelui, într-un hrisov domnesc
(păstrat în original la Muzeul Brukental!). Invitat fiind la eveniment am cercetat
expoziția dedicată acestei aniversări istorice, organizată de asociația tinerilor cu
nume ca un imbold: „Descoperă Voineasa”, unde între personalitățile care au
trecut de-a lungul timpului prin localitate era consemnată și cea a lui Mihai
Eminescu. Cu această ocazie s-au lansat și două cărți, pe care le-am primit în dar:
„Voineasa în comori arhivistice/ 500 de ani de atestare documentară a Comunei
Voineasa (09 iunie 1520-09 iunie 2020)”, Editura ROTIPO, Iași (autor pr. Nicolae
Moga) și „Din Obârșia Voinesei –Culegere de folclor din Voineasa-Vâlcea; 500 de
ani de atestare documentară a Comunei Voineasa (09 iunie 1520-09 iunie 2020)”,
Editura ROTIPO, Iași (autori: pr. Nicolae Moga și Prof. Maria Magdalena
Budeanu). Fiind și angajat să consemnez evenimentul (ca membru UZPR), le-am
studiat și le-am făcut pentru INTOL PRESS, prezentarea. Atunci m-am declarat
partizan al traseului trecerii lui Eminescu, în 1866, dinspre Ardeal spre Principate
prin Voineasa, în baza tuturor datelor primite, a celor fișate anterior, dar și a
cunoscătorului, din motive profesionale a geografiei locului. Am întocmit, conform
obiceiului, Buletinul 2020 (pdF) al Cercului de la Râmnic, pe care l-am expediat,
ca o dare de seamă, spre știință celor despre care se făcea vorbire în cronicile de
peste an, între aceștia și prietenului (?!) Zenovie Cârlugea (conținutul Buletinului
este în arhiva culturaarsmundi.ro). Răspunsul celui pus în gardă asupra erorilor
sursei creditate îl consemnăm în anexă – cu o descifrare explicită a tuturor
afirmaților acestui... plugușor de înnoire, dacă s-ar fi putut în spiritul științific.
Vom face analiza pe text și vom oferi și bibliografia studiului solicita de instanța sa
critică.
Iată-ne, Domnule Prof.dr. Zenovie Cârlugea (eminescolog, brâncușolog, poet,
scriitor, editor ș.a.m.d.), partizani ai unor ipoteze diferite, pe care le credităm cu
responsabilitatea aparatului critic cu care suntem dăruiți! Ceea ce am scris fiecare,
ori am suținut, despre traseul transmontan al lui Eminescu, din 1866, dintre
Rășinari și Râmnicu Vâlcea ne face partizanii celor două ipoteze , care nu sunt ale
noastre. Dumneavoastră le-ați consemnat în cartea editată în 2011, eu în Buletinul
2020 al Cercului. Bine am făcut amândoi, pentru că scripta manent și vreun arbitru
neutru, pe baza argumentelor noastre, va fi mai aproape de adevărul omenește
posibil. Iată de ce sunt de acord să mai adaug și alte argumente, față de cele
considerate insuficiente, neștiințifice și ... ofensatoare (față de ce?) de către Dvs.

Reducând duelul nostru la esență, să spunem aici că Ion Filipoiu îl conduce pe
Mihai Eminescu de la Rășinari, prin Novaci, către Râmnicu Vâlcea și Dvs., de
acord cu domnia sa, dar și a altor cercetători de ispravă, pe care nu îi numiți, dați
credit variantei și o susțineți, în ciuda minciunii dovedite de noi - aceea că nu ar
exista un drum, între Valea Lotrului și Valea Sadului/Cibinului, drum transmontan,
pornind din Voineasa! Apoi că trecerea hotarului s-a făcut alături de turmele
transhumante printr-o vamă, cu tânărul Eminescu deghizat în... cioban! Noi
susținem varianta, anterior consacrată, că Eminescu a trecut prin Vama Cucului, pe
drumul cel mai scurt, prin Voineasa, fără a urma mersul turmelor.
Din duelul argumentelor noastre lipsește (din spațiul public!) Mailul/numit de noi
plugușor*, din 31.decembrie 2020, pe care îl consemnăm mai jos și..., pentru că îl
considerăm un... salut, îi vom da și răspunsul** :
*„Domnule Mihai Sporiș/ Am citit și părerea dvs. privind trecerea lui Eminescu...
pe la Voineasa!/Desigur, să spun că nu m-a convins e puțin zis!/I-am trimis pdful Cercului dvs. și lui Ion Filipoiu, originar din Novaci, autorul „ipotezei”./Că vă
interesează „ipoteza” e foarte bine, dar nu veniți deloc cu argumente științifice,
ci mai mult ÎNCRIMINAȚI cu MÂNIE PROLETARĂ cele citite în cartea mea!/
Cum în cercetarea literară, după cum știți m-am ferit să dau credit
DILETANTISMULUI (sub orice formă s-ar insinua), fie el raportabil la Eminescu
sau BRÂNCUȘI ș.a, ipoteza coborârii lui Eminescu pe drumul Regelui la NovaciCernădia, iar de aici per pedes spre Vâlcea etc. este, cum bine iarăși se știe,
acceptată de cercetători credibili./Recent a apărutvolumul masiv EMINESCU și
TELEORMANUL (ed.II), al criticului și istoricului literar, care a examinat
această „ipoteză” cu mare profesionalism, nu cu suficiență gazetărească pe
care o dovedește consemnarea dvs./
Aștept un STUDIU**** pe această temă, cu bibliografia aferentă (așa cum face
Dl Filipoiu), mai puțin marcat de suficienta malițiozitate pe care o dovediți în
consemnarea gazetărească din „raportul” Cercului dvs. Nu mă lăsați să cred că...
mare e Grădina Domnului, în care neaveniții nu au ce căuta!
Salutări și să vă dea Dumnezeu un an mai bun și mai luminat! Ss Zenovie
Cârlugea/ Tg. Jiu, 31 decembrie 2020”
OBS. Ceea ce este scris cu majuscule este sublinierea specială a ... urătorului, iar
ceea ce este îngroșat este ecoul nostru că am deslușit cele ascunse, adresate nouă
fără pic de malițiozitate, fără mânia proletară, dar susținute de ciracii anonimi ai
ticluitei legende, ca să nu respire suficiența gazetărească, ci spiritul consacrat al
prea științificului, din dotarea istoricilor și criticilor literari - mulții aveniți în
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Grădina Domnului , cu doctorate, masterate, acreditate pe la universitățile toamnei,
unele în toamna vieții!
Să exprimăm, deci, aici, public, descifrarea epistolei/plugușor, să nu lăsăm
salutul fără răspuns!
**
Părerea nu este a mea! Eu sunt partizanul celor ce m-au convins!
Nu pe Dvs. doream să vă conving, domnule Z. Cârlugea! Argumentele mele sunt
publice, publicate în reviste. Dvs., doar vă sesizam că dați credit unei minciuni***/
probabil o eroare, neintenționate, a insuficientei cercetări, știindu-vă interesat de
adevăr!
Ați citit...„și”/ lăsați a se înțelege că ați citit tot ce s-a scris și nu este corect!
„Argumentul științific”? Se mai bizuie și pe cercetare, experiment, nu doar pe
studii teoretice! Vă invocam faptul că am făcut cu pasul acel traseu și vă pot arăta
documente în acest sens, bașca dovada că am trăit în Voineasa peste 20 de ani și nu
pe ... la București! /Am administrat în scop energetic, peste 40 de ani, arealul
geografic care conține Amenajarea „Lotru”- adică cei 8.000 KM 2;
„cartea mea”/ Cartea nu vă mai aparține! Este un bun public! Vă asumați doar
responsabilitatea celor scrise și cred că de aici vine încrâncenarea apărării celor
scrise, în creditarea unor lucruri fără acoperire științifică, fiindcă deja sunteți
confirmat, formal, ca aparținând științei. Există întotdeauna și posibilitatea
actualizării și recunoașterii greșelii, condiția este să vi-o asumați cu onestitate! Știți
cum este cu ... perseverare!
„Suficiența gazetărească”? Nu am fost niciodată conducător de... gazetă/revistă!
Dar mi-am asumat atunci când am scris la gazetă, norma deontologiei, a celor trei
surse, minim necesare, pntru informare. Nu am scris la comanda nimănui, ci doar
cu crezul că pot construi ceva folositor, ori sluji adevărul!
Vă ofer aici un exemplu de abordare științifică, și suficiență gazetărească - din
curtea dvs., de la Tg. Jiu, chiar în legătură cu tema duelului nostru!
În respectabilui ziar, cu bună tradiție : „Gorjanul” (vezi nr.22.ianuarie, 2016),
apare un articol dedicat temei noastre, la un an după apariția în publicația lunară de
la Novaci (vezi „Novăceanul” nr. din 1 Decembrie 2015), respectiv la 5 ani, după
editarea cărții „Eminescu-mitografii ale daco-românității” - în care la Addenda-2
p.237-243, preluați, cu recomandare dvs., prealabilă, textul lui Ion Filipoiu :
„Drumul lui Eminescu de la Rășinari la Giurgiu, în toamna anului 1866”).
Articolul, sub semnătura Ion Predoșanu, nu pleacă pe fenta „științifică” a gazetei
Dvs. („Portal –Măiastra”, nr.din 2006). Cotidianul „Gorjanul” consemnează, ca o
gazetă care respectă adevărul: „Foarte documentat este articolul „Eminescu în
Gorj” al scriitorului Ion Filipoiu, ce susține fără prea multe probe că Eminescu
ar mai fi fost odată în Gorj cu 12 ani mai înainte de 1878. Ipoteza este de discutat,
nici poetul gorjean, cu buletin de București Ion Filipoiu, nu bagă mâna în foc că

lucrurile ar fi stat aievea (...) „Drumul lui Mihai Eminescu de la Rășinari la
Giurgiu în toamna anului 1866” de Ion Filipoiu se citește cu plăcere și cu toții am
vrea ca lucrurile să fi stat aievea...”. Unde este suficiența gazetărească, când aici,
dincolo de dorința patriotismului local, nu se acceptă Ipoteza fără demonstrația
solidă? Să vă reamintim, poziția dvs, exprimată în cartea din 2011 (p.238): „Este
vorba mai întâi de drumul de la Rășinari la Giurgiu, din toamna anului 1866, urmat
de poet (M.Eminescu s.n) prin Șugan(de fapt Șugag! s.n)-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, mai ales că vine
cu o documentare de teren, autorul Ion Filipoiu fiind el însuși din zonă. O
reproducem in etenso tocmai pentru a nu-i știrbi nimic din articulația logistică...”.
No coment!
6. Ipoteza coborârii lui Eminescu pe drumul Regelui/ Care Rege, în 1866?
Domnule Dr. și certător al istoriei și al literaturii? Vă reamintim că Pricipatele
românilor devin Regat în 1881, și în 10 mai 1881, se încoronează primul Rege al
României, Carol I. În 14 martie 1881, Parlamentul României votează
transformarea în REGAT! / Pe drumul mai vechi, zice-se că de pe vremea dacilor,
trece prințul Ferdinand (viitorul Rege al României, din 1914!), prin 1898, însoțit de
I C Brătianu, pe Valea Lotrului și prin Munții Gorjului!/ Drumul Dacilor, care
făcea legătura între Buridava și Munții Orăștiei, urca pe Valea Oltețului, pe culmea
Parângului vâlcean (în noua împărțire administrativă, de azi!), ocolea obârșiile
Latoriței, se cobora în Valea Lotrului și urca plaiurile spre Șureanu, căutând pe
culme curbele de nivel (există și o schiță făcută de Adam Toma Băncescu în
lucrarea sa, despre ... „Vaideeni, Istoria Pământului Natal” p.9-10 (despre
drumurile vechi).
7. De la Novaci la Râmnic a mers per pedes/ În rest, pe drumul mult mai lung, și
mai anevoios, n-a mers tot pe jos? Domnule profesor? O evaluare a lungimii
traseului agreat de Dvs., ați făcut-o? Încercați să evaluați lungimea drumurilor:
Rășinari-Jina-Șugag-Ob.Lotrului-Rânca-Novaci (o puteți face repede cu mașina, pe
Transalpina!), ori o puteți face cu o mașină de teren pe traseul: Rășinari, șaua
Cindrelul, valea Frumoasei, până la întâlnirea Transalpinei (la coada lacului Oașa),
apoi pe traseul comun al primei variante!/ Comparați acest traseu de mers pe jos, cu
cel al Voinesei, care din hotarul cu țara nemțească, trebuie parcurși doar 12 Km. și
aceștia pe drumul, consemnat pe hărțile vechi (Fr. Schwantz, 1722).
8.„Mânia proletară ”/aici începeți atacul la persoana care v-a semnalat
minciuna***, găzduită în cartea Dvs. (p.239) Să –l cităm pe creatorul ipotezei, Ion
Filipoiu, cu dezinformarea lui incalificabilă :***„Într-adevăr, o hartă a
drumețiilor lui Eminescu nu poate lăsa traseele suspendate în cutare loc ,
pentru a le reitera în cutare. Nevoiți deci a trasa o linie continuă ei o fac prost.

(cu referire la cartografi! s.n) Iată, așadar, pe hartă acest traseu: RășinariPăltiniș-Voineasa-Rm. Vâlcea-Curtea de Argeș-Pitești-București. Dar acest
traseu nu s-ar fi putut efectua atunci, cel puțin în sectorul Păltiniș-Voineasa
nici cu... elicopterul. 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 grupuri
de turiști ajutați de marcaje specifice...”.
Acum ne este clar! Cine nu împărășește minciuna de mai sus - deși vam notificat că este marcat pe hărți drumul Dj 105 G (exact în... traseul
elicopterului!) și că l-am parcurs per pedes , nu o singură dată!-, este împotriva
noastră, a celor partizani legendei plăsmuite de Ion Filipoiu! Vă vom adăuga în
aparatul critic solicitat și alte argumente!(vezi „Almanah Turistic 2007(re)Descoperi România” p.48. ; Harta Turistică-Ținutul de Nord al Vâlcii!)
9. Nu aveți cum să rămâneți singur! Oricum Grădina Domnului este plină și de
ciracii, pe care îi invocați, din marele anonim, și cu toții încredințați asupra
corectitudinii demonstației, impecabile științific și cu aticulație... logistică! Veți fi
fiind acolo cu cei vi se aseamănă, iar nu cu neaveniții incomozi, ai Cercului
nostru!
10. În legătură cu DILETANTISMUL celui ce n-ar fi din partea locului (precum
Ion Filipoiu, care este dovedit în exteriorul cercului și cu buletin de București!),
putem dovedi că deși avem un CV , document public, cu alte câteva lucruri,
verificabile toate, pe care dintr-un exces de modestie nu le-am invocat, deși toate
se referă la legătura cu baștina mea lotreană , cu relieful și istoria ei, care m-au
legat inefabil :
-M-am născut în 1951, într-o familie de moșneni, cu oi, stână, într-un sat Robești
al localității de hotar, Câineni/Genune, loc de vamă și schelă de control al
turmelor transhumante. Munții satului pentru văratul mioarelor și sterpelor: Robu,
Mândra și Pârcălabul din Munții Lotrului se aflau pe hotarul, marcat cu pichete de
grăniceri. În comuna asta își avea sediul vătaful de plai, și mulți cunoscători ai
plaiurilor erau... angajați plăieși. În tinerețea sa Tata, păstor recunoscut, practica
iernatul turmei prin transhumanță. Mai târziu, în copilăria mea (tata avea 46 de ani
când am venit pe lume, mezin, al optulea copil), până după studiile superioare, voi
fi fost un cosaș de nădejde pentru iernatul vitelor acasă (mai bine de 20 de ani!).
Am dat oile în strungă, am fost cu caprele, boii la păscut (vara când oile erau la
munte!). Drumurile la stână, după afine, zmeură țineau de-o îndeletnicire comună
tuturor copiilor unui sat trăind din cele tradiționale.
-Student fiind, la politehnica bucureșteană (1970-1975), practicile de studiu , ale
anilor 1972 și 1974, le-am făcut pe Șantierul Amenajării „Lotru” . Atunci am luat

contact cu multele puncte de lucru ale întinsului șantier pe mai multe județe:
Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Sibiu. Ce ieșiri pe culmile munților Parâng, Latoriței,
Căpățânii, Lotrului, Șureanului am în memorie din acele vremi!
-Mi-am ales ca temă pentru proiectul de diplomă (examen susținut în 13 iunie
1975): Amenajarea hidroenergetică a râului Sebeș, îndrumat de marele profesor
Dorin Pavel (întemeietorul Hidroenergeticii românești/nepotul lui Lucian Blaga,
fiind fiul surorii mai mari a acestuia, Letiția/ cu mormântul în Lancrăm, alături de
cel al poetului/ Dorin Pavel dă acum numele uzinei electrice de la Ciunget, una
din minunile tehnologiei , „perlă a coroanei” sistemului electroenergetic național
al României.
-de la 1 august 1975, până la 8 noiembrie 1993, am fost inginer hidroenergetician
al Uzinei Ciunget și locuitor, cu domiciliu stabil al Voinesei/după promovarea în
structura de conducere superioară (care implica mai departe grija pentru Lotrupână la pensionarea din 2015!), mi-am păstrat domiciliul din Voineasa.
-1977, m-am căsătorit cu o lotreancă: Maria Marinescu, din Mălaia (educatoare și
directoarea căminului cultural care avea Ansamblu folcloric „Ciobănașul”/prin ea
ne-am făcut prieteni cu Marioara Murărescu și aceasta a realizat, și cu sprijinul
nostru, câteva emisiuni de ...„Tezur Folcloric” și Festivalul „Filofteia Lăcătușu” în
1997, la 20 de ani de la cutremurul din 1977). Socrii mei, oameni cu stare și cu
ascendență în elita preoțească (vezi pr. Florea Pleșoianu, pr. Nicolae Marinescu),
vor fi fost oameni cu drepturi în obștile de moșneni în munții Căpățânii, Latoriței
și ai Lotrului. Soacra, Marina (născută Bogdan!) era din neamul ungurenilor din
Băbeni. Cununia religioasă am avut-o la Mălaia în 30 octombrie și a fost oficiată
de pr. Vasile Bălănescu și de pr. Nicolae Niță (Bălănescu cu origini gorjene, iar
Niță un loviștean!).
- ca specialist, într-o uzină, unde cei repartizați la absolvirea facultăților nu
acceptau (spuneau ei!) izolarea socială și plecau chiar în timpul stagiaturii, am fost
responsabilizat repede cu sarcini importante, care impuneau continua documentare
și implicarea în cunoștință de cauză. Prin 1977, ca șef al exploatării (eram încă
stagiar!), eram ca gestionar al imensei averi de construcții și instalații înglobate,
probabil, primul miliardar al României!
-Construcțiile, răspândite pe imensul areal geografic (nordul Olteniei, valea Jiului,
valea Sadului, întreg bazinul hidrografic al Lotrului) trebuiau verificate de două
ori pe an: înaintea iernii și înainte de topirea zăpezilor. Erau cercetate, special, la
nivelul comisiei de evaluare, apoi se făcea un document... care se poate găsi prin
arhive, pentru că durata de viață proiectată pentru aceste obiective este de mai
multe... vieți omenești!
-pentru stabilirea cantității de apă ce ar fi rezultat din topirea zăpezilor se făceau
măsurători ale stratului de zăpadă în puncte caracteristice, anual.

-pentru evaluarea impactului tăierii pădurilor, se făceau evaluări periodice, pentru
corelarea indicatorilor de plan.
-periodic se făceau verificările traseelor linilor electrice din interiorul
amenajării/inclusiv pentru LEA 110kv Ciunget-Sadu V cu ramificația către Stația
de pompaj Jidoaia.
-la experimentul ICEMENERG București, cu poligonul eolian de pe Negovanu
(de lângă Curmătura Oltețului!) am participat efectiv.
-în 1992, la 20 de ani de la punerea în funcțiune a primului hidrogenerator de
mare putere (170 Mw!), am făcut scenariul și regia unui film (Lotru 20), pe care lam prezentat la Voineasa cu ocazia evenimentului! (filmul face și o panoramare,
de pe culmi, a imensului bazin de recepție al Amenajării/este disponibil!)
-în 1994, la Voineasa, am organizat un simpozion național, dedicat
comportării construcțiilor în relieful montan (Lotru având cele mai multe captări
de apă, apeducte de conexiune între versanți a galeriilor subterane, baraje mari,
între toate amenajările energetice din România). Filmul de prezentare este
disponibil.
Dintre cele pe care memoria le reține, fără documentele cerute de
formalismul lui... Toma, declar cu mâna pe inimă următoarele:
Am cules afine, zmeură, gălbiori și am urcat să vedem bujorul de
munte și gențiana, înflorite în următoarele locuri: Murgașu, Curmătura Mândrii,
Robu, Sârbinu, Voineagu, Sterpu, Hoteagu, Dobrunul, Haneș, Vânăta,
Fratoșteanu, Plaiul Poienii, Nopteasa, Mănăileasa, Puru, Petrimanu Galbenu,
Igoiu, Bălescu, Cioara, Muntinu, Mohoru, Setea Mare, Pătru, Șurianu ș.a
Am fost la târgul de Sf.Ilie (1977), la Polovragi, trecând peste
Curmătura Oltețului și ne-a prins o ploaie cu grindină și ne-am adăpostit la stâna
lui Huțupuș din Vaideeni, aflată în Pristosul... din vecinătate.
Am înnotat prin ceața care învăluise Păpușa, Dengherul și Mohorul, în
căutarea unor cai ai ciungețenilor care, în faptul toamnei trebuiau aduși acasă.
Am urcat pe vârfuri să vedem meciurile de fotbal (nepreluate de TVRul nostru), la... bulgari și sârbi. Finala intercontinentală a Stelei (la Tokio!) am
văzut-o într-un decembrie, la eoliana, de pe Negovanu (de la Curmătura
Oltețului).
Nu demult, din dragoste pentru BRÂNCUȘI (se poate scrie și din
dragoste, nu numai din... erudiție!) am petrecut o noapte la Baia de Fier cu Ionică
Greere, care ne va fi povestit despre pățania de la vânătoarea de capre negre, de pe
Mohoru, într-o complicație cu pădurarii din Voineasa/Altă dată la Bengești/
Novaci, coborâți de urgență de la Rânca, duceam un rănit și eram găzduiți de
prietenul Constantin Lițoiu, și el slujbaș pentru energie pe la stația de pompaj din
Petrimanu.

Despre drumurile la Petroșani (inclusiv în, 13 iunie 1990!) să ne
plângem de vandalizările captărilor de pe Jieț s-ar putea scrie mult. Dar cui
prodest?
Din dragoste pentru aceste meleaguri pe desktopul calculatorului meu am
postat din Rânca împrimăvărarea Parângului, iar poza de personalizare a contului
Facebook mă arată deasupra Gâlcescului, pe Setea Mare. Pentru dragostea
specială ce o purtăm muntelui vezi cartea-album „De la lume adunate să fie iar...
la lume date”, Editura INTOL PRESS, Rm. Vâlcea 2020. Tot din dragoste pentru
Lotru, pentru Voineasa și pentru atâția oameni frumoși, cu toții plămădiți din
roirea omenească în căutarea vetrei de așezare, am scris și voi scrie, nu pentru
mine, trecătorul prin vreme.
Să studiem din cele imaginate de ...Ion Filipoiu, doar cele privind drumul lui
Eminescu, de la Rășinari la Râmnicu Vâlcea!
Ni s-a solicitat un studiu științific, precum „demonstrația impecabilă din
punct de vedere științific și cu o documentare de teren” după cum o consideră un
doctor în științe. Ne-am propus să facem analiza aici, a textului lui Ion Filipoiu,
preluat cu toată recomandarea posibilă, din două surse, administrate de Zenovie
Cârlugea („rev. „Portal-Măiastra” în 2006 și cartea, dedicată lui Eminescu, din
2011!). Apoi, urmărind „demonstrația impecabilă” să satisfacem gustul pentru
științific al solicitantului nostru.
1.Drumul lui Mihai Eminescu dinspre Rășinari spre Giurgiu putea să treacă
prin multe alte locuri, nu numai prin cele analizate de Dl. Filipoiu. Cel mai scurt și
mai lesnicios drum ar fi fost pe Valea Oltului, dar acesta avea obstacolul Vămii de
la Câineni, și nu se putea trece clandestin. Această Vamă avea și schelă pentru
trecerea și impozitarea turmelor și, în vecinătate, Drumul Oilor, prin Loviștea,
prin care statisticile din documente consemnează trecerea a zeci de mii de oi
anual, chiar dinspre munții Lotrului!
2.Demonstrația din studiul analizat aici, evită varianta Valea Oltului pentru
că față de orice altă trecere oficială a frontierei, deci prin VAMĂ, era de departe
soluția optimă (doar 100 de Km și cu posibilitatea scurtării drumului spre Curtea
de Argeș și a plutăritului pe Olt), din perspectiva lungimii traseului și a duratei de
deplasare, dar nesigură sub aspectul trecerii ilegale, ca orice altă vamă (pașaport,
taxe etc.)
3. Ipoteza propusă, pleacă de la varianta consacrată de bibliografi, că
Eminescu a trecut în 1866, prin Vama Cucului, prin Voineasa spre Râmnic, pe

care o respinge aducând varianta nouă că a trecut prin VAMĂ (una mai
îndepărtată, cu un traseu de trei ori mai lung!). Studiu „științific” urmărește aici să
nege „vama cucului” către Voineasa și să facă posibilă trecerea oficială prin
Vamă, travestit în ciobanul din ceata lui Bratu, din Rășinari. De aici încolo
demonstrația ne propune afirmații dubioase și presupuneri, sub acoperirea, vezi
Doamne!, a lipsei unor cartografii relevante!
-„Aici bibliografii poetului se mulțumesc să reproducă invariabil afirmația
trecerii prin vama cucului...” (p.239 op.cit). Deci, fără excepție, toți bibliografii
aleg varianta vămii cucului, pentru trecerea clandestină a poetului! Dacă toți
bibliografii, invariabil, susțin o afirmație, și fără vreun suport științific (vreun
document!) de ce să fim de acord, fără probe, cu afirmația? O putem contesta cu
argumente descurajatoare și-a imaginat, strategic, varianta sa, scriitorul Ion
Filipoiu!
-„... ceea ce este simplu pentru bibliografi nu este deloc simplu pentru cartografi”
(cei ce fac hărțile, pășind efectiv pe teren! s.n). Cine îl putea contrazice în acest
adevăr elementar? Dar apoi strecoară impardonabila minciună pe care am
semnalat-o deja mai sus, despre inexistența vreunui drum cunoscut, și
accesibilitatea doar cu...elicopterul, inclusiv în perioadele moderne (vezi
bibliografia pe care o adăugăm mai jos, privind cartografierea și existența
marcajului unui drum, încă din 1722, pe Harta lui Fr. Schwantz!) Câtă
„documentare”, asupra zonei dintre Rășinari și Voineasa și-a adus spre sine!
Bănuim, indulgenți fiind, că aici a lucrat doar cu imaginația scriitoricească,
plăsmuitoare de ficțiuni frumoase!
4.După ce a fost exclusă varianta prin vama cucului, a tuturor bibliografilor, nu îi
mai rămânea decât -cu același dubito ostentativ, care dă bine celor științifice!-, să
crediteze ipoteza aleasă, înainte de demonstrația sugerată...
5. Abrupt ni se inoculează concluzia, cu multă fermitate, a poetului transhumant:
„E neîndoielnic că poetul nu putea urma decât un drum obișnuit păstorilor și că na făcut acest drum decât în tovărășia lor. Așadar, în lipsa unor dovezi
documentare, e de preferat o asemenea ipoteză, cel puțin logică și firească”. Apoi
se introduce un argument, cu o urmă de credibilitate, numele Bratu, care apare
într-o consemnare, prin vamă în 1832: „E de presupus ,deci (concuzia trebuie
întărită!s.n), că popa Bratu l-a încredințat pe tânărul hoinar unei cete de păstori
care urma să plece cu turmele la „iernatec” în Bălțile Dunării”.
6. În legătură cu trecerea frontierei suntem ... informați: „Așadar pe la Pichetul de
grăniceri din Piatra Albă (din Munții Lotrului s.n) unde se afla pe atunci frontiera
dintre Principate și Țara Nemțească”. Pe aici se părăsește... Ardealul (de
remarcat, în spirit ... științific, că un punct nu reprezintă un hotar, care era trasat
pe culmi, mai cobora în obârșii de izvoare, după cum se convenea între
autoritățile celor învecinați!), dar între pichete se mai insinuau și cărările

cunoscute și apărate de plăieșii, în slujba statului care îi angaja și/sau îi scutea de
alte obligații. Apoi, după trecerea de Pichet, la o distanță apreciabilă (vezi traseul
indicat: Larga- Tâmplele (Tâmpa! s.n)-Pleșa (?!)-Ob. Lotrului-ȘtefanulCărbunele-Șaua Urzii (v.Urdele!)-Coasta Cucii-Tolanul-Schela Cernădiei) de
peste 100 de Km., se intra în noul punct oficial de verificare/impozitare,
vămuire... „La Schelea Cernădiei, unde se făcea numărătoarea după modul
anunțat și se încasau taxele. Înscris în „răghie” e pueril să se întrebe cineva dacă
nu cumva grănicerii l-ar suspecta pe poet de neapartenența la turmă și de trecere
frauduloasă a frontierei!” Să înțelegem de aici, că pe la Câineni, grănicerii,
acționau altfel? Și că trebuia ocolit neapărat pe la Vama din Gorj? Unde este
logica? Rezumăm! Poetul trebuie să treacă sub acoperirea turmei prin două
puncte de control, să-și asume riscul trecerii ilegale, desconsiderând vigilența
unor autorități considerate, apriori, incompetente, tocmai în anul 1866, extrem de
tensionat (vezi comentariul final, dedicat situației geopolitice, în anul 1866)!
Varianta contestată, prin vama cucului, nu era condiționată de transhumanță.
Trecerea frontierei, printre pichete, fără alaiul vizibil al turmei cu câini, măgarii
cu târhat și ciobanii însoțitori, se putea face în orice perioadă a zilei. Din Valea
Sadului/Cibinului spre Voineasa, peste cumpăna de ape, pe plaiurile cunoscute de
plăieșii( aleși dintre localnicii din Valea Lotrului și ai localităților din
Mărginime) angajați călăuze, se putea parcurge distanța în cel mult o zi, fără
controalele oficiale, nici măcar pe drumul mare, ci pe multele plaiuri cunoscute
de plăieșii angajați călăuze! În cazul nostru este invocată intervenția preotului
Bratu din Rășinari, la rugămintea lui N. Densușianu, să asigure trecerea poetului
în Principate. Documentarea ipotezei lui Ion Filipoiu, ocolește informația bine
documentată a existenței neamului Bratu și în Voineasa, unde poetul își putea
găsi găzduire, în drumul spre Râmnic. Documentele localității Voineasa (vezi
„Voineasa în comori arhivistice” de pr. Nicolae Moga, Editura ROTIPO, Iași
2020 ) atestă existența neamului Bratu, cu rude în Rășinari și cu o bunăstare și o
vizibilitate remarcabilă în localitatea Voineasa. (Vezi. Cele 18 Documente, dintre
1809 și 1880, cu trmitere la numele Bratu/remarcabil fiind actul din 1880/ din 5
feb,/Act de mutație, care confirmă o vânzare parțială a averii, cu imensa sumă, de
500 de lei!
Despre roirea oamenilor și omogenizarea obiceiurilor tradiționale, a felului
specific impus de ocupații și de condițiile de mediu, sub o generică amprentă
„ungurenească”, pe arealul Mărginimii Sibiului , pe plaiurile submontane ale
Carpaților Meridionali și pe văile intramontane se pot documenta procese
demografice, fenomene sociale complexe (mai mult decât transhumanța, impusă
de pastoralul tranhumant!). Bejenia unor roiri în masă, la reașezarea geo-politică

a imperiilor, condiționările abrupte- privind confesiunea religioasă, impozitările
abuzive, discreditările etnice, obligațiile miltare excesive erau motive întemeiate
de distanțare, din fața legilor absurde. Sursele de informare, din atâtea
Monografii , ale localităților pot contribui la deslușirea atâtor ipoteze incerte și ne
pot feri de sentințe scornite din fantezie și din teribilismul unor cercetători
pseudo-științifici, dar care își etalează blazonul formal.
Nu mai insistăm asupra analizei textului propus de Ion Filipoiu, căruia îi
vom recunoaște bogăția de date interesante, dar și fractura interpretării
logice. (Informaticienii s-ar pronunța că lipsește motorul de inferențiere,
în ciuda unei baze de date și fapte, care confirmă cunoașterea, nu
întotdeauna deslușirea proceselor!). Adăugăm, pentru susținerea
concluziei noastre asupra textului, concluzia finală a propunătorului
ipotezei – ca un pietroi aruncat să dea de lucru celor interesați de ... o
temă provocatoare:
„Iată dar cum s-a cristalizat ipoteza prezentă aici privind periplu*
eminescian în sectorul enigmatic Păltiniș-Giurgiu. Și, fiind ipoteză,
evident că nu își arogă atributele infailibilității. Dar rămâne, între
toate celelalte propuneri, cea mai puțin vulnerabilă, ori, dacă vreți,
cea mai convingătoare, mai plauzibilă, mai verosimilă.”
*Ipoteza lui Ion Filipoiu (Traseul lui Eminescu, de la Rășinari la Giurgiu, din
1866, cu trecerea cea mai plauzibilă pe la Novaci!), fiind despre un periplu pe un
enigmatic ocean montan, și cristalină în transparența ei, de ce este lăudată chiar de
autorul ei? Au dispărut lăudătorii? Îi mulțumesc lui Zenovie Cârlugea care mi-a
provocat interesul pentru analiza de față, dar în același timp mă întreb de ce nu a
luat în cercetare chiar el, un eminescolog și nu numai, recunoscut, și în același timp
cu calificare în critica și istoria literară? În ce mă privește, prezint scuze cititorilor
care vor analiza părerile noastre și le mărturisesc că nu am veleități de critic literar,
dar iubesc istoria, geografia și marile valori ale culturii naționale. Aici apărăm un
principiu, asumat de Cercul de la Râmnic, de-a sluji Grădina românească în care
este loc pentru toată lumea, fără a uita că Maica Domnului este mama Adevărului
și Vieții noastre, pe Cale...
Acum... aparatul critic, suport al celor afirmate mai sus:
1. Adam Toma Băncescu/VAIDEENI, Istoria pământului natal , Editura Litera,
București, 1986
(v.„Drumuri vechi” p.9-11/p.191; Traseul principal prin... Curmătura Oltețului; existența
celor trei „plaiuri”: Cozia, Horezu, Novaci; tranhumanță și „bejenie” , paza plaiurilor și

funcționarea schelelor/comanda...; slobozie și căderea în rumunie etc. O lucrare în 14
capitole, fiecare cu aparat critic impresionant, glosar și nume de locuri. Schițele și
tabelele cu nume de oameni, trimiterea la documentele de arhive, confirmă spiritul
științific autentic!) ;

2. Victor Păcală/ Monografia comunei Rășinariu, Sibiu, 1915

(lucrare premiată de Academia Română, când Ardealul era încă în Austro-Ungaria.
Reține în mod deosebit conflictul dintre moșnenii români și autoritățile săsești ale
Sibiului; hotarele cu vecinătățile de pe munte, nume de oameni, pe care le regăsim,
bunăoară în Voineasa : Tara, Bratu, Comșa, Moga, Oancea ș.a/nume de munți și istoria
multiseculară a localității, atestată de pe vremea...„bunului Atila”);

3. Ioan-Aurel Pop și Ioan Bolovan/Istoria Transilvaniei (ediția a II-a revăzută
și adăugită), Editura Școala Ardeleană, Cluj-Nacpoca. 2016.

(în legătură cu situația socio-politică a Transilvaniei, legislație, context geo-politic, în
perioada 1848-1867; emigrație, elită românească- importanța ei/Andrei Șaguna (acesta cu
mormântul la Rășinari);

4. Eugen Petrescu/ Vâlcea-Țara lupilor getici sau Ținutul vâlcilor (-Călător

prin istoria milenară a plaiurilor vâlcene-), 2 vol., Editura CONPHYS, Rm.
Vâlcea, 2007.

(Reținem, din cele 900 de pagini, structurate pe localități, dicționar de personalități, note
bibliografice următoarele: Băbeni/„După luptele religioase de la 1700 din Transilvania,
duse împotriva unirii cu Roma, o parte din locuinorii satului, Jina (...) au trecut
Carpații...”; „Peste 80 de familii dintre cele care urcaseră primăvara cu animalele în
munți, n-au mai coborât toamna la Jina și, împreună cu toată „averea mișcătoare”, au
coborât în sud, în apropiere de Polovragi (adică pe... plaiul Oltețului/Horezului/drumului
dacic...s.n), aici fiind singura trecătoare care le conferea o oarecare siguranță (...).
Mișcarea nu s-a făcut pe Valea Oltului (amonte de Câineni, unde exista Vama s.n)
deoarece aici, în apropiere de Boița (intrarea în defileu! s.n) era o fortăreață de graniță
v.(p.167). Brezoi/ Tot în vremea voievodului Matei Basarab (1632-1654), într-un
document se amintește de plăieșii de pe Lotru, care aveau principala atribuție „să
păzească munții” pe linia graniței cu Transilvania, fiind scutiți pentru serviciul lor de alte
obligații față de domn. Existența acestora aici, se pare a fi mai veche decât perioada în
care a fost emis documentul. Plăieșii existau pe ambii versanți ai munților Carpați, fiind
recrutați în general din rândul populației satelor românești. După reformele lui Constantin
Mavrocordat, în Țara Românească se oficializează această instituție prin organizarea
plaiurilor, ca unități administrative ale județelor în zona de munte (...), conduse de un
vătaf de plai care avea în plus obligația să asigure paza frontierei și să controleze vama.
În această zonă a fost organizat plaiul Loviștea al cărui vătaf avea sediul la Câineni, unde
era și vama. Plăieșii din Brezoi aveau obligația să păzească munții situați la nord de Lotru
(adică exact pe hotarul/frontieră trasat, și convenit prin hrisoave, mai apoi alte acte
administrative, de pe culmea munților Lotru.s.n) p.217. Comuna Câineni /Depresiunea
Loviștea, în zona defileului Oltului: Turnu Roșu-Cozia. „...un mare sat de moșneni (..) Pe
aici, secole la rând, oierii transilvăneni își mânau turmele la iernat (la baltă), la Câineni
fiind punctul de numărătoare și carantină al oilor”/„la 1819, slugerul Tudor Vladimirescu
a fost vătaf de plai la Câineni”. p.289-291. Comuna Malaia/ la hotar cu județele Sibiu
(la Nord) și Gorj (la Vest), între munții Căpățânii (până la Curmătura Oltețului), apoi cu

munții Parâng, până-n hotarul de azi al Transalpinei (înspre Sud și Vest!) la Nord,
mărginită pe de-a întregul de munții Lotrului. „Folclorul, tradițiile și portul popular de
aici, sunt specifice păstorilor ardeleni, și poartă amprenta locului de baștină al acestora.
Mălaia, Voineasa, Băbeni și Vaideeni sunt singurele sate din cele 60-70 din județul
Vâlcea, în care s-au așezat în anumite perioade, românii de peste munți, unde se
păstrează de sute de ani nealterată tradiția, folclorul și portul popular” (p.439). Comuna
Voineasa/ la limita de nord-vest a județului Vâlcea, în hotarul județelor Sibiu, Alba,
Hunedoara și Gorj (în sud!) /(pe granița istorică în discuție a Ipotezelor noaste s.n). „Cea
mai veche și cea mai importantă ocupație a locuitorilor a fost creșterea oilor, îndeletnicire
practicată de familiile de oieri localnici sau transilvani originari în special din zona
Sibiului, denumiți generic de localnici, ungureni. Strămoșii familiilor Bratu, Comșa,
Droc, Tara sunt veniți din Rășinari...”/„Transportul buștenilor se făcea de la Voineasa la
Brezoi încă din anul 1840, prin plutire pe Lotru”/„De la începutul sec.XVII, locuitorii
comunei Voineasa, împreună cu cei din Malaia, vor disputa, timp de aproape un secol cu
cei cei din Gorj și Mărginimea Sibiului, folosirea pășunilor din munți, care de drept au
aparținut dintotdeauna satelor de pe Lotru, așa cum spun documentele”p.181-185 (vol.
II). Comuna Vaideeni/ preia informațile din monografia citată (v.1- Adam Toma
Băncescu). În vol. II, p.274, la Personalități se menționează Bratu Traian (1875-1940): prof.univ.dr. în filozofie, autor de manuale școlare, scriitor. S-a născut la 25 octombrie
1875, în Rășinari, județul Sibiu. Tatăl său, Ion Bratu s-a stabilit în 1873 în Voineasa,
„exercitând profesiunea de cârciumar și oier”...p.274.

5. Academia Română/Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S Nicolăescu
Plopșor”-Craiova / Dicționarul Istoric al localităților din Județul Vâlcea, vol
I, Orașele, Editura SITECH, Craiova, 2009./ autori: Dinică Ciobotea, Cezar
Avram, Dumitru Andronie, Ileana Marinaș, Ion Marinescu, Costea
Marinoiu, Eugen Petrescu, Corneliu Tamaș, Nicu Vintilă. Cităm din datele
prelucrate de acest colectiv, creditat științific, legate de localitatea Brezoi de
la confluența Lotrului cu... Oltul.

-„Brezoiul a fost înglobat, până în 1718 în Plaiul Loviștea (...)Pe harta întocmită în 1833,
apar numai satele din nordul județului Argeș (...) Ion Conea (geograful s.n) menționa în
studiul Geografia istorică a Țării Loviștei de documente (...) ce precizează ținutul
Loviștei (...). p.203-204/ „După ocuparea Olteniei de austrieci (1718-1739) și construirea
drumului pe Valea Oltului, „Via Carolina” (1717-1722) avem date mai sigure despre
numărul locuitorilor din această zonă. Pe harta rusească din 1835 se menționează
existența a 35 de familii în Brezoi (...) Primele cercetări rezultate în domeniu
(prospecțiuni după resurse minerale, aur, argint, spre exemplu s.n) datează din 1730 din
timpul dominației austriece./În 1808 atestă că la Gura Lotrului exista un vad de trecere a
apei și o cârciumă ambele aducătoare de venit lotrenilor și stăpânite de aceștia în
devălmășie (obs. Prin vad puteau trece și turmele ce coborau în valea Lotrului, spre
drumul oii, din spatele masivului Cozia, pe unde trecea Calea Mare, înainte de apariția
Via Carolina și după distrugerea ei, la retragerea Imperiului Habsburgic din
Oltenia.s.n)/În harta rusească din 1835 erau trecute 16 stâni./ Țara Loviștei era condusă
de un vătaf, care își avea sediul la Câineni”/ p.216. „În vechime, trecerea Lotrului prin
vad și, apoi pe pod, era în administrația moșnenilor brezoieni. Primul pod a fost construit

cu siguranță de austrieci, pentru a trece șoseaua Carolina. Inundațiile din 1865 și 1866
distruseseră drumul spre Câineni, dar și podul peste Lotru. Podul a mai suferit avarieri în
anii 1877 și 1878 (...) de-a lungul anilor, șoseaua (distrusă în 1739, din ordinul lui Carol
al VI-lea! Dar refăcută între 1821-1660! s.n) a mai fost refăcută și modernizată. Carol
Novac, fondatorul fabricii din Brezoi, a făcut-o circulabilă în 1864, fiind interesat de
expediția mărfurilor spre Dunăre, nu numai Olt (prin plutărit! s.n) ci și pe drum / Drumul
ce se desprindea din Via Carolina (pe valea Lotrului! s.n) cum s-a numit în vremea
austriecilor, trecea prin Malaia și ulterior ajunge la Voineasa. Trecerea cea mai
ușoară și cea mai spectaculoasă în Transilvania, din Voineasa era pe pârâul Pietrei,
Dobrunu, Bucegi, în valea Cibinului... p.219 (traseul era conținut , explicit, de harta lui
Fr. Schwantz din 1722)

6. Petre Bardașu/ Studii de Istorie, Editura CONPHYS, Rm. Vâlcea 2002.

„În anul 1934, Ion Conea publica, în „Buletinul Societății Regale de Geografie o
monografie dedicată zonei situate în nordul actual al Județului Vâlcea, intitulat „Țara
Loviștei”. Lucrarea de acest gen, amplu studiu de geografie istorică, printre multe date
deosebit de importante făcea cunoscute cercetătorilor și publicului larg primele atestări
documentare ale toponimiei din zona respectivă, într-o perioadă din istoria României
săracă în știri scrise, cea a secolelor XIII-XIV ...” p.33.

7. Eugen Petrescu/Județul Vâlcea-615 ani de atestare documentară 1392-2007,
Editura Fortuna, Rm. Vâlcea, 2007
„ToponimulPosada are la origine termenul popular „Posadă” de trecătoare îngustă în
munți, loc întărit în mod natural (care servea în vechime ca punct vamal)...” p.20/
„Comuna Câineni, sub vechea atestare Genune (28 martie 1415) și Câineni (7 august
1451) (...) „are vama de la Câineni dintre munți”/p.55-56/ „Hrisovul lui Radu cel Mare
din 20 ianuarie 1505 prin care voievodul întărește Mânăstirii Cozia vama de la
Genune/Câineni...”, „Toponimul Voineasa este atestat documentar ca munte la 9 iunie
1520, dată la care , voievodul Neagoe Basarab dă un hrisov de întărire a așezământului
făcut de Ioan Zapolya, voievodul Transilvaniei, prin care se stabilește hotarul dintre Țara
Românească și Transilvania: Însă să se știe: pe unde curge apa Fratelui, dinspre partea
de răsărit și se varsă în apa Oltului, iar din partea de apus, unde curge Râul Vadului și
se unesc toate la Vadul Genunei, care este mai sus de Câineni și de acolo pe Râul
Vadului până la Obârșie, la stâlpul lui Neagoie, și până la vârful Muntelui Negru. Astfel
de acolo tot pe vârf către partea de apus, muntele Voinesei și de acolo, tot pe vârf până
la Piatra Albă și de acolo tot pe vârf până la vârful Muntelui lui Pătru.Această fixare de
graniță între Ardeal și Oltenia este cea mai veche făcută cu bună și reciprocă înțelegere,
nu în urma unui conflict.” p.134-135.

8. Nicolae Daneș/ Județul Vâlcea-Împărțirea administrativ-teritorială,
așezările și populația. Istoric, evoluție, atestări documentare, Editura
CONPHYS. Rm. Vâlcea, 2013.

„Lucrarea (...) întocmită de un grup de profesori de geografie, coordonat de autor s-a
extis, mai târziu, în „Enciclopedia Județului Vâlcea” (lucrare în trei volume)”, Reținem
pentru studiul nostru, doar incursiunea în istoria cartografiei și prezentarea hărților
cunoscute pentru zona noastră de cercetare (nordul Olteniei!). Informațiile privind

administrarea plaiurilor, organizarea pazei frontierei, evoluția legislației administrației, în
perspectiva istoriei.. Remarcăm aici „Indicele după județe a comunelor orășiane și rurale
din Munenia, 1861 (publicat în Oficiu Statisticu 1861), care anticipează, legea organică
din aprilie 1864, care pentru Județul Vâlcea, constată Plaiurile Horezu și Cozia. (pentru
studiul nostru relevante!), alături de altele. În Plaiul Cozia sunt conținute, într altele și
satele Văii Lotrului: Voineasa, Ciunget, Malaia, Brezoi, cele din defileul Oltului pe
partea dreaptă (Râul Vadului, Câineni, Robești, Sărăcinești, Țuțulești, Călinești, Proieni,
Călimănești, Gura Văii etc.), Cele de sub munte, privind spre vest până la pârâul
Otăsăului; Muereasca, Olănești, Păușești-Măglași, Pietrari etc. Plaiul Horezu având
arondate în principal satele de la gura plaiurilor montane: Vaideeni, Mateesti, Milostea,
Horezu, Măldărești, Costești, Recea, Urșani, Tomșani etc.

9. Corneliu Tamaș, Em.Valentin Frâncu/Istoria Județului Vâlcea, vol I.Editura
CONPHYS, Rm, Vâlcea, 2012

„Din anul 1520 se păstrează prima hotărnicie privind delimitarea hotarului dintre Țara
Românească și Transilvania în nordul Olteniei care cuprinde și județul Vâlcea...”
p.263/„...austriecii au căutat și mai mult să lege Vâlcea și Oltenia de Transilvania,
curățind Oltul, făcându-l navigabil și începând construcția șoselei numită, mai apoi, Via
Carolina, urmând cursul Oltului de la Râmnic, până la granița de sud a Transilvaniei.
Generalul (Eugeniu de Savoia s.n) a raportat Consiliului de război că, făcând Oltul
navigabil, vasele austriece ar putea parcurge distanța din sudul Transilvaniei până la
Râmnic, în mai puțin de o zi. Canalizarea Oltului se făcea prin aruncarea în aer a stâncilor
de sub apă, lucrare ce trebuia făcută de căpitanul Scwantz von Springfels. De asemenea
acest inginer mai trebuia să întocmească o hartă a Olteniei...” p.351-352.;

10. Pr. Nicolae Moga/ Voineasa în comori arhivistice-500 de ani de la
atestarea documentară a Comunei Voineasa(09 iunie 1520-09 iunie 2020)
Editura ROTIPO, Iași 2020.

Lucrarea conține o colecție de 394 documente, între care și hrisoave domnești. Se atestă
existența familiei Bratu, cu o bună stare în Voineasa, originară din Rășinari. Problemele
legate de administrarea moșiilor, pășunatului munților și administrarea în devălmășie.
Reținem aici importanța hrisovului de atestare a Voinesei în 1520 (ca munte pe hotarul cu
Transilvania) și Documentul regal din 10 aprilie 1888, prin care Carol I, ratifică legea,
care finalizează convenția cu Austro-Ungaria privind hotărnicia (după 4 ani de tratative!):
vezi Monitorul Oficial, nr.9, din 10 (22) aprilie 1888, p.176/sau cartea menționată (pr.
N.Moga) p.175-176;

11. Gelu Efrim/ Brezoi-personalități, persoane și familii Editura STUDIS, Iași, 2019
Invocăm lucrarea pentru informațiile adăugate privind personalitatea lui Traian Moșoiu.
Acesta în august 1916, trece frontiera în Ardeal, pe traseul: Brezoi-Malaia-VoineasaDobrunu! Studiind Memoriile, scrise de general, aduce informații concludente despre
drumul până la graniță, timpul de deplasare, dar și „călăuzele” stabilite pe valea Lotrului,
dar originare din Rășinari (vezi căpitanul Oancea, comandantul bateriei de munte! p.153156 ;

12. Pr, Nicolae Moga, Loviștea în date, Sibiu, 2011 și Gelu Efrim, Brezoi o
istorie în date Brezoi 2013 (lucrări cu sursă de informare comună!)

Vom consemna câteva evenimente semnalate de cărțile autorilor menționați:
-1866 Mihai Eminescu, plecat din Rășinari, călăuzit de ciobani, a trecut frontiera în mod
clandestin, până în valea Lotrului, apoi la Râmnic;
-1898, Prințul Ferdinand înconjurat de suita sa și ministrul I C Brătianu, au făcut o vizită
pe Valea lotrului, continuată prin munții Gorjului;
-1902 Al. Vlahuță vorbește despre Mândra, Păpușa, Mohoru, Piatra Tăiată și alte piscuri
ale Parângului;
-1905 La Brezoi s-a construit Casa Oancea (Hotel!);
-1907. Geograful Em. de Martonne face cercetări în munții Lotrului și Oltului;
-1908 la Brezoi este semnalată prezența maiorului Traian Moșoiu (Batalionul 30,
Muscel);
-1916 trece pe Valea Lotrului Ion Agârbiceanu, venind de la Orlat;
-1919 se desfințează vama Râul Vadului/Câineni;
-1928 Ion Conea face o excursie peste munte, de la Câineni la Voineasa.
Obs. Cităm cele preluate din cartea inspirată de „Memoriile” lui Traian Moșoiu:„În 13
august 1916, mă aflam la Brezoi, era 2 după amiază și, printr-o telegramă, se comandă să
mă prezint la Corpul I Armată Craiova (...) La Craiova am întâlnit pe generalul
Dragalina. Ni s-a citit ordinul Ministrului de Război , Ion I Brătianu. Grupul Olt-Lotru va
trece frontiera ungară în ziua de 14 august ora 9 seara. Fiind 54 de km până la graniță,
Grupul Lotru (format din 5 batalioane) s-a pus în mișcare după orele 12 ziua, pe direcția
Brezoi, Malaia, Voineasa, Dobrunu...” (...)„ la ora 5,30 în zona graniței s-a deschis foc
de artilerie (vezi... bateria de munte de sub comanda căpitanului Oancea! s.n) fiind luați
prizonieri și material de război”. Apoi autorul Gelu Efrim (vezi Nota Bibl.11), privind
retragerea consemnează: „Apoi Corpul Alpin Bavarez, care avea ostași aleși, echipați și
antrenați pentru războiul de munte, susținut de artileria grea, respinge armata română.
(Atenție la treseul de intrare al acesteia...!s.n). Coloanele trec prin Cindrelul și Șteflești în
Munții Lotrului ocupănd poziții în Robu, Vladu, Murgașu. Armata română a fost învinsă
și s-a retras pe Valea Oltului satele fiind ocupate de trupele germane” (este vorba de
satele văii Lotrului care vor sta sub ocupație și administrație străină, până în febr. 1919),

13. Marian Pătrașcu, Nicolae Daneș/ Monografia Comunei Câineni, Județul

Vâlcea, Editura Fortuna, Rm. Vâlcea, 2008

Lucrarea are ca autori un inginer chimist, cercetător recunoscut și un licențiat în
geografie-istorie. Are un aparat critic (Bibliografie/Note) cu 454 de ... referințe
documentare, un cuprinzător indice onomastic de 50 de pagini, un glosar-pentru cuvintele
cu sensuri locale și variantele de pronunțare!-, tabele, hărți, personalități reprezentative
ale localității și un album foto. Cităm din ampla cercetare doar câteva argumente în
susținerea temei noastre. Despre cartografierea zonei în discuție ni se prezintă, amănunțit,
numeroasele hărți și rapoartele descriptive asociate. Între toate acestea Harta lui Fr.
Scwantz „este foarte amănunțită, conținând 22 de capitole, în care sunt prezentate locurile
bogățiile și locuitorii provinciei”, p.96 (este vorba despre Oltenia, întrată sub stăpânire
austriacă în perioada 1718-1739). Harta lui Schwantz ( 30 aprilie, 1723), este valorificată
mai departe de Brendt, Bauer ( 1778-lucrarea acestuia fiind socotită primul dicționar

geografic al Țării Românești. p.97), Sultzer (1781), Schmidt (1774), Pazzini Carli
(1790). „despre celebra hartă a lui Schwantz au scris între alții, N. Docan, I.C.Băcilă și
Ana Toșa-Turdeanu (...) Este formată din 4 foi de alamă cu dimensiunile 58 X 64 de cm,
foarte amănunțită –nimic n-a fost însemnat din ce n-a fost umblat, preciza Schwantz în
raportul descriptiv ce însoțește harta, raport depus cu ea la Cancelaria Imperială de la
Viena în 1723!” p.55 /Harta inginerului Brendt, inspirată de Schwantz, se află în colecția
de hărți a Academiei Române!/ despre paza hotarelor se subliniază : „Un rol însemnat lau avut satele actualei comune Câineni în asigurarea pazei liniei de graniță dintre Țara
Românească și Imperiul Habsburgic (până în 1867, apoi se va vorbi de Austro-Ungaria!
s.n). paza potecilor de graniță, pe unde se putea trece dintr-o parte în alta cu mărfuri sau
cu turmele de oi, era asigurată de pichetele grănicerești de pe linia Carpaților. După 1851
numărul acestor pichete a fost redus, paza asigurându-se cu un număr mai mare de
străjeri. Ținerea pichetelor era încredințată locuitorilor din așa numitele sate cordonașe ,
adică cele mai apropiate de pichetele respective..” p.99/ „în 1851, schela mare de la
Câineni unde se făcea numărătoarea vitelor și oilor transhumante se mută la Râul
Vadului. Între vameșii de la Câineni și proprietarii turmelor de oi care treceau pe aici s-au
înregistrat numeroase incidente, cauzate mai ales de abuzurile la care se dedau
primii...”p.99./„pentru lichidarea acestor situații, în anul 1865 guvernul român a dat o
lege pentru reglementarea drepturilor și obligaților oierilor...” p.100.

*Anul 1866, evenimente importante, pe scena geopolitică...
-Febr.1866, Al. I. Cuza este obligat să abdice în favoarea unui principe
străin, din Casa de Hohenzollern, susținut de puterile garante, dar nu de
imperiile, Austriac și Otoman!
-Principele Carol, acceptat prin plebiscit, călătorește în travesti, prin
Imperiul Austriac, acesta fiind pe picior de război cu Prusia – vezi
confruntarea de la Sadova!
-se iau măsuri de siguranță la graniță, împotriva unei intervenții militare
austriece, în Principate (un motiv în plus ca la Vămile de trecere, să se
întărească vigilența în acest an 1866! s.n)
Concluzie: trecerea clandestină prin Vame devine contraindicată. Trecerea
prin Vama Cucului, rămâne o posibilitate, facilitată de cunoașterea plaiurilor
și a posibilelor călăuze, care respectau pe localnicii lor remarcabili, precum
un preot dintr-un neam de vază! Fără o consemnare explicită, varianta este
evident sub semnul probabilității, dar din analiza comparativă de aici, trageți
fiecare concluzia personală!
24 ianuarie 2021

Din cartografia modernă a relefului adus în polemică! Foto Prof. Dr. Gh. Ploaie

Mihai Eminescu este într-o cerească ubicuitate, precum terestra baladă a
Mioriței! Este peste tot, a trecut peste tot! Geniul și-a câștigat acest drept de-a
fi peste timp și spații. Când din prea iubire ni-l aducem acasă să nu negăm
nici celorlalți această îmbrățișare! Aici este respirat, pentru noi , de Sabin
Bălașa

Laura Vega Marcu, numele stelar al unei vieți eroice
S-a aflat demult că o viață se personalizează după cum se conjugă, simultan,
vreo trei verbe, ca o troiță a ubicuității supreme. Nu poți să fii definit dacă nu te
situezi treimic ființării, adică: să vrei, să ști, să poți și toate acestea deodată, în
momentul când numele este... pe rod. Punându-le concertat în întreg poți descifra
mai lesne eroismul pe Calea promisă, numita destinație sortită, cu profeții, și
uneori la mâna hazardului ignorant, când prea invocăm întâmplarea.
Să vrei să fi, să vrei să ști, să ști că vrei anume ceva și să ști că poți la un
moment dat - să-i spunem acelui moment maturitate, în care fiul poate deveni
purtător de duh, ca Tatăl!-, aceste dorințe devin misiune și încredere, o puternică
conștiință de sine și poruncă asumată, printr-o inițiere tainică într- o anume
credință. Faptul de-a vrea să rodești, să-ți faci rostul venirii pe lume, în cunoștință
de cauză, este deja îndumnezeire, că doar în această stare credința (acel dat primit
pe căi subtile de la Dumnezeul nevăzut și omniprezent, în ubicuitatea fără timp și
loc!)... poate nutri eroismul, ori martiriul netemător de cazne. Îndumnezeirea este
credință asumată, în cunoștința de cauză a omului liber (Știința te va face liber!
Aici își poate găsi un sens...), care nu șovăie, nu se plânge, ci se dă cu bucurie, trup
și suflet, împlinirii unei cauze asumate.
Sub ce zodii s-a ivit pe lume Laura-Elena Vega? 12 aprilie 1950, îi marchează
ziua venirii pe lume. România se afla atunci în plin stalinism, cu Dumnezeu
prigonit prin Siberia și cu sfinții pământeni pe la ocne, canale, temnițe, ori trimiși
pe lumile celelalte cu dor, uneori doar cu însămânțarea de taină a istoriei. Prin satul
Popești, pe valea Sâmnicului, din Blidari/Golești, Vâlcea sărăcia se instalase de-a
împreună cu cotele datoriilor de război , cu bolile. Familia lui Ion și a Gheorghiței
Vega, cu șapte copii fusese lovită și ea. Laura-Elena, mezina confirma o stare
generală. Sărăcia, bolile risipeau recolta de copii, pustiau casele. Mulți piereau
prematur, alții ajungeau în lagărele așezămitelor sociale, unde se mai găseau îngeri
păzitori, oameni cu suflet, să împlinească norocul unor destine. Pe Laura Elena
Vega, boala (un TBC!) a chinuit-o din leagăn, luându-i picioarele, ochii, creierul să
o dea eroismului unei lupte pentru viață, preț de-o viață. Viața ei! Apoi, aceasta
fiind câștigată, s-a pus chezășie vieții semenilor.

Laura Vega a pătimit vreo 24 de operații, ani de paralizie, ani de văduvie (doar
vreo...33!), ani de căutare și suferințe. A luptat să poată să-și poarte trupul, să poată
să cunoască, apoi să poată să dea înapoi ceea ce primise. A avut alături îngeri
păzitori, cărora le va mulțumi cu recunoștință. Nu s-a plâns de necazuri și a văzut
în viața sa un dar de la Dumnezeu, pentru care s-a declarat fericită.
Laura a pătimit viața trupului spre dobândirea spiritului! Acolo unde ochii, privind
o lume încețoșată, nu puteau privi în afară o lume dezgustată și lipsită de
Dumnezeul aruncat după gratii, ochii minții i-au procurat imensa putere a
înțelegerii, i-au construit o memorie fabuloasă și un procesor al reflexiei către
semeni, a celor ce ei, cu... privirile aburite, nu puteau să vadă. Orbul se descurcă
infinit mai bine prin beznă, cum cel fără picioare găsește drumul cel mai sigur și
mai scurt. Iată cum, pentru a ști mai altfel decât „masele”, Dumnezeu i-a dat Laurei
șansa infirmului de la scăldătoarea Vitezda. I-a dat însoțirea unor sfinți păzitori, ca
niște apostoli prin școlile speciale, de la Craiova și Sebeș. „Să fie cu două capete
peste cei... normali!” o îndemna la învățătură cel din școala generală! Dar ce era
normal într-o lume întoarsă pe dos? Într-o lume care gândea și acționa după voința
Leviathanului? Toate fiind până la o vreme, după spiritul Băniei/Craiovei a
adăugat pe cel al Sebeșului, cu atâtea mărturii în memoria locului. Lucian Blaga,
Cetatea simbol a Unirii, Oarba de Mureș, Apusenii lui Horia și Avram Iancu... s-au
potrivit cu zorii românești ai anului 1964 – anul desferecării temnițelor și al
căutării spre noi înșine. La cei 14 ani, cu buletin de identitate formal, trebuia
dobândit și conținutul! Căutarea de sine, acel sine comun sălășluit în limbă și alte
valori ale întemeierii românești, presupunea apelul la cele învățate și cele vădite
din osmoza irațională a locurilor în cele absorbite. Mihai Viteazul al Băniei, al
României întregite de el și intrat triumfal la Alba Iulia, sacrificile pilduitoare ale
eroilor luptei pentru identitatea românilor în țara lor cu numele Daciei, au inoculat
un crez, un ordin de luptă, au deslușit în clar misiunea vieții.
Adaug aici susținerea unei poete, Adina Enăchescu, din aceeași oștire a luptei
pentru neam, care prin 1999, făcea constatarea în versuri (v. „Țărâna sfântă a
locului dintâi”, Ed.CONPHYS, Rm. Vâlcea, 1999, p.58) : „ Ca frații- Laurei Vega
Marcu”: „Ginta Latină îți e soră bună;/în dulci cuvinte ea mi te răsfață/și te
mângâie cum și tu o faci/cu dragoste, apropape de o viață!/La Alba Iulia ai
tremurat cuvinte/despre Unire și Mihai Viteazul,/încât nu-i altul să te-ntreacă-n
rime/și să ne-mpurpure obrazul!/La Lancrăm Blaga ți-a zâmbit sfios;/pe creștet

mâna lui ți-a pus, fierbinte/și ți-a șoptit cutremurat de taine,/că doar izvorul curge
ca-nainte.../Că vremurile curg și altele-or să vină/să ne apese pieptul de aramă,/iar
noi rămâne-vom pe veci ca frații/Latinei Ginți care ne este mamă!”

În cele poetice, anticipate aici de prietena nedespărțită a Laurei, Adina
Enăchescu, și despre împlinirea iubirii pământeane, biografia sa ne vorbește... mut,
într-o ambiguitate voită a intimității, care trebuie să rămână o taină, ca o corolă de
minuni. Cum să deconspiri îngerul păzitor al maturității poetice, pe omul unei
erudiții care ți s-a transferat subtil, în vremuri încă neprielnice, și venind din alte
dimensiuni încă ocultate de prea... dimineață? Dar rodul acestei iubiri, însămânțată
temeinic se va ivi când semănătorul va fi demult plecat... nefindu-i hărăzit, precum
altădată lui Moise să atingă tărâmul făgăduit... Va fi un poem pentru țară și neam,
recuperare a memoriei celor plecați și uitați la ordin într-un realism obscur. Va fi
OMUL, vremelnica soție ca un testament de pus în operă, să se vădească
mântuirea unui neam românesc pătimit. Dragostea Laurei, să dea biologiei ce-i al
ei, se va fi încarnat într-un chip de amazoană precum Simona (fiica, primită în dar
în 30 Noiembrie ,1974, de Sf. Andrei... ocrotitorul Apostol și al românilor!), să se
vădească și maternitatea.

Cum am putea sugera momentul pogorârii unui duh, asupra unui trup chinuit și
îmbobocit lângă: Râpele Roșii, Oarba de Mureș, Dealul Furcilor, dacă nu în dodii?
Să nu tulburăm intimitatea Lui Dumnezeu, inculcat taine, în adevărul Persoanei!

S-a pogorât din cer ca un Zburător, poate ca vreun Luceafăr lumit, în plină amiază
mare, un duh iubitor și de poezie (cu o muză a muzicii, mai înainte, făcuse casă
bună!). Tocmai apăruse în Orizont (ziarul local vâlcean!) un poem nou al unei
fecioare cu nume de stea și predestinată încununării cu... Laura. La masa cu
freamăt, vibrând poezia, un doctor de trupuri, înger păzitor tuturor să-și poarte
povara de carne, redescoperea un pacient mai vechi în care înflorise poezia. Se
minuna acum de ceea ce vedea. Medicul din sine, doctor și de suflete (frate mai
mic al lui Petre Pandrea!) și-a amintit de Pygmalion, și-a asumat rolul însuflețirii

poetice înalte a unui talent în căutarea drumului potrivit. Solară ivire! Omul
împlinit, cu două generații peste viitoarea poetă anunțată de această clipă fecundă,
putea fi ( chiar a fost!) mentorul hărăzit pentru un destin încercat. Recunoaște
Laura Vega, mult după plecarea lui în eternitate, rolul determinant în formarea
personalității sale. Medicul Gheorghe Marcu îi va purta de grijă Laurei Elena
Vega, timp de 22 de ani, și spre finalul însoțirii îi va fi dat și numele
evanghelistului Marcu, cu doar trei ani înaintea plecării.

Fecund, prilejul s-a ivit după scăparea, cu abilitate, din chinga sovietică și
descătușarea robiților patrioți, din 1964. Spiritul recuperării istoriei neamului,
eroilor posibili, cerea atitudini noi și transferul unui minim necesar din cele ale
adevărului, omenește posibil, către generațiile care se manifestau creator pe scena,
cu multe interdicții încă. Erau încă multe lucruri ocultate, ca nepotrivite vremii.
Cum să vorbești, despre Basarabia, Bucovina, înstrăinate tocmai la „fratele”
răsăritean, fiind atunci încă solidari lagărului socialist, care se închina doar
materialismului? Cum să vorbești, prea slobod, de cei puși la index și încă
nereabilitați pe de-a întregul: Lucian Blaga, Constantin Brâncuși, Mircea Eliade,
Petre Pandrea, Lucrețiu Pătrășcanu, Emil Cioran, Eugen Ionesco, Monica
Lovinescu, Vintilă Horia, George Uscătescu, Pamfil Șeicaru etc.? Laura Vega
(încă nu Marcu!) este școlită de cel ce înțelegea vremea și mersul istoriei. Așa se
va forma militantul în cunoștință de cauză asupra vremurilor și în același timp,
atitudinea pentru izbânda viitoare. Arta scrisului cu elanul întreg al patriotului
autentic, participarea nemijlocită în ascociațiile care pot amplifica energiile de
același fel, forța evocatoare cu un patos al trăirii celor din memoria sa fabuloasă,
toate au fundamentul unei credințe puternice. Prezența în spațiul public, prin
mijloacele media performante, ori la marile evenimente naționale cu o putere de
iradiere din ce în ce mai mare au făcut din Laura, o personalitate cunoscută și
apreciată.
Afirmată fiind, și lansată în lumea aleasă a poeziei, cu o voință susținută acum de
o cunoaștere specială-vecină erudiției!-, cu înțelesul celor subtile și incomode; cu
concretul unei vieți împlinite familiar; cu darul primit în ziua apostolului Andrei;
OMUL împropriat cu voința, știința și puterea credinței , putea precum „... o
Margaret Thatcher ”(cum o va fi caracterizat... Gheorghe Marcu!) să fie ea însăși

OMUL călăuzitor. Laura Vega Marcu, știa acum, dorea și putea ea să fie, pe cale,
înger păzitor multora. I-a fost spus la plecare, cu vorbele chiriașului grăbit, de cel
ce i-a împlinit maturitatea și i-a dat sporul cunoașterii și mecanismul priceperii,
chiar el, soțul unei vremelnice conviețuiri, de 22 de ani: „Rămâi sănătoasă cucoană
că îmi iau geamantanul și plec!” Cu adevărat Gheorghe Marcu a plecat în 1988, dar
își lăsase omul potrivit să ducă ștafeta prin lumea de-afară, până în 2021, 12
ianuarie! Omul pregătit să ducă lupta, peste hotarul lui 1989, anul unei schimbări
de macaz, va recunoaște, într-o formulă poetică, darul cel mare primit de la
înaintemergătorul Gheorghe Marcu. În 2003, la Cluj-Napoca, apărea mărturisirea
explicită : „Infinitul din palmă-Viața medicului Gheorghe Marcu”, Editura,
ETNOGRAPH. El, cel care i-a însoțit 22 de ani din propria sa viață, se va fi pus:
nemărginire de gând în palmă , să ducă mai departe o ștafetă... Aflăm din
mărturisirile biografice ceea ce un distih esențializează: „Ai rămas un nume într-o
carte/Cu amintirile mele ce te susțin”, ori poate un motto, din averea umanității,
care spune: „Fiii buni sunt luminile neamului” și un titlu cu adreasabilitate ce
particularizează personalitatea soțului, Gheorghe Marcu: „Un om mare într-o
Valahie a speranțelor”.
Înainte de trecerea pragului spre o lume descătușată, încă în ceața tranziției, ca
un tunel, ca un deșert, trebuia aprinsă propria lumină și exersată știința iluminării
prin cuvânt. Iat-o pe Laura Vega Marcu, pășind pe „Țărmul Aurorei”, la Editura
Litera, București, 1985, cu un volum de versuri! Iat-o, printre fondatorii vâlceni
(chiar dacă sub zodia propagandei realismului socialist, poezia patriotică făcea casă
bună cu simțirea românească și, poezia bună, îl scotea din temnițe pe Dumnezeu,
fără știrea, ori cu complicitatea unor gardieni mai omenoși...!) ai Societății literare
„Anton Pann”. În această pregătire de zbor, Gile (alintatul soț!) încă îi potrivea
aripile pentru înălțimile ce urmau să vină. Iordanul, din 1989, nu-l va fi trecut decât
Laura Vega Marcu, acum cu numele evanghelistului devenit datorie..., pentru
rodirea celor însămânțate. Adăugăm aici mărturia sublimată, care canonizează pe
soțul trecut peste cumpăna timpului, în cerul informal: „Doctorul Marcu a devenit
o umbră/precum Ahile, Agamemnon, Orfeu,/ prin întrebările mele
umbla,/Gheorghe al meu a devenit un zeu.” ( vezi.„ Infinitul din palmă...”, poezia
„În flacăra lumânării”, p.40).

Și abia plecă ... Bătrânul (ne atenționa marele poet asupra unei bătălii decisive,
pentru credința neamului, ce se va fi întâmplat prin negura istoriei!), că lumea mare
a rupt cortina de fier, că în țară s-au schimbat sensuri, într-o înnoptare a
nedeslușirilor celor albi, de cei negrii. Ce a fost era contestat in integrum. Toți se
deziceau de ceea ce fusese și nimeni nu gândise altfel nici înainte.(?!) Prinsese
întunericul aripi și glas, că tocmai găsise țapul ispășitor. Trâmbițele propagandei au
devenit vocea patriotului național. Trompetiștii au schimbat doar partitura, și-au
reformat orchestrele, le-au rebotezat, să însemne o deșteptare autentică. Toate
firmele vechi au fost date jos și... focului, odată cu toate carnetele roșii și omagiile
tuturor vechilor temenele.
Geopolitica, sincronă și ea câmpului de luptă, reafirma spiritul național al
celor desprinși din lagărul roșu. Firesc au scos capul vechile resentimente ale
revizionismului, care nu se împacă cu realitatea vremii. Cum să accepți caracterul
statului național român, când tu acasă ai scris și predat o altă istorie care denunța
Trianonul? Nu se recunoștea continuitatea daco-romană, a românilor!
Dialectic, în câmpul de forțe au apărut militanții cauzei naționale în grupări
politice și civice. Au fost cultivate marile simboluri și s-au redefinit reperele de
identificare, chiar în legea legilor: Constituția. Alba Iulia devenea capitala
spirituală a unității românilor. Deșteaptă-te române!... imn național (cu exaltarea
unui orgoliu vâlcean și reconsiderarea lui Anton Pann, ca mare personalitate,
emblematică, pentru Râmnicul lui Mircea cel Bătrân!). Ziua Națională, 1
Decembrie, adevărată zi a zilelor, trebuia să reamintească românilor de marea
adunare, plebiscitară, de acum un veac și de permanenta nevoie de unitate, într-un
respect al principilor conviețuirii pașnice a oamenilor, acceptându-și
diferențele.Vocile puternice ale celor cu har s-au desprins din larma generală și au
limpezit gândurile. Poeții de serviciu, precum: Adrian Păunescu, Ioan Alexandru,
Grigore Vieru, Vadim Tudor, Virgil Carianopol ș.a., au primit-o alături pe Laura
Vega (acum... foarte Marcu!), considerând-o o soră de suferință în durerile cele
mari ale țării. Doina... ieșise din ilegalitate, dar revenirea la trupul țării a Basarabiei
și Bucovinei cerea reînfrățirea cu cei înstrăinați. Unirea, în cuget și simțire, cu
înțelesul deplin al misiunii putea însemna pentru inițiata Laura Vega Marcu
asocierea mai multora în gând și acțiune. Rostirea mesajului către cei mulți pe
toate canalele posibile, neîncetat, devenea un imperativ. Numai trecerea în revistă a
asociaților în care s-a implicat acest luptător dăruit poate da dimensiunea

eforturilor: „Ginta Latină” (Președinte al filialei vâlcene!), Societatea Culturală
„Anton Pann”(de la înfințarea din 1999, până în 2021!), Cercul de la Râmnic
„România –Grădina Maicii Domnului” (2001-2021), Uniunea Veteranilor de
Război și a Urmașilor de Veterani din România-Filiala „General Gh. Magheru”,
Vâlcea (cu rolul de consilier juridic, având gradul militar de locotenent în
rezervă!), Societatea Scriitorilor Români (cu participare la Cenaclul și revista
acesteia „Amurg sentimental”), Fundația „Iulia Hasdeu”, filiala Vâlcea, Forumul
Cultural al Râmnicului. Prezența sa la Cenaclurile literare din Râmnic, din țară; la
marile evenimente ale acestei perioade de regăsire întru spirit național, prin cultură
și tradiții; lucrările publicate, articolele atâtor reviste, emisiunile de la radio și Tv.,
dau dimensiunea unei implicări eroice , a unei vieți angajate pentru cauza nobilă a
patriei sale, a oamenilor cu înțelegerea mai altfel a celor încercați de neputințe.

Sunt cunoscute din dicționare și lucrări monografice, aspecte ale vieții poetei și
patriotului militant. Lucrările publicate (poezie, articole de atitudine, note
biografice, cronici ale evenimentelor etc.) stau mărturie perenă asupra persoanei
care a vrut să poată, a învățat continuu: să știe, să înțeleagă și cum să facă; apoi cu
dragostea pe care ți-o dă credința le-a făcut cu onestitate, nu pentru sine, ci pentru
cei de lângă ea.

Relatăm aici, nu din cele citite, auzite, ci din cele la care am fost parte, doar câteva
lucrări de-a împreună cu OMUL: Laura Vega Marcu.

1.După 1996, ne-am cunoscut prin intermedierea săptămânalului „Jurnalul de
Vâlcea”, apoi prin cenaclurile tentativei de constituire a asocierii
literare...„Etalon”.
În 1999, când am pus bazele Societății Culturale „Anton Pann” (altceva decât fosta
asociație literară...„Anton Pann”, constituită printr-o decizie de partid, prin 1983,
dar devenită caducă în 1990!), prin inițiativă civică și fără vreun patron
comanditar, în primul val al fondatorilor au fost trei„amazoane” care au rămas
consecvente ideii de creație liberă, fără porunceli partinice: Laura Vega Marcu,

Adina Enăchescu și Zenovia Zanfir. Acestea s-au adăugat unor personalități cu
nume și mare prestigiu public : Costea Marinoiu, Petre Petria, Ion Măldărescu,
Nicolae Mazilu. În valul următor s-au adăugat și alții, mulți fiind dintre cei... la
două capete (vezi trecutul glorios...!) care au așteptat să vadă dacă noua asociere
va trăi, că nu voiau, vezi Doamne!, să se compromită. Laura Vega, ca un
ambasador permanent la ...Alba Iulia, Sebeș, București, Câmpina ne informa
asupra evenimentelor, concursurilor literare; ne aducea ca invitați la acțiunile
noastre personalități ale culturii, cu aceeași respirație ca a noastră. Ne punea
împreună energiile și ne potriveam fecund acțiunile. Laura a rămas în spiritul lui
Anton Pann, întreaga sa viață: ceea ce a primit viață pentru sine s-a risipit pe de-a
întregul... oamenilor;
2. În anul 2002, pentru cinsirea sărbătorii „Limba noastră cea Română!” am
pregătit o donație de carte pentru Chișinău. Cu acest prilej Laura Vega (fiind
președinta filialei vâlcene „Ginta Latină”, a organizat lansarea cărților mai multor
scriitori vâlceni la Biblioteca Județeană a Iașului, prilej cu care am cunoscut pe
Victor Crăciun, Constantin Ciopraga, Constantin Ostap și am stabilit relații de
colaborare care s-au dovedit durabile peste timp (vezi... colocviile Brâncuși și
relațile speciale cu Basarabia și Bucovina!);
3.Toate descinderile noastre în Loviștea vâlceană, cu misiuni diverse, precum:
reabilitarea evenimentului Posada 1330, la Perișani (pentru a corecta o omisiune în
manualele de istorie ...alternative!), târgului mare de Sf.Ilie, de la Titești, înfințarea
unei filiale „Anton Pann” la Greblești, au fost onorate de Laura Vega Marcu! O
impresionantă arhivă fotografică îi reține chipul luminos, iar mărturisirea sa
privind singura ei temere doar de Dumnezeu, ne-o arată așa cum a fost un model
de neînfricare.

Acum, când te-ai întors în constelația Lirei, în marele firmament al Lui Dumnezeu,
Laura Vega, îți vom păstra scriptura amprentată Marcu și cât vom mai fi pe lumea
asta nu te vom uita. Ne vom uita, când amintirile ne vor provoca, la chipul tău și
îți vom repeta gândurile recitând vreo strofă din cele lăsate să-ți veșnicească
spiritul!

Laura Vega Marcu în prim-planul vieții culturale. Aici, (în foto apropiată)
este la o lansare de carte, din 1997, de la Rm. Vâlcea. Mai sus, la înfințarea
unei filiale, în Loviște-Greblești, a Societății Culturale „Anton Pann”

Simpozioane, colocvii, mese rotunde, ceremonii aniversare, procesiuni pe
Calea Eroilor, la Târgu Jiu și în multe alte locuri...pentru opera și memoria
lui Constantin Brâncuși... din anii fără pandemie!

APEL! Să nu îl uităm pe bibliotecarul emblematic, Petre Petria, un adevărat
„boier” loviștean!

Fără sfârșit...
Fără sfârșiri, mereu, mereu sunt toate!
Mame ne nasc, la mume apoi ne dăm,
Din pântecul-rai, plin cu de toate,
Luăm traista-ne-n spate, până noptăm.
În ziua umblată, către amiază
Ne-aprinde o vâlvă venită din cer
E-un ordin porunca:„ Cutează!
Dă-i zilei de mâine, ziua de ieri!”
Un nu știm ce, o nu știm care
Se va-ncuiba boabă a spumii
Ceva nou –n-ou!-, sosit pe Cale
În zorii noi răsări-va lumii!

Taină e-n rostul seminții
E datul Lui… cum s-a făcut
Din sărutarea lor, părinții
Chipul prin vreme l-au născut!
Apoi în iarna cu-înoptare
Trudiți de bolovanul greu,
Cărat eroic în spinare,
Plecat-au ei și veni eu…
Am fost și sunt, legea-I divină
În El, din El, stăpân al bolții
Și–n lunga cale de lumină
Voi vremuii în toți nepoții!
1 Martie, 2021/ să vă fie un… Mărțișor!

Alin alin-o! Buno!, vină!
Tu? Nu ești fato di vină!
Comedia-i mare, eu ți-o spun:
Un crai n-avum să-ți cear-o mână,
Amu` ai parte de-alt stăpân!

Au zis-o Creangă, Aron Pumnul:
„Ferește-te de împăratul roș`!”
Dar cu vremea ne-a luat somnul,
Dat-am și pungă și... cocoș!
Cucuriguu! Boieri `nalți de azi,
Înseninați și plini de stele,
Cătați prin țara fagilor... cu brazi,
Dați-i inelul dragei mele!
Că nu-i obstacol un pârleaz,
Nici piedică vreo vamă,
Iubirea-i fără de zăgaz
Când ne-a născut o mamă!
8. Martie 2021

Fără frontieră în… balcon
Vecina mea-n costum de baie
M-ieși în față, pe balcon.
Să n-o privesc? Să par de paie?
Uimit de ea, să stau planton?
Cu obraz fin, ceva rușine:
-Să-ți dau halatul meu de casă?
Mirată toată, dar privind la mine
Îmi zise-n șoaptă: „Lasă!
Vecine drag, o rugăminte:
Dă-mi mai bine o cafea,
Una tare și fierbinte,
Cu caimac și… ce-om mai bea!”
Cum s-o las în frig, afară?
O luai în brațe, ca un domn,

Chiar am simțit cum mă-nfioară…
Ș-apoi…? M-am trezit din somn!
8 Martie 2021
Crai nou
RĂSĂRITUL ne-a dat veste
Puțin crai nou și-a pus.
La noi? Doamne ferește!
Avem icoana la… APUS!
10 Martie 2021
Bucovineni cu toții!
Porumbescu, Irimescu, Eminescu
Asachi, Hurmuzachi, Veniamin Costachi
Daco-romani din vremi ne vremuies…cu
Armeni, evrei, ruteni, ai vechii Dachii?
10 Martie 2021
Despădurire
Fost-au codrii deși de fagi
Un sfânt Ștefan păzea occine,
Azi în deșertul cu legi vagi
Un flutur zboară… să se-nchine!
De… ciocoflenderibus!
Un piersic hâtru din Corlata
Om-pom, gură humorului
Prin câmpuri lungi, doinindu-și arta
Chip a-nflorit … actorului!
10 Martie 2021

Materiale remise la un concurs în Bucovina, pe temă dată. Rămase fără răspuns,
din păcate!

Înainte de asumarea parastaselor, anuale, la Mânăstirea Lainici am colindat
pe la Hobița, Pestișani, Tg. Jiu, Tg. Cărbunești, Polovragi, Cotmeana…

Partizani de ziua... Buneivestiri

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

Arnăuțoiu și demnitatea partizanatului prin munții Făgăraș și să-i binevestim și noi
Lui Dumnezeu că ne asumăm, fără temeri, iubirea celor plecați în eternitate, chiar
și pe cei pe care ura Estului din noi și a vestului din alții nu-i poate ierta în spiritul
creștin autentic : „despre cei plecați numai de bine!” Aici, aflați cu stigmatul unor
vinovății ideologice, sunt trecuți într-un index al neiertătorului sinedriu: Mircea
Eliade, Emil Cioran, Vintilă Horia, Mircea Vulcănescu, Vasile Militaru, George
Uscătescu, Nae Ionescu ș.a. Partizani iubirilor noastre în ziua de Bunăvestire neam adunat să dăm cinstire, în spiritul unei tradiții instituite, lui Mircea Eliade.
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu”, aleasă de organizatori, ne-a oferit...
acoperirea. Se vădește, peste tot că discreția și tăinuirea are puterea coagulării în
cele bune printr-un liant subtil. Afișul care anunța evenimentul, pe care media îl
citise, la vedere, vorbea în generalitatea lui despre Simpozion Național – „România
între Orient și Occident”. Cine mai știa aici, în afara organizatorilor – remarcând
sufletul poetei Maria Mona Vâlceanu! – că multele ediții anterioare vorbeau
explicit și de Mircea Eliade? Iată-ne într-o generalitate – tema simpozionului
oferea acoperirea, nu într-o catacombă pe Via Appia, ci chiar în centrul orașului
Pitești, în biblioteca cu virtutea tuturor celor ascunse în cărțile necitite și în cele,
citite fiind, neînțelese.
Am pornit spre „catacombă”, trecând pe lângă bronzurile lui Mircea cel Mare
și al lui Nicolae Bălcescu, știind că trebuie să cinstim opera și memoria unui român
exponențial, l`uomo universale: Mircea Eliade, „Il Genio” , cum îl remarca
jurnalul italian „La Republica”, prin 2007, cu ocazia centenarului nașterii
savantului. Caracterul național al evenimentului a fost evident prin prezența
participanților din Argeș (toate localitățile reprezentative!), a invitaților din
București, Craiova, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, iar cei veniți de la Paris, Freiburg ,
ori mesajele de salut dinspre SUA și Canada – sigur bunevestiri!, au dat
dimensiunea planetară, și mai ales semnalul, că lumea mare nu l-a scos de pe afiș,
în ciuda tuturor potrivniciilor. Am fost acolo oameni simpli, oameni-instituție,
oameni reprezentând instituții, edituri, reviste, vorbitori iscusiți și ascultători
interesați și cu multă răbdare. Mesajele consistente, în lumina adevărului omenește
posibil, rostite cu patos și responsabilitate, au respectat tema – interpretând,
specific... partitura. Ținuta înaltă a evenimentului – remarcată în unicitate lui, între
evenimente similare din ultimii cincizeci de ani, de Florea Firan!- a captat atenția

unei audiențe tinere (scop atins de organizatori!) demonstrată de răbdarea și
interesul manifest, peste trei ore.
Piteștiul, cu biblioteca publică în centru se afla între punctele cardinale fericit
puse în conotația lor de repere definitorii, de Nicolae Georgescu. Directorul
Bibliotecii, Octavian Mihail Sachelarie, fiind în drum spre Chișinău pentru
evenimentul de poimâine- 27 Martie!- a fost fericit reprezentat de purtătoarea de
cuvânt a instituției, care ne-a introdus în simpozionul cu o întreită misiune:
Unirea... cu Moldova, Eliade și... alții, „punte între Orient și Occident” și apoi
prezentarea unor edituri, venite acolo cu vești bune și cu produsele lor, pe potriva
tematicii simpozionului. La deschiderea manifestării, Gabriela Georgescu a rostit,
din partea organizatorilor cuvântul introductiv... cu toate provocările temei. Nu s-a
rostit, conspirativ :„ușile!, ușile!”, dar sufletul manifestării, recunoscut de mulți
prticipanți, Maria Mona Vâlceanu, ne-a amintit că Academia Română este la al
treilea jubileu ( la cei o sută cincizeci de ani de existență!), dar că recent va fi
plecat ofrandă unul dintre academicienii apropiați Argeșului : Solomon Marcus. Iam păstrat cu venerație momentul de reculegere. Moderatoare inspirată, invocând
măsura inginerească, dintr-o replică a lui Vintilă Brătianu dată lui Nicolae Iorga,
va fi condus cu tact un simpozion dens cu multe de învățat, atenționând cu leitmotivul... măsurii necesare.
Despre ce se va întâmpla peste Prut ne-a lămurit George Rotaru, dar a insistat
asupra a ceea ce era în desfășurare, simultan simpozionului, la primăria din
vecinătate, apoi pe... Via centrală cu desfășurarea marelui tricolor dăruit, din
iubirea sa – patriotism autentic!- să inunde cu românesc, de Bunavestire, o cale
ușor de înstrăinat de catacombele strâmbe, ori de lipsa de reacție... a durerilor.
Veniți „pelerini” spre locul unde s-a înfiripat tradiția cinstirii lui Mircea
Eliade, consonanți apelului construirii unui pod între Orient și Occident, cum se va
fi pus cu viața sa savantul, îl invocăm aici pe Lucian Blaga ( Opera poetică, Ed.
HUMANITAS, 1995, Pelerinii, p.355):
„Pelerini prin Indii sânt/Ei trec râuri, codrii, munte/și se fac ei înșiși punte...”
Și nu putem să nu observăm că între Orient și Occident, trecând și el prin India, a
fost și Constantin Brâncuși. O paralelă – paradoxal convergentă!- între Eliade și
Brâncuși au făcut brâncușologii Sorin Lory Buliga și Ion Mocioi, găsind punctul de
intersecție, între cele două paralele ca îmbrățișări ale pământului, în cele ale
substratului românesc pe numele strămoșilor: Zamolxis și Dumnezeul pământean,

lupul dacic, simultan semn heraldic european... cu lupoaica, hrănind pe
întemeietorul cetății eterne, devenită Cetate a Lui Dumnezeu, în spusa fericitului
Augustin, posibilă Nouă Cetate a Lui Dumnezeu, în dorința de pace universală a
lui Dumitru Drăghicescu. S-a discutat și altfel despre... sensuri. Intrigat, Nicolae
Georgescu, prezent la toate cele zece ediții ale evenimentului a solicitat precizări,
argumente. În centru fiind prin poziționare, privind întru cetate, te adâncești în
punctul interiorității maxime ca într-o ascunzătoare a intimității impenetrabile, în
apărarea redutei ultime. Privirea peste gard, peste dungă, în sensul revărsării, este
cuprindere centrifugă spre căutările nemărginirii. Brâncuși simbolizase în forma
exterioară, în limbajul universal, același și în alfabetul Indiei, adâncirea și
înălțarea. Credem în simultaneitatea sensurilor, ca o armonie a contrariilor. Prin
adâncirea explicației Sorin Lory Buliga l-a reținut pe Nicolae Georgescu să se
dea... exteriorului. Da, te adâncești în cunoaștere, ca să te înnalți în înțelegere! Cu
înțelesul cuvintelor la el, filologul prin excelență, ne va fi definit ... reperele :
Orient și Occident, lumi-antilumi, două universuri, dubla simbolistică, după cum
remarca și Gabriela Georgescu. Ni se va fi etalat, înalt, academic „Teoria
formalismului românesc” elaborată de Mircea Eliade, pentru a ne fece cunoscut
mecanismul inferențierii noastre și a putinței privirii dinspre centru (buricul
pământului nostru!), spre periferia personală păstrătoare de semne grele, materiale,
încă netopite în cele eterice . „Principiul activ al formei”, „formele fără fond” au
fost invocate acolo pe înțelesul tuturor. Între „locul unde sfințește soarele” și „locul
unde se merge la sfinți”, semnificații readuse în memoria noastră, ne-am
repoziționat cu cele spuse demult, amintite aici benefic. Dar, să nu uităm nici
viziunea apoteotică a filozofului din Lancrăm (op. cit., Apoteoză p.357):
„Răsăritul e atât de bogat în povești și lumină că-n orele ce se ridică/rămânem
prea jos totdeauna când vrem să-l slăvim/Apusul de-asemenea îl știm. Acolo e
orga popoarelor ce-o ascultăm uneori, vag adusă prin nori./ De-o mie de ani
aceasta e lauda pe care o rostim...”
Ilie Popa, militantul civic, angajat de vreo două decenii în apărarea redutei
spirituale a românismului, președinte al Fundației „Memoria” ne-a dat seama și
despre cele luptate, reînoind îndemnul la acțiune : „Mircea Eliade este un
monument al culturii române ce trebuie ținut treaz...” Credem că nu trebuie uitate
reperele, monumentele cele vii, să nu repetăm, cu altă viteză, cu alți actori...
„Fenomenul Pitești”, despre care s-a făcut vorbire, cu ocazia simpozionului.
Criticul Aureliu Goci a separat... apele. Opera literară a lui Eliade, scrisă în
totalitate în limba română este conștiință și credință românească niciodată trădate și

mărturisite de cenușa arderii finale... departe de țară. Savantul, planetar fiind, și-a
scris opera științifică în limbajul de circulație mondială. Criticul observă o repetiție
a marilor crize ale literaturii, cu frecvență jubiliară, adică la jumătăți de veac,
uneori cu schimbarea sensurilor. Veacul trebuie să-și trăiască ambele sensuri,
precum timpul își oscilează într-un balans matematic zilele și nopțile, puse în salba
unei elipse trasată pe cerul nemărginit, iar pământul își alternează emisferele să
aibă ano-timpurile. Definind puntea, podul solicitat, criticul va conchide: „Maitrey
este romanul european despre... India!
Sosit din Germania, de la Freiburg, Mihai Neagu Basarab vorbește fără vreo
inhibiție despre cei puși de-o lege anacronică la index. Nimic nu-i poate atinge
libertatea de exprimare, venind din alt cerc al posibilităților de-a te manifesta liber.
Ne-a vorbit despre examenele lui Eliade la iluștrii profesori care au fost Dimitrie
Gusti, sociologul, și Nae Ionescu, filozoful. Invocând examenul de logică cu cel ce
l-a marcat cu personalitatea lui, și bibliografia cercetată (Croce, Blaga...) ne-am
simțit îndemnați să-l luăm pe Lucian Blaga părtaș la... cronica evenimentului.
Prezența românească în Occident ca în niște chilii de duhovnici ai diasporei
autoexilate, s-a văzut...„ajutată” de cei trimiși din țara eliberată, dar, încă virusată
de instituțiile noului stat, nevindecat de trecut și de metehne, evidente și în
instituția Bisericii Ortodoxe Române. Departe raiul de păcătoși! După ce am
abolit..., de formă, cu un sfert de veac în urmă un sistem corupt și discreționar,
constatăm că nu am scăpat de Satana și că trăim inerțial metehne vechi și acutizăm
o stare de corupție. Din nefericire și asta este o față a statului român, între Orient și
Occident! Trăitorii autentici ai românismului pot fi găsiți ca pustnicii prin grote, ca
partizanii creștini prin „catacombele” unor ONG-uri ignorate și sufocate de Mega
ONG-urile, singurele băgate în seamă – momite cu utilitate publică și stipendiate
pentru sarcini... angajate și aliniate. Aceeași Mărie, cu aceeași pălărie!, dacă ne
gândim la vectorii vechi ai propagandei, pe numele ei intelighenție românească
(cea autentică fiind în temnițe, ori scăpată peste cortină!).
Florentin Popescu, un împătimit iubitor de literatură, după cum se autodefinea,
responsabil, nu doar de „Bucureștiul literar și artistic”(revista de cultură, cu
apariție lunară, fondată în 2011!), ci și de o moralitate în faptul literaturii române
de azi - asaltată de impostori, grafomani literari, lucrări inutile, reviste jenante,
edituri cu ștaif aliniate partizan... și multe alte grozăvi!- va remarca anumite bariere
în publicarea unor texte esențiale ale lui Constantin Noica, Mircea Eliade și

punerea de-a curmeziș a unor... intelectuali orientați după drepturile rezervate de
autor și linia canonică a vremii. Putem spune că șerpii crescuți la sân și strigoii,
întotdeauna din neam, sunt ademeniți de arginții trădărilor și repede trecători în
tabăra celor cu ambrozie și nectar, după plac. Am dat multe și Orientului și
Occidentului, dar prin cenzura instituită, prin blocarea unor noi editări, ocultarea
unor idei incomode, România este sărăcită de adevărul său, muțit între Orient și
Occident. Referitor la faptul că am dat de bună voie din duhul nostru, lumii cu
puncte cardinale, Lucian Costache, pe aceeași linie cu Alexandru Parolea-Moga
(Praf și Pulbere, Ed. Antim Ivireanul, 2015) va remarca și cât ne-au luat din cele
materiale, cu de-a sila, imperiile în veacuri, dar mai ales câte s-au scos din țară în
ultimul sfert de veac, întru sărăcirea ei și pribegirea celor mulți, prin fanarioții
vremurilor moderne și patri-hoții năimiți cu cei treizeci de arginți.
Ștefan Stăiculescu, adeptul discursului scurt și dens, preot în altarul lui
Constantin Brâncuși (Brancussi!), ne-a sugerat să vorbim despre marile noastre
personalități, raportându-ne la altele intrate în conștiința planetară. Ne-a sugerat
câteva nume dintr-o galerie : Shakespeare, Cervantes, Napoleon, Beethoven,
Eminescu, Brâncuși, Eliade... Despre antropozofia lui Rudolf Steiner ne va mai
vorbi și cu alt prilej într-un context, ca o punte cu terapiile autohtone, venind de
departe cu marca pământului românesc.
Raymond Clarinarard, a venit de la Paris, (redactor de presă europeană, ca o
reluare din presa din Est și Vest, selectiv, în sensul interesului public!), atras de
simpatia declarată pentru România și de tema unui simpozion ce se arăta
interesantă. Ne-a destăinuit, în seara de taină de la Nucșoara, îngrijorarea pentru
secularizarea agresivă a vestului, în crezul ei întemeietor și recanonizarea prin
emigrația cu un crez nou, străin de fundamentul originar, cu efecte socio-culturale.
Recrudescența terorismului, pornind dinspre generația tânără și debusolată,
trăitoare în Occident, dar cu inoculările formative ale Orientului, lovit de
fundamentalismul extremist, este un fenomen în plină manifestare. Și sub acest
imperativ trebuie văzută România între Orient și Occident într-o evaluare a ceea ce
suntem și încotro mergem.
Despre cum se vede România dinspre Occident vor fi vorbit doi observatori de
la fața locului, dar cu rezidență în țară și în slujba unor edituri prestigioase:
„Scrisul Românesc” la Craiova și Antim Ivireanul la Râmnicu Vâlcea. Florea Firan

și Ioan Barbu pot avea calitatea de... ambasadori de suflet ai românescului , prin
Europa și America. Au împărtășit experiențe personale de-o viață și ne-au adus
informații inedite cu referire la tema care ne-a adunat. „Eliade, la școala Divină,
din Cicago” ne-a reamintit de catedra din marele oraș al Occidentului îndepărtat
care-i duce numele savantului în conștiința academică a lumii întregi.
Editurile și-au prezentat exponatele în expoziția organizată în sala de conferințe
a bibliotecii. Pe lângă cele menționate au mai fost acolo : editura Betta (București),
Zodia Fecioarei (Pitești), Intol Press (Rm.Vâlcea). Am plecat de la bibliotecă
încărcat cu reviste și cărțile, care ne-au trezit interesul grație prezentărilor făcute.
Trecuse de miezul zilei. Zăpada se topise, dar cerul era tot acoperit. Agapa cu
pește în meniu -doar eram de... Blagoveștenie! - și continuarea discuțiilor, ne-a
aflat la „Carmen” (resturantul... încântător și prin susținerea evenimentului!), lângă
poeta Elena Armenescu și Gheorghe Cărbunescu, care ne pregătise niște ...
romanțe, pentru mai târziu, adică în faptul înserării, cu altă acoperire pe la
Nucșoara. Lipsea de aici Petre Cichirdan, plecat grăbit spre București, invitat fiind
la o lansare de carte.
Ne-am grăbit apoi ca în faptul serii, după vecernie, să fim în fața altarului
bisericii Mănăstirii Aninoasa. Drumul către munte, pe valea Râul Doamnei, ne-a
trecut pe lângă conacul lui Mareș Băjescu, amintindu-ne că acesta, fost mare ban al
Olteniei, dăruise Văii Oltului, la Cornet (1666), schitul-cetate. Ca o cetate se arăta
ascunsă pe Bratia, - pârul afluent Râului Târgului, și el Râului Doamnei Mănăstirea Aninoasa (ridicată la 1677, de boierii Vlădești). Ziduri groase de peste
un metru jumate, urme de fum și foc – amintesc de vremurile eroice cu năvălirile
turbanelor, ori a cătanelor imperiale de peste munți. Zidurile au pus în ascunderea
fumului de la lumânări, opaițe și incendieri, chipurile sfinților ascunși de ... vreme
rea. Dumnezeiește le-a dat chipul Pârvu Mutul, cel care aici va fi ucenicit să poată
deveni meșterul zugar al... Hurezului. Arhitectura ansamblului chiar seamănă, la
alte proporții, cu Hurezii și Sâmbăta de Sus. Pictura din interior este încă nescoasă
de sub cuvertura de fum. Urmele cutremurelor, cu fisurare de ziduri sunt vizibile,
dar sunt semne, pe fisurările marcate, că acestea se vor vindeca. Mâna de gospodar
(aici este o obște cu unsprezece monahii!) se vădește peste tot. Ghidul, tânără
măicuță, cunoaște istoria mânăstirii și o prezintă foarte documentat. Am venit aici
spre închinare și consacrare a evenimentului de pomenire dedicat lui Mircea

Eliade. Anul trecut se oficiase pomenirea la Mănăstirea Cotmeana, tot de
Bunavestire. Acum sub acoperirea serii, ca niște partizani căutând munții, în
cetatea cu icoane ascunse și ele, primeam bincuvântarea părintelui în fața altarului
și dăruiam o colivă întru pomenirea lui Mircea Eliade. Sub patrafir, ca la o moliftă,
fiecare ne-am rostit numele și apoi am primit binecuvântarea pentru cele ce am
spovedit la... simpozion.
Noaptea începea să se lase. Binecuvântați am pornit după ce ne-am convins că
nu suntem singuri: „Focuri sunt și e credință/acest gând cât mai palpită...” după
cum simțise și filozoful. ( op.cit. Nu sunt singur, p.294) Ne ascundeam în noapte,
într-o ascundere, amintind de Anele lui Blaga și de cea a lui Manole, meșterul cel
mare ( De la curți fugeau în codrii Ane!). Iată-ne la Nucșoara. Locul unde
înțelepciunea, pasăre de noapte să vadă în întuneric, va veghea asupra noastră.
(Numai undeva-n prăpăstii un izvor mai are șoapte și o bufniță cuvânt.) S-au spus
multe în seara intrată în noapte. S-au recitat poeme și s-au respirat romanțe pe
versurile lui Vasile Militaru, Mihai Eminescu, s-au exprimat atitudini și ne-am
ospătat ca la o binecuvântată agapă. Maria Mona Vâlceanu... Doamna și-a
transformat casa de... acasă, de pe Râul Doamnei, în locul de taină al unor
partizani iubitori de țară și de oamenii ei geniali.
În Nucșoara, de sub poalele munților, au înnoptat cei ce mâine vor cinsti la
școala din localitate mișcarea de rezistență din munți și apoi vor trece pe la... Corbi
de Piatră. Noi, cei ce vom fi traversat Dealul Negru, albit de omătul târziu în faptul
dimineții, am plecat, după ce clopotul va fi bătut miezul de noapte, spre Olt unde
Râmnicul ne aștepta cu alte rosturi zilei ce începea în noaptea în care se aprinsese o
lună, aproape plină. Trecem dealurile din cale, prin Curtea... Argeșului, chiar pe
lângă Fântâna lui Manole. Drumul spre Piatra ne este interzis, dar refacem drumul
pe Topolog și apoi peste Dealul Negru, acum doar cu livezile înflorite ireal, în
razele lunii. Ceața dimineții, omătul rece și umed se evaporaseră ca și multele
noastre gânduri negre în noaptea noastră de partizani luminați, după o zi în care s-a
vestit că suntem treji și neabătuți în cele temeinice. Ne cuprinsesem de vestea cea
bună și din nou de concluzia poetului: „printre lucruri când umblăm, pe-aproape
sau departe, cerul singur cu tăria sa albastră/ne urmează pretutindeni în viață și
în moarte./ Da, zenitul e mereu deasupra noastră!” (op.cit, p.338) ne urmărea ca
un poem, ca o lumină, prin noaptea cu lună și cer înstelat.

Valea Lotrului... o Împărăție a APEI
Apa, alături de aer, pământ și foc (sub toate chipurile lui!) sunt temeiuri ale
vieții. Personificate în zeități, ba chiar canonizate prin sfinții calendarelor, ori duse
în ritualurile trăirilor religioase, aceste stihii au fost adorate întotdeauna de oamenii
tuturor vremurilor. Dacă ne referim la APA, fără de care am înseta, să remarcam că
intram în lume după botezul purificator, că ne vindecăm la izvoarele tămăduirii...
Așa se face că lumea secularizată a adoptat în calendarul laic zilele cinstirii
acestora.
Ziua Mondială a Apei și-a primit calenda: 22 Martie! Iată cum s-a născut o
inițiativă națională pentru a ne arăta respectul prin fapte, pentru aceasta zi
specială. Fundația Comunitară Vâlcea a lansat organizațiilor civice, recunoscute
cu preocupări pentru protecția mediului, invitația la un parteneriat cu Organizația
„Mai Mult Verde” în cadrul proiectului „Cu apele curate!” . Proiectul trebuia să-și
aibă o prima etapa în intervalul 14-22 Martie 2021 pentru a cuprinde și sărbătoarea
din calendar. Amintim, în trecere, ca proiectul își propune, a la long, mai multe
scopuri: acțiuni de igenizare ale cursurilor și luciilor de ape de deșeurile aruncate;
reciclarea celor ce se pretează la reprelucrări; acțiuni de conștientizare a populației,
privind efectele economico-sociale ale unor gesturi reflex, puțin conștientizate, dar
adânc înrădăcinate în obișnuința... ducerii la râu, ca la o apa a sâmbetei !;
promovarea unor soluții pentru organizare comunitara s.a .
Au răspuns imediat invitației: Clubul de Turism Ecologic Montan „Lotru”
Voineasa și tânăra organizație „Descoperă Voineasa” care au antrenat la acțiune:
Primăria Voineasa și Școala Generală. Invitat fiind la acțiune, ca reporter acreditat
UZPR, din partea INTOL PRESS, depunem mărturie asupra celor întâmplate.
Pregătit de drum, către Voineasa, doamna Corina Oprescu, președintele în
exercițiu al Clubului de Turism îmi amâna cu o săptămâna deplasarea! Întreb mirat
dacă s-au răzgândit. „Nu noi, pentru ca noi eram gata de acțiune, ci vremea a mai
întors puțin iarna din drum! Totul este înghețat și acoperit cu zăpada! Poate un
îndemn la curățenie generala și după ce va pleca ea!” Adăuga Corina și nu ratez o
lămurire, privind nivelul organizării: Care noi? „Membrii clubului, desigur,
Primăria cu Domnul Primar Gabriel Năstăsescu, care ne asigura logistica
mijloacelor de transport; Școala Generală, prin doamna director, prof. Marinele
Beu, care antrenează elevii într-un voluntariat benefic și bineînțeles „ Descoperă

Voineasa” al cărui lider, Laurențiu Brănescu a venit special de la Brașov.” M-a
convins! Treaba este foarte serioasa și peste o săptămâna voi fi la Voineasa!
Dimineața lui 27 Martie, ora 8.00. Plecam din Robești împreuna cu doi veterani
ai clubului „Lotru” sa nu întârziem la Voineasa. Ora fixata pentru întâlnire este
9.30. Ne luam o marjă de timp și pentru alte observații, că tot am dedicat ziua...
Mediului. Din mersul încetinit voit, al mașinii, vedem ceea ce cu o săptămâna
înainte era ascuns sub zăpada. Rigolele marelui drum european, prin dosul
parcărilor (pe versanții care nu se observa, decât dacă te uiți special-precum sub
preș!), pe la podețe, la toate pârâiașele care trec prin sate recolta de gunoaie, de
toate felurile, este nefericit de... bogată! 8.15 : În dreptul satului Bolovan
(component al localității Racovița), torentul de pe versant, subtraversând
„europeanul” și calea ferata, va fi blocat contra-canalul digului drept, al
hidrocentralei Cornet, cu o „mândrețe” de prag din aluviuni și nelipsitele gunoaie,
să fie o balta de scalda și poate de înec în slujba ghinionului... 8.30: Intrăm în
Călinești, adică pe teritoriul Brezoiului, unde drumul cel mare îi lasă și lui
gunoaiele pe lângă parcări (vezi în dreptul satului Drăgănești, în special, dar și prin
continuu, fără încetare, în primitoarele rigole. Trecerea prin oraș, după ce am cotito pe frumoasa Vale a Lotrului, arăta o foaie schimbată. Este mai aproape cămașa de
corpul localității... în oraș! Ne uităm la ceas și acceleram puțin. 8.54: Suntem la
Valea lui Stan. Surpriză plăcută! Tocmai ieșeau din școala o mulțime de elevi,
echipați anti-covid și cu saci negri de plastic, pentru o acțiune de igenizare!
Felicitări, dragilor! Vouă și celor ce v-au îndrumat! Trecem de stația de tratare a
apei de la Valea lui Stan. O ținem... ață, către Voineasa! Dar e posibil? În lărgimea
văii, imediat mai sus de stația de tratare, în dreptul pensiunii de peste LOTRU,
chiar în parcare... gunoaiele nu par proaspete... 9.00: Săliște, deja pe teritoriul
localității Malaia. 9.19: Gura Latoriței! Pe aceasta porțiune de drum, per contrario,
rigolele sunt curate, parcările igenizate. Sigur, observasem ceva peturi pe oglinda
Acumulării Brădisor, marea sursa de apă de băut a atâtor oameni, dar nu la
îndemâna ... voluntarilor să la adune. Credem ca tot profilaxia și strategiile
adecvate pot preîntâmpina , în viitor, poluarea Apei!
Ne uităm la ceas: 9.27! Nu am întârziat! În centrul Voinesei, era în plină
desfășurare „ședința tehnică”. Acolo în parc, la monument, toți cei pe care se conta,
cu o săptămâna în urma erau prezenți! Ne prezentăm pentru că mulți membri ai
clubului, care nu locuiesc în Voineasa, nu erau cunoscuți de tinerii elevi ai școlii!
(vom fi venit de la Sibiu, Rm.Vâlcea, Brezoi, Câineni!). Facem o prezentare pentru
toți a importanței apei, în general, pentru viața, și asupra Amenajării
hidroenergetice, a Lotrului, pentru gestiunea apei, din perspectiva națională.

Primarul ne expune arealul de acțiune și desfășurarea necesară pe râul Lotru între
Voineasa și Gura Latoriței! Discursuri scurte și lămuritoare... No hai! Acțiunea în
teren s-a desfășurat pe cca. 5 km, pe Lotru, aval de Voineasa si pe durata: 9.4513.30 !
Bilanțul acțiunii l-am făcut la pensiunea „La Lazăr”, unde am intervievat câțiva
participanți și deopotriva... organizatori, în legătura cu ce anume i-a mânat la...
luptă?
Președintele Clubului „Lotru”, doamna Corina Oprescu, ne-a lămurit, invocând
două argumente. „Clubul nostru, cu 36 de ani de existență își are în nume și scopul
declarat: un turism ecologic, într-un mediu curat, apoi, trebuie să-mi asum calitatea
de consilier local al localității Voineasa, din partea Partidului Ecologist Roman!”.
Laurențiu Brănescu, liderul tinerei organizații „Descoperă Voineasa”, fiu al
coloniștilor hidroenergeticieni, născut în Voineasa, ne-a răspuns cu o întrebare:
„Câți oameni, din țara cea mare, știu ce înseamnă Voineasa lotreană, pentru apa
vie a tuturor? Câți știu ca în acumularea Vidra, făcută cu niște eforturi colosale,
sunt adunate atâtea cursuri de apa, să se poată strânge într-un an 500 de miliarde
de litrii de apa dulce? Adică cca.70 de litrii de apa pe an pentru fiecare om al
planetei! Nu credeți ca acest lucru trebuie cunoscut de toată lumea? Nu este un
argument pentru a redescoperi Voineasa (scop al organizației noastre!) și prin acest
mod, alături de alte lucruri minunate?”. Doamna Director, prof. Marinela Beu,
anticipând recolta noastră de deșeuri de pe malurile Lotrului, în aval de Voineasa,
ne-a mărturisit că schimbarea mentalului colectiv, adânc impregnat de obișnuită, că
totul trebuie dat pe gârlă, nu se poate realiza decât în generații și doar atunci când
școala își va lua sarcina să formeze și să crească, la sorocul formării și educației,
programat prin lege și adaptat cerințelor vremii. Ăsta fiind motivul antrenării
elevilor la acțiuni de voluntariat, ori la evenimente care asigură dezvoltarea unui
spirit civic necesar tuturor, dar și afirmarea personalității fiecăruia. Ne-a mărturisit
că a fost și este, permanent deschisă parteneriatelor cu organizațiile civice locale,
pentru potențarea mândriei de a fi ai Voinesei, ai acestui loc mirific, dar vitregit de
cei de prea sus (fără putința de-a vedea realitatea de jos!). Discuția cu primarul,
căruia îi cunoșteam demult apropierea de cele ale Mediului (el venind în
administrație dinspre Silvicultură!) s-a referit doar la participarea la acest
eveniment aflat la un hotar al iernii cu primăvara. Slaba participare a celor care șiau rostuit pensiuni și ar trebui să-și mărească atractivitatea printr-o față helvetă a
mediului lotrean, cu nimic mai prejos în oferta generoasă a naturii! Ne-am amintit
imediat de intenția proiectului avansat în perspectiva națională, adică între altele și
găsirea unor căi de organizare comunitară, evident cu specificul fiecărei zone.
Credem ca toată Valea Lotrului, cu vădit specific turistic, dar și trezorier al unor
mari valori oferite de natură (ca tot vorbeam de stihiile care întemeiază viața!):

Apa, Energie (foc), Aer (de mare puritate), Munți cu păduri și turme, își poate găsi
formula unei organizări comunitare, pentru fiecare localitate în parte, dar și în
întregul Văii, precum a intuit unitatea hidrografica a Lotului, Ion Nălbitoru, când a
pus în peisaj o noua revista :„Valea Lotrului”. La analiza noastră finala, găzduita
tocmai de pensiunea lui Dumitru Lazăr și cu susținerea protocolului, am găsit și o
explicație în comunicarea insuficientă a unui mediu turistic, care deși concurențial
fiind, pentru puțina clientelă, trebuie să fie solidar în cele ale interesului general,
în creșterea afluentei turistice, spre binele tuturor. Gazda noastră, prin natura
împrejurărilor aflată pe traseul acțiunii, s-a arătat dispusă și pentru susținerea unor
acțiuni viitoare! Ce forța ar avea toate pensiunile dinVoineasa, ori întreaga Valea a
Lotrului, într-o acțiune concertata și bine rostuită!
Înainte de despărțire un apel telefonic, nefinalizat din lipsa semnalului, ne
atentionează că va trebui să răspund, imediat! Ne despărțim, care încotro, dinspre
unde am venit! Intram într-o zona cu semnal. Răspund la telefon. „Domnule
Mihai! Unde va aflați? Sunt Alexandru Sofâlcă, din Robești! Sâmbăta viitoare, pe
3 aprilie, la ora 12, la Robești am organizat o acțiune de igenizare împreuna cu
voluntarii: Raluca Frunzescu, Corina Alăman.... Dacă puteți fi lângă noi?”
Confirm! Gând la gând cu bucurie! Tocmai constatasem de dimineață necesitatea
intervenției și acum un voluntar inimos, cu o evidenta conștiința civică, îmi spunea
că se mai mișca câte ceva pentru vindecarea bolilor de piele ale mediului!
Mulțumim tuturor participanților și nădăjduim că ceea ce se însămânțează
primăvara va rodii însutit în voluntarii gata de luptă. pentru un mediu curat...

Câțiva, dintre participanții voluntari din Voineasa, cu primarul alături!

„Preocupările” Părintelui Ioan Dură

O nouă apariție editorială a Pr.Dr. Ioan Dură, peotul misionar și păstorul unei diaspore
românești prin Țările de Jos (Protopopiatul Olandei și Belgiei flamande!), ne-a sosit pe calea
aerului (par avion!) de la Bruxelles, taman în perioada păresimilor, adică una potrivită reflecțiilor
și minunărilor cu noi înțelesuri la cele cercetate. La Editura MAGIC PRINT, Onești, 2021 s-a
ivit cartea „Preocupări pe tărâmul istoriei bisericești” cu subtiltul lămuritor, privind conținutul :
„Studii-articole-consemnări”, din truda unui autor preocupat permanent să limezească lucrurile

unor procese din scena lumii de azi să le fie de folos multora, cărora timpul nu le-a agonisit o
experiență de viață, studiile înalte încă nu le-au dat cheile descifrărilor. Înainte de-a face niște
comentarii inspirate de cele studiate – pentru că este nevoie de-o citire atentă, cu multe reveniri
și cu permanente incursiuni în aparatul critic suport!- recomandăm citire unei cărți frumoase,
scrisă cu pasiune și preocuparea omului angajat într-o misiune de-o viață! Cartea constată, după
analize autorizate: stări de fapt, procese în desfășurare, efectele unor decizii neinspirate, lipsa de
reacție în fața unor stări de lucru care impuneau o atitudine, o decizie explicită... ; inadecvarea
poziționării instituționale , în lumea globală, a Patriarhiei Fanarului (Patriarhia Ecumenică de la
Istambul), în raport cu bisericile autocefale și diaspora lor...
Cartea este acreditată de CNCSIS (Ministerul Educației Naționale, prin consiliul său științific,
recunoscând editura!). Autorul este prezentat prin-o sumară biografie, să aibe cititorul imaginea
unui duhovnic, cu două doctorate și cu o activitate misionară și publicistică neostoită. Un
lămuritor „cuvânt înainte”, care întregește sugestia unui titlu inspirat, ne lămurește asupra
conținutului. „Articolele” demonstrează preocuparea celui care surprinde evenimentele, ca
marcaje pe traiectoria unui proces în desfășurare. Adunarea lor aici, în cronologia apariției în
reviste, indică starea de veghe, uneori îngrijorarea că atitudinea promtă nu a fost recepționată și
lipsa de reacție a generat efectele nedorite. Să remarcăm aici, pe lângă evenimentele legate de
Vâlcea, patria ivirii din țărâna Fedeleșoiului, recuperările... pro memoria, privind „calvarul
sârbilor” , cele asupra activității diplomatice, în slujirea cultului eroilor și al ortodoxiei. Partea
cea mai consistentă o reprezintă cele cinci studii. O muncă impresionantă, făcută cu acuratețe și
rigoare. Un aparat critic care însumează 259 de trimiteri bibliografice, de-o diversitate a surselor
care demonstrează că autorul ține pasul, sincron cu vremea aceasta, atunci când observi atenția
spre media la zi, și poziționarea față de un subiect dat, dinspre multe direcții. Avantajul unui
autor care știe limba greacă și mai are în soția sa Christina un profesor de greacă, fără a mai
vorbi de doctoratul la Atena, apoi de viața dusă de peste 4 decenii în Apus, în analiza scenei
geopolitice a ortodoxiei este imens. Foarte multe surse, provenind dinspre Grecia devin foarte
accesibile și lensne de înțeles, constituind o garanție a interpretării corecte. Cartea are o
Addenda finală, care vorbește și despre cele făptuite, nemijlocit. O corespondență cu PS
Justinian Chira Maramureșanul, care peste timp (după 30 de ani!) vădește limpede că între cele
năzuite prin coafata revoluție, și cele întâmplate prin continuitatea eșalonului doi (ca o gardă
pretoriană care nu se predă, ci doar schimbă „șeful”) este o prăpastie! Că nu s-au dorit multe, în
modul de-a fi și a acționa al instituțiilor, blocate în obediența istorică (aici să numim și BOR-ul,
asincon vremii și pasiv la acțiunile de înnoire/ vezi canonizările; instituționalizarea diasporei cu
viteza risipirii românilor pe coclaurii lumii; afirmarea cu hotărâre a autodeterminării prin
reacțiile la derapajele Patriarhiei Ecumenice, precum Atena de exemplu, etc.), acum se observă,
inclusiv atitudinea omului treaz și de aceea preocupat pentru întronarea unui activism în timp
real. (vezi reacția întârziată a BOR, față de propunerea privind... Arhiepiscopia Râmnicului!, de
exemplu și chiar inițiativele noastre rămase fără răspuns, privind canonizarea lui Mircea cel
Bătrân/Cel Mare!). Tot despre o speranță deșartă este vorba și acolo unde apelul „Să nu ne
răzbunăm!” a servit celor ce nu se dădeau plecați și nu au înțeles, nici până acum, că fără

mărturisirea păcatelor nu există mântuire. Nu ne-am răzbunat, dar nici nu le-am cerut să se
mărturisească (pct.8, Timișoara?/ Proces al Comunismului?/Înnoire a clasei politice?/ Schimbare
a mentalității?... lăsate pentru mai târziu!) să facă pasul înapoi pentru reeducare, am căzut în
plasa credulității și cei pe care i-am iertat și-au făcut mai departe mendrele, să nu se vadă
limanul. Așa că cei care nu s-au răzbunat, trăiesc perpetuu înfrângerea lipsei lor de fermitate,
prea îngăduitori fiind, și cu celălalt obraz, prea disponibil! În articolul consacrat faptei traducerii
romanului lui Virgil Gheorghiu, este surprinsă, indirect, falia căscată din trecut între „exilul”
românesc și pseudo-elita de acasă, rămasă cu aceleași năravuri și acum, chiar dacă exilul a
devenit diasporă, și avem bugetate Instituții Culturale, care promovează românismul prin ...
estetica urâtului, și prin personulitățile (un fel de „divizii” ale „revoluției”, împotriva teroriștilor
lipsă, antemergătoare schimbărilor drepturilor la avuția națională, sub toate aspectele!) cocoțate
în preajma pretorienilor! (Când, oare va fi recuperat pentru cultura română Dumitru Drăghicescu
cu... „Noua Cetate a Lui Dumnezeu”? ca să dăm un singur exemplu!). În reportajul despre
pelerinajul în Grecia se ilustrează o acțiune vie, de neuitat și care dă omului care pipăie o lecție
însușită pe viață să-i fie cuminecare celor auzite și văzute. Addenda se încheie cu relatarea
despre Conferința regizorului Nicolae Mărgineanu și recitalul soției acestuia, actrița Maria Ploae
susținute în Parohia Sfântul Grigore Teologul în 4-5 Mai 2019 (Olanda) la invitația Asociației
„Doamna Maria Brâncoveanu”, constituită în această Parohie ctitorită de autor, părintele Ioan
Dură. Mai aflăm despre Troița din incinta curții parohiale, înălțată în 10 septembrie 2017 ca un
unicat în întreg Beneluxul, un simbol puternic al trăirii românești în datul moștenit al ortodoxiei
creștine cu sfinți autohtoni, cum au fost Martirii Brâncoveni.
Cartea în întregul ei, bine structurat, ne spune multe. Dincolo de titlu, introducere și
atenționarea titlurilor articolelor, studiilor, stilul autorului dă puterea lăuntrică a unei respirații vii
și tonul ferm al celor rostite să fie un imbold la acțiune. Trăirea cu intensitate a istoriei,
comprimată clipei prezente să-i fie de folos omului acum, cere o situare in actu permanentă, fără
întârzieri ori încetinirea șovăielnică a prea temătorilor care nu au înțeles că doar teama de
Dumnezeu este suverană și orice altă temere este lașitate. În realitatea mundană – a lumii noastre
pământene!, la lupta cea mare, pentru ADEVĂR, mergând în cunoștință de cauză (doctor în
dogmatică și spirit al științei autentic!) autorul nu cade pradă derapajelor, partizanatelor, ori
smintirii sensurilor unor cuvinte-concep. Eliberat de constrângerile sistemelor în care acționează
omul se arată creator și stăpân pe gândul său pe care îl expune cu onestitate fermă. Așa ne apare
limpede, fățișă atragere a atenției, atitudinea și cererea concretă a celor necesare, urgent de
înfăptuit (Cere în respectul ierarhiei și canoanelor pe care cu smerenie exemplară le respectă!). În
misiunea sa știe că slujește Lui Dumnezeu și orice abatere de la canoanele scripturii (acelea
susținute cu temeiuri incontestabile de marile sinoade atot cuprinzătoare!) trebuie semnalate și
preîntâmpinată imediat o abatere, o schismă. Studiile elaborate sunt forma sa de luptă, în plan
dogmatic și științific. Sunt răspunsul unui om școlit să păzească cuvintele-sfintele de
răstălmăciri, tocmai să nu smintească principiile și să învrăjbească lumea. Nu sunt încurcate
planurile și nici funcționalitatea lor rezervată. Lumea pământeană funcționează pe baza legilor
fizice și a legilor instituțiilor oamenilor, iar lumea informală a cerului este rezonantă bătăilor

inimii universului și canoanelor creștine din slujba legii iubirii. Chiar titlul cărții prin cuvintele
cheie: tărâm, biserică, studiu, preocupare, istorie ne atrage atenția asupra acestor lumi simultane
care sunt într-o legătură reductibilă la sintagma trup și suflet. Pe pământul trăit în durate de timp
cronologia pune ordine în lucrare și relevă procesualitatea, iar în cea fără timp a eternității Cel
Ce este, permanență, sens, absolut, atotcurinzător, adevăr ultim, care nu trebuie uzurpat, nici
dedublat în porunca Sa suverană!
Surprins de insistența autorului în apelurile lui la asumarea unor reacții ale instituțiilor îndrituite,
la promovarea unor proiecte amânate sine die, dar imperios necesare evoluției proceselor din
lumea cu accelerată secularizare, am încercat să evaluez cartezian o atare manifestare și să chem
o logică matematică în ajutor. Iată o perspectivă a trăirii în care timpul parcă se anulează printr-o
operație matematică. S-ar putea spune formal așa: „când durata măsurabilă a faptei tinde spre
zero atunci trăirea este instantanee, ca o izvorâre din nimic, neant, exploziv, a luminii/vieții!” Ce
frumos apare astfel totul! Permanent, fără timp, nu știm cum, lumina izvorește - și nu observăm
succesiunea exploziilor, ca în înșiruirea imaginilor foto care generează filmul viu, din cele
statice!- înlănțuirea clipelor în bătaia de inimă a universului și în logosul celui nepătruns!
Deși universul își bate tactul tuturor sincronismelor, diversitatea funcționează cu exemplara
armonie trofică; oamenilor li s-a dat legea iubirii necondiționate a semenilor, în lumea prea
rezervată și particulară a identitățiilor cu orice preț, războirile nu și-au luat răgazurile
cuminecărilor și împăcărilor cu cele absolute! Se semnalează în carte deturnarea sensului
cuvântului ecumenism care în plan dogmatic face din Patriarhia Fanarului o eretică, asumându-și
un papism ortodox, adică își arogă o infailibitate, tocmai denunțată de problema filioque, a dublei
purcederi. Cum să nesocotești, tocmai tu, cel întronat dirijor simfoniei bisericilor autocefale
ortodoxe, temeiul existențial al Ortodoxiei, privind purcederea Duhului Sfânt de la Tatăl, fără
intermedierea vreunui om infailibil? Cum să nesocotești voința decizională sinodală a tuturor
stătătorilor... Bisericilor autocefale? Cum să nesocotești autoritatea decizională a Bisericilor
neamurilor, față de diaspora celor de același neam? Lămuriri documentate, invocând și alți
cercetători avizați ai mediului academic, aduce autorul în carte pe înțelesul nespecialiștilor.
Informațiile, aparent specializate celor ale Bisericii, ne lămuresc asupra geopoliticii în care
puterile interferează într-un complicat joc al intereselor (vezi chestiunea ruso-ucrainiană cu
contrapunerea tuturor puterile într-un front deschis, problema românilor din Basarabia, scindați
între două Biserici Autocefale etc.).
Vorbind aici despre smintirea unor cuvinte-concept, să arătăm că deturnarea sensurilor,
înțelesului primar al acestora, este o sursă a încălcărilor și al abuzării din rațiuni de partizanat, de
respingere al celor instituite, adică de uzurpare al stărilor existente. Să amintim în trecere și alte
cuvinte dintr-un posibil dicționar al celor abuzate. Asupra ecumenismului, pr.Ioan Dură ne
lămurește. Să nu uităm că până mai ieri diaspora românească de azi, se numea exil (aflat în afara
legii, uneori sub condamnările care nu puteau fi puse în aplicare peste ...cortină!). Să constatăm
că nici azi, în totalitate, nu am adus la sânul matern fiii risipiți și abandonați. Instituțiile de
cultură, într-un dezinteres abil promovat, populate cu cei din divizile postrevoluționare „Brucan,

Voican, Roman”, poate... „Iliescu, Dinescu, Nicolaescu” s-au temut ca dracu de tămâie de
spiritul liber al atâtor exilați, (unii prin temnițele de acasă!) încă ascunși neamului slujit: Vintilă
Horia, George Uscătescu, Ion Sugariu, Basil Munteanu, Eugen Coșeriu, Nicolae Balotă, Ioan
Negoițescu, Mircea Vulcănescu, Nichifor Crainic, Dumitru Drăghicescu, Vasile Militaru și
mulți, mulți alții (s-a amintit în carte și Virgil Gheorghiu!). Anatemizarea cuvintelor legionar,
legionarism a făcut carieră cu consecințe dramatice ! Cum este posibil ca două personalități ale
istoriei lumii, de același fel una să fie erou național al Finlandei, iar cealălaltă să fie criminal de
război ... în România slujită? Am hiperbolizat cuvântul arderii de tot și i-am dat lege specială,
fără a recunoaște suferința propriului popor într-o istorie nu tocmai prielnică? În carte se mai
operează cu un cuvânt : refugiat, al cărui sens este corect lămurit și bine corectat în altă carte de
Petre Cihirdan (v „Orașul de carton”). Între evacuarea, act voit al bucovinenilor după netrebnicul
pact Ribentrop-Molotov, datorat înțelepciunii tocmai celui declarat criminal de război, și
refugierea dezorganizată, este o mare diferență. Ceva ca între exilarea prin Siberia să se șteargă
urma neamului și aducerea unui altoi de elită între cei de-o simțire să se rafineze cultural o parte
de țară. Așa trebuie citită evacuarea elitei Bucovinei (cu Leca Morariu în frunte) în Oltenia de
sub munte, a Râmnicului și celorlalte găzduiri prielnice, nu ca pe un refugiu/cu refugiații să-și
scape pielea! Este util să ne aplecăm spre viața cuvintelor și să le stopăm înstrăinările, unele
având efecte dramatice. Să remarcăm cum legile, făcute din cuvinte, pentru aplicare corectă mai
apelează la ... curți constituționale, și acestea hotărăsc, după votul partizan... sensul „adevărului”.
Dincolo de considerațiile noastre asupra unei cărți, care se limitează doar la foarte puțin, față
de câte ne-au minunat, vom spune în încheiere că această carte poate fi de mare folos celor
chemați să conducă Biserica, celor din Instituțiile Statului responsabili cu gestiunea simfonică a
puterilor încredințate și deopotrivă tuturor celor preocupați să priceapă cu ochii minții ceea ce se
întâmplă în lumea din preajmă. Să-i mulțumim autorului care știe să citească pentru noi cele
încifrate și să ni le dăruiască, împărtășindu-ne cu duhul cuvintelor sale.
Robești, 27 aprilie, 2021

Titești-Vâlcea. File de monografie
Am primit, prin Intol Press, cartea cu acest inspirat titlu. Apărută la Editura
AGATON, din Făgăraș, în 2021, Cartea „Titești-Vâlcea/File de istorie”, autor Ion
Talpoș are în Mihăiță Lupu un prefațator informat care știe, în spiritul generației de
mijloc, să ne răspundă întrebării cui folosește (Cui prodest? Se întreba și în
vechime latinul!) această nouă apariție editorială.

Cartea, o reușită realizare tipografică, ne reține atenția cu copertele sale ca o
invitație imediată de-a răsfoi-o. O pictură sugestivă a vechii biserici din Titești,
care parcă ne vorbește de ascunderea ei în umbra mai noului edificiu ridicat slujirii
vremurilor ce vin, iar coperta patru cu autorul, invitându-ne în Loviștea argeșană
bine determinată geografic, în care Titeștiul pozează la poalele sud –vestice ale
munților Făgăraș, dar încadrat fiind de tineri colindători și o familie în portul
tradițional de pe vremea când autorul însuși era departe de cel din medalionul
invitației. O carte cu toate timpurile prezente în cele peste 300 de pagini. Poveștile,
documentele, fotografiile cu oameni plecați, dar cu numele reținute să fie de
pomenire ne vorbesc despre trecut, iar un glosar cu explicații pentru cuvintele rar
auzite azi, deasemenea! Despre trecut, dar din prezentul conștient totuși de
rădăcini, ne vorbește și muzeul sătesc amenajat de oamenii de azi. Nu despre trecut
ne vorbește și bibliografia cu atâția înaintași remarcabili ai culturii naționale,
aducând vorba despre Titești, Loviște și marea istorie la care au fost părtașe
locurile? Să-i amintim în trecere pe cei trecuți deja în eternitate: Nicolae Iorga, Ion
Conea, Ilie Purcariu, Nicolae Stoicescu, Florian Tucă, Andrei Pandrea, Dumitru
Bălașa ș.a Chiar din locul acesta, iată-l aici de poveste, se vor fi ridicat mărturiile
multor trăitori, ori vor fi fost invocate mai vechile lor file adăugate, unei
cuprinzătoare și fără sfârșit monografii: Florea Vlădescu (Da! Un prieten drag și
mie!), Telu Popescu (oșteanul cu care am dus lupta, pentru recuperarea Posadei,
undeva, oriunde, să nu fie uitată de trăirea prezentului!). În filele acestea,
completând, o imposibil de cuprins întindere, se vor adăuga probabil și filele lui
Petre Petria, Emilian Rouă și ale vecinilor Constantin Mohanu, Ion Piloiu, Petre
Bardașu... Vorbind despre prezent, să remarcăm în autor pe reporterul care stă de
vorbă cu oamenii din scenă, cărora le surprinde, cu vorbele lor, clipa prezentă
trăind nostalgic și nutrind speranțe, ba chiar probând cu faptele lor cele noi din
slujba locului și oamenilor lui. Sunt în dialog toate vârstele cu impulsuri năvalnice
, dar și experiențe incontestabile, aici să-l amintim doar pe nonagenarul Niță
Bărăgan.
În prim plan au fost aduși cei apropiați, din neamul Talpoș, mai accesibili și fără
barierele pe care le impun diferitele distanțări. Trăisem pe cont propriu o astfel de
experiență, când vom fi scris și noi o carte, pe care nici noi nu o legitimasem ca o
monografie pe de-a întregul : „Undeva în Loviștea eternă - povestea unui neam de
moșneni”, Editura ADRIANSO, Rm. Vâlcea, 2015. Noi (împreună cu frații

Nicolae și Gheorghe) vom fi recuperat pornind dinspre familia, neamul, din ce în
ce mai răspândit prin lume, arborele genealogic, date , documente și istoria locului
și ale instituților locale, obieiuri, tradiții etc. și le vom fi pus împreună cu
generalitatea adusă în față de bibliografia disponibilă și cunoscută apriori.
Reporterul celor prezente, adaugă filele, ca o cronică necesară la cele spuse deja.
Uneori reia în discuție chestiuni asupra cărora istoria lăsase loc îndoielilor și câmp
deschis dezbaterilor, noilor ipoteze (frumos este invocat D. Bălașa când atrage
atenția asupra pragului dintre legendă și realitatea posibilă!). Problema Posada și a
descoperirilor arheologice, cu inscripții descifrate și interpretate de noii...
cercetători : dr. Constantin Ionițescu, poet George Voica, dar și abordarea
științifică a prof. de istorie Mișu Călinoiu – nu întâmplător custodele onorific al
Muzeului local!
Toți „reporterii”, martori vii ai celor relatate, ori mesageri ai unei ștefete prin
vreme celor primite să dăinuiască, devin vocile simfonice ale tuturor generațiilor și
tuturor preocupărilor, ei reprezintă acea elită a locului care dă seamă de rosturile
înțelese și ni le împărtășesc cu onestitate. Ei trag înainte comunitatea locală de-a
împreună cu oamenii aleși în spiritul legiuirilor cele noi. O enumerare sumară a
celor ce completează cu mărturiile lor filele cărții, poate da sugestia diversității,
tocmai remarcată: Aurica Talpoș (mama autorului, lucrător o viață ca...
telefonistă!), Mișu Călinoiu (profesorul de istorie, cel cu ideea muzeului local,
cercetător al mărturiilor scrise în pietrele locului!), pr. Neagoe Popa („gurița” de
aur a celor tâlcuite de la altar!), Niță Bărăgan (nonagenarul... arhivă vie), toți cei
din neamul Teleabă (dascăli și preoți!) amintind prin nume de ... cumanii asimilați
de pământul primitor; Constanța Ștefan ( ferment al unității de acțiune și imbold
permanent să se urnească cele înțepenite de prea conservare și picioare înainte la
înnoirea lumii!), Mihăiță Lupu (din stirpea lupilor tineri, stăpâni peste multe
hotare, cu deplină înțelegere a mersului vremii și nevoia unei sincronizări firești
curgerii acesteia! Nu ... acest Mihăiță, fiul unui Mihai din altă generație, a intuit
soluția valorificării tradiției locale... mergând pe „drumurile lui Grigore Leșe”? Nu
el a înțeles că tradiția și viața în libertate (fără cultura... cântării de porunceală a
propagandelor, care falsificau realitatea!) nu trebuie pusă în conservele cu termen
de garanție până la o moarte anunțată, ci trebuie trăite cu rostul pentru care au
apărut, tocmai să frâneze secularizarea și îndepărtarea de crezul care ne-a întemeiat
demult adâncurile? ! Nu el a inoculat ideea „teatrului de șură”? (amintind, peste

milenii, de unitatea de loc a comunicării prin teatru a ... grecilor?). Aici să o
amintim și pe Ioana Mărcoiu (actrița Odeonului, dar cu baștină lovișteană!), pentru
că niciun Proiect (și Mihăiță a promovat și a reușit multe!), fără o expertiză
autentică nu poate reuși! În lungul șir al purtătorilor de cuvânt despre trecut și
prezent mai adăugăm și alte voci: Nuța Popescu Mardale, Ion Țarcă, Marioara
Popescu, Oara Vlădescu, Ghiță Hagiescu, Virginia Teodorescu, Mihai Pătru, Mihai
Niculescu, Nicușor Oltean, Mihai Andrei, Dinu Potcoavă. Desigur că lista este
mult mai lungă și ea atestă puterea trăirii și speranța înnoirii necesare, fără a uita
patrimoniul primit de moștenire și datoria cinstirii rădăcinilor... Acolo unde filele
vorbesc despre viitor apar speranțele și promisiunile și sunt prezentate reușitele la
zi ale Administrației Locului și aici apar Cătălin Daneș, primarul reales de mai
multe ori, Elena Rouă- bibliotecarul și noua bibliotecă! Obștile reconstituite, ale
moșnenilor și Asociația Agricolă „Țara Loviștei”. Să amintim în trecere doar de
forța organizatorică a acesteia din urmă, care prin amintita Constanța Ștefan a
organizat, exemplar, de un Sf Ilie (marea nedeie a locului, cu vechime seculară!) în
anul centenar, 2018, o mare horă a unirii cu oameni veniți din România Mare.
Atunci l-am văzut prins în hora mare pe Radu Rey, celui ce cu o zi înainte i se
promulgase legea dezvoltării zonei montane! Da, atunci, acolo si Clubul de Turism
„Lotru” va fi fost prezent cu o expoziție foto, iar Intol Press-ul nostru, ca
reprezentant al UZPR-ului, va fi consemnat și atunci evenimentul! Relatăm aceste
lucruri reamintind și mai vechile lansări de carte și acțiunile întreprinse de la
distanță pentru relansarea zonei, prea vitregită de cei de sus, dar, iată!, mișcată de
oamenii locului, mai proactivi decât mecanismele anchilozate ale statului... de
geaba. Pe lângă ... drumurile lui Leșe, prin trăirea sacralității înstăpânite în firea
locului și oamenilor, este nevoie și de DRUMUL cel MARE –CALEA MARE!, a
țării cândva, să se poată ține pasul cu lumea nouă, inevitabilă și globală!
Da. Această carte, recomandată prin prefață, răspunde așteptărilor multor
cititori. Ea apare într-o perioadă de tranziție în care satele se transformă abrupt.
Iată ce diagnoză pune tânărul Mihăiță Lupu satelor în general, depopulate de
migrații pe coclaurii lumii: „Acum se pun ferestre din plastic pe structură de lemn,
cât să nu mai respire casele, se pune și gresie la intrare în case și chiar în curți, de
își rup oamenii picioarele când plouă, când ninge, când îngheață (...) apar culori
stridente la pereți, care nu se mai leagă cu celelalte case de pe uliță, se vorbește
vulgar, se nesocotesc proprietățile. (...) Sunt pline cârciumile cu alcool și discuții

ieftine, într-un moment de transformare al satului în continuarea kitsch-ului de
nevoie al anilor 80... 90 care a rupt ruralul românesc de la un soi de coerență,
venită și aceea dintr-o emancipare dureros de lentă de-a lungul ultimelor secole, și
l-a transformat într-un Eden pe care nu și-l mai dorește nimeni mai mult decât în
niște referiri simbolice la amintiri traduse dulce din copilărie, adolescență și cărți
înțelese pe jumătate...” apoi despre utilitățile care arată nivelul percepției
comunitare : „... spațiile sunt făcute parcă în ciuda locatarilor, instalația de apă este
pe sub asfalt, agricultura tot de subzistență este, cablurile pun presiune pe
gânduri, estetică și stâlpi, albia râurilor are culori de ambalaje, casele continuă să
aibe băi în fundul grădinilor de zarzavaturi.” Apar întrebările. Multe. Să amintim
doar două dintre ele: „... de unde ne recuperăm și consolidăm identitățile altfel
oricum fluide, de unde regândim ce ne dorim din aceste comunități? (...) Ce facem
să continuăm povestea noastră...?” Recomandarea citirii acestei cărți, ca pe o carte
a lor, a celor din Loviște mai întâi, mai apoi a tuturor celor din ruralitatea
ancestrală, dar și a celor încetățeniți urbanului și altor depărtări cu dor, este fermă.
Tânărul Lup ne sugerează că păstrarea lucidității, întărirea priceperii noastre, încep
prin studiul cărților scrise de oamenii frumoși, cum sunt toate monografiile, curgeri
vii prin filele sincrone marii curgeri. Iar autorul Ion Talpoș, în chiar dedicația de
început, lasă nepoților Nora și Toma, cu maternitatea lovișteană și cu duhul
paternității din lumea globală, o autentificare a Edenului mamei lor, ca o poveste
de la bunici. Nouă, tuturor cititorilor lui, o carte document, despre locuri și oameni,
care se adaugă file de monografie pentru mirifiul plai loviștean, atât de drag și
nouă. Mulțumiri tuturor și un salut final acestui moment special și prielnic.
În anul 2021 s-au adăugat unei monografii, obligatoriu coloană fără sfârșire,
filele cele noi. Existase o intenție din parte celei din leat autorului Ion Talpoș,
Constanța Ștefan să ne dea una dinspre anul 1980. Între timp s-au schimbat multe,
și chiar au apărut mai multe file monografice (două volume!) ale învățătorului
exemplar Florea Vlădescu. Timpul cu... sfârșitul abrupt al lumii vechi (vezi
predicția cu anul 2000 , cortina ruptă, și... lagărul risipit într-o nouă naționalizare
tranzitorie!) cerea altă cronică, altă privire asupra întregului fără bariere și cu o
tehnologie care scrutează amânuntul, mărind cunoașterea, dar limitând înțelegerea,
cuminecarea adâncă. Cum să mai faci un lucru temeinic și atractiv? Trebuia să se
întrunească, simultan, condițiile mai lărgimii și mai adâncului în același loc și
puterea de-a comunica pe înțelesul celor mulți în babelul ăsta modern care

amestecă amețitor limbile și felul comunicării. Multe afluențe s-au pus împreună
dintr-o necesitate, inspirație bună și au făcut posibilă cartea. A fost nevoie de un
spirit proactiv să învingă inerția și prejudecățiile și a apărut un lup tânăr, de nouă
hotare, care a adulmecat lumea largă și se lup/tă să-i dea aerul și celei de acasă. Și
s-a ivit! Proiectele sale puse-n operă îl arată cu viziune și putere de-a influența. A
fost nevoie de motivația puternică, de-a zidi în nepoți, sămânța marelui arbore
loviștean și de-a-l aclimatiza prin lărgimea cu cetățenie europeană a Germaniei.
Era nevoie ca mama, venind Aurică, din epoca comunicării cu fir și apel, să
reamintească societății hiperinformatizată de azi, că lumea trăia distanțele altfel, cu
altă viteză, departe de cea a gândului și chiar a imaginii transmisă instantaneu în
eter! Era nevoie de memoria nonagenarului să se adeverească faptul că doar cele
trăite cu mare intensitate rămân în arhiva vie din tradiția unei oralități milenare
(vezi aici și colindele, descântecele și eroismul cotidian al marilor încercări!). Era
nevoie de gurița celui cu har și vocație să tălmăcească taine și să dea sens
poruncilor scripturii pe înțelesul oamenilor smeriți. Era nevoie de entuziaștii
oameni școliți să fie dascăli, preoți, medici, păstori peste turme și oameni,
strălucind ca o elită locală nobilă, în marele amfiteatru loviștean, cu altarul său de
Nedeie solară în Titeștiul dominant și stălucitor! Toate acestea s-au împlinit și Ion
Talpoș ne-a dăruit această carte frumoasă, file de monografie, cu clipele de viață
proaspătă și vechi aduceri aminte, să nu ne uităm obârșiile și acestea să se
sălășluiască în nepoții săi Nora și Toma – dar și în toți copiii generației ivită sub
soare mai de curând! Mulțumim autorului și tuturor complicilor lui la făptuirea
acestui dar minunat!
Robești, 11 aprilie 2021
Ion Dură

mie., 28 apr., 00:00 (acum 1 zi)

Dragă distinse domnule Mihai Sporiș,
Și de data aceasta m-ați minunat prin profunzimea si eficiența cunoașterii celor
abordate în cartea mea.
Vă mulțumesc cordial pentru minunata dumneavoastră prezentare a cărții.
Domnul să vă dăruiască mereu același har scriitoricesc și viziune asupra stărilor
lumii acesteia.
Sfintele Sărbători pascale cu sănatate și bucurii duhovnicești dumneavoastră și
familiei.

Părintele Ioan

Un epitaf pentru Paștele 2021

Paște/2021
În Joia Mare iar o să se-audă
Tocmeala-n cugetul de Iudă.
Apoi, tot noaptea-n Ghesimani,

Somn greu și potop de dușmani
Se-mpresoară-n beznă cu-n sărut...
Calvarul, cu judecata, a-nceput!
Veni-va crunt și pe Golgota:
Sfârșirea! Să își ieie dota...
„Finis corona virus!”Trebe` spus!
Rugând cu lacrimi și-nalt plâns:
Firii de sus, s-a-ncoronat Iisus!
Crezul plăpând cu șovăiala,
Dihonia, minciuna și îndoiala
Să-și afle lesne leacul!
Că-n prea uitări se umple veacul...
Tatăl - Cuvânt Ne-a spus și-n carte:
Că toți și toate, aflați sub soarte,
Prin mântuire n-avem moarte!
După dureri învingem și păcate!
Ne-a-ncredințat că viața nu-i ce piere,
Ci Duhul alb, din ziua de-nviere!

Bujorii din Munții Măcinului
Încoronările românilor
Încoronarea este încununarea unui proces care a închis un cerc. O cauză
asumată, după o luptă îndelungată, sub toate formele posibile, își produce la un
anume soroc efectul scontat, ca o biruință așteptată. Din faptul sărbătorii scrutăm
cele făptuite și observăm, precum Dumnezeu în ziua contemplației, dacă toate cele
dobândite sunt frumoase și prielnice vieții. Adică facem un soi de bilanț, să ne
putem potrivi pasul următor, într-un nou cerc de cuprindere. Din perspectiva
procesului istoric al emancipării unui neam, pe un teritoriu anume și al izbânzilor
sale, cronicile scrise (în adevărul omenește posibil, mai mereu partizan puterilor
din scena vieții!) ne propun (1), iar prezentul: noile instrumente pentru
actualizarea necesară, conforme cu noua situare într-un mental înnoit. Este
suficient să spunem aici, pentru validarea afirmației, că ne-am potrivit mersul cu
locomotiva momentului, sub autoritatea Cerului/Olimpului, prin impunerea
poruncilor revelate, când cele ale rațiunii omenești s-au aflat sub obroc secole
multe, apoi, după revoluționarea cu schimbarea raporturilor de putere, între
sacralitate și laic (vezi revoluționarea iluministă), Ființa supremă (2), a impus
extrema cealaltă, a prea secularizării, în care știința dădea sentința finală a noilor

porunci. Credem că în societatea oamenilor de azi există un echilibru între cele
două puteri aflate în scenă și putem evalua cu echidistanță faptul încoronărilor de-a
lungul timpului, pentru un neam, cel venind de departe, dar cu actele de identitate
târzii, ca neam al românilor, într-o țară cu numele de România.
Din istoria veche a spațiului carpato-danubiano-pontic, botezat generic ca
Dacie, aflăm din tradiția românească, privind... rădăcinile, despre doi părinți
întemeietori (invocați în imnul național, consacrat prin ... constituție!): Decebal cel
harnic (regele încoronat al Regatului Dacia!), Traian cel drept (Împăratul
Imperiului Roman, care va fi supus Dacia!). (3) Prin procedeul negării celor
incomode, ca o damnatio memoriae, ori martelare a înscrisurilor de pe marile
monumente, aflăm în perioada ateistă, prin vocea lui dr. Petru Groza, că pe
teritoriul României, până după 1944, nu se recunoaște decât încoronarea lui
Decebal ! Este și aici o temă inoculată, a dacismului absolutist, care neagă
influența civilizatoare a Romei! (Qui prodest? Că românilor... nu prea, prin
anularea unor argumente care i-au ajutat la emanciparea lor și recunoașterea
juridică a marilor tratate! Vezi Trianon!) (4). Putem fi de acord că statul modern,
România, va fi apărut pe scena lumii târziu, cum au apărut toate statele naționale și
că doar nostalgia neamului după vatra strămoșilor nu era suficientă, pentru o
izbândă mare în condițiile unui ev mediu întârziat pe plaiurile noastre și a unui
mental inoculat pentru supunere, ca o normă a smereniei, abil manipulată și
întreținută instituțional. După retragerea aureliană o putere statală cuprinzătoare în
lărgimea întregului spațiu, trăit de moșii noștri, nu se remarcă. Regate, Imperii – în
tradiția evului mediu!- ne arată în vasalitate față de ele. Credința creștină este
păstorită... prin instituții formale de departe. Ba apare prin Peninsula Balcanică, un
imperiu latin cu numele de... Romania (după cruciada din 1204). În Europa de
apus, Papa de la Roma va încorona regii catolici și împărații Europei! Vezi
încoronarea lui Carol cel Mare în anul 800, în ziua de Crăciun (25 dec.). Timp de o
mie de an, Biserica Apusului va avea în binomul sacerdotiu-regnum dreptul divin.
Vezi marea Catedrală de la Reims (5) cu funcția încoronării regilor Franței și
mărturia prezentului despre ceremonialul din vreme! În Răsăritul ortodox, care
nega infailibilitatea (6) papală, Patriarhia Fanarului (ecumenică) participa la
încoronări, doar după ce sultanul dădea firmanul noului Domn/gospodar. Să
reamintim aici că țările române, vasale Imperiului Otoman, prin efectul juridic al
capitulaților* din 1393, (7) vor fi fost, cu episodice excepții, sub protectoratul

Imperiului Otoman, până la Congresul de la Berlin, din 1878.
Ardealul/Transilvania (la începuturile consolidării formulelor de statalitate, in
aceeași situație fiind Muntenia și Moldova!), în vasalitatea Regatului Ungar - stat
apostolic (până în 1541!), apoi ca principat vasal Imperiului Otoman, până pe la
1700, în Imperiul Habsburgic, până la 1868 și parte a Imperiului Austro-Ungar,
până în 1918. Neamul românesc supus, în virtutea credinței sale, tuturor
împăraților, că doar de la Dumnezeu sunt toate împărățiile (8), până la recuperarea
de sine a voinței de-a-și avea propria decizie, adică puterea suverană, nu își putea
permite încoronările, cu recunoaștere juridică internațională. Privind spre cele două
laturi ale puterii (formale și informale!) vom constata că, geopolitic (să analizăm
din perspectiva modernă decizia... legendarului Olimp, centralizat apoi ca instanță
ultimă a garantării dreptului suprem/divin!) stam la mâna Înaltelor Porți Imperiale
de departe, iar religios autocefalia bisericii naționale române se va consacra,
etapizat, începând din 1885, abia în 1925. Să-i dăm, doar în parte, dreptate lui
Petru Groza, cel aflat în tabăra cuceritorului sovietic, în adevărul noului stăpân
fiind, și ăsta acum de la Leviathan... revendicându-se. Dumnezeu fusese și el
exilat împreună cu țarii (9), prin abolirea dreptului divin la coroana imperiuluiuniune a sovietelor, iar a vorbi despre Monarhia României și despre interzisul
Dumnezeu?, acestea călcau peste... corectitudinea politică a învingătorului, în
filosofia neabolită a dreptului forței, adică a celui învingător în marile războaie.
Despre încoronările făcute de românii, recunoscuți cu numele acesta de lumea
întreagă, nu putem vorbi, decât de la 1881, încoace. Încercările mai vechi de
afirmare a unei năzuințe, n-au făcut decât să țină viul tăciunilor sub spuză în
așteptarea sorocului prielnic. Au fost domnitorii consemnați de istorie care au vrut
să-și slujească neamul, fie tranzacțional cu puterea de deasupra, fie într-o
răzvrătire, iute amendată de inegalitatea forțelor de lovire, să se vădească în vreme
mersul lumii și depărtarea de liman. Și aceștia: voievozi, conducători de oști viteze,
purtau coroane, dar puterea lor era doar o delegare de competențe, scump, uneori
înrobitor plătite. Biruri, danii, închinări ale moșiei, în regula feudalismului cu o
elită nobiliară și ecleziastică, cu un popor chinuit și ținut într-o mizerie și o
ignoranță comparabilă sclaviei. Să observăm doar plebiscitul impus de „Olimpul”
vremii (9) pentru aducerea, în 1866, a unui principe străin, să preia conducerea
Principatelor Dunărene (10). Din cei cca. 4.400.000 de locuitori, doar 16% aveau
drept de vot, majoritatea celorlalți fiind sub o condiție socială și cumva în afara
istoriei, cu drepturile minime ale omului, totuși fiul lui Dumnezeu și el. Procesul de

modernizare al statului, de emancipare națională și ridicarea standardelor de
viețuire, se cerea cu insistență împlinit.
Procesul istoric îndelungat, cu acumulări lente de experiențe memorabile, va fi
lucrat în ritmul tuturor lumilor, dar în concretul celor de acasă. Oralitatea unei
tradiții fabuloase, cum se vădește cea a neamului nostru, va fi știut de ... Bădica
Traian, de Bătrânul Mircea, Mare voievod peste malurile Dunării de jos (pe care
geniul poetic îl vedea prieten râului și ramului de acasă), de Ștefan ... domnul
Mare, pe lume fără asemănare, de Mihai, un brav care.... sare pe șapte cai de
strigă Stambulul: Vai! Legendele și inspirația elitelor culturale, în căutarea
identității, depun mărturia care încredințează și nu cere cercetarea. Amintirea unui
regat cu pământenii nesupuși, precum Dacia invincta, de pe vremea lui Decebal, va
fi adus, din amintire, pe acel Rex Dacie, ca un proiect posibil, când el fusese
experimentat în istorie! (aici să-i dăm puțină dreptate lui Petru Groza!, că despre
dacismul, speculat de Roma cea nouă a răsăritului, nu poate fi înțeles!). În lumea
formală, a lui scripta manent, documentul, istoria validată - de ... Olimpul celor
puternici și... mari în puterea lor de lovire!-, dau cuvântului scris puterea legiuită.
Reprezentanții bisericilor/templelor/sinagogilor/moscheelor/etc, de tot felul, un fel
de intermediari ai Puterii Divine pot exprima puterea și își vor manifesta faptul dea pune coroana pe capul aleșilor. Dar la schimbarea macazurilor, cu reașezarea
puterilor, uneori inversarea abruptă a polilor, apar damnările și reabilitările. Istoria
se rescrie cu noile adevăruri... devenite canonice, iar cele scrise... strâmb, ori
incomode noii realități, sunt condamnate de noile instanțe. Iată un motiv să ne
încredem în simbolurile care și-au câștigat temeinicia, fiind îmbrățișate de vocea
pământului care sfințește. Mihai Viteazul, voievodul care va fi cutezat să aducă în
unitate pământurile despărțite ale Daciei, devine voievodul-model, personalizând
năzuința de unitate. Iată-l intrând, în 1 noiembrie, 1599, în Albă Iulia, denunțând
vasalitatea față de Bathory, prin victoria de la Șelimbăr, că cea față de otomani o
contestase la Călugăreni și Giurgiu... Dar în lumea, complicată dintotdeauna...,
rămânea sub protecția împăratului habsburgic, de la Praga, Rudolf. Intrarea
triumfală în Alba Iulia, ca într-o cetate, amintind de puterea Romei, venită aici cu
legiunile și moștenitoare în numele ei a primei dinastii de împărați ai Romei, cei
din ginta Iulia (precum Iulius Cezar, ori Iulius Octavian Augustus) (11) , nu putea
fi ștearsă din memorie. Apoi în cronica timpului acest loc se va fi sfințit cu martiri
( Horia, Cloșca, Crișan!), se va fi împodobit cu glorie împărătească (vezi Albă

Carolina a lui Carol al VI-lea de Habsburg!), ori va fi probat o voință de unitate în
grandioasa adunare-plebiscitară de la 1 Decembrie 1918.
Încoronările românilor, ca acte publice, cu putere juridică pentru lumea
întreagă, au relevanță după cucerirea independenței de stat și dobândirea
suveranității. Istoria ne edifică asupra evenimentelor, consemnate în ultimul veac și
jumătate. Particularitatea evenimentelor, pe care le vom prezenta în continuare, în
contextul scenelor politice ale momentelor, ne poate desluși ingredientul simbol, ca
armătură în amestecul sacrului cu cele laice, ca semn că este posibilă și simfonia
științei politice cu credința pentru dăinuirea în memoria colectivă, care se nutrește
cu simboluri și sfințenie.
Până în 1859, la Dunărea de jos, existau două principate dunărene: Valahia și
Moldova (atât cât mai rămase din ea după cedarea Bucovinei în 1774/5, Imperiului
habsburgic și Basarabia, în 1812, Țaratului rus!). Contextul geopolitic și o anumită
conștiință a identității de neam a făcut posibilă unirea principatelor sub un singur
Domnitor: Alexandru Ioan Cuza. Principiul autodeterminării prin voința
plebiscitară a celor cu drept de vot, făcuse posibile adunările ad-hoc și severul
arbitraj internațional, care a amendat falsificarea votului din Moldova (vezi
întâlnirea de la Osborne a lui Napoleon al III-lea cu Regina Victoria!). Până în
1862, după o laborioasă activitate diplomatică, cuvântul România, nu intrase în
onomastica statului. Principatele Valahiei și Munteniei devin atunci Principatul
României. Un principat fără suveranitate și în căutarea soluției de descătușare din
lanțurile seculare ale Imperiului Otoman. În 1866, o elită politică (etichetată de
adversarii monarhiei, din toate vremurile, ca monstruoasă!) intuiește puterile
emergente ale scenei politice și forțează aducerea unui principe străin, cu puternice
legături de sânge în monarhiile puternice ale Europei (Franța și Prusia). După ce
reformele lui Cuza își vor fi produs efectele, se va fi tranșat disputa între Prusia și
Austria (1866), între Franța și Prusia, în 1870 și liniștirea politică internă (după
Revoluția de la Ploiești!), după un timp de clarificări de sine, de acumulări în
modernitate și consolidare a puterii interne, se putea, în sfârșit, revendica
independența față de Turcia. Iată-l pe Carol I adus în România, după un plebiscit în
15 aprilie 1866, cu aprobarea Parlamentului, din 10 Mai 1866, ales Principe, cu
unanimitate de voturi și depunând jurământul, constituțional, în 22 mai 1866.

În contextul războiului ruso-turc (1877-1878) România își declară în 9 mai
1877, în Parlament, independența față de Turcia, pe care principele Carol o ratifică
pe data de 10 Mai, 1877. Intrată într-un mare război, vizibil în întreaga Europa, cu
aport decisiv la Plevna, România s-a aflat în tabăra învingătoare, dar fără dreptul
de-a participa la încheierea tratatelor la San Ștefano, mai apoi la Congresul, din
1878, de la Berlin, pentru că internațional încă nu fusesem ... cu personalitate
juridică, până atunci. La Berlin, lobyul diplomatic român, convergența intereselor
românești cu ale marilor puteri, ne-au rezolvat (condiționat de revizuirea
Constituției!) problemele majore, între care recunoașterea suveranității și
dobândirea Dobrogei, în trupul țării.
În 1881 se revizuiește Constituția care consfințește statutul de Monarhie
Constituțională, iar Carol I devine Rege al României. Statul Român va sta sub
regimul monarhic între, 1881 și 1947, în regim de drept constituțional, cu excepția
perioadei 1938-1944 când am avut o monarhie absolută, de drept divin ( vezi
Mihai I). Istoria, în rigoarea continuității monarhiei, consemnează încoronările la
preluarea tronului celor 4 regi ai României: Carol I- 15 martie 1881; Ferdinand-10
Oct. 1914; Mihai I-20 iulie 1927; Carol al II-lea-8 iunie 1930; Mihai I-6 Sept.
1940. O încoronare specială, cea care ne-a mânat la această recuperare, este cea din
1922, dedicată sărbătoririi unui regat întregit. Subliniem aici câteva caracteristici
ale acestora, rememorând evenimentele pentru descifrarea simbolisticii lor.
Ceremonialul încoronării din 1881, a Regelui Carol I, în 10 mai, 1881 care între
1866-1881 a fost Principele României, este evenimentul istoric, pe care îl salutăm
azi, după 140 de ani, remarcând închiderea unui cerc al suferințelor de veacuri, sub
poruncile puterilor vremii. Coroana, ca însemn al biruinței, era din oțelul de tun
turcesc, capturat la Plevna. Regele și-o așează, cu mâinile sale pe cap, într-o
festivitate austeră și în prezența ierarhilor bisericii creștine (să ne amintim că abia
în 1885 Biserica Ortodoxă Română devine autocefală și în 1925 își va avea primul
patriarh!), ca act de mulțumire adus divinității, în biserica catedralei mitropolitane,
unde parlamentul depusese însemnele puterii, subliniindu-se atributul de monarhie
constituțională.
Încoronarea, ca încununare a marii izbânzi a României întregite (dodoloață,
într-o plastică expresie a vremii!), după marele război, dă finalitatea unui proces
istoric milenar, dacă facem un arc peste milenii, între Dacia străbună și România

modernă, de la începutul veacului 20. Să remarcăm succesiunea pașilor, ca pentru
prima încoronare! într-un proces istoric cu suferințe: a fost, mai întâi angajamentul
într-un mare război, cu imens tribut de sânge; au fost marile adunări plebiscitare,
conform principiilor wilsoniene ale autodeterminării popoarelor, între care Marea
Adunare de la Albă Iulia, din 1 Decembrie 1918, a fost martora la decizia celor
1228 de delegați; a fost o bătălie diplomatică pentru argumentarea drepturilor,
pentru a dobândi hotărârea internațională favorabilă; a fost Tratatul de pace de la
Paris/Trianon, din 1920. După toate acestea se impunea o sărbătoare pe care să o
rețină istoria. Peste doar un an se împlinește veacul de la încoronarea din 15 oct.
1922, de la Albă Iulia și triumful din 16. oct. 1922, de la București. Câteva aduceri
aminte asupra pregătirilor și desfășurării pot semnifica importanța evenimentului,
cu adevărat memorabil.
Imediat, după hotărârea de la Trianon, în iunie 1920, Guvernul lui Alexandru
Averescu, numește „Comisiunea pentru organizarea Serbării Încoronării
Suveranilor”. Se stabilesc detaliile pregătirii încoronării regelui Ferdinand și a
reginei Maria, ca suverani ai țării reîntregite. Se alege ca loc al ceremoniei Alba
Iulia, unde în timp record se ridică Catedrala Reîntregirii Neamului, iar în capitala
statului, la București trebuia organizată trecerea pe sub un arc de triumf, care să
semnifice și el izbânda cea mare. Pe 28 martie 1921 (a doua zi de Paște!) se punea
piatra de temelie, iar pe 8 septembrie 1921, se monta deja crucea pe turla catedralei
din Albă Iulia. Fresca interioară de la apus, cu ctitorii Ferdinand și Maria, iar pe
navele laterale viitorul patriarh Miron Cristea și mitropolitul Ardealului Nicolae
Bălan, iar în pronaos Mihai Viteazul și Doamna Stanca. De ceremonial s-a ocupat
mitropolitul Miron Cristea care nu a fost lăsat de Ferdinand să dea culoarea unei
încoronări bizantine., în care biserica și clerul să joace rolul principal. S-a ales
modelul sobru al încoronării lui Carol I. Aceeași coroană de oțel, moștenită de la
precedentul monarh, cu semnificația unei independențe dobândite prin luptă, și-o
așează singur, precum, prin 1804, Napoleon! Coroana este adăugită cu trei pietre
prețioase care să simbolizeze: Basarabia, Bucovina și Transilvania, care din 1920,
făceau parte din trupul întregit al României Mari și cu recunoașterea
„Olimpului”puterilor lumii (vezi tratatul de pace de la TRIANON!). După ce își
pune coroana, Ferdinand așează și coroana Mariei, rostind cuvintele: „scumpa mea
soție, părtașă suferințelor și bucuriilor Mele și ale Țării”, după cum stă consemnat
de monarh în actul comemorativ al Încoronării” (12). Istoria constata că s-a

împlinit memorabila profeție a omului politic Nicolae Filipescu , naționalist, ardent
partizan al intrării României în războiul pentru recuperarea Ardealului: „Mărirea
pe care ți-o dorim, Sire, este să te încoronezi la Albă Iulia ca rege al tuturor
românilor, sau să mori pe câmpia de la Turda, ca Mihai Viteazul”. Coroana reginei
Maria, precum o Maică a Domnului (asemenea celor ale împărăteselor bizantine!),
făcută din aurul Apusenilor și ornată cu pietre scumpe, dădea sugestia unei grădini
frumoase sub ocrotirea suverană a unei maici, mijlocitoarea oamenilor la cerurile
înalte, în țara aceasta română, în sfârșit întregită. Sala unirii, locul unui eveniment
istoric, din 1918, fusese și ea pavoazată special. Părea că acolo eroii istoriei trăiau
aievea încoronarea aceasta. Voievozi, corifeii școlii ardelene, Andrei Șaguna, de-a
împreună cu Ioan Lemeni (sugerau unitatea bisericii, de la Blajul, lui 1848),
martirii trași pe roată, Avram Iancu, toți păreau fericiți de marea izbândă, îmbrăcați
de sărbătoare.
În 16 Octombrie 1922, ceremonialul încoronării continuă la București - capitala
Regatului România!- cu tecerea pe sub Arcul de Triumf, special construit să
povestească peste veacuri evenimentul. Sunt prezente aici peste 20 de state
europene, iar din... marele Olimp al ... planetei două mari puteri – Statele Unite ale
Americii și Japonia-!, salutau în semn de recunoaștere o Românie întregită și pe
suveranii ei legitimi. A urmat Te Deum-ul din catedrala încă mitropolitană (dar cu
Miron Cristea în deplina autoritate a unei biserici naționale autocefale!) și defilarea
prin Piața Universității prin fața statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul.
Toate sunt până la o vreme...în lumea oamenilor atât de schimbătoare. După
moartea lui Ferdinand, regele reîntregirii țării, nepotul Mihai I, sub regență/minor
fiind (1927-1930) stă pe tronul țării refuzat în primă instanță de tatăl său Carol al
II-lea (1930-1940). Să-i remarcăm minorului numele de botez și faptul că la
venirea pe tron a tatălui, Mihai este creditat cu titlul de Principe de Albă Iulia. În
perioadele tulburi dintre cele două războaie mondiale lupta ideologică dintre două
curente ideologice, vădind extremismele de dreapta (naționalismul identitar...
agresiv!) și internaționalismul socialist, de extremă stângă, a radicalizat și scena
politică internă! Așa explicăm apariția regimurilor autoritare, care puseseră în loc
dictatura personală (vezi Carol al II-lea, Antonescu) celor constituționale. În acest
context vorbim despre încoronarea regelui Mihai I în 6 septembrie 1940. Mihai s-a
încoronat cu aceeași coroană de oțel. În Catedrala Patriarhală, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, Nicodim Munteanu îi așează coroana pe cap. Iată-ne într-un

ceremonial care consacra dreptul divin al Regelui, ca autoritate supremă în stat.
Schimbarea de la 23 august (acea victorie a la Pyrus!), care va fi impus ideologia
de stânga a cuceritorului și va fi „arestat” pe Dumnezeu, va fi făcut caduc dreptul
absolut al suveranului. Sfârșitul monarhiei devenise iminent și se va produce în 30
decembrie 1947, cu toate... micile amănunte necesare.
În locul lui 10 Mai... ca zi a României/ Regat, în intervalul 1881-1947, vom fi
avut 30 Decembrie, ca zi a României/Republică; Arcul de triumf, construit demult,
își va fi dat jos efigiile regelui Ferdinand întregitorul și ale reginei Maria.
Mutilarea monumentului, pentru a da bine noului adevăr al realismului socialist din
scenă, va fi șters și textele de pe lateralele edificiului privind : proclamația către
țară cu ocazia intrării țării în războiul reîntregirii și cel prilejuit de încoronarea de
la Albă Iulia, din 1922. Istoria s-a scris ... cu noile adevăruri, până în 1989, când sa început o lungă (pare interminabilă această tranziție... semn că sunt încă multe
nostalgii) și foarte dificilă restabilire a ceea ce ar trebui limpezit. Să salutăm aici
eforturile, eliberate de orice interes, ale celor ce cu onestitate și echidistanță,
slujesc cinstirii martirilor, eroilor și oamenilor dornici de-a-și cunoaște rădăcinile!
Să mărturisim aici că am reamintit ceea ce în multe locuri se găsește scris ca
adevăruri ale documentelor și orice posibil derapaj de la intenția autorilor, stă în
viziunea altui timp, poate mai decantat.
10 Mai 2021

1. Istoria scrisă și acreditată științific, ca adevăr al realității... trecutului;
2. Pesonificarea rațiunii după revoluția franceză , din 1789;
3.vezi, Constituția României, din 2003, art.12.3, care consacră textul imnului „Deșteaptă-te române”;
4. Tratatul de la Trianon, 4 iunie 2020, recunoaște internațional, fruntariile României Mari și voința
autodeterminării românilor, exprimată plebiscitar, în 1918;
5. vezi M. Sporiș, Jurnal de vacanță prin hexagon, Ed. Intol Press, Rm. Vâlcea, p.25-31;
6. Infaibilitatea papală, alături de filioque (problema purcederii Duhului Sfânt în treimea creștină) ș.a au
dus la ruptura bisericii creștine în 1054, făcând între Apusul-catolic și Răsăritul-ortodox o linie de
demarcație a unorVezi tabere opuse doctrinar;
7. vezi Machiavelli, Discorsi, cap.XIII,2 ed.London, 1849, preluat din Bookmarks http:www,
britanica.com... apoi de A. Oțetea și Schwann. În istoria secretă a românilor-Texte selectate (vezi
Manuscrisul B.63, p.72-73; preluat de M. Sporiș în Cugetări despre... posade și alte provocări ale istoriei,
, Ed. Intol Press, Rm. Vâlcea, 2019 p.133-134;

8. Epistola către romani, a Sf. Apostol Pavel spune (Romani 13...):1.„Oricine să fie supus
stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile
care sunt sunt rânduite de Dumnezeu/ 2. De aceea cine se împotrivește stăpânirii se împotrivește

rânduielii puse de Dumnezeu, și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda/.../6. Tot pentru aceasta
să plătiți și birurile. Căci dregătorii sunt slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba
aceasta...”;
9. vezi Convenția de la Paris, care impunea prin 1858, 9 august, în art XII, procedura alegerilor
prin reprezentanții/deputați; aceasta se va fi aplicată și la plebiscitul din 15 aprilie, 1866 pentru
aducerea unui principe străin de neam;
10. principatele dunărene/ denumire generică a Valahiei și Moldovei pe tabla de șah a istoriei;
pentru marile puteri în problemele lor internaționale purtătorul de grijă era puterea suverană a
Turciei și uneori puterea protectoare a... Rusiei;
11. vezi Roma milenară, o problemă astăzi?Ed. Intol Press, Rm Vâlcea, 2021 ;
12. vezi Historia.ro, privind Actul Comemorativ al Încoronării;

Regii României reîntregite

Simboluri ale unității Națiunii Române!
INDIA- dincolo de timp
Așa și-a numit, Marinela Belu-Capșa, cartea apărută la Scrisul Românesc,
Fundația-Editura, Craiova, 2021. O carte frumoasă care se mărturisește ca un vis
împlinit, dincolo de timpul cu așteptarea, nutrind speranța. O călătorie primită în
dar de la Diana, Hari, Adya ( „copii mei!” ne spune autoarea), devine o minunare,
aievea, printr-o lume cunoscută din marea aventură a cunoașterii, în care literatura
reprezenta o profesiune de credință. Cartea este un obiect cu magnetismul unor
coperte inspirate, care ne atrag atenția printr-un palat aurit și un citat (coperta IV)
dintr-o superbă prefațare, dăruită de criticul Marian Nencescu. Are o structurare
care la prima răsfoire (a prea grabelor noastre!) te convinge să o citești, să-i
privești imaginile, ori să te lași sedus de prozodia fulgurațiilor poetice, toate cu
densitatea metaforică a tâlcurilor. După amintita prefațare, un adevărat studiu

despre India, jurnalul/reportaj, despre locuri precizate în subcontinentul indian, ne
face părtași, rezonanți tuturor simțurilor poetei, trăite cu intensitate pentru
impregnarea alor noastre. Albumul final, cu scriitoarea în imagini, ne încredințează
că autoarea, precum Apostolul Toma, chiar a fost pe acolo și ne-o putem accepta
călăuză, precum atâția eroi plăsmuiți, ori plăsmuitori de India.
Marian Nencescu își numește prefața „India între Paradis și Infern” și face o
frumoasă uvertură cărții pe care o consideră: „un veritabil jurnal, deopotrivă
personal și public, (care) nu este un studiu antropologic, care nu este nici minienciclopedie turistică”. Aflăm din studiul său cuprinzător lucruri, necesar a fi
cunoscute apriori, pentru a înțelege răspunsul la întrebarea lui Mircea Eliade (Ce
ne poate învăța India pe noi...?), dat de Marinela Belu-Capșa. Ne pune-n
cunoaștere despre: călători și călătorii provocate de interesele atât de diverse, prin
istoria milenară; despre industria turistică, cu oferta ei generoasă pentru
umanitatea, în întregul ei; puntea specială între meleagurile noastre și India,
edificată de atâtea personalități ale culturii și spiritualității celor două... maluri, dea lungul timpului. Referințele la autor, prin notele biografice și opera sa, alături de
etichetarea stilului celor dăruite, dau imboldul unei citiri pe îndelete, cu un câștig
garantat pentru orice gust. Reținem aici și îndemnul final al lui Marian Nencescu:
„Informațiile turistice merită citite ca atare, mai ales că în spatele lor stă experiența
vie, adesea unică a autoarei”. Suntem de acord, aici doar în parte, că India trebuie
văzută, nu doar din perspectiva turistică! Chiar autoarea, chiar un globtroter fiind,
își dorea India să-și ostoiască un vis, mai apoi să cunoască patria care o va fi
adoptat pe fiica sa, și căreia nepoata Adya îi datora pe tatăl ceresc, precum toți
sikhișii lumii.
Noi să-i remarcăm autorei simțul de observație și puterea de-a ne transmite
(prin cuvintele-sfintele!) senzațiile tuturor simțurilor din realitatea finței sale,
făcându-ne părtași la bucuria ei. Vedem și noi, cu privirile ei, culorile unui
subcontinent; mirosurile și gusturile ne descifrează așezarea în relief și într-o
societate cu castele ei tabu, uneori în aceea nuanță a policromiei religioase cu
nuferi, smirnă, tămâie, scorțișoară, santal și câte alte miresme de bucate, ori duhori
ale sărăciei; larma marilor aglomerări umane, într-o devălmășie cu fauna
sacralizată, cu tehnologia agresiv asurzitoare, contrastând (ca de la Paradis la
Infern... sugera conclusiv un titlu!), cu liniștea templelor, moscheilor, bisericilor,
ori a tihnitelor grădini din Edenul maharajahilor, și ei pământeni; finețea mătăsii, a

catifelei... a gusturilor rafinate pentru savoarea pipăitului, nu doar a atingerii
efective, precum sariurile pe umerii abia înfloriți și pregătiți nuntirilor (obligatoriu
în același domeniu al definirii sociale, păzit strașnic de cutume, uneori de
prejudecăți!).
Să observăm că această carte, citită cu răbdare, reîmprospătează cultura
generală și ne repune în conexiuni inefabile cu nume mari ale culturii și
spiritualității: Mircea Eliade, George Anca, Mihai Eminescu, Constantin Daniel
Sergiu Al-George, Amita Bhose , Raindranath Tagore...; cu marile epopei antice
ale Indiei; cu caleidoscopul religiilor – multe cu izvorâre aici, precum hinduismul,
budismul, jainismul, sikhismul, altele proliferând pe aici, precum islamismul,
creștinismul. Cu aparența doar a unui jurnal, reportaj turistic, este o carte din care
se pot învăța multe, repede (informația este densă și dată fără ostentație didactică,
dar de mare interes pentru cei dornici de noutate!). Să remarcăm în încheiere că
începutul din titlul cu...„dincolo de timp” își găsește finalul în versurile inspirate
din „Gorunul” lui Blaga : „omul trăiește și dincolo de timp doar credință să aibă”.
Conchidem cu adevărul acestor spuse, că această carte-vis împlinit, te va povesti,
Marinela, nemurindu-te ... dincolo de timp! Îți mulțumim și îndemnăm potențialii
cititori: să te urmeze... în India!, că tu ne-ai adus-o acasă.

“Coteria jăfuitorilor”, “Adunarea Norodului” și “Filiki Eteria”,
premize fatidice ale veacului lui Tudor, la anul 1821
de Ovidiu Mihail Stângă
Conform lucrării intitulate “Două veacuri de populism românesc”, aparținând
autorului Robert Adam, apărută în anul 2018, la editura Humanitas din București,
momentul inaugural al populismului românesc, se consideră a fi anul 1821. Un an
care prin toate condițiile premergătoare mișcărilor revoluționare conduse de Tudor
Vladimirescu și Alexandru Ipsilanti, pentru români a schimbat destinul istoric.
Începând cu acel secol, alta a fost soarta românilor, așa că, pe bună dreptate, în
mod cert, veacul a fost situat sub semnul lui Tudor Vladimirescu.
Motivația seculară însă își avea obârșia în momentul de sucombare a Imperiului
Roman de Răsărit și căderea Constantinopolului în mâna otomanilor, la 29 mai
1453. Fiindcă acestea, ca și căderea ulterioară, tot sub loviturile turcilor, a statelor
succesoare ale Imperiului Roman de Răsărit, au marcat sfârșitul suveranității
creștinătății ortodoxe răsăritene asupra zonei balcanice, ca și a zonelor costiere de
la Marea Neagră, până la Mediterana și Adriatica.
De atunci, cu unele excepții, Imperiul Otoman a condus destinele provinciilor și
țărilor din Rumelia - Balcani și Anatolia - Asia Mică. Creștinilor ortodocși totuși li
s-au acordat unele drepturi politice sub conducerea otomană, dar au fost
considerați supuși de rang inferior, comparativ cu musulmanii. Majoritatea
“romeilor”, foștii supuși romani, au fost desemnați de către turcii de atunci, sub
numele de “raiyah” sau reaya (supuși, cetățeni, turmă), ca membri ai
contribuabililor din clasa inferioară a societății otomane, spre deosebire de
“askeri” (clasa superioară) și “kul” (sclavi). În Imperiul Otoman timpuriu, raiyah
nu erau eligibili pentru serviciul militar, spre a putea sprijini prin taxare civilă,
statul și societatea musulmană.
În aceste condiții, intelectualii și umaniștii romei, care au migrat spre vest înainte
sau în timpul invaziilor otomane, precum Demetrios Chalkokondyles și Leonardos
Philaras, au început să solicite eliberarea creștinătății ortodoxe răsăritene.
Demetrius Chalcondyles chiar a cerut Veneției și “tuturor latinilor” să-i ajute
împotriva “turcilor barbari abominabili și monstruoși”.
Cu toate acestea, stăpânirea otomană în Balcani a continuat vreme de secole, timp
în care unii potentați locali, precum și principii domnitori din Moldova și Valahia,
și-au asumat protejarea creștinătății ortodoxe. Iar pe măsură ce se edifica și
consolida imperiul moscovit, ca mare putere în devenire, Țarii Rusiei, au preluat

acest rol, căutând să-și extindă hegemonia la Marea Neagră, gurile Dunării, chiar și
la sud de Dunăre, dacă le-ar fi stat în putință.
Biserica Ortodoxă Greacă a jucat un rol esențial în păstrarea identității naționale,
dezvoltarea societății grecești și renașterea naționalismului grec, prin câștigarea
unui control considerabil asupra politicii externe otomane și, în cele din urmă,
asupra birocrației imperiului, în ansamblu.

La Arhiepiscopia Râmnicului despre o „rotondă de plopi aprinși”…

Deoarece numeroși foști supuși ai imperiului Roman de Răsărit, care, după biserica
de rit grecesc a răsăritului, și-au luat noul denominativ de greci, au început să
ocupe poziții privilegiate în ierarhia statul otoman, ca membri ai birocrației
otomane. Grupuri de familii grecești și elenizate, ca și diaspora greacă asociată,
erau prezente în mod evident la toate nivelurile guvernamentale ale administrației
otomane. Iar prin Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, grecii controlau
treburile Bisericii Ortodoxe Grecești și beneficiând de ajutorul sistemului
administrativ otoman, ierarhia predominant greacă a Patriarhiei s-a bucurat de un
control și asupra supușilor ortodocși ai Imperiului așa numiții Rum millet.
Principatele dunărene, Moldova și Valahia, de asemenea au intrat în sfera acestui
control al grecilor, mai ales spre finalul domniilor principilor pământeni, Dimitrie
Cantemir și Constantin Brâncoveanu (care pentru scurt timp a fost urmat la tron de
Ștefan Cantacuzino, domnitor exponent al intereselor filogrecești), când
Principatelor le-a fost impusă de otomani, o reducere a suveranității interne și un
regim de conducere, care va primi numele de “fanariot”. El reprezenta
administrarea indirectă a celor două țări, prin intermediul familiilor protipendadei
din cartierul grecesc al districtului Phanar (felinar) al Stambulului, care prin
urmare au fost denumiți fanarioți.
Prezența acestor greci din epoca fanariotă a dus la nașterea disensiunilor cu
tensionarea relațiilor dintre ei, boieri, și clasa țărănească. Căci, deși au fost eliberați
din rumânie, șerbie, iobăgie, țăranilor li s-a impus să asigure prin clacă, zeciuială,
corvoadă, muncă neplătită și fiscalitatea excesivă, traiul de huzur al noii
protipendade fanariote, ca și boierilor. Drept urmare, economia rurală adesea a fost
paralizată de greve țărănești, rezistență fiscală, sabotaj sau litigii, multe provenind
și din presiuni suplimentare create de cererile otomanilor pentru mărirea tributului,
haraç și alte taxe fiscale, pe care fanariotii le-au îndeplinit prin cultivarea excesivă
a impozitelor.
Tot sub regimul fanariot, a fost dizolvată forța armată regulată, râmânând doar
corpuri de mercenari albanezi, numiți generic “arnăut”. Îmbrăcați în hainele
tradiționale ale vlahilor balcanici, aceștia ori se înrolau în armata otomană, ori erau
angajați fie de către conducătorii principatelor române, fie de către boieri, care îi
foloseau ca gărzi de corp și paznicii lor de curte. În timpul perioadei otomane,
numele a fost folosit pentru totalitatea etnicilor albanezi, indiferent de
apartenențele lor religioase, iar din punct de vedere istoric, ca exonim, a fost folosit
și de către unii europeni occidentali cu sinonimele “Arnaut “sau “Arvanid”, pentru
etnonimul turcesc folosit spre a-i desemna pe albanezi, limba albanezilor fiind
denumită “Arnavutça”, pe când termenul folosit în surse otomane pentru țară a
fost acela de “Arnavudluk”. Pe lângă terminologia religioasă obișnuită pentru a
identifica persoanele din evidența statului otoman, în zonele precum Albania,
Macedonia de Vest, Serbia de Sud, Kosovo, părți din nordul Greciei și sudul

Muntenegrului, exista și etnonimul grecesc original “Álbanítis” derivat din
“Álbános”, devenind “Árvanítis” în greaca modernă. Albanezii care locuiau în
Budzhak și care s-au stabilit ulterior și în zona litoralului Mării Azov,
amestecându-se printre cazacii din regiunea Zaporizhia, erau cunoscuți și ei tot sub
numele de Arnăut, în orașul Odessa fiind două străzi cu numele de Marele și Micul
Arnăut.
Pe lângă corpurile mercenarilor arnăuți, în timpul domniei lui Nicolae
Mavrogenes, a reapărut o forță militară considerabilă, format în principal din țărani
din Valahia Mică (Oltenia). Acestea au preluat de la austrieci numele de panduri,
iar după ce Imperiul Austriei a retrocedat Valahia

Mică, Mavrogheni a intrat în luptă cu trupele sale paramilitare, intervenind în
războiul austro-turc din 1788. La origine, aceste trupe de panduri, existau în
provinciile imperiului austiac, ele funcționând și ca miliție între 1718–1739, pe
când Mica Valahie era un teritoriu habsburgic. Uneori, pentru a face rost de cele
necesare, pandurii își auto-susțineau traiul prin jafuri caracteristice stilului de viață
al briganzilor, lotri, sau hajduk, după cum erau numiți de sârbi.
Stăpânirea fanariotă asupra țării a ajuns a fi pusă sub semnul întrebării în perioada
frământărilor sociale, politice și militare din epoca napoleoniană, situație care a
condus la o reînarmare suplimentară a pandurilor de peste Olt. De exemplu, pe la
1802, amenințarea unei invazii otomane a turbulentului pașă de Vidin, Osman
Pazvantoğlu, a împins Bucureștiul într-o asemenea panică, încât trupele regulate de
mercenari arnăuți comandate de Sava Fochianos, au denunțat contractul cu
administrația fanariotă, acei paznici arnăuți lăsând orașul fără apărare în fața
bandelor pașalei de Vidin. Drept urmare, în timpul guvernării impuse de ruși în
anul 1806, Domnitorul Moldovei și Valahiei, Constantin Ypsilantes, a permis
rușilor să formeze un mic contingent de oaste națională, cuprinzând burghezi
înarmați și panduri, care sub numele de regiment al cazacilor rumâni, erau instruiți
după standardele occidentale. Comandantul lor a fost porucinicul (locotenent –
major) Tudor Vladimirescu, ulterior acesta fiind înaintat de ruși la gradul de
polkovnik de regiment, colonel comandant al armatei cantonate la Cerneți.
Deși aprobată de otomani, această nouă miliție a fost, în secret, și o componentă a
planului lui Constantin Ypsilantes de a îndepărta suzeranitatea otomană cu ajutorul
Imperiului Rus. Devenit Prinț prin căsătoria cu Ralu, fiica Prințului Alexandru
Callimachi, Constantin a deținut funcțiile de Marele Dragoman al Porții
Otomane(1796–99), Domnitor al Moldovei (9 martie 1799 - 4 iulie 1801) și al
Valahiei (1 septembrie 1802 - august 1806, și 27 decembrie 1806 - 31 mai 1807),
sub ocupația rusească fiind administrator și al Valahiei, între 27 decembrie 1806 31 mai 1807 și 8 - 28 august 1807. Tatăl său, Alexandru, a fost Domnitor al
Valahiei în 1774 până în 1782, apoi iar din 1796 până în 1797, și, de asemenea, în
Moldova, din 1786 până în 1788.
Constantin Ypsilantes, ca mulți alți aromâni din acea perioadă frământată, a făcut
parte și el din una dintre conspirațiile pentru eliberarea popoarelor balcanice de sub
stăpânirea otomană. La descoperirea acesteia, părăsește tronul și fuge la Viena
împreună cu soția sa, domnița Ralu Callimachi. Apoi, obținând grațierea de la
sultan, în 1799 este numit ca Domnitor al Moldovei, fiind iarăși detronat în 1805.
A scăpat cu fuga la Sankt Petersburg, dar în 1806, în fruntea a aproximativ 20.000
de ruși, s-a întors la București. Pe timpul ocupației ruse a Principatelor Moldovei și
Țării Românești din 1806, Rusia a încurajat unirea provizorie a principatelor sub
domnitorul Constantin Ypsilanti, Imperiul rus preferând ca pentru îmbunătățirea
relațiilor cu Înalta Poartă Otomană și cu Principatele, unirea formală dintre

Moldova și Valahia, să fie încheiată definitiv la anul 1830. Totuși aceste noi
planuri ale lui Ypsilantis au fost volatilizate ca urmare a Convenției de la Tilisi, o
pace ruso-turcă mediată de împăratul Napoleon al Franței, fiind nevoit ca în 1807
să emigreze la ruși, împreună cu toată familia sa, stabilindu-se la Kiev.
Incidentul a fost folosit ca pretext pentru un nou război ruso-turc, în care, pe durata
a șase ani a intervenit și Austria alături de Rusia, perioadă în care pandurii, inclusiv
polkovnikul de cazaci rumâni, Tudor Vladimirescu, care era declarat sudit, având
statutul de protejat al Imperiului Țarist, au acționat ca unități ale armatei imperiale
rusești…… (Obs. Aici este doar un fragment dinr-un eseu mai amplu, pe care
arhiva noastră îl are și… poate fi consultat!)

Drăgășani – un Termopile
- dinspre feudalism, spre zorii modernității, cinstește eroii și eroismulS-a potrivit ca în 2021, ziua Înălțării Domnului (la 40 de zile după
Paștii/Trecere!) să fie în 10 iunie ! Consacrata zi a cinstirii eroilor, număra două
veacuri încheiate de când un erou autentic – Tudor Vladimirescu!-, cădea jertfă pe
altarul unei cauze asumate vizionar să fie exemplu multor generații, de când un
tineret școlit prin Europa, venea la Drăgășani, ca la Termopile să-și dea sângele
cauzei slobozirii patriei elene. Două aspirații, cu ținte diferite (emanciparea socială
ca o descătușare dintr-o iobăgie anacronică a românilor (numita răsculare!) și
eliberarea națională a Greciei, de sub suzeranitatea otomană, folosind terenul
prielnic nord-dunărean, administrat de „gospodarii” din Fanar și nădăjduind la
susținerea rusească (apărătoarea creștinilor ortodocși din Balcani, pretext valabil
luptei între imperii!)) trebuia să-și sincronizeze acțiunile în divergența intereselor.
Acestor scopuri majore li s-au adăugat și armonice secundare, după puterea de
înțelegere a oamenilor de sub vremuri, care au generat o complexitate a câmpului
cauzal greu descifrabilă.
La o depărtare de două veacuri de la evenimentele acelui 1821, într-o zi
însorită la Drăgășani, se primenea memoria prezentului cu adevărurile, omenește

posibile, inevitabil și acum partizane, dar urmând îndemnul imnului eroilor (azi
intonat la toate monumentele care își primeau proaspete coroane, discursuri alese și
slujbele de pomenire ale soboarelor, ca mulțumiri aduse Cerului că sacrificiile
celor ce s-au dăruit au rodit pe pământ năzuința lor!) de-a spune tuturor spre
veșnică amintire, despre cei consacrați eroi prin povestea vieții lor. Municipiul
Drăgășani își identificase eroii în timp și le dăduse semne de cinstire publică, după
cum decantarea istorică lucrase și oamenii chemați de artele diverse îi nemurise cu
mijloacele lor. La Drăgășani Tudor Vladimirescu își primise monumentul, iar calea
mare a orașului și o prestigioasă Școală îi poartă numele. Tot aici, ca la un înnoit
Termopile, tinerii voluntari greci se vor fi sacrificat (de aceea ...batalionul sacru!)
să dea semnalul dezrobirii Greciei spre modernitate, iar patria recunoscătoare le-a
dat pagina de aur în istorie, iar la Drăgășani monumentul cinstirii la locul faptei.
(Sugestivă descifrarea - la doar 26 de ani de la evenimente, în 1847, prin poemul
„Morminte. La Drăgășani”!-,a poetului Grigore Alexandrescu.). Eroii, eroismul nu
ar trebui să aibă culoarea unui egoism partizan. Oameni cu toții fiii lui Dumnezeu,
punându-și viața zălog în slujba celorlalți, asumându-și o cauză în care s-au angajat
(Adevăr al lor, fiind pe Cale, își dau Viața!), deprind generalitatea eroismului, fără
rasă, etnie, particularitate religioasă... După două sute de ani azi cunoaștem, ceva
mai bine, finalitatea luptei pandurilor și eteriștilor: românii și-au luat patria
dezrobind-o, au reîntregit-o, au modernizat-o, i-au crescut limba și cinstirea, au
dus-o în concertul națiunilor democratice ale Europei (răscularea ca imbold, a
generat revoluționarea pașoptistă, unirea principatelor, independența de stat și
marea întregire... pentru ca procesul istoric să-și urmeze cursul spre ceea ce suntem
acum!); grecii care impregnaseră spiritul culturii europene și amprentaseră crezul
creștin să supraviețuim cu toții islamizării, își vor fi eliberat patria, și în destinul lor
istoric, vor fi readus olimpismul și vor fi devenit parte ai aceleași Europe, lângă noi
și ceilalți (o altfel de frăție/eterie!; un altfel de ecumenism în planul trăirii de-a
împreună a credințelor noastre!). Din această perspectivă vedeam organizarea
evenimentelor dedicate Zilei Eroilor, de sfânta zi de Înălțare, în anul bicentenarului
de la Zavera lui Tudor Vladimirescu și lupta eteriștilor de la Drăgășani. Ceea ce s-a
întâmplat este important prin ceea ce a luat de aici fiecare participant cu propria
simțire și înțelegere. Apoi după semnele lăsate și eficiența comunicării către un
public eterogen, aparținând unor generații diferite și prizoniere unui anume sistem
în care au fost „formate” politico-ideologic, să fim îngăduitori față de cei ce nu sau lămurit pe de-a întregul, că mai au timp să o facă!
Remarcăm dintr-un început că un eveniment de importanță națională și
internațională (foarte important pentru Grecia!) a avut în județul Vâlcea parte de o
cinstire specială: locală, în Municipiul Drăgășani și prin localitatea Stefănești! În
Râmnic,- pro domo sua!- pentru evenimentele sale anuale (între care „Rotonda

plopilor aprinși”/ca un omagiu adus lui Bartolomeu Anania, la o sută de ani de la
naștere (prin Martie, 1921!), rev. „Rotonda Valahă” adunase oamenii de cultură...
arondați să asiste la premierea unor eroi contemporani, unii dintre ei politicieni
foarte susținători ai subfinanțatei culturi și performanți în administrația județului și
a municipiului de reședință. Între remarcați și șeful unei instituții care, conducând
trenul Bibliotecii Județene, și-a cam pierdut vagoanele, ba își încurcă și deservenții
din spațiul virtual, care cică n-ar avea viitor (Comunicarea asta în spațiul virtual,
adică on line-ul ăsta, cică inutil!). Fiind vorba de Ziua Eroilor, nu avem desigur a
comenta despre cei în viață, cu acces la butoane, că temeneaua de pe vremea
fanariotă trebuie și ea cunoscută în varianta iederii și uitării pe/de monumentele
autentice ale eroismului.
Municipiul Drăgășani ne-a oferit o Zi a Eroilor, care se poate adăuga istoriei
locului și Olteniei în întregul ei. Un pliant tipărit ne prezenta „programul” zilei.
Aflăm și chiar ne convingem de implicarea organizatorică a autorităților publice
locale (Primărie, Consiliu Local, Biblioteca Municipală) de-a împreună cu
partenerii : Asociația culturală „Rusidava”, UZPR - Filiala Vâlcea (prin membrii
din Drăgășani/ sbs. în redacția Intol Press!), Editura și Tipografia KITKOM. Am
urmărit agenda anunțată și am constatat derularea programului conform celor
planificate. La Monumentul Eroilor din Drăgășani, aflat lăngă Catedrală, exact la
miezul zilei, în prezența unei mulțimi care respira sărbătorescul prin toate vârstele,
în acordul solemn al lui... Deșteaptă-te române, al Imnului Eroilor, s-a dat cinstirea
zilei de Înălțare și tuturor eroilor. Soborul de preoți va fi oficiat ritualul
Parastasului, oficialitățile județului (Președintele și Vicepreședintele Consiliului
Județean), oficialitățile municipiului (Primar, Viceprimar), reprezentantul asociației
„Rusidava” au semnificat evenimentul, reamintind ca azi, de-a împreună cu ziua
eroilor (în care un bener suspendat vorbea despre bicentenarul revoluției lui Tudor
Vladimirescu!) orașul Drăgășani își serbează și o atestare istorică. În acordul
imnului, murmurat în ison și de trei tinere talentate s-au depus coroanele de flori,
mulțimea prezentă dumirindu-se și asupra culorilor politice... prezente, azi părând
într-un benefic consens. La ora 13.00, la statuia din parcul orașului, a fost cinstit...
eroul zilei, Tudor Vladimirescu la bicentenarul isprăvii lui, numita Zaveră, din
1821. Să remarcăm etichetarea acelui eveniment de către istoricii vremurilor:
„răscoală”, „încercare revoluționară”, „revoluție”, tocmai pentru a reabilita
cuvântul rămas în popor și dăinuind și azi prin porecla de „zaveruși”, dată stră,
strănepoților pandurilor. Discursuri speciale de la oficialitățile prezente, ritualul
religios și momentul artistic, foarte dens, cu implicarea unor tineri frumoși
costumați în portul popular au marcat sărbătoarea cu o trăire autentică, ușor de citit
de pe chipul tuturor participanților Remarcăm aici, că sufletul manifestării, Marian
Bărăscu și câțiva dintre invitații săi veniți din țară (Craiova, Slatina, Pitești...

parteneri ai unei caravane culturale prin România!), au onorat această zi în costume
populare. Apoi de la ora 15, până spre înserare,Biblioteca Municipală va fi găzduit
Simpozionul „Tudor Vladimirescu”. O manifestare cu de toate: comunicării ale
unor profesioniști în cercetarea istorică (v. Institutul de Cercetări Socio-Umane,
C.S. Nicolăescu Plopșor, Craiova, cu trei referenți: Ghionea Georgeta, Narcisa
Maria Mitu, Gabriel Croiitoru; prof. Ion Ciucă, prof. Ion Bucă, pr. Liviu Lazăr, din
ercetarea locală .); prezentarea stindardului lui Tudor (George Rotaru-Asociația de
Vexilologie „Tricolorul”); lansarea revistei „Rusidava Culturală”, nr. dedicat
evenimentului și personalității lui Tudor Vladimirescu; lansare a multor cărți:
„Revoluția de la 1821 la Drăgășani” editura KITCOM, 2021, autori: Ilie Bucă,
Liviu Lazăr, Marian Bărăscu/ „Alte Timpuri” Editura Hoffman, Caracăl 2021 de
Tatian Miuță. Intermezzouri artistice, intervenția unor invitați speciali (poeți,
scriitori, bibliotecari, consilieri, primari din vecinătatea orașului etc.); remarcăm
proiecția unui film despre singura ctitorie a lui Tudor Vladimirescu (Biserica din
Prejna-Mehedinți), realizat de Dan Șalapa. Un eveniment cu mare densitate, despre
care se va mai vorbi și despre care se va mai afla, spre mai buna descifrare a
istoriei și mai ales asupra modului cum este ea percepută după două veacuri.
Să mulțumim tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestei recuperări
speciale să reîmprospăteze memoria noastră într-ale istoriei, atât de necesară citirii
prezentului. Am participat la evenimentele de la Drăgășani, fiind chemat de niște
prieteni care trăiesc angajați slujirii românescului, particianți fiind la istoria care se
scrie azi: Costinel Stoica (consilier local), Gheorghe Vieru (consilier județean) și
George Rotaru. Le mulțumesc, pentru invitație!/ M. Sporiș

De ce, Petre Pandrea Marcu?
Lumea oamenilor, sub vremurile puterilor politice înscăunate de zodii- când
prielnice, când ostile!- este într-o pemanentă oscilație. Istoria scrisă de învingătorii
momentului stabilește cele albe și pe cele negre. Se zice că asta ține de o suveică a
... dialecticii, de permanenta schimbare a polilor pe traiectoriile, și ele cu du-te,
vino!-, generatoare de anotimpuri. Dar în această rotație, cele voit ascunse în
noapte, se vădesc în zorii zilelor prielnice, adevăruri temeinice și ele, în toate
religiile oamenilor, trebuie să-și afle calea și să se bucure de reabilitarea noului
cronicar, și el partizan puterilor, înnoite și ele!

După schimbarea radicală de macaz și încă insuficienta descifrare a
evenimentelor din 1989, prea roșul trebuia să devină albastru, iar istoria scrisă la
porunceala Răsăritului, trebuia acum să implore intrarea în grațiile Apusului! Pe
scena mare cortina de fier fusese dată la o parte și atunci lumea putea vedea
oamenii din actorii jocului dedublat după scenariul și regia riguros concepute!
În rotația aceasta, pentru corecta citire a traiectoriei trasată de societate,
contrariile trebuie cunoscute, pentru că din jocul lor permanent este mișcată lumea.
După perioadele în care adversarul trebuia exclus, în care dictatura trăia cu
speranța iluzorie... veșnicia, trecerea spre cele diametral opuse – să o numim
tranziție!- accepta compromisul conlucrării contrariilor! Învinșii (de
procesualitatea generală!) nu se dau duși, nu își recunosc păcatele, se pun cu
picioarele înainte înnoirilor; tradiția devine argumentul unui conservatorism
radical, prin răstălmăcire! Învingătorii nu au pârghiile să-și exercite puterea:
mentalul este tarat de cele exersate, legile sunt legile vechi și se aplică de instituții
nereformate, iar formarea unei generații care să fie în spiritul vremii cere timp. În
aceste perioade ar trebui să-și intre în rol elitele, acei oameni cunoscători, cu toată
înțelegerea!- a trecutului, ancorați în prezentul lor și cu viziune asupra mersului
societății! (Impresionantă... Scriptura cu profeții ei, care au prorocit, și viziunea lor
i-a confirmat peste veacuri!). Îndrumătorii sunt puțini și ei nu pot să inducă în
marea masă fermentul înnoirii. Este nevoie de argumente , de modele umane
credibile să se poată încunoștința lumea despre noua zi! Trebuie aduse din exil,
scoase din ascundere, modelele umane interzise de vreme trece, să fie reînnodare a
firului rupt abuziv. Instituțile nereformate, sub legile canonice în aplicare încă,
suflă în rece ca ghiața și aplică litera inflexibilă, în dauna spiritului să se arate
„exacte” și „imparțiale”. Adică vinovățiile sunt reconfirmate despre ...„bandiții
poporului” și, deasemenea, meritele „realismului socialist”, al pazei penitenciarelor
- să fie intangibile, neîntinabile! Șansa nașterii noii elite, din năravurile cele vechi,
este o iluzie, ori o jonglerie manipulantă în slujba unei puteri tranzitorii și debile!
Se poate aprinde însă scânteia dinspre focurile mocnite și păstrate precum vâlvele
peste comorile autentice. Otăvirea pajiștii printre paiele uscate și rugii de... rosa
canina este însă posibilă după o ploaie mănoasă ca o mană... picurată prin deșertul
încă cu idoli și tablele de legi lipsă, dacă cei cu vocația călăuzelor vor ști să se
arate din afara lagărului încă închinător la ceea ce a fost! Iată cum închisorile
politice trebuiau reabilitate în ACADEMII și cum spiritul celor care le-au

experimentat se impunea să devină călăuză, prin inerentul deșert al tranziției. Apoi
revenirea lui Dumnezeu din exilul siberian, putea reda puterea unei instituții
sugrumată de doctrina atee și în compromisul salvării de sine: Biserica Ortodoxă
Română!

În acest context au apărut în peisajul cultural organizațiile civice, grupurile
informale, să nu fie îngrădite de porunca de partid, de cea a instituților statului,
nereformate și s-a dezvoltat o conlucrare fertilă cu Biserica (cu imensa ei putere de
influență!). Prin instituțiile publice ale statului au fost identificate personalitățile
proactive și disponibile promovării mesajului înnoirii. Sunt cunoscute publicului
vâlcean și nu numai, aparițiile organizațiilor culturale și de atitudine: Societatea
Culturală „Anton Pann”, Forumul Cultural, Seniorii, Fundația „Antim Ivireanul” (
echidistante politic, prin statute!), Grupul Informal: România: „Grădina Maicii
Domnului”.- ș.a Cum au evoluat acestea în spațiul public și cum și-au făcut misia,
este o altă problemă. Remarcăm o agendă culturală densă, cu evenimente care
confirmă ridicarea unei elite înnoite, alături de remanenta grupare venită, inerțial,
din fostele redute propagandistice (acele asociații naționale ivite prin directive de
stat, adică din sfera poruncii, pentru obiective precizate/declarate de utilitate
publică și bugetate!). Pentru ceea ce se numește ONG, în sfera culturală, ori de
atitudine civică, stau mărturie arhivele revistelor (Vezi INTOL PRESS, Curtea de
la Argeș!) și buletinele informative, ca niște dări de seamă anuale! Apoi
numeroasele cenacluri, lansările de carte, și explozia media – înainte de polarizarea
partizană în siajul politic, pot da imaginea acelei reacții a marelui anonim.
Dintr-o inițiativă a Grupului de la Râmnic (România-Grădina Maicii
Domnului), de-a împreună cu Societatea Culturală „Anton Pann” (Președinte Prof.
Costea Marinoiu), la care în timp s-a raliat Asociația Națională Cultul Eroilor
„Regina Maria”/Filiala „Matei Basarab”-Vâlcea (Eugen Petrescu), Preoți din
Eparhia Râmnicului (Nicolae State- Burluși, Petre Vețeleanu, Constantin
Mănescu), Primăria Ocnele Mari (Petre Iordache, Violeta Perianu) și Asociația
„Vasile Militaru” de la Chișinău (Maria Șalaru) ș.a, s-a născut ideea proiectului
pentru recuperarea unor personalități reprezentative, abuzate în vreun fel, înainte
de 1989, și care pot reprezenta modele de personalități în consolidarea unei elite
autentice, atât de necesară... traversării deșertului tranziției. Proiectul s-a numit

„Academia de sub Pământ” și consta în desemnarea, anuală, a unuia ori a mai
multor candidați la titlul de onoare de academician al acesteia. Alegerea
personalității avea în vedere vreo aniversare, în anul respectiv, de la vreun
eveniment reprezentativ, în care personalitatea recomandată jucase un rol ...
decisiv!

Reamintim aici membrii actuali ai Academiei de sub pământ, consacrați la Ocnele
Mari de-a lungul timpului: poetul Vasile Militaru, autorul „Divinei Zidiri”, prin
care au fost atrași spre creația literară, într-un festival/concurs „inter/național”(cu
Republica Moldova!) tinerii; pr. Dumitru Bălașa, în jurul căruia se crease o
emulație pentru descifrarea multor file ale istoriei ocultate și se înodaseră
Congresele de Dacologie, considerate necanonice!; Constantin Brâncuși,
insuficient asumat acasă și nepriceput promovat în lume (Vezi... „Cumințenia
Pământului”, ratarea Listei UNESCO pentru „Ansamblul...” de la Tg. Jiu, si
răceala regimului comunist pentru... opera lui); Bartolomeu Anania, amintind de
„Rugul Aprins”, de tălmăcirea actualizată a Bibliei, de opera SA de ctitor, întru
Mitropolia Ardealului de Sus (vezi Mânăstirea „Mihai Vodă” de la Turda, cu
sfințirea în anul centenar!); Lucian Blaga, cel scos din Academia Română, cu o
parte din operă interzisă, cu sistemul filosofic propus, desconsiderat (vezi cuvântul
„PERSONANȚĂ” absent din Dicționarul... filosofic!), consacrat „Academician” la
Ocnele Mari, la 120 de ani de la naștere, în 2015; Mircea Eliade, considerat prin
lumea largă „Il Genio”, acasă hăituit încă, de cei ce nu iartă (deși românii, creștini
ortodocși, spun: despre morți numai de bine!). Anul... Mircea Eliade trecuse într-o
surdină condamnabilă, să nu se irite vânătorii de capete! (chiar în țară i s-a refuzat
un parastas, noroc cu Mânăstirea Cotmeana, unde am avut toată disponibilitatea
unei pomeniri la altar!); Nichifor Crainic, doctrinar remarcabil, anticomunist cu
opera trecută la index, devenise verigă lipsă în descifrarea trăirii, autentic
românească, pentru înțelegerea gândirii interbelice; Iuliu Maniu, controversat și
azi, uitându-se că el a fost organizatorul Adunării de la Alba Iulia, la 1 Decembrie
1918, că el a românizat administrația Transilvaniei ( v. Consiliul Dirigent) iar
comuniștii, neuitând de înăbușirea tentativelor lor revoluționare, de la Viena și
Budapesta, din 1918 și 1919!) l-au răsplătit cu temnița de la Sighet - l-am consacrat
„academician” la Centenar”, în 2018; Regele Ferdinand și Regina Maria, în
1919, consacrau România Mare, conform hotărârii Adunării de la 1 Decembrie,

după eliberarea prin jertfa armatei, cu viziune politică și abilitate diplomatică, a
Apusenilor, Crișana etc., de cei potrivnici celor dorite de majoritate, în spiritul
principiului autodeterminării. În 2019, lor le-am alăturat, simbolic, pr. Baltaga,
din Basarabia (acum în afara Statului Român!); în 2020, anul care împlinea
centenarul de la Tratatul de la Trianon, a fost chemat în Academia, informală, de
Sub Pământ, Dumitru Drăghicescu, pentru rolul jucat în izbânda românească de
la tratatul acesta de pace. Aveam în vedere și ocultarea creației sale („Noua Cetate
a lui Dumnezeu”, lucrare în limba franceză, netradusă integral în limba română!).

Anul acesta, cu repere speciale în istoria neamului care își strigă isprăvile după
cum au fost consemnate, ne vorbește despre un centenar al partidului comunist
român (acel produs de import, ca o otravă pentru credința tradițională), despre cei
150 de ani de la evenimentul de la Putna, din 1871 (atunci în imperiul austroungar!), despre cei 200 de ani de la Zavera lui Tudor Vladimirescu, despre cei 500
de ani de la Neagoe Basarab, voievodul înțelept urcat în ceata drepților, să ne fie
peste vreme... Sfânt ocrotitor! Se vădește în acele evenimente, anticipând ce va să
vină, viziunea profetică, noi constatând peste timp că voința și puterea credinței a
pus în fapt, prin urmașii înaintemergătorilor, gândul înnoitor. Să acționăm, prin
urmare, la ridicarea unei elite în spiritul acestor timpuri, dar în credința statornicită
ca temei al trăirii firii întru armonia creatorului.
Propunem pentru Anul 2021, candidat al Academiei de sub Pământ, al academiei
informale, de la Ocnele Mari, pe Petre Pandrea Marcu!

Petre Marcu, care ulterior și-a adăugat numele de Pandrea s-a născut în 28 iunie,
1904 la Balș, pe valea Oltețului, într-o familie de moșneni știutori de carte. A făcut
studii temeinice la liceul militar de la Mânăstirea Dealu, cu bacalaureatul la liceul
Carol I, din Craiova. Are o carieră universitară strălucită, încununată cu un
doctorat în științe juridice. Studiile doctorale îl poartă pe la București, Berlin,
Heidelberg, Munchen, Paris, Roma. Devine un avocat strălucit, un publicist cu
spirit critic, dur, al realității românești de pe poziții independente (fără angajament
față de vreun partid politic, de aici necazurile vor veni și de la dreapta și de la
stânga!). În perioada 1928-1933 este atașat al biroului de presă al Legației Române

de la Berlin. (cunoscător al Limbii germane și fin observator al scenei politice, va
lăsa în scris o operă de analiză a perioadei, va lansa avertismente...). Se căsătorește
cu sora lui Lucrețiu Pătrășcanu, Eliza Pătrășcanu, și va avea doi copii: Nadia
Marcu Pandrea, jurnalistă și scriitoare (Marea șansă a tatălui, când după 2000,
recuperând de la securitate manuscrisele confiscate, opera acestuia poate fi dată
atenției publice/ de ce nu?, prin eforturile Statului Român?); Andrei Pandrea,
medicul exilat pe la Boișoara/Loviște, scriitor și el stabilit la Paris, să scape de
stigmatul pus, fără judecată, tatălui.
Căsătoria cu sora lui Pătrășcanu îi aduce înscenarea „Complotul Candrea”
(Comandantul Diviziei „Tudor Vladimirescu”, acesta fiind eliberat imediat, iar
Pandrea reținut/ după două săptămâni este arestat și... cumnatul Lucrețiu
Pătrășcanu.). Făcând un bilanț al împrizonării sale Petre Pandrea constata: „am 4
arestări burghezo-moșierești pentru PCR și 7 arestări PCR în epoca 1948-1964”.
La ... Ocnele Mari va fi fost deținut (fără judecată!) în perioada 1948-1952. Despre
această perioadă Petre Pandrea va consemna: „Cea mai mare onoare a vieții mele a
fost că am fost propus de Mihail Manoilescu și ales unanim președinte al
Academiei de sub pământ, de la Ocnele Mari în anii 1949, 1950, 1951, 1952” (v.
Memoriile Mandarinului Valah/jurnalul detenției și descifrarea „naturii puterii în
România satelizată la URSS!”).
Titlurile operei, salvată de fiica sa, vorbesc de preocupările tatălui și de viața
(jurnalul detenților) în academiile informale de sub pământ unde fusese ascunsă o
elită a României, care nu făcuse pactul cu noua putere și nici nu intrase în celebrele
divizii, cărora li se dăduseră ademenitoarele nume de eroi ai nației.
Opera (în paranteză anul elaborării!):
- Germania hitleristă (1933)
- Psihanaliza judiciară (1934)
- Filosofia politico-juridică a lui Simion Bărnuțiu (1935)
- Procedura penală (1939)
- Criminologia dialectică/Portrete și controverse/Jurnal intim (1945)
- Brâncuși, amintiri și exegeze (1967)
În 1968, în 8 iulie, la 4 ani după amnistia din 1964, Petre Pandrea trece la cele
veșnice și fiica sa îi recuperează, după 1989, manuscrisele de la securitate și vom

avea acces la jurnalele din detenție și manuscrisele considerate subversive, ori
instigatoare:
-Memoriile mandarinului valah/Reeducarea de la Aiud, Jurnal penitenciar 19611964/Garda de fier/Jurnal de filosofie politică/Helvetizarea României/Jurnal intim
1952-1958/Călugărul alb.

În 2013, Academia Română (un fel de Mea Culpa!) îl primește, post-mortem, pe
Petre Marcu Pandrea, în rândul membrilor!

Din impresionanta listă a deținuților politici, personalități remarcabile ale elitei
românești interbelice, vă propunem pentru 2021, pe Petre Marcu Pandrea, ca
academician al Academiei, informale, de sub pământ, el fiind și alesul deținuților
vremii, ca „președinte” al acesteia!
Cercul de la Râmnic: România- Grădina Maicii Domnului /7 iunie, 2
Clubul de Turism Ecologic Montan „LOTRU”- Voineasa
Se dedică celei de-a XXII-a ediție,
LIRA LITORALULUI,
23-27 iunie, 2021
În pandemia cu zâzanii
Când totul fulgeră și tună
Petrecerea-I cu petrecanii
La bine și la greu, doar împreună!
George Țărnea, un mare iubitor al LIRELOR Carpatine, ne-a dăruit cândva,
prin 2005, volumul său cu „ Câtece de petrecanie”. În semn de omagiu aducem
ofrandă câteva catrene tematice… de petrecanie:

Pe țărmuri Țărnea, încă țar murind
Cu doruri mari și multele sirene
Ne spuse-, n versuri: marea s-o iubim!
Să fim atenți și la… blesteme!
Apoi se scufundă-n eterne
Neguri marine, nu Covid!
Să ne dea-n gură doar catrene,
Sub Masca aceasta, ce stupid!
Cântece de petrecanie marină:
Intrat la apă, temerar, săracul!
Și-a mâncat singur colacul!
N-avu` parte nici de barcă,
Înghiți, și-l nghiți, prea multa apă!
Ce e val, ca valul trece
Din prea pandemic devi rece!
Îi cântam, aveam motiv,
Unuia cu prea COVID!
Unde ne sunt zăvozii,
Să apere o plajă?
Stau stabilopozii
Salvamari, la... vrajă!
Plecă cu ski-jetul
Care știa înotul.
El? Deloc bietul!
și... a plătit, cu totul!
El ? Mult prea mic!
Ea? Mult prea... Marea!
L-a dus în larg ca pe-un nimic,
Îl scufundă fără scăparea.
Ca el, ca ea, ca Noe
Eroi ne sunt vâslașii-n barcă:

Poze -ntre rame..., să nu cadă!
Par stingheriți, ca Noe-n arcă,
Potop de oameni, sigur!, o să-i vadă!
Planete cu nume de zei
Ne-ndeamnă să fim Prometei!
O vreme, ca-n rai va fi fost!
Apoi, acasă, vom ține doar post!
Pietre prețioase ne așteaptă vara,
Marea de smarald promite comoara,
Multe muribunde, nu-s de Cristal!
Suna-va deșteptarea, pe litoral?
Că sunt afon și nu am hazul,
Mă doare-n cot și-n mască!
Credeam, naiv, uitând necazul
Că rău voi fi certat acasă.
Nevasta-n spume îmi va spune:
„De ce te bagi?, încurcă lume!
Ne faci să plângem! ne-ntristezi!
Om de nimic!, cine te crezi?”
Iertare cer, cu distanțarea legiuită,
De vorba în modă, de jelanie!
De prea restricții vrem lumea lecuită!
Și „Lira” cânte! Nu de petrecanie...!
Glorie Trântorilor
(pledoarie pentru un monument în ceară trântorului, erou al tranziției!)
Onoare lor? să-i nemurim în ceară?!
Pe trântorii din stup, să n-o roiasc-afară?!
Neam trecător, vremelnic prin stupine,
Așa învățătură, s-o țină minte bine!
Puși în celule, de faguri cu zăvor
Să-i vadă-n aur, să știe fapta lor!

Unul ascuns, cu multele antene
Supsese-n stupi și-n altă vreme,
Are și-acum o haită de hiene
Să patruleze prin poiene!
Altul, mai bombonel, Nea Tase!
Expert de-a dreptul și stupar de case,
De prea partid, ce gest urât!
A vrut să-și tragă chiar în... gât!
Un libelul, geambaș pe-o flotă,
Pupilelor/idilelor, le strânse dotă,
Să stea în ac, ca-n țepele promise,
Țipând minciuni ce... fură vise!
Un clovn marin, ceva mai rar
Primar acasă și-n Madagascar
A bântuit din floare-n flori
Și a roit-o, peste ... multe mări!
Plect-au și albine lucrătoare
Ca rara avis, migratoare,
În Costa Rica pe stamine,
polenizând, fără rușine!
Un geolog, peste stupină
Încă și-acum amar suspină:
Pe mine m-au trădat niște servicii!
Ce le crezusem fără vicii!
Pe tătucul Ilici, zâmbilici,
Din „revoluții” ca pe-aici,
Meșter la vorbe și butoane
Să-l întrebăm! „Ce faci Ioane?”
Altul în stup, cam fără gât,
O beizadea de împrumut,
Dusu-s-a făr` de vreo bravadă...
Noroc bun! Mineriadă...

Unui bucătar, de prin... cetate,
Muncind poemele ratate,
Îi zise unul, cu două fețe:
Fă-te că lucrezi! Băiete!
Cu –atâtea pilde, din prea multe
Câte putu stupul s-asculte,
Cuprins a fost de-o zarvă mare
Și îi pieri miros și gust de floare...
Din larve trântorii de seamă
Puietu-ntreg la miere-și cheamă.
Au dat și lege stupului
Sub semnătura lupului:
Ce e fier vechi, să fie nou!
Directive de la ... b(ir)ou.
Tot ce-i bun să plece-afară!
Pe ales, luat din cămară!
Apoi s-or roii, precum se cade,
Bondari voioși, în țări mai calde
Ca să roadă ce și-au pus
În faguri dulci, către... Apus.
Sărăcit de miere stupul
Zumzăie să-și deie duhul
Dar nu roiește, pe moment,
Vor aurii un Parlament...
Să aibă-n ceară-un monument!
Test/concurs, de istorie, pe Litoral
În slip, cu pix, fără smartphonSă par un demodat, bufon”-,
Mi-am amintit, nu prea ușor
De Dobrotici, de Mircea și Sciția minor,
De drumuri-căi, ba și „districte”

Din vremi cu stăpâniri distincte:
Dinspre persani, romani, turco-tătari,
Chiar argonauții... legendari.
N-am priceput, nu-s încă luminat!
Ce vrut-a cel ce m-a-ntrebat:
Să angajeze-n Tomis, la muzeu?
Pensionarul?, care sunt și eu!
Să spun povești din cărțile impuse,
Ce ne băsnesc câte în vise?
Să cânt – e ordin!- doar învingătorii?
Să fericim toți impostorii/dictatorii?
Nu! Asta n-am s-accept!
Sunt categoric, o spun drept!
Mă mulțumesc c-o „Liră...”, fără zloți,
Să spun povești, doar la nepoți!
În concluzie: „prima impresie contează!”
În orice vreme e la Mare... preț
Cel orientat, descurcăreț.
În imediat (poate on line!) se știe
Aparența-i ce mai vie!
24 iunie, 2021

Cercul, felicită „Junii mălăieni” că au fost ambasadorii Văii
Lotrului, alături de clubul de turism, la Festivalul național „Lira
Litoralului”!

Le oferim darul muntelui și … crinii imperiali, ca semn al încununării lor la
concursul cultural-sportiv la care au fost:

Povestiri din „Alte Timpuri”

Chiar de Ziua Eroilor, am primit în dar o carte frumos scrisă, colorată și
profesionist... comentată de nouă ori: 2 prefețe și 7 postfețe! Urma să se lanseze în
cadrul Simpozionului dedicat lui Tudor Vladimirescu, la Biblioteca Municipală din
Drăgășani, la care nu am prins finalul, dar am promis că o voi citi cu plăcere și îmi
voi spune părerea..., tot în public ( prin Intol Press) și pentru faptul că participasem
la eveniment, ca UZPR-ist.
Cartea „Alte Timpuri (povestiri)”, Editura Hoffman, Caracal, 2021 îl are pe
autorul, Tatian Miuță, travestit Titi, în persoana eroului povestirilor „recidivist”.
Cu puțin timp în urmă ne mărturisea în volumul „Prima Dragoste”, stilul personal
și spațio-temporalitate, rezonând în cortexul lui, amintirea unei vieți cu tumultul
mai tinereții (nota autobiografică fiind evidentă și traseul periplului prin oceanul
trăirii sale, începea în orașul studiilor și se oprea pe plaiurile natale ale Olteniei de

sub munte și evident în școlile cu obligații profesionale (de aici dialogul viu,
sfătoșenia... didactică și concizia dialogurilor comprimate, să încapă în timpul
dintre recreații ?!)
Cartea cea nouă conține 12 povestiri în cuvinte neaoș oltenești, abundând în
perfectul simplu și în cuvintele rare cărora le dă glosarul necesar.Remarcabilă este
asocierea celor 18 „citiri” prin arta plastică, în stilul inconfundabil al artistei
Aurelia Rogojinaru. Chiar acest mod de citire ne ia de mână de pe coperta I,
dându-ne sugestia conținutului și acompaniind fericit titlul. Imaginea invocă,
incontestabil, alte timpuri, iar intrarea între copertele cărții, și numai într-o primă
răsfoire, ne edifică imediat și cu materialul foto, uneori mixaje ale chipului de azi
al autorului cu imaginile din ... alte timpuri (interesantă... inovația!). Cartea are în
întregul ei : două prefețe, povestirile grupate sub titlurile: A fost odată; Drumuri
necunoscute; Palpitații; Suflete pereche. Ca patru ano-timpuri ale vieții, în care
fiecare lună/ poveste și are numele ei (vezi și identificarea simbolică cu cei 12
apostoli!), apoi cele șapte postfețe un amestec de critică a întâmpinării cu bucurie
și constatări specializate ale criticii literare. Finalul cu glosar și... cuprins. Să
remarcăm pe coperte chipurile tuturor „eroilor autori- complici autorului și eroului
cărții/Tatian Miuță, alias Titi.
Mi-a plăcut cartea în întregul ei și mi-a permis și o evaluare a impresiei
personale, când după o recitire așezată voi fi comparat-o cu remarcile specialiștilor
avizați. Pe câțiva dintre cei apropiați îi cunoșteam bine, dar prezența mai multora
din cuprinsul țării, m-a îndemnat la o atentă analiză. Poeți, scriitori, profesori de
limba română, cu doctorate... din: București, Frâncești/Surpatele-Vâlcea,
Gheorghieni, Drăgășani, Târgu Lăpuș, Drobeta Turnu Severin, Constanța,
Timișoara au reflectat din perspectivele lor cartea și pe autor și pe lângă acel
numitor comun consistent, au subliniat într-o notă personală lucruri interesante.
Vom relua aici de la fiecare, tocmai pentru a fi în spirit antonpanesc (autorul fiind
membru al Socieății Culturale „Anton Pann”!), pentru a vă da, tuturor viitorilor
cititori, îndemnul de-a cerceta această carte și pentru autoevaluarea propriei
impresii.
Prefațatorul, Firiță Carp (scriitor, București), ne sugerează prin titlul dat
analizei sale: „Altă viață”, că Tatian Miuță în cele 12 povestiri ne trimite prin
simbolistică la cei 12 apostoli ai...înfumusețării lumii! Poetul George Voica (cu

mare vechime în USR!) își intitulează prefața (să atenționeze asupra perspectivei
din care se pronunță!): „Miracolul satului natal”, subliniind printr-un motou
inspirat („Cultul copilului este semnul marilor civilizații”- Gala Galaction/„Copiii
pe nisip”), în tușa metaforei sale..., raiul în care ne întoarcem în alte vremi, prin
copilul din noi înșine. Definește grădina, identificând-o cu valea Luncavățului, cu
limbajul ei specific, și face „radiografia etnografică” a devenirii
poetului/scriitorului din copilul altor vremuri. Atrage atenția asupra civilizației
pastorale, milenare, ancorată în spațiul ondulatoriu blagian. Petronela Apopei,
poetă și profesor din Gheorgheni, metaforică în prezentare, trăind românismul
strâmtorat al propriei persoane invocă, referențial, niște „avocați” celebrii: Nichita
Stănescu, Octavian Paler, Gala Galaction, Lucian Blaga, pentru a putea întinde
„aripile crescute înăuntru...” ale profesorului și poetului Tatian Miuță, constatând
înălțarea acestuia către suflete și divin. Identifică personalitatea autorului. Îi citește
firea în manifestarea ei „omniscentă și omniprezentă capabilă să construiască măști
auctoriale în lumea de basm vâlceană, a meleagurilor pe care le nemurește cu
măiestrie de artist”. Observă, cu argumente, predilecția către filonul popular al
obârșiei sale de unde își alege personajele. Explicația finală lămurește: „Păstrător
al acestor simboluri eterne poate fi doar fiul pământului, născut în aceste locuri...”,
Poet fiind, și pozator iscusit, Tatian Miuță este omul chemat, înnaripare cu duh să
slujească cele eterne (s.n) . Mihaela Rădulescu, prof. dr. (în filologie!),
președintele în exercițiu al Societății Culturale „Anton Pann”, ne pune-n gardă
asupra procesului creației, cu trimitere la autorul pe care îl cunoaște dincolo de
opera lui. Ne lămurește (cu arta didacticii!) despre:„demersul actului narativ cu...
declanșarea memoriei involuntare”, „reflecția epică”.„Tatian Miuță are la
îndemână amintirile cărora le amplifică spectrul reflectării prin filtrul literaturii”.
„În lumea proiectată (?! Noi credem că ... doar reflectată și sonorizată prin
fidelitatea ecoului s.n!) cititorul ia parte la spectacolul satului de odinioară (de
aceea din... alte timpuri! s.n), un spectacol care oferă specificul Olteniei de sub
munte”. Mai spune Mihaela despre: „densitatea epică”, „arhitectura stilistică”,
„registrul expresiv al textului” cu...„oralitatea pre(a)dominantă”. Concluzia finală
ne impune și nouă păcatul unui citat prea lung: „Fără să știrbească autoritatea
realității procesul ficționalizării presupune și impune la Tatian Miuță,
autoreflexivitate, insinuând astfel un șir de notații (la nivelul simbolurilor
subtextuale) personale. Fără să modifice nimic din realitățile petrecute, eul narator
proiectează în planul interior al epicului simbolic, o evaluare asupra propriului

destin.” Deși spusese totul în cuvintele cheie: „Narațiune și Memorie”, președintele
a vrut să argumenteze, foarte tehnic, didactic, pentru toți proiectanții de texte
literare/cărți, din valul cel mare al mulților veniți și arareori cu... chemare! Valeria
Bilț, poetă, dr. în filologie, din Tg. Lăpuș, își definește întâmpinarea: „Un univers
al tihnei și frumuseții spirituale” și ne încadrează literatura lui Tatian Miuță în
curentele culturale. Spune specialista: „În proza lui Tatian Miuță ne redescoperim
literatura tradițională, într-o epocă a post-modernității și a digitalizării”. „Din
dialog se desprind și reperele temporale, un timp istoric...” (de acord, din
momentul citirii titlului cărții...!s.n). „Tradiționalist prin formare... ține cu strictețe
la linia realismului tradiționalist (...) reușeste să se mențină într-o echidistanță de
trei riscuri majore: idilismul semănătorist, realismul socialist și didacticismul...”
Concluzia: „Povestirile lui Tatian Miuță evocă o lume autentică” o completăm aici
cu simțirea noastră: Noi oltenii, citind cu voce tare, avem cu noi și fremătul special
al sonorizării cuvintelor, ardeiate și repezite cu perfectul simplu și cu parfumul
cuvintelor rare..., iar pozele și desenele, cu portul popular iscă în noi ritmurile și
sărbătorescul grădinilor, ca în duminicile tuturor contemplațiilor... Dan Șalapa,
prof., scriitor, din Draobeta Turnu Severin , ne prezintă un adevărat studiu „Conservarea lumii satului tradițional românesc, o lume în destrămare”- ,
constatând valoarea cărții autorului recenzat și din această perspectivă. O face
propunând o analiză pe text, pe calupuri de citate reprezentative. Ne ia de mână,
foarte didactic, și argumentează prin cuvintele autorului, sugerându-ne o abordare
a textului să ne fie mai pe înțeles. Ne-o spune și explicit: „Ca să înțelegi o astfel de
lume, în rosturile și rostirile ei, îți trebuie o anume instruire, o inițiere...”! Iar
despre importanța mesajului cărții spune:„... conservarea acestei lumi, așa cum a
ales a se face de către autor, prin acest gen literar, presărat cu accente
memorialistice, și cu unele ilustrative, dar bine alese (...) este importantă și din
perspectiva dialogului cu modernul, care, la rândul său, oricât ar fi de inspirat de
alte culturi și de coordonate universale are nevoie de filon național , de referințe
autohtone. (...) Literatura de genul practicat de Tatian Miuță, voit tributară lumii
satului românesc, este (...) importantă...!” (din multe motive... f. Importantă s.n).
Garofița Jianu, poeta din Constanța,
Remarcă: „originalitatea limbajului”, „interpretarea filosofică a existenței în sensul
major al cuvântului”, „redarea artistică a satului oltenesc”. Concluzia ei este fermă:
„Proza lui Miuță are tot ce-i trebuie pentru a plăcea cititorului.” Suntem întru-totul

de acord cu sentințele poetei, inclusiv cu eticheta de „comori epice” pusă
povestirilor, „pe înțelesul tuturor” și cu remarca , privind expresivitatea și talentul
de-a da viață cuvintelor, ale dăruitului nostru autor. Daniel Luca, poet din
Timișoara, își intitulează cronica:„Întoarcerea în satul vâlcean”. „Povești de viață,
povești cu tâlc, povești de dragoste se îmbină într-un tot armonios spre a descrie o
lume a satului așa cum este ea, cu bune și rele, cu suferință și bucurie...” Așa o
spun criticii „de meserie”, așa cred și eu, plăcut impresionat de cele citite, apoi în
consens , cu multe impresii... vă recomand să citiți o carte frumoasă și să vă puneți,
față către față părerile proprii cu cele constatate de criticii, eroi și ei în cartea lui
Tatian Miuță.

Petre Marcu Pandrea-discurs de recepție
Vă propunem aici să-i recunoaștem, peste timp lui Petre Marcu Pandrea,
calitatea de academician al Academiei de sub Pământ, pe care o primise încă din
1949 când era în detenție la penitenciarul de la Ocnele Mari. Vrem mai înainte să
reamintim, într-un context geo-politic anume, cum s-a născut idea proiectului
Academiei (informale) de sub Pământ.
Sunt vremuri în care politica locală, dependentă de geo-politică, damnează
memorii personale, martelează înscrisuri de pe monumentele- ce păreau pentru
veșnicie!-, poruncește noi adevăruri istorice. Se argumentează, în logica lui
Macheavelli (acea cu scopul… care scuză mijloacele!) acțiunile, din perspectiva
corectitudinii politice. Dar la schimbările radicale ale vremurilor- vezi revoluții,
cortine sfâșiate, ziduri dărâmate!-, bunăoară la tranzițiile dinspre dictaturi și lagăre,
către democrațiile cu libertăți autentice, ceea ce fusese interzis ieri este permis
astăzi; ceea ce fusese ascuns poate fi expus în locuri de maximă vizibilitate. Iată că
și la noi, în plin regim republican, putem vorbi liber despre trecutul monarhiei; ne
putem întoarce fără interdicții la Dumnezeul în care am crezut pe ascuns, cu tot
ateismul care promovase Leviathanul; putem concilia știința cu religia. Multe
conflicte sunt înghețate într-o pace…, evident vremelnică.
Este momentul prielnic (și tradiția ne obligă, în legea nescrisă a pământului, să
dăm zilei de ieri, pomenirea necesară de azi, respectând cultul… strămoșilor!) să

ne împlinim datoriile și să scoatem din ascundere ceea ce a devenit posibil, înainte
ca uitarea să îngroape adevărurile atât de necesare viețuirii viitoare. Sunt multe
cele ascunse și atunci trebuie acționat din multe direcții, cu multe forțe conștiente
de misiunea recuperării. Sunt asumate multe acțiuni, oficial, și prin acțiuni private
(considerate de multe ori necanonice!), cum sunt rejudecările unor „procese”,
promovarea unor scuze suspecte, prin judecăți superficiale (v. procesul
comunismului), recunoașterea unor abuzuri (vezi excluderile Academiei și
reprimirile, după schimbarea macazului!), renunțarea la interdicția unor opere și
autori trecuți la index și publicarea lor… după. Să remarcăm aici recuperarea
timidă totuși, a unor autori cunoscuți mai bine, dar ocultarea încă a operelor
multora (anul trecut deplângeam pe Dumitru Drăghicescu). Ceea ce fusese
remarcat internațional nu se putea încă ascunde, cu toate piedicile unor etichetări
ostile: Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Vintilă Horia, Pamfil Șeicaru,
George Uscătescu etc.

În tanziție fiind și acum (ca un deșert al … carantinei!), sub procese guvernate
de „legile schimbării”, rescrierea istoriei în noua paradigmă a adevărului canonic
(să respecte acel determinism al politicii corecte din… Olimpul zilei!) recuperarea
celor ascunse se face lent, în ritmul transformării mentalului societății în
schimbare, al unei generații intoxificată și încredințată cu falsul dumnezeuLeviathan. Este rolul Elitei (chemată prima să se dumirească!) să participle la
reașezarea adevărului nefardat în matca sa cu atâtea meandre.

Ce Elită a fost împrizonată prin temnițele trecutului! La Ocnele Mari chiar s-a
definit această stare: „Academia de sub Pământ!”

Timpul intervenției mele fiind limitat voi aduce argumente pentru
reconsiderarea, azi, a calității de academician al Academiei de sub Pământ, pentru
cel ales în unanimitate de acea elită de la Ocnele Mari, ca Președinte al acestei
simbolice academii informale, în anii detenției sale acolo: 1949, 1950, 1951, 1952.

Din perspectiva celor oficiale/canonice remarcăm următoarele:
-din 2013, post-mortem, Petre Pandrea Marcu este recunoscut membru al
Academiei Române;
- opera sa, lăsată în manuscris și păstrată în arhivele securității, după 1989 este
recuperată de către fiica sa Nadia Marcu Pandrea, și dată… publicului larg!

De ce?, dintre atâtea personalități ilustre care au trecut prin „Academia” de la
Ocnele Mari l-am ales pe Petre Pandrea Marcu?

Chiar elita împrizonată îl va fi considerat un lider, considerându-l „Președinte” la
propunerea lui Mihail Manoilescu!;
A avut legături strânse cu Lucian Blaga și cu Constantin Brâncuși, desemnați în
anii trecuți membrii ai „academiei” noastre informale;
Legăturile speciale cu Oltenia, Vâlcea și cu Râmnicul fiindu-I parte (în care
acționează Cercul de la Râmnic!), după cum urmează:
Fratele său mai mic, medicul militar Gheorghe Marcu, căsătorit cu poeta Laura
Vega Marcu, rezidenți și militanți pe târâmul civic, din Râmnic.
Fiul său, medicul Andrei Pandrea („exilat” în Loviștea, la Boișoara) a adus o
contribuție importantă la cercetarea etnografică și istorică a Loviștei, încununată cu
un doctorat la Sorbona, unde s-a exilat de regimul potrivnic din țară;
Corespondența cu Prof. Dr. doc. Titu Georgescu (cetățeanul de onoare al
Râmnicului!), păstrată de Dna. Dr. în istorie, Ileana Georgescu, membră marcantă
a org. „Seniorii” din Vâlcea.

Aceste afinități speciale au determinat Cercul de la Râmnic: „România- Grădina
Maicii Domnului” să lanseze în spațiul public propunerea!

Rememorăm, chronologic, acțiunile:
12 ianuarie, 2021, Laura Vega Marcu, membră marcantă a Cercului de la
Râmnic, pleacă în eternitate. Pentru publicarea unui necrolog ne documentăm
asupra familiei soțului Gheorghe Marcu și ne atrage atenția Petre Pandrea Marcu,
drept candidat pentru 2021, în Academia de sub Pământ;
8. februarie, 2021, contactăm telephonic și mail: pr. Petre Vețeleanu, pr. Nicolae
State Burluși, Dr. pr. Constantin Mănescu, Dr.Dr. pr. Ioan Dură, prof. Dr. Ileana
Georgescu, prof. Marinela Belu-Capșa (cu rugămintea să ia legătura cu Primăria
Ocnele Mari, prin Aurora Popescu!);
9. febr. 2021, încurajați de poziția favorabilă, pro-Pandrea, începem documentarea;

11. mai. 2021, Finalizăm documentarea și reiterăm întrebarea (pandemia… a mai
relaxat măsurile!), cum să organizăm evenimentul: on line?, eveniment cu
socializare, limitată? ;
18. mai. 2021 În parcul Mircea cel Bătrân, în Consiliul de Conducere al „Seniorii”
prezentăm proiectul… Petre Pandrea. S-a născut idea lansării unui Apel pe
Internet și tatonarea măsurilor de relaxare;
7. iunie. 2021. Am lansat pe INTERNET „apelul” și am primit răspunsuri
favorabile, fără niciun… reproș, refuz, etc.
În rev. FORUM Vâlcean, nr.2 (27) din iunie 2021 (v.p.8) a apărut articolul „De ce
Petre Pandrea?”, ca argumentație publică la propunerea noastră. (vezi
culturaarsmundi.ro!)
Atașăm o biografie sumară a lui Petre Marcu Pandrea (aceasta poate să fie
aprofundată din postările INTERNET!).

În 28 iunie1904, se naște Petre Marcu (Pandrea), la Balș, în familia
moșneanului Tudor, știutor de carte. Studii liceale la liceul militar de la Mânăstirea
Dealul, cu bacalaureat la liceul Carol I, din Craiova. Studii juridice încununate cu
doctorat (București, Heidelberg, Berlin, Munchen, Paris, Roma). Devine o

personalitate cu profil umanist: avocat practicant, publicist, diplomat…, un om de
înaltă cultură. Între 1928-1933, un bun cunoscător al limbii germane fiind, devine
atașat al biroului de presă al legației române la Berlin. Căsătorit fiind cu Eliza
Pătrășcanu (sora politicianului Lucrețiu Pătrășcanu), devine victimă colaterală a
luptei pentru putere (vezi complotul înscenat și arestarea… la pachet cu Lucrețiu,
cumnatul!). Ca deținut politic ni se mărturisește: „Am patru arestări burghezomoșierești pentru P.C.R și șapte arestări P.C.R în epoca 1948-1964” (zece ani, sub
comuniști, până la amnistia generală din 1964!). Manuscrisele recuperate de la
securitate, după 1989, au fost valorificate de fiica sa Nadia Pandrea Marcu și
publicate. Vezi doar titlurile: „Natura puterii în România satelizată la URSS”,
„Helvetizarea României”, în 2001, „Memoriile Mandarinului Valah”în 2000,
„Reeducarea de la Aiud, Jurnal penitenciar 1961-1964” în 2000. (pe internet sunt
consemnate titlurile din interbelic și altele din cele recuperate după 1989!).
Decedează în 8 iulie 1968 (adică azi, 53 de ani!), la București. Ne propunem, in
extensie, în revistele noastre, acreditați fiind UZPR, anul acesta să-i aducem în
prim plan, personalitatea sa remarcabilă, demnă de panteonul sacru al culturii
române. Salutăm actul reparatoriu făcut de Academia Română, în 2013! Vă rugăm
să considerați pledoaria noastră ca un discurs de recepție pentru academicianul
Academiei de sub Pământ: Petre Pandrea Marcu, recuperat azi 8 iulie 2021! Fie-i
cinstirea veșnică!
În numele Cercului de la Râmnic: Mihai Sporiș
Gura lumii...
Gura lumii este slobodă să spună câte toate, uneori cu gura fără ea, și atunci
cerberii, puși să păzească anumite porunci, pot constata păcatele de neiertat al
anumitor guri demult în urmărire. Cum să spui totuși povestea vorbelor adunate de
la lumea tuturor timpurilor și să nu-ți cășuneze, cineva cu sâmbrie, că ai insultat
persoane, mode, demnități, ba chiar și musca pe căciula mai suspușilor? Cum să
dai răspuns întrebării: „ Unde sunt cei care nu mai sunt?”, fără a călca porunca
celor care i-au condamnat public la damnarea memoriei, le-au martelat înscrisurile
de pe monumente, le-au ars, ori interzis cărțile, i-au etichetat „criminali”, dușmani
ai poporului, „bandiți” –chiar dacă poporul în judecata lui simplă îi iubea, îi
iubește, îi pomenește și le mai și știe povestea întreagă? Ei bine! Gura lumii este
slobodă și ea își asumă toate consecințele libertății ei, uneori știind să bată șaua, să
spună în șagă lucruri serioase, să travestească realitatea în povești aparent
fantastice, să se folosească de mijloacele de expresie ale artei.

Nici azi, în democrația noastră clamată, lucrurile nu s-au schimbat. Există
interdicții de tot felul: cenzură, gardă pretoriană, critica aservită puterii, legi
speciale pentru judecăți considerate absolute, condamnări fără termene de
prescriere. Ai toate drepturile, dar cu condiția asumării consecințelor. Politic corect
este un fel de șeful are întotdeauna dreptate și el impune alinierile, conformările ca
pe niște directive venite din Olimp. Dar și azi simțim nevoia, în spiritul credinței
noastre, să ne pomenim strămoșii, să ne amintim trecutul și să dăm răspunsuri
întrebărilor lor, tocmai pentru corecta înțelegere a Căii pe care suntem! Iată
contextul în care vrem să salutăm un eveniment public care are loc anual, pe 8
iulie, la Ocnele Mari.
La Ocnele Mari/Vâlcea erau duși să fie „ocnași” cei certați cu normele vieții
sociale, cei care se opuneau puterii înscăunate în vreme. În vremurile din urmă, la
schimbarea macazului istoriei, aici au fost aduși de regimul comunist impus de
sovietici, sub toate etichetele posibile, exponenții unei elite românești, numită
inspirat: Academia de sub Pământ. Data aleasă pentru organizarea unui eveniment
public, cu toate cele necesare recuperării (parastas, depuneri coroane la
monumentele cu numele recuperate, simpozioane cu lucrări dedicate, lansări de
carte etc.) este 8 iulie pentru că pe 8 iulie 1959 a murit în temnița de la Ocnele
Mari poetul Vasile Militaru și, tot în 8 iulie, 1968 (la 4 ani de la amnistia generală
din 1964!), a murit Petre Marcu Pandrea, cel desemnat, informal, încă în timpul
detenției „Președinte al Academiei de sub Pământ” și recunoscut oficial, postmortem, abia în 2013 ca membru al Academiei Române! Și anul acesta, 2021, la
Ocnele Mari, la data aleasă, ne-am adunat cei ce de mulți ani vrem să dăm răspuns
- într-un civism asumat!- întrebării „Unde sunt cei care nu mai sunt?” La
monumentul cu atâtea nume inscripționate (autor Petre Simion Cichirdan) s-au
depus coroane de flori în prezența oficialităților publice: Consiliu Județean,
Primăria și Consiliul local/Ocnele Mari, Asociația Națională „Cultul Eroilor”,
Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu. S-a oficiat un parastas, s-a
dezvelit un bust, s-au lansat mai multe cărți, s-au făcut importante comunicări
despre ...sistemul concentraționar al închisorilor politice ale comunismului, au fost
evocate figurile unor personalități întemnițate la Ocnele Mari. ( Uite așa am dus
vorba și despre... centenarul P.C.R!)
Dintre toate acestea, am ales aici să vorbesc despre cartea adusă de la Chișinău,
de Maria Șalaru - Președintele în exercițiu al A.O Societatea Culturală „Vasile
Militaru”, din Republica Moldova!- : „Gura Lumii-Fabule”, de Vasile Militaru,
Editura „Lumina Cuvântului”, Chișinău, 2021. Pe linia preocupărilor acestei
asociații culturale de-a-l readuce culturii românilor de pretutindeni pe poet, cartea
aceasta apare prin eforturile proprii (prin schimbările guvernamentale... ceea ce

fusese promis nu a mai fost respectat!), într-un mediu cultural-spiritual mai
amprentat de ororile sistemului comunist. Fabula ca modalitate de-a vorbi liber:
„Încă din vremea robului Esop/A fost folosită cu tâlc și scop/Și întotdeauna -de la
el încoace-/Ea în loc de oameni pune dobitoace!”, ne atenționează în „CuvântÎnainte”, Editura și, inspirat, pe coperta IV, nu faptul recuperării operei autorului,
Vasile Militaru, ales patron al asociației culturale să slujească culturii române și
trezirii dintr-o anume adormire, ci prezentarea acestei selecții din altă perspectivă a
criticii, una neangajată realismului socialist/ateu ne-a stârnit curiozitatea.
Remarcabile sunt atragerile de atenție ale celor ce ne recomandă cartea! Credem că
acestea reușesc să restabilească adevărul despre Opera lui Vasile Militaru și să-l
repună cu toate meritele în panteonul marilor personalități ale culturii române! Să
remarcăm și să recunoaștem aici împărtășirea acestor sentințe, rostite din cel puțin
trei surse:
Editura consemnează: „Fabulele poetului (...) sunt evidențiate prin existența
sacramentală a divinului și o dovadă a recunoașterii unui adevăr ascuns, esența
căruia este exprimată prin circumstanțe ce pot fi aplicate unui destin. Această
capodoperă ne obligă să privim în dedesubturile memoriei ori poate chiar în
subconștient”;
„Este un fel firesc ca repunerea pe scara valorică s-o facă românii din afară
(Nicolae Lupan la Paris, Vasile Levițchi la Cernăuți, Maria Șalaru la Chișinău),
care vibrează cu o sensibilitate lirică fină (...), într-o formulă unică a spiritului
înstrăinat de spațiul mioritic matriceal (în sensul lui Lucian Blaga!)”/ „Versurile
sale au o curgere firească, lină, solemnă, ca a râurilor de câmpie, evocate în
pastorale. și au și o tonalitate tânguitoare, de dor și jale, când dă expresie durerilor
și frământărilor întregului neam românesc, la destinul căruia s-a gândit atunci când
s-a angajat în campania antisovietică”. Este lămuritor aici academicianul Mihai
Cimpoi, când evaluează critic, nu numai fabulele, ci întreaga operă a lui Vasile
Militaru, pătrunsă de fiorul divin. Face în prefața oferită... fabulelor, și un recurs la
sentințele criticilor atei, angajații sistemului, care taxează opera poetului ducându-o
în derizoriu ( G. Călinescu/ despre fabulele triviale!/ E. Lovinescu, vede-n Militaru
un epigon al lui Coșbuc!; Dicționarele oficiale: „autor cu valoare estetică
modestă”);
Maria Șalaru, despre care același academician (Mihai Cimpoi) spune, când
constată eforturile de recuperare ale operei poetului Vasile Militaru, că acestea
sunt: „... pe cont propriu, un necesar gest recuperabil și de recunoștință pentru
susținerea Basarabiei în vremuri de restriște”, spune Maria: „Toate lucrările sale îl
consacră (pe Vasile Militaru s.n) drept un mare scriitor și poet creștin, un moralist
în adevăratul sens al cuvântului. Este, fără îndoială cel mai mare fabulist român al
secolului al XX-lea. Un strălucit urmaș al marilor fabuliști: Esop, La Fontaine,
Grigore Alexandrescu, Alexandru Donici”.

La Ocnele Mari, unde ne-a fost oferită această superbă carte (selecție inspirată,
grafică, coperte, prezentarea etc.), Maria Șalaru ne-a readus în memorie, cum o
face de câțiva ani buni, pe Vasile Militaru, să putem spune cu toată libertatea că
știm unde se află acum cel ascuns de vremurile potrivnice! În conștiința celor ce
i-au cunoscut viața, credința, încă respirație vie! În opera sa, scoasă din
ascundere! Îți mulțumim Marie!, că în Grădina Maicii Domnului și a neamului
românesc, trudești neîncetat.

S-a dezvelit un bust, al lui Vasile Militaru, care își așteaptă un loc în spațiul
public al Ocnelor Mari/În dreapta, în iie, Maria Șalaru!

Pr. Petre Vețeleanu, Alexandru Popescu-Mihăești, Maria Șufană, Ion Soare,
Ion Câlea, Adina Enăchescu, Carmen Farcaș... absenți, prin trecerea la cele
eterne, de la ediția anului 2021 a evenimentelor tradiționale organizate la
Ocnele Mari. (Festivalul „Vasile Militaru” și Academia de sub Pământ!)

Lor, anual, li se dedică la Ocnița, un parastas de pomenire!
Adio... Dragilor!
Azi, 14 iulie 2021, au coborât la mume și sufletele lor s-au dus la Domnul, după
grelele suferințe ale zilelor din urmă, două prietene dragi și un camarad devotat
Cercului: verișoara Elena Bălău (Timișoara), Maria Șufană – forumista
râmniceană, implicată trup și suflet în mișcarea culturală locală și Constantin
Lazăr (Cola!). Regretăm plecarea lor și împărtășim durerea despărțirii a tuturor
celor foarte apropiați. În loc de necrolog, absenți fiind de la evenimentele
despărțirii, le dedicăm cuvintele de mai jos, pe care sigur, în muțenia lor, ni le vor
fi spus:
Din poartă în poartă: o soartă,
Ursită trecere, viața-destin, cu iluzii.
Finalul? Soroc ce nu iartă!
Plecăm la judecată, pentru concluzii!

În noaptea din urmă, o Cale se curmă:
Veni solia chemării la mumă!
Pe poarta intrării, ieși-vom povară
Pe umeri dusă, fiecare-o comoară!
Mulțimea-alai, fremăta-va tăcut,
Ne spune: adio!, c-un ultim sărut.
Iertare vă cerem! și Ție, Doamne! O rugăminte:
Fie-ne Duhul, pomenit înainte!
Trupul, dă-ni-l Doamne Maicii la sân!
Apoi, rugămu-Te Tată ceresc: să fii bun!
Lasă în urma noastră senin,
Celor ce-n urmă ne vin!
Iertare, Iertare Doamne! Amin!

Adio Cola! Cercul îți mulțumește pentru truda ta întru rotirea lui!

Adina Enăchescu a plecat...
Adina Enăchescu a plecat, după ce ne-a îmbrățișat pe fiecare și s-a rugat pentru
noi și pentru întreaga zestre obștească. Să o facem și noi, ca un ecou întârziat la
rugămințile sale insistente și de atâtea ori fără răspuns! În faptul verii toride a
anului 2021, într-o ațipire vremelnică a urgiei pandemice – dar nu din sperietura
vaccinului!- și într-o perioadă cu răbufniri ale stihiilor de tot felul, s-a strecurat –
aproape pe furiș!- spre eternitatea celuilalt tărâm: Adina Enăchescu. Era deasupra
norilor în plină furtună. Atinsese o culme care nu se putea observa de prea jos. În
înaltul poeziei cu orizont planetar, precum vreun poem Tanka, ori vreun comprimat
Haiku, cu sublimări estetice în forme riguroase, Adina Enăchescu își întinse aripele
duhului poetic de la Otăsău până la Muntele Fuji, ba trecuse și oceanul prin
poemele sale, traduse inspirat! Ajunsese o adevărată personificare, prin viața ei, a
unui rodnic amurg sentimental, întru cele ale trăirii lirice, după ce dascălul de
științe exacte isprăvise misiunea catedrei și a început să cultive slovele vibrânde
ale lirei în locul cifrelor cu chimia lor abstractă, distantă și prea hărăzită doar
inițiaților... Adina Enăchescu s-a născut în 25 august, 1933 în Râmnicu Vâlcea. A
debutat la 64 de ani, cu trei cărți deodată, după ce își exersase condeiul în
publicistica locală. Am cunoscut-o prin articolele sale din Jurnalul de Vâlcea și
apoi prin faptul că în 1997, amândoi, debutam pe scena culturii vâlcene cu cărțile
noastre..., începătoare celor ce vor fi urmat apoi în următorii 24 de ani. Membrii
apoi ai acelorași asociații culturale, ori cu misiunea întronării unui spirit civic
înnoit, Adina ne-a devenit un camarad de nădejde (vezi: Societatea Culturală
„Anton Pann” , Cercul de la Râmnic etc.!). Adina a iubit cu pasiune oamenii,
locurile, credința și tradiția românească, valorile neamului. Pentru această dragoste,
identificată rost al propriei existențe, nu a precupețit niciun efort, nicio fărâmă din
agoniseala ei materială, fără să se plângă în fața lipsurilor și dificultăților de tot
felul. A cunoscut și rezistența unei critici, ca o redută în apărarea celor afirmați
deja, care se simțeau asaltați de neaveniții... insuficient pregătiți unui blazon
rezervat și atestat doar de ... cerberii cu state vechi în realismul doctrinar și încă
nutriți din serviciile de propagandă. Recunoașterea noilor veniți – în cazul Adinei,
după pensionare!- pe scena plină după îmbulzeala porților larg deschise, ca într-o
sală cu locurile ocupate deja pe bază de invitație (pentru cei cu, și mai ales, fără
chemare!) s-a făcut cu inevitabilele cârteli, cu întâmpinare rezervată, oricum conta

mai mult opera nemuritorilor... veniți din altă eră a realismului socialist, cultivat și
încă neabolit într-un mediu cultural inerțial și cu mentalitatea departe de-a fi
sincronă vremurilor noi! Sunt pline arhivele cu acele cuvinte, exprimând rezerva,
ori doar o complezență expeditivă. Dar putea, oare? Critica locală? Să o oprească
pe incisiva Adina, să se arate lumii, din ce în ce mai largi, când ea știa să scurteze
distanțele, să găsească interlocutorii, buni sfătuitori, ori editurile disponibile?
Profesori universitari, academicieni prestigioși, reviste cu tiraj și redacții
competente, asociații naționale cu vizibilitate, au dat girul unei personalități
emergente, perseverente și cu o energie care va fi pus în operă atâtea gânduri
izvorâte dintr-o voință fermă și un altruism al dăruirii de sine exemplar. Între ai săi,
cei de acasă, cu scepticismul proverbial, dar din același aluat al „țărânei sfinte al
locului dintâi” și-a primit recunoașterea mai greu, dar rampa de lansare a editurilor:
Societatea Scriitorilor Români, Perpessicius, Amurg Sentimental (București),
Etnograph (Cluj-Napoca), ALMAROM, CONPHYS (Rm. Vâlcea), apoi cultivarea
unor specii literare exotice, traducerile în limbi de circulație, critica literară de
ținută etc. au impus-o pe Adina Enăchescu și a atras atenția și acasă asupra asupra
poetei, din acel matematician, pensionat de vârstă! Simpul fapt al recitării/recitirii
poemelor proprii, cu ocazia evenimentelor publice, descoperea celor prezenți
intensitatea unei trăiri exemplare, contaminante. Mesajele transmise (o estetică a ...
atitudinii, evidentă!), îndelung lucrate, vădeau încărcătura de cunoaștere
multidimensională, iar prin rostirea lor își făceau efectul strigătului care scormonea
adâncul, și ivea înțelesul, prea tăinuit, când asistenței nu i-ai captat atenția. Da!
Adina trăia pentru noi, pentru folosul nostru al tuturor, sentimentele izvorâte din
plinătatea sa cu adâncimi nebănuite și cu extensia planetară a omenescului, fără
bariere culturale. Adina a înțeles timpul, cu felul său proactiv, anticipativ și
importanța angajamentului elitei culturale în transformarea societății, în
sincronizarea necesară mersului lumii din scenă, valorificând și resursele moștenite
din subtilitatea patrimoniului de zestre. A fost permanent disponibilă atâtor asocieri
ivite să înnoiască lumea cu valoarea adăugată a generaților care intră în scenă.
Societatea Culturală „Anton Pann”, Forumul Cultural al Râmnicului, Societatea
Scriitorilor Români, Liga Scriitorilor, Ginte Latină, Cercul de la Râmnic,
Societatea de Haiku, și o mulțime de reviste naționale și internaționale i-au dus
Adinei Enăchescu gânduri și sentimente, să fie leacuri bune, tuturor rezonanțelor
tămăduitoare.

A căutat apropierea de autorii al căror spirit l-a citit în opera lor. Ca
exemplu luăm aici doar „Țărâna sfântă a locului dintâi” , Editura CONPHYS,
Rm. Vâlcea, 1999 (consilier editorial: Ion Soare/coperte :Adrian Șuiu/ referințe
critice conexe: Florin Grigoriu, George Voica, Marin Bulugea, Marcel Crihană,
Dumitru Mitrana, Constantin Dârnescu, Jana Zamfirescu, Alexandru Mircescu,
Teodora Moțet, Ion Roșioru, Emil Vasilescu, Ion Untaru, Vlad Bejan, George
Anca, Constantin Zărnescu, Ion Machidon, Leon Dură). Este remarcabil efortul
de-a fi făcut dintr-o carte un adevărat imn orașului natal: Râmnicu Vâlcea, și
de-a fi oferit atâtea epistole versificate atâtor creatori din toate domenile artei și
din preocupările mediei locale. Acest pomelnic, pe care îl consemnăm aici,
poate fi o mărturie, peste timp, cât a iubit? , și cum? , ce anume a iubit? Adina:
Constantin Mateescu, Doina Migleczi, George Țărnea, Constantin Gibescu,
George Voica, Ion Șt.Lazăr, Corneliu Tamaș, Ion Măldărescu, Gib Mihăescu,
Dinu Săraru, Dragoș Vrânceanu, Petre Tănăsoaica, George Anca, Constantin
Zărnescu, Costea Marinoiu, George Achim, Ion Soare, Leon Dură, Laura Vega
Marcu, Nicolae Mazilu, Mihai Sporiș, Petre Petria, Marian Creangă, Gheorghița
Măleanu, Gheorghe Deaconu, Gelu Stratulat, Daniela Vlădescu, Dalila
Cernătescu, Ecaterina Popa, Janina Bogorodea. Cartea, invocată mai sus, poate
fi considerată program asumat pentru creația Adinei. Este o pledoarie pentru un
anume patriotism, pentru credința stămoșească și pentru cultivarea valorilor
perene de identificare specifică în marea generalitate a omenescului planetar.
Locurile sunt icoanele cele vii, iar oamenii invocați ca spirite nemuritoare
rămân cuvintele nepieritoare din dicționarele/pomelnice care dau socoteală
duratelor iute trecătoare. Imaginați-vă câte a putut consemna poeta, între aceste
doar două coperte, și încercați să evaluați opera ei întreagă, cu o tematică
diversă și în care apare și cu viața ei, ca să dea sama de cele gândite și
consemnate pentru memorie!
Între locurile adăugate Râmnicului consemnăm aici, ca pe niște icoane cu
duhuri proprii: Drăgășani, Horezu, Govora, Băbeni, Călimănești, Cozia, Arnota,
Dintrunlemn, Slătioara, Lăpușata, Păușești-Otăsău, Lăpușata, Pietrari, Perișani.
Remarcăm rugăciunile adresate Lui Dumnezeu pentru: țară, poporul român,
limba română, apoi pentru mame și prunci, pentru râuri, pentru munți... ca o
completare a iubirii sale pentru toți oameni. Cei pomeniți mai sus fiind doar

pentru ruga specială cu pomelnicul mixt, în devălmășia celor plecați și a celor
rămași, cu toții spirite vii!
Datori fiind cu răspunsurile noastre, la atâtea epistole de dragoste (o operă
întreagă își cere mai aplecarea asupra ei!) și atâtea rugăciuni trimise cerului
informal - să ne fie bine!- , dinspre realitatea atâtor icoane, spiritul Adinei
Enăchescu de deasupra țărânei locului dintâi (acum și din urmă!), ne cere mai
departe ecoul! Să o pomenim pe poeta Adina Enăchescu, acest roditor „amurg
sentimental” și să ne rugăm pentru sufletul ei chemat, după 88 de ani, la judecata
supremă! Mulțumim Adina Enăchescu! Cele lăsate slove vor sta cu noi de vorbă,
cât vom mai fi printre „daliile albastre” ale cerului îngăduit nouă, încă pe Calea pe
care, până nu demult, am fost împreună!
iulie, 2021

În 2021, după absența motivată a lui 2020, s-a reluat, mai timid, târgul de Sf. Ilie
de la Titești/Loviște .(foto mai veche!)

Vreme cu ploaie, lume puțină, însă mititeii n-au lipsit!

De ziua...energeticianului!
O strig aici să știe s(T)atul:
În lumea largă nu-i un altulCa Soarele de veghe, din înaltul Să-ți dea lumina, kilowatul!
Te-ai obișnuit, ți se cuvine,
Instantaneu!, cum vrea oricine
De-i noapte, zi: să ai lumină!
Dar de lipsește?: înjuri! bagi vină!
E vechi blestemul(sistemul!) v-o spun eu,
De când jertfit-a fost chiar Prometeu Oamenilor slujitor, să fie bine!OLIMPU-L chinui, fără rușine!
Azi să cinstim eroii și în dar,
De Sfânt Ilie, prooroc ... în calendar,
Să le urăm de bine - nu-i pe bani!Energeticienilor... La mulți ani!
20 iulie, 2021
Gândim global și acționăm local!
Argument pentru… o sărbătoare!
O amenajare hidroenergetică complexă, cum este „Lotru” s-a realizat pe
principiul sustenabilităţii şi ea rămâne în peisajul natural şi socio-economic mai
multe generaţii, cunoscând permanente adaptări, înnoiri ale echipamentelor,
tehnologiilor, uneori a funcţiilor iniţiale. Cadrul natural si infrastructurile durate cu
eforturi în peisaj, se modifică. Materialele îmbătrânesc fizic, echipamentele şi
tehnologiile devin repede depăşite moral, generațiile se schimbă, societatea îşi
modifică legile, uneori paradigmele existenţiale.

Schimbările devin evidente când au loc în perioade foarte scurte. Amenajarea
„Lotru”, cu larga ei desfasurare pe întreaga Vale a Lotrului, a cunoscut
transformări tehnologice importante şi noi provocări manageriale într-un câmp
cauzal schimbat radical:
- Revoluţia din 1989 a schimbat sistemul politic, iar economia a trecut de la
planificarea rigidă, socialistă, la sistemul concurenţial al economiei de piaţă,
capitaliste, la o nouă fundamentare a proprietăţii, la un nou cadru legislativ;
- Schimbarea generală în lumea largă, atinsă de informatizare, a impus
tehnologic, reproiectări, conversii din analogic în digital şi schimbarea
radicală a instalaţiilor de monitorizare, protecţii, comandă şi control cu o
creştere calitativă şi cantitativă a eficienţei acestora;
- Problema globală a mediului înconjurător a determinat conformarea rapidă
la reglementările în domeniu pentru o amenajare realizată în alte condiţii
impuse, mai puţin restrictive;
- Deschiderea pieţei de energie, cu reglementări noi, a impus tehnologii
adecvate şi noi abordări manageriale;
- Crizele politice, cu decont în economie, produc efecte perverse prin
intervenţia interesului imediat, în dauna celui pe termen mediu și lung, dar
și inevitabilele schimbări de strategie, management aservit, stres asupra
resursei umane, dereglări a scării valorilor etc.
Evenimentul nostru este prilejuit de o zi anume a calendarului: Ziua
Energeticianului! - care ne impune privirea asupra starii de fapt! O zi de
sărbătoare, a contemplației și a bilanțului, ne-o dorim acum, dintr-o necesitate:
o atragere de atentie, o actualizare a strategiilor si planurilor de actiune
viitoare, poate a hotărârii impunerii unor noi aplicaţii tehnologice, noi
demersuri legislative, noi reglementări, specifice perioadelor de tranziţie (cu o
mare flexibliltate și adaptabilitate!). Dorim să se armonizeze relaţia om-mediu,
prin cunoaştere în timp real, şi procesarea cu maximă eficienţă a unei resurse
primare, regenerabile, cu funcţii multiple şi posibil de menţinut generaţiilor
viitoare : apa potabilă şi energia curată, stocabilă în mari acumulări - realizate

deja, cu costurile de mediu asumate! convenite.

un mediu conform cu cerinţele

Efectele benefice ale aplicării unor noi idei, solutii, pe termen mediu si
lung, se pot apoi evidenția, iar costurile necesare se vor reduce semnificativ.
V-am chemat alături, dragi invitați, aici, la Malaia - un epicentru
remarcabil al energeticii românești!- la o întâlnire informală: să dăm cinstirea,
anuală, energeticienilor; să remarcăm starea de fapt a punerii în operă a
Potențialului Văii Lotrului (sub toate aspectele: oameni, energie, turism, apă,
aer, pădure etc.) și apoi să identificăm împreună idei pentru valorificarea
optimă, în perspectiva rezolvării problemelor globale și a imediatului local . Am
ales acest format al organizării: public-privat, pentru a sublinia necesitatea
reunirii tuturor energiilor și voințelor, în acțiunile viitoare. Între organizatori
remarcați prezența unei asociații civice mature (CTEM Lotru-36 de ani de
existență!), dar și a uneia foarte tânără: „Descoperă Voineasa”. Remarcați
prezența unor parteneri media : INTOL PRESS (cu tradiție în presa culturală
tipărită și on line – din cadrul UZPR!), dar și Revista „Valea Lotrului”, doar
de anul acesta în peisajul media (tot în cadrul UZPR!). Vrem să dăm semnalul
unei continuități între generații: pentru transferul cunoașterii unora și adaptării
celorlalți, la noile cerințe aduse de societatea cunoașterii cu tehnologiile ei întro dinamică amețitoare. Iată de ce vom prezenta: o expoziție și câteva proiecții
de filme din arhive, pentru a scruta trecutul; secvențe ale etapei unei
retehnologizări, apoi la o masă rotundă, să stăm față în față, instituții și asociații
civice, specialiști în varii domenii, presă; să facem o sincronizare a gândurilor
noastre, să găsim un numitor comun soluților viitoare (strategii, planuri de
acțiune, proiecte, etc.).
În buna tradiție creștină - aceea de-a ne cinsti înaintașii!-, Parohia Malaia a
oficiat în această dimineață (ora 8.00) un parastas de cinstire a tuturor
energeticienilor Văii Lotrului, identificați din marele anonim în care s-au topit:
proiectanți, constructori, executanți de utilaje, deservenți direcți ai marii
Amenajări Hidroenergetice „Lotru” etc. Am semnificat necesitatea acestei
pomeniri, ca pe o datorie ce trebuie să ne-o asumăm anual.

La finalul schimbului colocvial de idei de la masa rotundă, presa prezentă
(mulțumim Televiziunii VTV, care face înregistrarea video a dezbaterii noastre
!), după concluzile finale, stăm la dispoziția presei, pentru eventualele întrebări
suplimentare (pot să adreseze întrebări, să vină cu argumente și în cadrul mesei
rotunde!). În finalul programului de sub genericul: „Potențialul Văii Lotrului”
vom vizita Pensiunea „Roberto” , pentru a vedea, în fapt, un proiect turistic, de
succes, în valorificarea potențialului turistic al Văii Lotrului.
Dragi invitați vă mulțumim că sunteți alături de noi! Vă rugăm, din
perspectiva unui respect reciproc, să ne încadrăm în programul tipărit, pe care îl
aveți la dispoziție, pentru a da semnalul că între vorbe și fapte nu trebuie să ne
scape clipa lucrătoare. Încă o dată, mulțumiri tuturor!
Dr. ing. Mihai Sporis /Mălaia, 24 Iulie, 2021... ora 10.00

Obsevație: Evenimentul s-a desfășurat conform programului! A fost onorat de
Prefectul Județului Vâlcea și de Consiliul Județean, alături de Primăria Voineasa.
Gazde primitoare ne-au fost: Biserica Malaia, Primăria și Consiliul Local Malaia
(primar, viceprimar, consilieri locali), Școala Generală Malaia și Pensiunea
„Roberto”. Din parte societății civile și în nume personal, au fost membrii ai ONGurilor co-organizatoare, presa acreditată UZPR, VTV-ul vâlcean, specialiști
angajați ai Hidroelectrica (veniți în nume personal!), conducători de obști de
moșneni, posesori de pensiuni turistice, specialiști cu expertiză în dezvoltare
locală, juridică etc. Regretăm absența unor factori interesați, deși programarea
evenimentului avusese în vedere tocmai faptul de-a nu încurca în niciun fel agenda
de lucru a instituților și fusese aleasă ziua de sâmbătă, 24 iulie (în locul zilei de 20
iulie/ în calendar Ziua Energeticianului!). Credem că atât de trâmbițatul parteneriat
public-privat, invocatul principiu al subsidiarității, trebuie să se scuture de prea
ficțiune, iar faptul de-a fi partener, să scape de stigmatul culturii de prea
porunceală ierarhică. Eticheta de stat polițienesc trebuie să dispară și să-i ia locul
cel al dialogului de pe poziții, de față-n față și cu toată înțelegerea celuilalt. La
Malaia dialogul a fost foarte sincer, iar reprezentanții tuturor instituților prezente
au probat statutul omului nou, plin de empatie și în spiritul legilor care guvernează
prin spirit , nu prin litera, prea expeditivă. Avem nădejdea că ideile și bunele

intenții pot găsi drumul spre decantări prielnice, lămuriri, strategii, planuri de
acțiune, proiecte! /ora 17.00

Proiecție cu lansare…idei, expoziție, masă rotundă, conferință de presă,
organizate la Școala Gimnazială Mălaia, în 24.iulie, 2021

Spre neuitarea veacurilor că Valea Lotrului este gazda unei minuni tehnice:
Amenajarea Hidroenergetică „Lotru”, în slujba neamului românesc!

Anual, pr. Dumitru Bălașa își primește omagierea și Te Deumul. Anul acesta a
fost onorat cu un simpozion național, la Mănăstirea Antim, de la Troianul
Râmnicului! (aici foto 1997!).

A pecat în lumea drepților Prof. Dr. Gheorghe Ploaie - om de știință, pedagog
strălucit, membru activ al Cercului, fondator de organizații civice; un om
dedicat vieții, în toate ale ei: natură, societate! Îți mulțumim, Prietene, pentru
averea de bine, pe care ne-ai lăsat-o!
Omul și... muntele
- in memoriam* Gheorghe Ploaie!Ne propunem aici să facem o remarcă anume, privind această legătură inefabilă
dintre om și munte, împrumutând inspiratul nume dat unui simpozion internațional
și ocazionat de Voineasa : „Omul și Muntele”. Sufletul acestui eveniment de înaltă
ținută științifică a fost profesorul Gheorghe Ploaie, un împătimit în dragostea lui
pentru profesia aleasă și pe cale de consecință pentru cei cărora trebuia să le
sădească cunoaștere și un anume fel de-a fi. Persoanele despre care vom aminti aici
au ieșit dintr-o anumită generalitate – aceea a unei iubiri la prima vedere pentru
munte!-, pentru că legătura specială cu muntele s-a impus și dintr-o necesitate
practică, invocam mai sus meseria aleasă.

Lucrarea noastră (albumul propus de „Clubul Lotru”!) și-a ales nume de
oameni care au trăit o perioadă anume pe Valea Lotrului, la Voineasa și care în
stagiul lor lotrean au avut calitatea de... „coloniști” adică de veniți („venetici”)
între statornicii locului demult munteni până în măduva oaselor lor și cu muntele
așa de impregnat că nici nu-i mai observau măreția. În altă perspectivă se poate
observa cum o invazie copleșitoare a noilor veniți - șantieriștii marelui șantier
hidroenergetic al Amenajării „Lotru”!- a determinat o schimbare radicală a
peisajului, a ocupaților tradiționale, a produs un alt fel de-a trăii vremea, mai în
ritmul unui înconjurător larg de dincolo de strâmtoarea unei Văi, cândva virgine.
Ne gândim la controversata venire romană în Dacia (la cei care nu vor să
observe puterea civilizatoare a Romei din perioada colonizării ei asupra spațiului
carpato-danubian!), la cum au construit colonizatorii-cuceritori: drumuri, castre,
exploatări miniere, orașe-colonii cu tot confortul necesar, ba chiar și temple. Apoi
că la plecarea lor... militară au lăsat urme solide în peisaj, ba chiar și îndeletniciri
noi, fără a mai vorbi despre un spirit nemuritor (zice-se că acesta este veșnic!), ce
să mai vorbim de amprenta genetică a celor impregnate prin dragostea omenească
fără opreliști. Au adus cu ei coloniștii tot ceea ce le cerea modul lor de viață.
Să observăm la persoanele studiului nostru de caz, coloniști cu toții, că au venit
în...Dacia lotreană și s-au însoțit cu lotrence/lotreni de pe Valea Lotrului. O
statistică poate ușor pune în evidență și că la retragerea... aureliană a șantierului
sângele coloniștilor va fi rămas în atâția urmași cu bunicii materni lotreni. Pentru
familiile coloniștilor venite în întregul lor din altă parte, vom observa că locul
natalității urmașilor este lotrean... cu consemnări în regulă, ce să mai vorbim de
educația școlară... Câteva nume susțin afirmația: Gheorghe Ploaie, Mihai Sporiș,
Gheorghe Brănescu, Oprescu Nicolae, Manea Simion, Vasile Gheorghe, Carabet
Cristina, Canciu Gheorghe, Jeni Cosac, Florea Florinel, Levandis Gheorghe...
Să dăm Cezarului ce este al lui și să recunoaștem totuși generalitatea! Oamenii
muntelui cei mai statornici în istorie sunt păstorii. Cei dedați transhumanței sunt
doar în aparență sezonieri în pendularea lor, ritmând anotimpurile. Vechimea lor
este atestată de stână, de cuvintele (zice-se dacice...- vezi I.I. Rusu!) încă vii în
limba nemuritoare. Pastoralul Văii Lotrului la fel ca de pe toți munții lumii își are,
totuși, portul propriu și folclorul său ungurenesc comun Mărginimii Sibiului,
Olteniei de sub munte, Văii Jiului. Traiul între munții cu ierni aspre a adaptat

oamenii la o viață cu o ștință a viețuirii bine însușită și un fel de-a fi prevăzător
pentru cele ce urmează, cu o mare rezistență la schimbare în ceea ce înseamnă
înnoirea abruptă, uneori o îndărătnicie evidentă. Cum să renunți la habitatul tău,
pentru rosturi publice, fără să-l aperi uneori cu haiducia... Lotrului?
În acest mediu vremea a adus coloniștii să schimbe rosturile așezate. La început
vor fi venit cei ce vor fi vrut lemnul pădurilor seculare și tăierile acestora se vor fi
făcut din ce în ce mai rapid, după cum tehnologia avansa : plutărit, transport cu
mocănița pe căile de fier înguste, auto-cu mașini performante. Se va fi instituit în
viața oamenilor generalitatea forestierilor, de tot felul : păzitorii-pădurari și
tăietorii copacilor cu noi reguli instituite și cu schimbarea proprietății: dinspre
moșnenii devălmași, către statul unora (că al tuturor nu poate fi, în mod real,
niciodată!). Iată un prim val de coloniști și odată cu ei... vânătorii speciali care vor
duce vorba despre locuri și oameni: Mihail Sadoveanu, Ionel Pop, Paul Decei,
Munteanu Murgoci, Emm. de Martonne, Dorin Pavel și mulți alții, cu diferite
căutări. Cei care vor fi găsit firicelele de aur în ape vor fi adus rudarii să dea
numele Rudăresei, Rudarului și vor fi întemeiat coloniile să-l adune pentru cei ce iau adus. Tehnologiile avansate vor fi deschis minele de la Valea lui Stan, și pe cea
de Mică, de la Cataracte. Au rămas câteva nume de locuri, dar și urmașii
coloniștilor rudari (mineri!), păstrându-și tușa inconfundabilă a vorbelor, ba chiar
și anumite priceperi în lucrul cu lemnul. Despre pescuitul lipanului, lostriței,
păstrăvului, ori vânătoarea unor trofee de cerb, urs, capră neagră se dusese vestea!
Hrisoavele vorbeau despre obligația locuitorilor să dea lăcașelor mânăstirești cotă
parte din cele pescuite, vânate.
Marea colonizare a început după ce s-a observat că Râul Lotru are potențialul
hidroenergetic cel mai mare între râurile interioare ale României. Moda amenajării
în scop energetic al apelor țării demarase din nevoia de electricitate a modernității.
Bicaz, Argeș... Dorin Pavel observase, prin anii 30, potențialul Lotrului, apoi
geologi, topometriști, cartografi, hidrologi, meteorologi au... vânat parametrii
caracteristici și au început să dea de lucru proiectanților. Când s-a declanșat...
marele război al convertirii spațiului în amenajare hidroenergetică, în 1966, totul
era pregătit. S-a început cu drumurile de acces pe care au venit... coloniștii și pe
care au adus mașinile de luptă și nu vorbim de o figură de stil. În propaganda
vremii, vorbindu-se despre eroismul clasei muncitoare (bancul cu... clasa
conducătoare al propagandei vremii!), se spunea că aceasta se luptă cu natura să-i

smulgă prin forță, în folosul oamenilor, avuțiile; că omul supune natura! (stupidă
naivitate aceasta contrapunere împotriva firii! Un fel de negare atee a ceea ce ne-a
întemeiat și ne este model de perfecțiune!). O luptă a fost, dar nu cu Natura, chiar
dacă în sânul ei încăpător, ci cu mentalitate umană, firească în obișnuința ei și cu
forța unei tradiții conservatoare excepționale, venind din primitivitatea ancestrală –
aici fără sensul peiorativ, adică în dreptul dintru început al primului venit! – că tot
am discutat despre pastoralul... spațiului mioritic, aici cu vechime incontestabilă.
Acestei lupte pentru energia apelor i s-au alocat resurse imense. Oamenii aduși
pe acest front, numiții coloniști, au fost ca un mare anonim, dar între ei s-au
numărat câțiva pe care locurile i-au reținut prin ceea ce au reprezentat într-un
eroism particularizant și nu neapărat legat de scopul descălecatului lor pe Valea
Lotrului. Toate eforturile țării se concentraseră să scoată din piatră seacă energie
pentru ca economia să duduie..., dar pentru acest lucru, colateral, trebuiau
dezvoltate cele indispensabile. Armata cea mare – zeci de mii de oameni!- avea
nevoie de case, școli, dispensare și mijloace de recreere pentru refacerea
capacităților vitale... Nu vom vorbi mai jos de coloniștii care au venit, au învins și
apoi au plecat spunând cu mândrie : și eu am fost la Lotru! Sunt câteva mii care au
trecut prin Lotru și acesta le-a marcat tot restul vieții prin măreția Minunii, la care
au contribuit și cu efortul lor creator. Vom reține doar câteva nume din încă
membrii activi și/sau simpatizanți ai Clubului de Turism Ecologic Montan „Lotru”
Voineasa, pentru a autentifica de ce sunt Oameni ai Muntelui, deveniți printr-o
anume ascensiune hărăzită de soartă!
Școala, una depășindu-și condiția de școală generală pentru copiii satului
Voineasa, va deveni liceu cu profil dedicat vieții șantierului. Își va fi extins
programul și cu seralul necesar să cuprindă pe toți doritorii. Un corp didactic
format din mulți profesori tineri și entuziaști va fi urmat valul coloniștilor. Peste
vreme numele lor este reținut cu respectul cuvenit unei misiuni împlinite exemplar.
În profilul ales de noi pentru această recuperare, de om al muntelui, fixat în
conștiința locului Gheorghe Ploaie ne poate fi un model.
Contribuția profesorului Gheorghe Ploaie la crearea unui profil anume de om
al muntelui, pentru Valea Lotrului... și nu numai, este majoră. Profesorul de
biologie a instruit generații de elevi și în același timp s-a perfecționat continuu. A
îmbinat cunoașterea teoretică cu cercetarea din teren, apoi a dus în dezbaterea la

cel mai înalt nivel constatările proprii, în simpozioanele internaționale, dar și în
referatele de specialitate cerute de acreditarea doctorală. Urmele trecerii sale cu
folos prin marele laborator al naturii, prin sala de clasă, prin cărțile și lucrările
editate și date în folos public, sunt impregnate de o personalitate puternică.
Personal l-am însoțit pe crestele munților, să le pot descifra acestora tainele pentru
menirea hidroenergetică, căreia îi devenisem slujitor. Cu elevii săi l-am observat
colindând laboratorul, imensul imperiu al naturii, pentru a-l descifra cu toate
simțurile de dincolo de buchiseala teoretică. Emulația creată în cercetarea
științifică –vezi organizarea simpozioanelor internaționale „Omul și Muntele”!-,
activismul în promovarea spiritului ecologiei moderne, inițiativele în domeniul
reglementărilor specifice (vezi arile protejate, parcurile naturale etc.), îndrumarea
organizațiilor nonguvernamentale, managementul de vârf în domeniul scolii îl
arată pe Profesor Dr. Gheorghe Ploaie ca pe un OM-Munte! Vom adăuga aici
câteva fotografii adunate cu ochii și mintea sa și date unor mângâieri speciale,
uneori aducerilor aminte celor ce vor fi trecut cândva prin timpul și locul trăirii
plenare al celui hărăzit să facă din studierea vieții o adevărată religie.

Scriam rândurile de mai sus în toamna lui 2020, una cuprinsă de pandemie, într-o
carte-album, în care prietenul Gheorghe Ploaie îmi fusese... complice, prin arhiva
sa foto cu amprentarea cartografică a detaliilor unui relief mângâiat de tălpile sale
neostoite. Prin 2019 participam împreună la un eveniment organizat la Voineasa
(localitatea îi va fi recunoscut calitatea de... cetățean de onoare!), de tinerii
organizației civice „Descoperă Voineasa” care au pus împreună : o expoziție

recuperatoare a istoriei marelui șantier al Lotrului, o proiecție de filme - cu o
anume tematică!- și lansarea unei cărți a profesorului, atât de iubit aici: Gheorghe
Ploaie. I-am transmis cartea-album, distanțați la ordin fiind de nenorocitul Covid
19!- prin intremedierea unui prieten comun: Gheorghe Pantelimon, dar nu am
primit niciun ecou. Facebookul, telefonul, mailurile, active până nu demult,
amuțiseră toate! Ceva se întâmplase cu OMUL, dobru-omul, ivit pe la Dobriceni,
atât de devotat naturii și societății! Acest OM bun, model al iubirii de oameni, nu
putea să refuze răspunsul la salutul prietenesc! Mi-a trecut atunci prin minte că s-a
pusnicit, cum fac toți înțelepții când societatea este surdă și absurdă la toate
zbaterile lor. Nu putea să fie aici un abandon ca o ceartă cu lumea. Trebuie să fie
altceva, mi-am spus! Am privit în jur și am observat o migrație de-o densitate
neobișnuită, dintre oamenii remarcabili, a celor plecați- sigur spre Rai!-, cu toții
fiind exponenții unei elite. M-am cutremurat în fața acestei stări de fapt și mi s-a
năzărit că Cel de sus îi adună la El pe cei buni cu adevărat să nu-i smintească o
altfel de pandemie, a prea mediocrității. Involuntar mi-a venit în față un pomelnic
al celor săvârșiți: Adrian Șuiu, Viorel Popescu, Ion Soare, Viorica Hanaru,
Ioan Funariu, Paul Angelescu, George Anca, Ștefan Stăiculescu, Cornel Rusu,
Emil Istocescu, Laura Vega, Adina Enăchescu, Ionică Comșa, Ilie Manta,
Mircea Lăzureanu, Mircea Pavlovschi, Constantin Mengher, Carmen Farcaș,
Alexandru Popescu Mihăești, Maria Șufană, Petre Vețeleanu, Constantin
Lazăr, Mihai Rogojinaru și... câți alții, dintre cei foarte apropiați, dar fără
notorietatea celor pomeniți aici. Tocmai când mă frământa întrebarea plecării lor
grăbite, într-o carte am găsit o explicație: „în Rai sunt primiți numai oamenii care
în viața lor au cules cunoaștere și la sorocul plecării, în veșnicia marelui anonim,
acesteia i-au dobândit înțelesul!” M-am gândit imediat la prietenul Gheorghe
Ploaie și mi s-a năzărit că s-a pustnicit în Raiul pământean, cu trupul încă în
posesie. Ieri on line, nu știu de unde, mi-a sosit vestea că Raiul s-a deschis pentru
demult doveditul înțelept: Gheorghe Ploaie ! Îți mulțumesc Gigi/Gelu, că m-ai
onorat cu prietenia ta și ne-am fost alături pe o Cale, cu creste și cu o vale, din care
amândoi ne-am împărtășit. Duhul tău rămână cu noi, să-ți pomenim numele și să ți
împlinim nefăcutele lăsate-n povețe!
Robești, 9 august, 2021

Mihai Rogojinarul, voluntarul exemplar... s-a dat cu totul Muntelui. Adio
Prietene!

Timpul macină, cerul își scutură stelele, iar oamenii se duc, se duc...

„Recuperatorul”... M. Mihai Croitorescu
„Recuperatorul” ? O carte primită în dar de curând, de la autorul ei, tânărul
ofițer (conform fotografiei de pe coperta IV!) Marius Mihai Croitorescu. A apărut
în 2021 la Editura Antim Ivireanul , din Râmnicu Vâlcea. Coperta I ne dă sugestia
conținutului. Grafica ne arată la Buenos Aires, iar o firmă cu înscrisul spaniol:
Cereza Valles, ne vorbește și de eroina cu același nume pozându-ne sveltă și
ademenitoare, precum însăși frumoasa Argentina, pământ nou ce trebuie neapărat
cucerit ca destinație turistică. Citatul copertei IV ne invită la o poveste de dragoste,
argumentând telegrafic farmecul indus de arta narativă a trupului feminin prin
faptul că fluența explicită nu împiedică ordinea implicită, după cum se
mărturisește autorul, el însuși eroul principal al unei cărți, cu aparența unui roman
polițist.
Fiecare cititor găsește ceea ce îi lipsește, din ceea ce era interesat, în căutarea
lui. Auzisem, citisem, văzusem multe despre Argentina, dar erau încă multe de
cunoscut și aveau nevoie de un ghid care să-mi spună din foarte multele neștiute,
lucruri importante și pentru mine. Mărturisesc cu onestitate că suprasaturat de

ficțiunile cărților polițiste, cele din filmele cu James Bond, ori ale celebrului Roger
Moore (alias ... Sfântul /Simon Templar ), m-a interesat în mică măsură misiunea
Căpitanului Mihai, dar am urmărit o posibilă parodiere a temei, observând că nici
autorul nu pune preț pe conținutul ei, lăsând-o secretului inițial. Adică CIP...cirip!,
cu niciun CIP și mucles total! Așa am înțeles și de ce nenea Barbu, a editat cartea,
unde multe alte cărți despre lumea largă văzuseră lumina tiparului.
Mi-am pus problema, după citire și răscitire să găsesc o referință în cultura
română pentru cartea lui Marius. Fiind vorba de o vânătoare de trădători, prin
marea junglă omenească, mi-am amintit de Odobescu, care și el scrisese un Fals
tratat de...vânătoare și m-am gândit să deconspir cele citite prin „Fals tratat de
spionaj”. Un Făt Frumos, cel mai frumos și devreme acasă, - ca un Don Juan, poate
Rodolf Valentino, că despre Robocapi, Terminatori ș.a., se umpluse lumea cea atât
de dornică de aventură!-, se potrivea specific românesc, cărții noastre. Luat de
minte și de numele autorului și erou principal aici, în spiritul parodiei m-am gândit
la o posibilă inspirație din „Croitorașul cel viteaz...” cu ai lui „șapte dintr-o
lovitură!”, în cazul nostru cartea mărturisea de lovirea a de două ori mai mulți.
Apoi se asuma, românește, o personalizare prin cuvintele cheie: căpitan și Mihai,
cu trimitere la un arhanghel al dreptății. Ce erou de epopee națională Mihai! și ce
Arhanghel cu sabia dreptății în mână!, în cazul nostru cu tot armamentul din
dotarea modernă, inclusiv cu inteligența și antrenamentul, fără de care... munca nuși culege roadele. Ideea căpitanului...de plai, aici un play-boy plecat în lumea
mare, este că aici se luptă cu legiunile de demoni și nu cere nimic pentru el. În
numele dreptății își asumă bărbăția. El recuperează ceea ce este al lumii, în
anasmblul ei (cu toate continentele!), fiind cetățean al planetei și arhanghel
atotbiruitor, trimis al cerului cu dreptatea consacrată de porunca înaltului
(teleconferințele planetare cu dumnezeul ascuns, căruia în toate religile pământului
nu i se cunoaște numele adevărat, se poartă înaintea acțiunii pământene!)
Autorul intră în povestea, cu aproape 300 de pagini și își asumă spusele,
semnând aproape fiecare pagină..., explicit, cu căpitan Marius Croitorescu.
Înțelegem de aici că Mihai era conținut, sub acoperire, de... cuvântul căpitan.
(fotografia de pe copertă ni-l arată pe autorul cărții... locotenent!). Ca să poți fi
eficient într-o lume hipertehnologizată, asistată de informatizare, trebuie să
acționezi cu precizia robotului, dotat cu o fabuloasă memorie (i-a trebuit ceva timp
să memoreze 400 de pagini și imaginile colaboratorilor!), dar pentru a rămâne om

trebuie să trăiește în morala omenească și ... în softul naturii în care ai fost zidit,
adică în legea iubirii de toate felurile. Fără o cunoașterea dobândită prin asiduă
cercetare și bucuria naturală pe care ai câștigat-o când ai descoperit înțelesurile
lucrurilor, faptelor nu te poți acomoda societății cunoașterii și nu poți trăii cultura
și spiritualitatea care înnobilează omenescul. Reținem aici povața altui Mihai, de
acum peste patru veacuri, Michel de Montaigne (vezi Eseuri!), de-a călători, de-a
înțelege diversitatea și de-a da credit rațiunii supreme! Autorul nostru înțelege că
recompensa tuturor recuperărilor trebuie să se îndrepte către instituțile culturale,
care țin, prin slujirea lor permanentă: cumpătul, măsura, bunul gust și frumusețea
lumii. Această dimensiune a tânărului autor, vădită prin lecturarea cărții, ni-l
recomandă ca pe un ghid de nădejde, pe alte meleaguri ale lumii.
În lumea cuprinsă de globalizare (suntem după 1993, anul de început al
recuperării - într-o lună, zi, oră, minut, precis consemnate!-, care constituie
pretextul cărții!), se trăiește întregul pe care trebuie să-l pricepi, să-l experimentezi
pentru a-i supraviețui. Acțiunea de… recuperare - în discuție-, vine după
încercările, multe la număr, nereușite. Ca într-o construcție cu două planuri
simultane, fără altă ordonare a materialului în capitole anunțate de o punere-n
temă, vreo postfațare, vreun cuprins, ce se desfășoară pe repede înainte (să folosim
și noi un clișeu media la modă, pentru cei în crizele de timp, dictate de intersecția
intereselor!), cadrul de desfășurare al acțiunii, adică decorul este doar în aparență
secundar. Tema de basm, apriori constatată, ne lasă să înțelegem hapyendul
acțiunii care este acreditată cu 5% șanse de reușită. Recuperarea, în mod voit, cu
obiectivul neclar precizat, își face bilanțul prin ceea ce a transmis cititorului,
noutate adăugată. Ne repetăm aici spunând că nu vânătoarea de răufăcători,
secerați prin judecata de sus, prin „spada” arhanghelului, ne putea rămâne un ceva
care merita adăugat, ci acel decor ca un ghid turistic despre spiritul Argentinei,
garnisit cu atâtea referințe inspirate din cărțile studiate pentru noi și aduse în
povestea vie și de un dinamism cu o viteză care nu te lasă să privești într-altă
direcție.
Recuperatorul… recuperează, nu pentru sine, ci pentru noi cititorii cărții sale.
Ne dăruiește un adevărat ghid turistic al Argentinei, într-o formă de perzentare care
poate atrage așteptări diverse. Nu așa procedează un anume marketing pentru
atragerea clientelei, forțându-i, în spiritul modei, gustul? Noutatea, exoticul,
spiritul de aventură, taina, căutare răspunsului la întrebări sunt tot atâtea provocări

care te pot lua de mână! Exterior, ca o marcă de identificare, cartea spune adevărul:
vorbește de Argentina și aerul bun al capitalei sale, despre faptul că Cer(v)eza, ca o
personificare a maternității, poate a femeii dintr-un tangou... dansat ca joc al
iubirii, nu poate fi despărțită de pământul cel nou al lumii noi. Da, Argentina,
oamenii ei, din diversitatea unei lumi întregi, trebuie cunoscuți, la ei acasă, iubiți și
povestiți lumii întregi, și evident a noastră a tuturor de pe planeta albastră și cu
sclipirile de argint ale unui pământ, recuperat pentru noi printr-o carte ca un
basm... frumos!
29. august, 2021, ora 16.13

Malaia în sărbătoare
În perioada 4-5 septembrie 2021, Consiliul local și Primăria Malaia au
programat evenimentul, devenit tradițional : „Zilele comunei Malaia”. În
programul anunțat din vreme și făcut cunoscut prin toate mijloacele se vădea
chipul unei sărbători pentru toate vârstele și pentru toate gusturile, în moda
înstăpânită de vremea din urmă, cu privirea în imediat și pentru imaginea de bine a
locului, ca o stimă de sine pentru vecinătățile unei lumi, în cuprinderea ei globală.
Am fost acolo, mi-a plăcut, dar mi-am pus o întrebare, evident nu doar despre
conținutul acestui eveniment - majoritatea evenimentelor publice din perspectiva
secularizării timpului, cu abolirea sacralității și vânătoarea de imagine cu orice
preț, au dat fața sărbătorilor de azi din calendarului laic!-: ce este o sărbătoare? și
care ar fi menirea ei?
O sărbătoare este eticheta unei zile, mai altfel, o coloratură a timpului oprit
pentru contemplație și îmbunarea firii, prin toate mijloacele și posibilitățile

disponibile. Se cunoaște rostul unei Dumineci în rânduiala unei săptămâni dedicată
muncii. Atunci se face un bilanț, se constată dacă lucrarea a fost bună și apoi se
pun noi temeiuri pentru noul început. Se aduc mulțumiri spiritului creator, proactiv
și cu voință ferm angajată, pusă în slujba vieții tuturor. Totul este cuprins într-o
cutumă a sacralității demult asumată, ritual, în credința comunității cu nădejdea
întreagă, mărturisită de-o fire care trăiește obștesc, de-a împreună.Oameni diferiți,
locuri diferite, trăitori ai diversității se adună împreună și scot din imensa
diversitate ceea ce-i poate unii, făcându-i mai puternici, cu altă încredințare în
caznele ce-i așteaptă. Deși topit fiecare în marele întreg obștesc: Omul, Localitatea
– purtătoare de nume!- chiar vremea... se personalizează și dau seama fiecare de
contribuția personală în marea lucrare, ca marcă a unicității.
Nume, prenume, loc al ivirii, biografie, istorie a locului (vezi Monografie!), își
lasă scris, uneori în oralitatea tradiției ca un crainic permanent al Marelui Anonim,
faptele judecății prezentului. În cazul repaosului săptămânal, etichetat de laicatul
materialist ca week-end, organizatorul a fost fața Demiurgului, din compunerea
tuturor zeităților supreme care au dat crezurile specifice, atâtor religii. În ceea ce
privește o localitate, că despre sărbătoarea ei vrem să vorbim, sărbătoarea laică
(pentru că despre serbarea dedicată sfântului patron al localității, adică hram, se
ocupă Parohia locală, respectând credința locului!) cade în organizarea autorității
de putere locală, ca o responsabilă a exercitării acesteia. Cum puterea îndrituită își
trage toată energia, din voința imediată a unui electorat permanent schimbător,
puterea înscăunată trebuie să rezoneze cu acesta și își va colora programul ,
inevitabil, să personalizeze voința momentului, deși schimbarea de macaz a
culorilor zilelor și anotimpurilor este și ea inevitabilă. Iată de ce un plan pentru
imediat nu poate rămâne valabil în perspectiva iute schimbătoare. Atunci trebuie
găsită o formulă invariantă, care nu se decolorază, adică ceva care place tuturor,
adică acel numitor comun, purtător de unitate!
Sunt situații când dezbinarea politică sparge unitatea socială a comunității și
chipul sărbătorii unei comunități poate arăta împărțit, inducând în rândul
oamenilor, alegători onești, ideea neînțelegerii chiar în rândul celor ce îi conduc, ca
într-un întreg frânt sau cu tensiunea unor fisuri potențiale.
Pornim de la aceste generalități să reflectăm ceea ce am văzut și trăit în legătură
cu Zilele comunei Malaia, observând „Programul” și evenimentele prilejuite. Dar

nu o vom face înainte de-a spune lumii întregi câteva lucruri despre această
localitate, unică în felul ei, iar pentru autorul acestei mărturisiri, una specială, de
suflet!

Malaia, frumoasa localitate vâlceană, cu satele ei componente: Malaia, Ciunget,
Săliște, dar și cu extensiile locuibile pe văile ei frumoase ale Lotrului și Latoriței,
are amprenta inconfundabilă, în peisajul hidroenergeticii românești, ca epicentru
național (4 baraje, 3 hidrocentrale, între care 2 subterane) cea mai mare pondere
(peste 1miliard de kwh, anual și multiple servicii pentru funcționarea în siguranță a
Sistemului Energetic Național!). Este una dintre unitățile administrative ,
(comună/UAT) cu cea mai mare întindere în geografia României. Își are urmele
locuirii pe Valea Lotrului, din cele mai vechi timpuri și mențiunea legendelor cu
taina lor omenească. Documentele târzii, adăugate cercetărilor specializate ale
arheologiei au închegat o scriptură proprie celor ce vor să afle istoria locului. Să
remarcăm aici doar lucrarea monografică, apărută în 2010, dăruită localității la
împlinirea a 495 de ani de la atestarea documentară, de către fiul satului, preotul
cercetător neobosit, Nicolae Moga :„Odă Comunei Malaia-495 de ani, de atestare a
locurilor natale”. Să reținem dedicația autorului, ca o perenă declarație de dragoste,
potrivită oricărei sărbători a localității: „Dedic această carte memoriei Comunei
Malaia, de ieri, de azi și de mâine și tuturor celor care au trăit aici și au iubit
această așezare!”
După scriere unei Monografii istoria localității nu se termină. Fiecare nou
eveniment poate adăuga file noi prin valoarea pe care o adaugă, de viață trăită cu
folos, pe care localitatea trebuie să o memoreze, să le fie zestre urmașilor. Iată un
motiv în plus să facem niște constatări în legătură cu evenimentul anului 2021,
dedicat Malaiei.
Într-un obicei instituit de prea laicitatea realismului-socialist (cel cu Cântarea
Patriei și... a politicului, într-un amestec al patriei - care trebuie cu adevărat
cântată, slăvită!- și politrucii de serviciu adulați, evident...nemuritori!.), care nega
credința creștină într-un divorț total de cele sfinte, în spațile publice nu mai aveau
loc, cu fastul cuvenit, nedeile, rugile, hramurile, procesiunile religiase, ci
proliferaseră demonstrațile cu pancarte și chermezele. Localitățile, de 23 august, 1

Mai, organizau sărbătorile, cu rol propagandistic (cum să nu sărbătorim ziua când
„frații” sovietici ne-au băgat în lagărul... fără Dumnezeu? Ori ziua unei înrobiri sub
falasa etichetă a „clasei muncitoare”?) și atunci chermeza: cu mici, bere, bâlciuri
de tot felul, era în toi.
La schimbarea de macaz din 89, vremurile, trenurile și-au schimbat mersul,
călătorii și parțial obiceiurile... Tranziția, ca o transbordare prin mijloacele de
transport, este înceată. Mai avem șine și trenuri vechi și chiar dacă parte din
călători s-au înnoit cu o generație anumite lucruri se moștenesc: necesar în cele
bune, dar păguboase rău, în adaptarea noului mers! Referitor la evenimentele
noastre trebuie să fim cu o anumită înțelegere. Sugerăm celor ce organizează
evenimente de socializare comunitară a întregii localități, cu eticheta de sărbătoare
a localității să se situeze în prezent și să-și proiecteze mesajul către ținta de atins,
nu nepărat ziua imediat următoare, poziționându-se și în curentul purtător al lumii
întregi, fără a nega ceea ce sunt! O zi specială pentru căutarea de sine va trebui să
reflecte starea momentului, în conotarea ei multiplă. În asaltul globalismului cu
uriașa lui centrifugă risipitoare (să numărăm mălăienii... diasporeni acum, pe tot
globul!), fixarea în conțtiința locului ar trebui trebui să releve argumentele
incontestabile, care personalizează localitatea pentru că acestea, fixate în bagajul
tuturor de cunoaștere, dau conștiința apartenenței. Aceste ancore, precum miticul
Anteu, pot da înrădăcinarea de acasă în cortexul risipit departe de locul natal, dar
fixat și pe cartea de identitate. Multe se pot întâmpla, pe neobservate, luați de
fluviul cel mare purtător, dar în barcă fiind cârmaci, există posibilitatea
particularizării drumului!
Evenimentele de la Malaia au avut din toate acestea, inclusiv amprenta
vremii… cu digitalizare. Comunicare on line se observa la orice tânăr cu
smartphone în mână și cu privirile cenzurate de-o ferestruică de ecran. Fumul,
amirosind a pastramă și mititei la frigare, larma veselă la izvorul nesecat cu bere
rece, atestau chermeza cu fundalul sonor al folclorului într-o concurență a
difuzoarelor, fiecare pe limba lui, cu gălăgia veselă și cristalină a copiilor.
Caruselul cu mașinuțe, toboganul gonflabil, dughenele bâlciurilor de oriunde,
asistau inerțial gusturile demult dresate și definiția veche a sărbătorii. O scenă
amenajată pe terenul de sport cu nocturnă, sonoriza modern, cu energia electrică
din microfoane și în vocile oamenilor, creațiile realismului socialist de ieri (vezi
creația travestită folk, ori lirica poetică... post-modernă, apoi chiar și o parte din

folclor s-a odorizat în vreme!). Dar am văzut acolo – mărturisesc aici că îmi
dorisem mult să văd!- tineri în costume populare, cum erau cele expuse în
expoziția cu păpuși a Valentinei Nucă/Beleț ; vocile acordate (vocal și instumental
– vezi saxofonul lui Paul Udeci!) ungurenește, repertoriului specific pastoral local,
care dincolo de vorbe, rezonau ecoul plaiurilor coborâtoare din munții
înconjurători în acest veritabil și neasemuit de frumos amfiteatru natural. Să
remarcăm aici, pentru fila nescrisă încă a Monografiei, de ziua localității, că acest
loc de adunare publică își datorează azi existența înțelepciunii deciziei autorității
locale și rezistenței, împotriva avalnșei revendicărilor postdecembriste, a unui
primar emblematic Mircea Fleacă, (Terenul inițial fusese o deponie terasată din
pietrișul luat din albia Lotrului, în timpul amenajării hidrocentralei Malaia/
utilitatea publică națională aducea și o oportunitate pentru comunitatea locală, pe
care acesta a valorificat-o !). Chipuri de oameni, de pe toată Valea Lotrului, ori
veniți special de departe, deși ascunși după măștile impuse de nesuferita pandemie
și disciplina asumată în respectarea regulilor, se arătau bucuroase, semn al plăcerii
de-a trăi alături de mălăieni, sărbătoarea. Prezența a câteva sute de autoturisme,
câte permitea parcarea lor ocazională, ne spunea că localitatea și oamenii ei era
iubită, nu numai de Cerul care oferise o vreme de... praznic împărătesc. Deși cu
acreditarea UZPR-ului, ca trimis Intol Press, am venit aici tot, dintr-o dragoste
(iată că o mărturisesc!) pentru acest loc special. Nu pot uita că pentru, și pe aceste
locuri voi fi trudit o viață hidroenergeticii, cu numitul„ Lotru” - centru de
greutate!; că aici mi-am împerecheat destinul, prin cununiile necesare; că pe
terenul acesta, acum înierbat, alături de regretatul Ilie Manta („organul”) vom fi
adunat junii mălăieni să arate prin 1985... „Energia Malaia”.
Ca reporter despre cele cotidiene, pentru o posibilă sugestie viitoarelor
organizări, ne permitem aici câteva întrebări!
1. Dacă am întâlnit la evenimentele anunțate prin program: Primarul,
Viceprimarul, consilierii tuturor culorilor politice locale, de ce programul
anunțat nu avea consemnată și acținea din 4 sept.2021, de la crucea lui
Vintilă Brătianu?, de pe teritoriul comunei, acest mare om de stat al
României, fiind un reper major de personalizare al ansamblului localității.
Manifestarea în sine, o atestă fotografiile!- deși asumată de culoarea politică
liberală, arată de față și primăria social-democrată, adică apelul la unitate era
evident! Credem că semnalul unității, eliberat de toate prejudecățile ori
orgoliilor partizane, trebuie dat din toate direcțiile, prin toate mijloacele;

2. Ne-am întrebat: De ce au lipsit de la serbare ,Junii mălăieni”? Acești tineri
frumoși și talentați, adeveriți ca ambasadori, în amintirea „Ciobănașului”
(fostul ansamblu al Căminului Cultural, un actor în vreme pentru tezaurul
folcloric național, remarcat de ... Marioara Murărescu și salvat prin arhivele
TVR-ului!), că tradiția locală este pe mâini bune. Ei chiar duseseră vestea,
cu luni în urmă la „Lira Litoralului” unde vor fi fost laureați, că Valea
Lotrului are în tânăra generație o nădejde a dăinurii tradiției sale. Să
invocăm aici armonia instituților locale din localitatea Galicea, la un
eveniment similar (vezi 8 sept.2021 !) unde instituțiile publice (aici școala...
cu elevii, biblioteca..., alături de biserică, sub îndrumarea puterii locale au
fost solidare la un eveniment ... pentru localitate/ vom posta pe f/b, grup
Malaia... afișul evenimentului și îndemnul... preluării celor ce se pot adapta
specific!).
Nu dorim să minimalizăm, cumva, marile eforturi ale Consiliului Local și
ale Primăriei Malaia, în organizarea unui eveniment reușit, în nota celor
obișnuite anterior. Anul acesta, cu condiții sanitare restrictive, a pus multe
îngrădiri și interdicții. În ciuda acestora mulțimea prezentă, tânjind după un
eveniment special cu lume multă (anul 2020, serbarea fiind interzisă de
...Pandemie!), a onorat exemplar sărbătoarea care a răspuns multor așteptări, cu
toată diversitatea gusturilor, dedate celor ... moderne. Artiștii amatori de acasă,
invitații, consacrați ai „Rapsodiei Vâlcene ” (împreună cu directorul, în
exercițiu, al...conservării tradiției folclorice județene: fiul satului, Alin
Pavelescu!), folkiști și poeți din țară, alături de o mobilizare a servicilor publice
exemplară, atestă un imens efort logistic și totala implicare organizatorică.
Credem... și mărturisim cu onestitate, că de ziua ei, Malaia, s-a îmbrăcat
frumos și a privit spre sine, atât cât i s-a permis. Va trebui și în viitor să-și prezinte
realizările, temeiurile de identificare, istoria, personalitățile, dar și permanentele
aspirații, dând semnalul către lumea largă (unde are acum atâți ambasadori
informali!) că aici acasă, sunt oameni de nădejde, frumoși, care din iubirea lor
permanentă țin chipul frumos al baștinii să se oglindească... on line, și pentru cei
de departe, cu dorul la ei. La mulți ani, Malaia!

Crucea lui Vintilă Brătianu/Malaia-Vâlcea

Jos „Masca”!
Pare o poruncă a momentului, pentru amatorii de scenarii, adică pentru cei
cuprinși de o scenarită anume, acum când o pandemie ne impune măsura
preventivă a purtării măștii! Vă punem aici în gardă că este vorba de… aproape
altceva, dacă nu ar exista și un punct de intersecție cu anumite scenarii.
În 2021 a apărut la Sebeș, editura Emma Books, cartea cu incitantul titlu: Jos
„Masca de Fier”. Autorul semnează: Prof. Costel Neacșu. De la prima citire, una la
repezeală (să nu folosim formula suprauzitată… pe repede înainte!), m-am dumirit
că și acest Prof. s-ar putea să se fi costumat în profet, că prea ne oferă sentințe
despre viitor, ca un apologet al unei Apocalipse iminente, chiar dacă scriptura care
consacrase diagnoza evenghelistului poate fi asumată în alte chei. Dar profesorul
care se recomandă este parcă în slujba tuturor servicilor secrete ale lumii cu acces
la taine care nu fac obiectul cercetării dascălilor, cei cu altă misie. Invocarea
mediei, ca sursă de informare, nu este în măsură să ne convingă, cu atât mai mult
cu cât se remarcă o poziționare partizană. De aici, până la a observa acoperirea
indicată, ca mărturisire onestă, este o cale lungă! Dar iată-ne și pe noi trăgând
concluzii, înainte de-a da masca jos de pe cartea în discuție.
O carte cu coperte maro, ne dă sugestia conținutului. Coperta I ne sugerează
prin cei 20 de cavaleri (toți cu masca de fier, a detaliului atașat mai jos!), așezați pe
conturul planetar al mesei, pe zeii ascunși ai puterii globale, care fac și desfac
destinul omenirii! Că nu este vorba despre pandemia datorată lui… Covid 19, este
clar. Mascații își ascund identitatea vorbitoare a … ochilor, singurii… mascați!
Pagina de gardă ne spune ceva despre …Slava Sfintei Treimi, iar chipul
Ieromonahului Serafim Rose ne edifică asupra războiului interior al creștinilor și ei
în redute geopolitice. Partizanatul ortodoxismului pur, de sorginte pravoslavnică,
dinspre Roma a treia, sputnikă și ura viscerală față de ecumenismul împăcării
propriu unității neamurilor într-o Europă unită, apoi chiar respingerea
universalismului papal, ne edifică asupra celui de sub masca profu-lui și posibil
asupra celor ce-l țin legat cu sforile, să ne vândă prorocirile, ca unor îndobitociți,
care cred în Dumnezeu fără să cerceteze și care nu observă
răspândacul/propagandist… numai de bine, desigur!

Citirea… cuprinsului, lămurește imediat asupra conținutului înveninat și pretins
inspirit din sfânta scriptură, pe care o ia, în mod abuziv, argument unor
demonstrații, cu concluzii apriorii. Cartea ca un tipărit… ordin de luptă, are două
capitole, pe care le numește: Operațiunea „Lupta anti corupție” și Operațiunea
„Coronavirus”. Interiorul cărții paginate uită apoi să le menționeze explicit.
Introducerea/Cuvânt introductiv are și ea tâlcul ei, de parcă autorul…PROF, ar fi
însuși: Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, în Anul Domnului 2021, după cum o
semnează. O nouă mască… așadar, poate o travestire a proorocului Costel sub
masca celui ridicat la cer și atot văzător. Aici chiar că s-ar putea să avem o
problemă medicală, când uităm cine mai suntem. Poate ne înșelăm atunci când
vedem roboții programați, executând programul instalat în ei, să profeseze…
scenariile și să-I considerăm bine intenționați. De la Machiavelli încoace, mai ales,
în Politicile de orice fel, „scopul scuză mijloacele!”
Autorul este un Gică contra! Este împotriva vremii pe care o trăim și pe care o
consideră a Anihristului, cu toate slugile sale. Apoi ne identifică școlărește (aici se
vădește profesorul de școală primară/că doar suntem primate!) , într-un adevărat
dicționar explicativ, toate relele lumii: „lagărul UE”, „Colonia militaristă
România”, „Administrația Prezidențială”, „SUA, jos mâinile (și) de pe România”
(toate acestea parcă au fost dictate de la Kremlin, pentru care Gorbaciov ar fi fost
un globalist evreu-sovietic! Vezi. p.13.). Dincolo de poziționarea în cele ale
globalismului, cu tehnologia de vârf asociată (digitalizare) cartea aceasta cultivă ,
prin exclusivismul ei, dezbinarea națională. Este explicit împotriva celorlalte
crezuri (vezi: Numai Ortodoxia salvează România!), este toxic antisemită,
antimasonică. Este împotriva instituirlor democratice ale Statului Român:
Președinte, Guvern, Parlament, Justiție, Presă, SRI, DNA. Judecă persoane,
tocmai el , om al Lui Dumnezeu, declarat fiind, intrând cu picioarele sale de dascăl
în viața personală a unor persoane, chiar dacă cu notorietate publică! Să fi uitat,
unde se află scaunul de judecată? (chiar dacă se dă un… intermediar, extrem de
documentat, cu ce drept dă sentințe? și… per contrario, de ce se opune celor ce
ascultă, pentru a judeca, în drept fiind, pe cei care greșesc?)
Este o carte pe care nu o recomand citirii, pentru că dacă nu ai mințile la tine,
adică nu ești bine informat, poți cădea ușor în plasa păsărarului, tocmit probabil să
vă confiște duhul, spre binele comanditarilor din… cerurile cărora li se închină. În
încheiere vă amintesc predicția scripturii (pe care nu vreau s-o abuzez în vreun

fel!) că la vremea de apoi se vor naște Profeți/Prooroci mincinoși! Iar autorului,
care și-a făcut doar misiunea, îi spunem aici că i-am citit cartea oferită în dar și nea impresionat volumul de date/informații și scenariul după care au fost folosite.
Sentințele formulate și aruncate prin ricoșeu în față, ca și când toate sursele ar fi
credibile, uneori depersonalizate prin revelația scripturii care n-are nevoie de
creditare a surselor, au șansa să prindă la cei săraci cu… duhul! În ce ne privește
credem că cel mai bine a fost ales titlul! Adică „Jos Masca!” în cazul de față a
hârtiei scrise, ca orice evanghelist…, a celor de CER revelate!

La Seminarul Sf. Nicolae, din Râmnic, de zilele Sf. Antim Ivireanul

Bibliteca Județeană își omagiază patornul, cu ocazia zilelor „Antim Ivireanul”

La Mânăstirea Ostrov-Călimănești l-am cinstit pe Sf. Neagoe Basarab!

Lângă Biserica de cinci ori centenară, în Ostrov s-a ridicat una nouă… cu
pictura interioară… în șantier.

Simpozionul național, dedicat anual Sf. Neagoe Basarab, la M-rea Ostrov

La Mânăstirea Boia/Loviște, cu hramul: Acoperământul Maicii Domnului

Poeme supărate... rău de tot!
Așa ar fi numit poetul Adrian Păunescu poemele din cartea lui Marius Ianuș:
Sonata lui Madoff și alte poeme incorecte politic, primită de noi, la redacția
revistei Cultura Vâlceană. Privind coperțile, cu grafica semnată Joe Le Corbeau subtitlul cu atenționarea... incorectitudinii politice, sugestia privind deconspirarea
lui Elie Wiesel (vezi notele de subsol, p.13, la poemul Sonata lui Madoff!);
însemnele cu steua lui David marcată, cu simbolul dolarului; cartea purtând titlul
Talmud și cu însemnul coronavirusului pe ea!- ai două posibilități: să nu o deschizi
sau să te întrebi cum și de ce a fost editată/tipărită? ce mesaj scris are? și cui este
adresată? Apoi de ce ne-a fost trimisă la redacția revistei noastre? Știa, oare?,
autorul? că noi ceea la ce primim, citim îi și dăm un semnal public, asupra acestei
apariții?
Autorul ne trimite de la Brașov cartea ivită la Garofina, 2021 (nu știm dacă...
editură, dar ISBN-ul confirmă înregistrarea publică!) cu o dedicație: „Revistei
Cultura Vâlceană, acest teatru de marionete al inimii mele- ss olograf”. Iată-ne
obligați să procedăm, așa cum procedăm de obicei, să stăm de vorbă cu cele scrise
de autor și să dăm răspunsul revistei, că ei i s-a transmis cartea.
Am citit-o, recitit-o, răscitit-o și am descifrat multe dintre supărările poetului, ba
am găsit și posibila explicație de ce ne-a fost trimisă cartea nouă, după ce cu un an

în urmă poemul (prezent în cuprinsul cărții): „O undă de fascism” cu adresa„criticilor mei”. Nota de la p.42 face precizarea : Poemul a fost trimis spre
publicare revistei România Literară la data de 10 iulie 2020, pe mai multe adrese
email. Și nu a apărut, firește, în această publicație. Credem că autorul va fi aflat,
cumva, că în Vâlcea se face și presă culturală echidistantă politic și aceasta face
corp separat culturii angajate, de porunceală, cu mâna întinsă la bugetul
comanditarului! Faptul că în sarcina acelorași oameni, prin voluntariat asumat,
mediul cultural vâlcean are la dispoziție: revista de atitudine Forum , revista
Povestea Vorbei 21,- care a salvat de la derapaj Povestea Vorbei, odată cu
deraierea Societății Culturale Anton Pann de la actul de creație neangajat!; revista
Cultura Vâlceană , cu porțile deschise tuturor celor ce își asumă opinia, oricât de
incomodă ar fi, de oriunde ar veni (vezi articole cu autori din toată lumea!); că un
Cerc de la Râmnic își editează anual, spre informarea publică, Buletinul „România
Grădina Maicii Domnului”, va fi ajuns departe. Apoi arhivele, în care se pot
consulta ... la distanță (on line!) se pot găsi pe http://www.culturaarsmundi.ro,
unde toate revistele ultimilor 15 ani, arată tematica de atitudine, militantă , pentru
libertatea de expresie, pentru dezvelirea adevărului incomod (Dezveliți tot
adevărul! Spune imnul eroilor!). Poetul, angajat soldat creștin, de pe vremea când
Dumnezeu, era în proiecția profeților vechii scripturi, mai apoi în realitatea cristică
la nașterea Imperiului Roman, își va fi însușit povața lui Pavel, din Romani, 13
(cartea lui Marius Ianuș abundă în trimiteri la Biblie!/vezi și Apocalipsa 13!), cum
că toate împărățiile sunt de la Dumnezeu și lor trebuie să le dăm ascultare!
Creștinul sincer, după cum respiră toate poemele, crede și nu cercetează, este frate
cu toți aceeia care împărtășesc aceeași credință. Știe că unitatea, care dă puterea,
nu este diversitatea care denunță morala, abandonarea persoanei cu crezul ei
îndumnezeit, nu este subminare a ... sagradei familia, nu este un Babel gata să se
surpe de prea greutatea... păcatelor (ca abateri de la cele rânduite în împărăția lui
Dumnezeu!). De ce își asumă incorectitudinea politică? Iată-ne avocat, dar în
curtea Lui Dumnezeu, pentru că despre uzurparea Lui a fost vorba, când au năvălit
hoardele lui leviathan, adică Satana în persoană! Da! Pentru creștini împărățiile
sunt de la Dumnezeu în regula lor morală, nu de la Satana! și nici de la postSatana tranziției către Babelul globalist, prea albastru! De aici protestul față de
pseudo-împărățiile care l-au uzurpat pe Dumnezeu, încă de pe vremea ducerii Lui
prin Siberia. Până la Dumnezeu te mănâncă sfinții! Cum să vorbești pe șleau
crezul tău, când –spuneam și noi undeva!- garda pretoriană, în toate uniformele,

plătită din utilitatea publică, execută comanda Olimpului. (Facem trimitere la
instanța precreștină, că prin acea antichitate, un Argus, cu milioane de ochi, pusese
și el cipuri pe tot ce mișca pe pământ!) . Identifică fără vreo spaimă instituțiile,
acei sfinți, intermediari lui pseudo-dumnezeul puterilor locului și momentului:
Uniunea Scriitorilor din România, Institutul Cultural Român, cu toate
instrumentele și arginții la îndemână. Dincolo de persoanele juridice, cele fizice, cu
păcatele lor omenești sunt chemate la o judecată a cărei sentință o va da mai încolo
tot Dumnezeu, când o restaurație va fi iminentă. Dumnezeu acum fiind uzurpat,
creștinul sincer, cu modelul atâtor martiri (inclusiv cei duși la ocne, canal, precum
blamații legionari/ cu această etichetă fiind dăscălimea și preoțimea românească
aproape în totalitatea ei; partizanii din munți, vânați ca bandiți ai poporului că se
opuneau internaționalismului roșu!) nu se mai teme de nimeni, temându-se doar de
Dumnezeu! Este liber să își asume lupta, cum nu o fac cei care, erijându-se acum
în elită a duhului conducător, ascultă de uzurpatorul... anticrist.
Este plină lumea de zvonuri, de scenarii, de judecăți de valoare, lansate
contradictoriu pe atâtea canale de televiziune, puse-n virtualul cu o războire de-o
virulență și o agresivitate pentru creierul omenesc, nemaiîntâlnite în istoria
omenirii. Informația, pe piața imediatului, iese din potențialitatea ei și pune-n
mișcare războaiele între taberele nevăzute, iar oamenii , puținii oameni în noul
Olimp pun subtile cătușe spiritului liber, prin false canoane și dregătorii roboți.
Totul holistic...: precum în cer așa și pe pământ. Explicit: autorul nostru identifică
probleme istorice vag clarificate; se revoltă pentru deturnarea sensurilor unor
cuvinte; reinterpretarea unor evenimente istorice, impunerea unor sentințe, privind
vinovății iluzorii ale neamului românesc. Chestiunile vechi, ca niște probleme
înghețate, scot capul și își cer clarificările! Nu suntem în era cunoașterii?
Chestiunea evreiască, una globală și doar particular românească, netranșată
în vreun fel, în planurile multiple ale complexității ei, suscită mereu, scenarii,
fantezii, cabale (cu sensul peiorativ al dezinformării!). Poziționarea în raport cu
această problemă sensibilă, să dea bine... politicii corecte, într-o discriminare prea
pozitivă și în defavoarea identității proprii, poate leza un om liber, creștin autentic,
cum este Marius Ianuș. Exemplul cu conferința/ sindrofia de la ICR, descrisă în
pățania versificată „Ce n-o văzut Parisu`” este aici un studiu de caz! Acolo la ICR,
poetul nostrum, incorect politic, iscă întrebarea: „Ce legătură îi între evreii din
Benin și Institutul Cultural Român?” La care Manolescu (președintele Uniunii

Sriitorilor din România!), după ce toată asistența, struțească a încremenit (
caracterizarea poetului! /vezi „…toți au încremenit/și s-or uitat în jur, după
vardiști. Iar Manolescu mi-o scrâșnit:/„Ești un nazist!”/Dar eu am continuat:/„Anu`
trecut, acest institut idiot/ a făcut cincizeci de sindrofii/despre ai lui Iuda din
Iscariot!/și mai puțin de treizeci/despre evenimente românești…/Bă, da` pot să vă
întreb/de-ai cui sunteți?!” p.18
Lentoarea clarificărilor, în istoria românească recentă, ne este o evidență.
Tranziția, ca o revenire în matca românească, bine trasată în interbelicul tuturor
consolidărilor naționale, ca apoi să contăm ca noi înșine în concertul omenesc
planetar, este întârziată de mentalul retrogradat în ateismul unui realism revolut.
Nu în acest realism s-a născut, din porunceală politică, Uniunea Scriitorilor? Nu
actualii stăpâni ai puterilor se arată lipsiți de voința clarificărilor, privind
evenimentele din 1989?, ale mineriadelor? A istoriei scrise strâmb? Etichetele și
campania agresivă, manipulatoare, vinde acum marfa... puterii! Poetul nostru, pe
un teren minat – de care nu se teme!- folosește cuvintele căzute demult în dizgrație,
pune anatema pe persoanele publice pe care le găsește în tabăra adversă a unui
front, niciodată cu pace: lupta pentru adevărul omenește posibil. Multele din
constatările poetului au fost exprimate și de noi cu multe prilejuri, în spațiul public.
Spuneam bunăoară: „ Că are , că nu are rost/se scrie azi și mult și prost!”, spune
autorul în „Cineva care să zboare”, p.64 :„poeții ar fi putut să fie cei mai buni
aviatori.../dar s-or stricat înșirând cuvinte fără minte!” . În legătură cu Uniunea
Scriitorilor din România am avut câțiva vâlceni care și-au primit propria
experiență : după ce și-au înaintat dosarele de intrare în rândurile ei, la insistențele
unor oameni importanți, cu recomandările solide ale unor membrii vechi precum:
Alexandru Mircescu, Ion Soare, Felix Sima, Doru Moțoc! S-au deplasat la filiala
de la Craiova a USR-ului cu dosarele, după spusa „filialei”:„beton”!, dar fără
armătura care convinge... sfinții , aceștia nu au pus-o în operă! Oamenii noștri au
fost puși pe drumuri degeaba și nu au primit nici măcar răspunsul legal niciodată
și ăsta ar fi fost conform legii?! Mai apoi, despre Manolescu, doar o vorbă de bine!
Era ambasador la UNESCO, la Paris, când s-a ratat intrarea pe listă a Ansamblului
Monumental „Calea Eroilor”, de la Târgu Jiu. Iar despre critica literară promovată
să spunem aici că, precum multe sentințe ale pseudo-justiției sunt marfă pe tarabă!
Valoarea lucrărilor depinde de notorietatea persoanei, de forța atragerii atenției și
... darea de mână, mascate toate după necesara și blânda întâmpinare (adică, per

contrario, toți veniții sunt bineveniții noștri, că numărul cotizanților contează!) .
Aici războiul, soldatului care nu poate și nici nu vrea să tacă! (precum Marinela
Capșa, poeta din Râmnic, care nici ea nu vrea să tacă! și... bine mai scrie! Vezi
„Mă doare gura dacă tac”, Ed. Inspirescu, Satu Mare, 2018!) este la baionetă.
Marius Ianuș găsește frecventabilă poezia lui Radu Gyr, dar eticheta de legionar ar
damna până și creația poetică a acestuia, spune o critică, una și din punctul nostru
de vedere: imbecilă! Bine că nu au aflat de Academia noastră informală... de sub
Pământ, de la Ocnele Mari și de academicienii noștri informali, între care Vasile
Militaru, Nichifor Crainic, Dumitru Bălașa, Petre Pandrea, Bartolomeu Anania,
Lucian Blaga , Mircea Eliade, Dumitru Drăghicescu etc. parte din ei cu stigmatul
acesta revolut și vânați în continuare în virtutea damnatio memoriae , să se dea apă
la moara celor ce ne macină zilele, eroii, sfinții și ne mai impun și canoane ale
arderilor de tot. Aceia care nu cunosc datina pământului și nu pun niciun preț pe
respectul celuilalt, negând sentința rânduită de acest pământ creștin (România...
„Grădină” a Maicii Domnului!): depre morți, numai de bine!
Poemul „Soldat în Războiul Nevăzut”, cu 22 de titluri are fiorul creștin și
angajamaentul unei lupte la care sunt chemați pe Cale, alături, luptătorii cu arma
scrisului:„Scriitori, scriitoare, prefăcuți sau zurlii...,/vă rog , nu vă duceți pe cele
pustii,/ci veniți după mine! Apoi: „Tineri ai patriei mele, veniți după mine!”.
Desigur! „Pentru un nou început!”. Urmează prezentarea stării de fapt, pentru a da
sens chemării la luptă: o realitate suprinsă în mai multe tablouri acționând simultan
(sendviș!); câte lumi pe lumea asta? ar fi strigat și regretatul Viorel Popescu! Chiar
sentințele de pe Pancarda omului-sendviș, fixează omul modern pe crucea
Golgotei personale, ori poate... îl dedă repetabilei poveri a mai vechiului bolovan
al lui Sisif. Mântuirea, soluție creștină, pentru cei care cred, nu poate veni decât
prin rugăciune, cu mintea la cer. O și spune explicit, cel ce ne-a vorbit în dedicație
de „teatrul de marionete”, iar într-un poem despre...„ursul (dresat!) circului
românesc: „Salvează-mă Tu, Cel Preaînalt, Cel Infinit/pe mine/acest
urs/batjocorit/scuipat/și rănit!” p.58.
Am căutat un caz similar de, spunem noi!, poet rebel prin ceea ce a scris
cândva, similar cu Marius Ianuș, și modul în care a fost tratat de Uniunea
Scriitorilor. Pentru comparație vezi „Remember” din „Dialog cu duhul poețilorrecitiri, reformulări, răstălmăciri”, M. Sporiș, ed.INTOL PRESS, Rm. Vâlcea,
2019. Aici era vorba de George Țărnea, care ne oferise prin 2003 volumul de

poezie „Era muzicii lejere-cântece de petrecanie”, apărut în acel an la CONPHYS,
la Rm. Vâlcea. Volumul era prefațat de însuși Laurențiu Ulici președintele în
exercițiu al USR-ului, care nu-l respinge, chiar dacă vedea pe poet: „revoltat și
mereu gata să-și dea în petec prin uimitoare compromisuri și nod de contradicții,...
optimist în disperare, prin asta vulnerabil, risipitor prin excelență...”. Să reținem
din această carte a disperării poetice avertismentul pe care îl dă poetul, imediat
plecat apoi în veșnicie: „Primul și ultimul avertisment foarte serios” inspirat de
Holderlin cu spusa lui: „la ce buni poeții la vreme de disperare?”. Țărnea
interzicea, dintr-un început, citirea cărții, de către mulții incompetenți între care nu
lipseau politicienii! Revenind la cartea primită în dar de redacția noastră, ea are un
protest consemnat împotriva unei dictaturi inimaginabile care urmează în
globalitatea omenirii, prin controlul noului Argus, unul secularizant, robotizant și
nesupus Lui Dumnezeu.
Am citit cartea și îi interzicem citirea de către toți aceia care nu cred în
Dumnezeu! și mai ales de către aceia care nu observă că între Dumnezeu și știință
este o simfonie care armonizează trăirea modernă! Adică această carte cu ilustrația
exterioară, vorbind prin sine, nu se recomandă celor bigoți, rasiști, xenofobi,
extremiști de orice fel! Cititorii, cu o bună credință, cunoscători ai istoriei
nefardate politic, cu dragoste de țară și în cunoștință de cauză asupra tuturor
gărzilor pretoriene, o pot citi cu încredere! Noi îi mulțumim că ne apreciază
revistele și pentru tușa vorbirii neaoșe a Ardealului, a textului cărții.
Mihai Sporiș/în numele revistei... Cultura Vâlceană /oct.2021

Nunta călătoare, din ... pandemie

Am plecat olteni... la nuntăSă ne vedem cu lume multă!Boieri vechi de prin (V)lădești
și noi: moșnenii din Robești.
Primisem de cu vreme veste
că fi-va ceva, de ... poveste!
Am urcat, motorizat, în sus pe Olt.
Costaș rotea covrigul, Ileana: copilot,
Noi pe banchetă, cu fețe cenzurate
Aveam gură și nas, mascate.
Ceață era pe creste și cerul cât norul,
Timpanul, liber doar, vibra motorul!
Pe la Avrig, după ce trecurăm Oltul
Se-nsenină deodat`, cu totul
Râului cel mare, să-i vedem o țară!
Bucuroși veneam! A câta oară?
În dreapta ...Alpii!-albii Făgăraș,
Dar noi cătam un nume de oraș!

Iată-ne! E unșpe` fix!... la primărie
Olteni gătiți, sosiți la cununie:
Se rostuia, civil, unire-n acte
Petrecere s-avem apoi, în fapte!
Familia tocmită aci Oltean, precum vedeți
Ne-avu` ca martori, și pe noi, juveți!
Aflară toți, de pe aici și de peste tot:
Olteni sunt toți pe unde trece-un Olt!
I-am îmbrățișat pe mirii încadrați de ușă
Cu degetul cel mare, sub mănușă!
Șampania a erupt apoi peste făptură
Dar cum s-o bei cu masca pe figură?
Pentru o altfel de ceremonie-încoronare ,
Să fie nunta faină, motorizată, călătoare
La pop`-am mers în țara cu bârsane!
Mașini aveam: coloană!, cocarde și baloane!
Peste Perșani trecurăm, pe lâng-o Măgură ..., colea
După Vlădeni, Chiar Codlea se ivea!
Am urcat strada-n amiaza mare
Taina avea însorire, pentru-ncoronare:
Nicoleta-Alexandra și Nicolae-Emanuel
Una să fie! Iar mărturia? Un inel!
Iar noi mascații, și sfinții din pereți
S-adeverim, c-am fost prezenți!
Le-a dat pișcot și vinul din pahar
I-a dănțuit prin naos, la altar,
Le-a cuvântat un preot cu mult har:
„Sfânta Familie nu-i o joacă!
Că-n greaca veche temerea-i respect!
Iubirea? nu-i un moft suspect!”
Nașilor tineri, si lor le-a dat povață,
Că și-au luat un legământ pe viață,
Socrilor?, că sunt părinți cu toții
S-aștepte în credință și nepoții!

Iar nouă, tuturor mascați nuntași
Urării „La mulți ani!” să fim părtași!
Apoi a fost, până-n noptare
Banchetul bucuriei, unul mare!
Alaiul fuse drămuit cu legiuit motiv
Dar, ce ironie ! Ne- ncântă formația „Covid”
Deși părea o glumă prea sinistră
Am constatat că... cine vrea există!
La mesele rărite, cu jilțuri distanțate,
Chelnerii mascați ne aduceau de toate.
Pe ringul central, cu jocuri de lumină,
S-a dănțuit modern, și-n horă plină.
N-am fost din cei, cu firea, revoltați:
Gică contra! Eram cu toții vaccinați!
Ne-am despărțit că venea... finalul,
După ce-n urnă pus-am darul.
Ne-am dat chiar pumni la plecare,
În ciudata nouă salutare.
Ne-am pus măștile pe nas și gură
Cu două degete mimarăm pupătură!
În încheiere, o constatare:
Am fost în ziua cu mult soare
Prin două țări, din Țara mare
În alaiul nunții călătoare!
Au fost taine… Ce frumos!
Toate –n rosturi, cu folos!
Apoi făcurăm drumu-ntors
Spre Oltenia, pe Olt în jos!
10. X. 2021
Liber poetul... în captivitate
George Achim a intrat în „captivitate” în 30 mai 1950 la Păușești-Otăsău
Vâlcea, ca după un drum cu... cotite printre adevăruri și ispite să-și plătească
ultima vamă în 24.octombrie 2021, la Râmnicu Vâlcea. Atunci s-a dat eternității,

plătind ultimul ort ca să-și lase duhul zburător peste timp și locuri cu plata la zi, în
toate catastifele, să fie scripturi nemuritoare. „Am dat colțul...!” ar fi spus-o
umoristul din sine. Trăise precum un bunic al său – cel retras departe de oameni și
tăifăsuind cu cocoșul lui năzdrăvan, Stalin, care trâmbița zilnic... răsăritul!-, într-o
libertate captivă. Ce închisoare vedeau anticii, în trupul omului, pentru suflet! Ce
luptă și ce vămi trebuiau plătite pentru toate eliberările din sclavie! Pe toate acestea
și câte alte istorii, chiar amănunte rezervate intimităților, culiselor, celor de sub
preșuri, memoria fabuloasă a lui George le tezaurizase și ni la deslușea, fie ca
argumente într-o demonstrație, ori să ne sporească hazul. O făcea să se vădească
gura slobodă a omului liber, să se limpezească cele tulburi cu harul povestitorului
și chiar cu necesara perdea a fabulei, a ficțiunii basmului, cu parodiere, uneori
„verde-n față”! Atrăgea atenția, sporea, ori punea semnele de întrebare, să ne
potrivim mersul, ca un slalom printre adevărul și minciuna cotidiană, întotdeauna
în scenă, că doar în toate timpurile puterea își primește oda, imnul din partea
propagandelor de serviciu!
Captiv timpului și spațiului fiul Geei de pe Valea și dealurile Otăsăului își
lăsase duhul să se dea zborului, să se zbenguiască cu stolul atâtor alții, captivi și ei
vremii, dar tânjind înălțarea și eliberarea din chingile nevăzute. Zborul prin timpul,
cu zumzetul copilăriei prin grădina Maicii, unde Ion –duhul înaintemergător,
zburând din pom în pom!- incita în bezna nopții neadormirea, să fie posibilă mai
rapida creștere și desprinderea, ni l-a povestit, tot ca un fel de vamă a sufletului, să
fie de dar vârstelor viitoare, în rezonanță cu nesfârșirea valurilor de
copii/nepoți/strănepoți. Ce frumoasă e mărturia lui George : „În mijlocul bucuriei”
(editura Silviana, 2012) unde în buchetul de chipuri și mărturii această vârstă își
ancorează solid prizonierii: bunic/bunică, prinși în temnița familiei, cu toată
puterea dragostei . Ce ancore stajnice: Georgina, care prin nume își mărturisește
captivul; Ionuț-Alexandru cu diminutivul, vibrând sentimentul; Lucia-Gabriela ,
încifrare de lumină și spirit al arhanghelui purtător de informație. Să nu vorbească
acesta despre ștafeta rostuită, subtil a misiunii bunicului poet/scriitor? O
captivitate, ca o dulce povară, mi-o sugerează George prin dedicația pe cartea
oferită în 16.01.2013: „Familiei Sporiș, aceste flori, din grădina cu fericiri a lui
George Achim, cu dragoste”. Captivi fiind și noi, în rostul de aur al familiei, i-am
împărtășit fericirea, fără a denunța lipsirea de libertate.

Prizonierul din sine ne mărturisește voința eliberării. În 2005, George Achim,
plătește „vama” lui „Vreau să spun” (editura OFFSETCOLOR, Rm. Vâlcea!), mult
înaintea poetei Marinela Belu-Capșa (autoarea volumului în versuri: „Nu pot să
tac”!). Aici rostul captivității, ca o încătușare mutuală/dublă încătușare, este fericit
versificată (vezi „Ca să-mi pot vedea copilăria” p.8!): „Deseori încercam
să/surprind luna adăpându-se/din Otăsău/ și să pătrund în ea/bunicu să-mi
promită/în jurul focurilor din martie/că o să mă învețe să zbor/într-o zi să-mi fie/ca
să-mi pot vedea copilăria/ probându-și fiecare primăvară...”.
„Câte lumi pe lumea asta?” s-a întrebat cândva și prietenul nostru Viorel
Popescu, și el trecut hotarul spre eternitate, după mărturisirile lăsate în cărțile de...
trecere. Fiecare lume părăsită își cere propria vamă. O plătește întotdeauna sufletul
că doar el zboară peste frontierele tuturor mărginirilor. Din lumea Râmnicului,
orașul de piatră și de ... cultură, spre „orașul de carton” (în spusa lui Simion Petre
Cichirdan!), în care din praful iscat s-au încețoșat multe, George Achim a
mărturisit cărți, să poată da socoteala, numita vamă pentru lumea aceasta ca „un
crater prin deșert” (câtă pulbere în dunele... pustiului!), cu atâtea păcate
nespovedite încă. Va identifica în atâtea cărți (proză, poezie, eseu), în felurite
forme de expresie: lumea aceasta, care îl făcuse purtător de cuvinte, să deștepte în
semeni dorința de eliberare și speranța izbăvirii prin cultură. Nu doar că se va fi dat
pe sine, răspunzător de cele spuse, dar va fi plătit și material, fiecare carte cerânduși tributul financiar, ori îndatorarea față de atâția oameni de bine, numiții sponsori!
Trăind în cercurile noastre strâmte, cum va fi constatat geniul lui Eminescu, ne
evaluăm pe cont propriu soarta/norocul. Lumile noastre, cu noi purtători de cuvânt
(ce misiune și ce răspundere își asumă scriitorii!), intră în dialoguri consonante,
uneori polemice –că așa vrea dialectica să-și dueleze contrariile!- întodeauna să
înnobileze cele omenești cu valoarea adăugată... a vreme trece. De pe dealurile
fiecăruia, că doar din înalt orizontul se lărgește, fiecare își trasează cercul peste sat,
peste țara-grădină, la momentul scrutării vremii. Vezi perspectiva cercului lui
George, din ... „Cronică de pe dealurile mele” (editura Silviana, 2019), în
contrapunct cu privirile altora, în propriile lor încercuiri. Invocăm aici doar cronica
ce mi-a fost dedicată (vezi „Cronica VIII-convingeri”, p.14) unde cercul nostru,
etichetat drept „Cercul de la Râmnic- România Grădina Maicii Domnului” i-a dat
lui George... convingerea: „Măi Mihai cercul meu este deja/desenat uite fluturii
cum mi-l/ tratează cu măștile de înțelept/ca să nu pară crater în deșertul/prin care

trecem azi/știm că îți este greu dar hai să începem/ cu aripa de înger peste sat
(...)/sporește ecoul din jurul fântânii/ cu alte și cu alte întrebări pentru că/ sigur
cercul meu se suprapune gurii sale și-mi cresc aripi/măi Mihai...”.
Da! Gura lumii e slobodă! Dar fiecare lume își are propriul limbaj, uneori o
poveste a ei, pentru că și istoria învingătorilor este părtinitoare. Sigur își are
zugravii să-i arate chipul frumos, că asta este misia artelor și artiștilor. Să vedem,
în titlurile cărților lui George... chipurile! să-i intuim vămile! ca niște acatiste, cu
aceeași sarcină pentru vămuirea datorată de sufletul nemuritor! „Chipurile
Oltului”( amintind și de cerurile lui Valeriu Anania!), „Povestea Vorbirii” (să nu-l
uităm nici pe Anton Pann), „În grădina lui Ion”, „Drumuri” , „Halouri”, „Fețele
rușinii” , toate vădesc originalitatea persoanei, dar și tușa impregnată de Oltenia,
precum în graiul celor asemenea lui: Tudor Arghezi, Marin Sorescu, George
Țărnea, George Voica, Ilie Gorjan, Felix Sima, Ion Tălmaciu, Gogu Rusu... Să
uităm, oare? că a ucenicit în preajma curentului literar patronat... de Anton Pann?
Că din moștenirea acestuia s-a împământenit un spirit umoristic și au apărut fertil
atâția devotați genului? Nichi Ursei, Gogu Rusu și George..., promovând alături de
mulți alții cercul umoriștilor și revistele„Ocheanul”, „Țânțarul”, fiind chiar
promotorii, în spațiul național al unui... Festival al umorului (aici să remarcăm și
contribuția instituților publice care au susținut acest proiect!). Șansa de-a fi crescut
într-un oraș cultural autentic, înnobilat și cu inserția elitei bucovinene a lui Leca
Morariu, Traian Cantemir (și a altor semințișuri selecte!), le-a dat tinerilor rebeli
..., numiții „baleniști”, imboldul revistei „Balene” , iar nouă, celor de azi, șansa să
vedem în Constantin Poenaru, Petre Simion Cichirdan, George Achim, puieții
pepinierei de atunci, pe oamenii de cultură autenticii, deși captivi vremii, cu toată
libertatea cuvântului de mai târziu, chiar înfruntând potrivniciile oficialului..., prea
de carton. Ce tovărășie fructuoasă – vădită, scripta manent!- în cărțile realizate
împreună cu Ion Tălmaciu, ori Petre Cichirdan (graficieni ... de serviciu!), cu Poe
(pseudonimul lui C. Poenaru! ) ca redactor de carte, să se vădească treimea de
ființare de-a împreună a ideii, punerea ei în operă și lucrarea însăși asumată pe de-a
întregul de George! Apoi în cercul umoriștilor vâlceni, ca factori polarizanți, au dat
continuitate spiritului antonpanesc, ținând vie făclia umorului! (să remarcăm aici și
un studiu făcut de George, ca o documentare necesară faptului că I.L.Caragiale și-a
găsit în Râmnic scena ... la „O scrisoare pierdută”!).

Drumul lui George, trecut acum peste asimtota timpului, ieșit din sinusoida
curgerilor, în liniaritatea veșniciei, își vădește acum traiectoria, dâră trasată în cărți.
Da! Cartea este tărâmul în care poți retrăi atâtea vieți câte citiri/recitiri îi vei
prilejui. Este o lume căreia dacă îi dăruiești iubirea, îți dă sensurile curgerii și mai
apoi îți păstrează povestea gândurilor și îți arată chipul, ca pe-o icoană, a propriei
nemuriri. Drumul lui George, unii numindu-l călătorie cu trenul, unidirecționată,
cu destin(ație) precis(ă), este scos din generalitate, prin autobiografie. Ni se
mărturisește astfel în „Biografiile iubirii” (editura OFFSETCOLOR, Rm. Vâlcea,
2003). Cartea este o lume în sine! Multe lumi laolaltă... o bibliotecă! Fiecare lume
cucerită te împlinește și îți oferă, prin adăugări succesive, împărăția personală, în
care îți poți împlini așteptările și misiunile primite. George s-a îndrăgostit de
timpuriu de carte. Chiar ne povestește cum și-a încropit prima bibliotecă. Apoi, că
s-a pus în slujba bibliotecii publice, ca slujitor autentic, cu vocație, cunoscând
rostul lecturii și importanța nutririi cu cele cultural-spirituale. De la lume adunate
și iar la lume date, devenise ușor o poruncă asumată, ca o nobilă misiune de-a
făptui. De aici și ghesul de-a se da pe sine, prin cărțile purtătoare ale gândurilor
sale. Acum nu transfera între oameni gândurile lor, ci se dădea pe sine de
împărtășire. De ce se pune-n carte și ni se dă? În cartea sa „Biografiile iubirii”,
printr-un mottou, din Albert Flocon („Universul cărților”!), George ne lămurește
privind sufletul cărții: „Prieten sau dușman cartea are toate calitățile unei persoane
morale... litera ei este vie și esența sa se confundă cu viața însăși!”. O carte scrisă,
adăugată în biblioteca cea mare a tuturor cărților, este un talant înmulțit ca o
săvârșită ascultare a celor supreme! Tu, George, te-ai arătat neobosit pe acest ogor
al cărților (cum s-ar fi exprimat Costea Marinoiu și el un mare truditor la ExLibris!).
Acum când închidem cercul captivității tale lumești să spunem și gândul tău,
dintru începuturi, privind introductivismul! Chemarea ta spre carte, patronajul
Pepelei-cel isteț ca un proverb!-, te-a dumirit repede că se pot spune multe în
cuvinte puține, uneori în tipare consacrate! Formele fixe, clasice, își cer înnoirea,
uneori adaptarea modelor în timpul schimbător! Locurile îndepărtate își potrivesc
prozodiile și formele de prezentare: ritmurilor, culorilor și sensibilității proprii. Un
tărâm cucerit de imnuri, ode, sonete, rondele, haiku, doine... se împrumută
depărtărilor, propunere de export, doar dacă pot forța mărginirea lagărului cu atâția
gardieni. În mișcarea lor browniană inovațiile se impun global, precum epopeele

Indiei, Greciei, sau poemele persane, ori poveștile nesfârșitelor nopți arabe ale
Șeherezadei; proverbe, vorbe de duh (vezi Iuliu Zane!), dodii cu tâlc, poveștile lui
Creangă, ale lui Ispirescu... doar dacă au pașapoartele acceptării! Acestea, toate,
puteau sugera ușor tânărului George că este nevoie de-o rafinare, pe modelul atâtor
experiențe de departe, a poeticii noastre. Deși exemple erau destule prin preajmă
(să vedem doar ... poemele într-un vers ale lui Pillat, catrenele inserate în volumele
lor de poeme de poeții noștri cei mari: Blaga, Arghezii...; epigramele, ghicitorile și
câte alte comprimate ale spiritului românesc!), George și curentul balenist,
constatând derapajul către o cântare angajată cu program, uneori cu redundanțe
obositoare prefabricate, doreau o reformă a modului de expunere, o comprimare a
mesajului poetic, tocmai pentru a nu se putea ascunde prin jungla copleșitoare a
propagandei, adevărul travestit în imnuri, ode. A fost, acest introductivism,
imboldul unui moment propriu acelui realism canonic, dar credem devinit caduc,
după 1989, când compactarea altora a fost adoptată și pe la noi. Să amintim doar
de aclimatizarea haikului (vezi și alte forme!) și câștigarea atâtor adepți dintre cei
ai noștri. Adina Enăchescu, poetul-matematician de pe valea Otăsăului tău,
George!, fiind o pildă reprezentativă. Să-ți spunem aici ție, duh nemuritor al tău,
George!- că ți-am urmat îndemnul către compactarea mesajului poetic și am
catrenat poemele multor poeți, contemporanii noștri: George Voica (de pe valea
ta!), Ion Marinescu (de pe valea Pescenei), Petre Dinulică (Costești-Bistrița),
George Țărnea, Ilie Gorjan etc. și am făcut-o inspirat și de îndemnul tău către
esențializare, cum o vor fi făcut și Ion Soare și Emil Catrinoiu, când au casetat
„scrierile esențiale” (ca forme materiale de prezentare!) ale multor clasici ai
literaturii române.
Inovații și invenții se produc continuu (vezi ... parapetismul lui Dragoș
Călinescu, poetul din Drăgășani!)! Non-monotonia , s-ar zice că… nu omoară
înnoirea. Chipul persoanei are unicitate deși se pot citi și încrustărilor vechilor
răstigniri, uneori ziditorii demult plecați, dar cu marca trecerii lor încrustată în
codul secret. Cu cât se compactează mai mult, către punctul adimensional – mult
mai mic ca boaba spumii!- totul se dematerializează, devine spirit, precum fotonulcorpuscul devine lumină pură..., undă ce innundă tainic. Așa cred că ne întoarcem
la începutul care să închidă cercul, unul care stingându-și raza se ascunde în
anonimul cel mare! Atunci, abia atunci prizonierul se topește în marele întreg,

lăsând lumina creată în văz/duhul, de deasupra noastră, cei încă în contemplația a
ceea ce ai fost! Adio, George Achim, poet eliberat, să fi lumină în cultura română!

Și abia plecă… George, că Nichi Ursei l-a urmat în lumea de dincolo!

„Festivalul Muntelui” sub condiționările... Covidului!
-Voineasa, 13-14 noiembrie, 2021, ediția a XXII-a ! –
În fiecare toamnă, de mulți ani, la Voineasa, Clubul de Turism Ecologic
Montan „LOTRU” (CTEM „LOTRU”), conform unei agende anuale a
evenimentelor sale, aduna la Voineasa iubitorii muntelui, din toată țara, la o
sărbătorire a muntelui. În cei 36 de ani de existență CTEM-ul generase o tradiție și
prietenii muntelui, din ce în ce mai multe cluburi similare ale României, se adunau
la Voineasa, indiferent de starea vremii (ploaie, ninsoare, vreme bună!). Nimic și
nimeni nu putea opri montaniarzii să se revadă în decorul Văii Lotrului și a

munților care o înconjoară, să se dea cântărilor de-a împreună, să vâneze imaginile
unice și irepetabile ale naturii, marele zugrav al toamnelor, mereu altele. Natura cu
legile ei, chiar atunci când schimba decorul, nu va fi îngrădit în vreun fel voința
oamenilor, pe care șeful ei suprem – Dumnezeu... întreit în persoană!- îi va fi făcut
liberi să se arate cum vor ei: eroi, ori martiri. Altfel se pun însă în societate
problemele libertății persoanelor!Legile oamenilor, zice-se pentru mai binele lor,
că de aceea: dura lex sed lex!, condiționează în mod imperativ, dau poruncile și ne
dictează libertatea de mișcare. Situațiile de normalitate se schimbă prin poruncile
zeităților pământene, evident în temeiul unor argumente raționale, în cele ale...
urgențelor (scapă cine poate!), ale alertelor – care paradoxal îndeamnă la... pe loc
repaus! Ce mai! Unde-s legile comandate celor sub jurământul supunerii
necondiționate, nu mai este loc de nicio tocmeală! Pleci capul, te supui și...
mucles! Ce vagă poate fi și Constituția... organismului statal, în devălmășiabulibășeala Olimpurilor, prea eterogene! Dar până la Dumnezeul de deasupra, Cel
cu garanția libertății absolute, te mănâncă zeișorii-sfinți ai puterilor subsidiare.
De vreo doi ani o pandemie a Covidului, ne-a pus dilema în față! Cum să facem
să nu omorâm o tradiție, greu înfiripată și în același timp să ne conformăm
regulilor societății, în spirit civic, dând exemplul potrivit? În 2020, când despre
dușmanul nevăzut nu se cunoșteau multe, precauția trebuia să fie foarte mare! Neam hotărât!: nu ne vom întâlni cu prietenii la Voineasa, ci le vom transmite drept
epistole, o carte specială dedicată muntelui, cu un nume special și un conținut
personalizat: „De la lume adunate, să fie iar la lume date”, editura Intol Press, Rm.
Vâlcea, 2020. Am transmis-o imediat, în on line, în spațiul virtual (format pdf!), la
peste 200 de adrese, cu rugămitea, pentru o reacție în lanț, să fie redistribuită, după
dorință, mai departe! Tipărită în 100 de exemplare, am distribuit-o în vecinătatea
cu mască și mănuși! Și a fost bine! Prietenii s-au bucurat și s-au arătat bucuroși că
la anul viitor vom recupera îmbrățișările pierdute!
Ce e val ca valul trece?! Uitasem că fluxul și refluxul au o cadență...
matematică! Cum să facem să nu ne izbească valul următor? Să mergem ca printre
picăturile de ploaie! Apoi să ne cumpărăm umbrelă, pelerină... imunități, la cel ce
se adaptează continuu și este pregătit să experimenteze alfabetul grecesc, precum o
face ingeniosul virus. Vara anului, 2021, ne găsește ceva mai relaxați. Poate prea
anesteziați asupra riscurilor! Suntem familiarizați cu măștile, distanțările și un
anume comportament. Facem distincția ușor, între cele din interior și cele de afară!
Între vaccinați și rebeli, care își asumă dobândirea imunității prin boală! La
mijlocul verii, foarte relaxați, ne hotărâm, după ce fusesem la „Lira Litoralului”,
organizasem „Ziua Energeticianului”, la Malaia (împreună cu autoritățile locale și
asociația „Descoperă Voineasa”), să organizăm ediția a XXII-a „Festivalul
Muntelui”, după un an de pauză. Începem demersurile organizatorice!

Valul patru al pandemiei se rostogolește ca un tsunami! Vești alarmante despre
plecări abrupte ale unor prieteni dedicați iubirii muntelui ne inhibă elanul! Cum să
procedăm, că nu trebuie să dăm înapoi privind organizarea Festivalului? Îl vom
organiza, respectând condițile și adaptându-i conținutul, pentru o părtășie de la
distanță! Crește numărul veștilor, cu cei plecați în veșnicie! Printre ei și fondatorul
mișcării ecologice locale și a clubului nostru: prof.dr. Gheorghe Ploaie. Statisticile
alarmante înterzic evenimentele cu lume multă și țara se înroșește... Va trebui să
renunțăm la proba culturală, care presupune o sală cu lume multă! Ne repliem pe
un program cu lume puțină și cu condiții de desfășurare în deplină siguranță. După
multe telefoane, ca într-o teleconferință cu Brașov, Râmnicu Vâlcea, Brezoi,
Voineasa, Drăgănești, Titești, Robești, Sibiu... punem la punct programul-invitație
și pregătim material evenimentul! Să vedem ceea ce a fost!
Sâmbăta, 13 noiembrie, 2021. Asaltăm Valea Lotrului dinspre multe locuri, spre
Voineasa, să povestim în revistele noastre (ca membrii acreditați UZPR), cum se
va desfășura „Festivalul Muntelui” anunțat de invitația-program pe care o vom fi
primit prin INTERNET, acum câteva zile. Se anunțau lucruri inedite și interesante,
iar condițile de desfășurare păreau îngreunate de toate statisticile, privind starea
generală de sănătate, datorată necontenirii pandemiei. Pe Valea Oltului lacurile de
acumulare au pus o ceață lăptoasă, mărind o răcoare brumată, estompând pastelul
multicolor din imediata vecinătate. Intrarea pe ... Lotru ne schimbă imediat
perspectiva. Coloritul toamnei, în reflectorul soarelui din spatele nostru, se
amplifică. Este foarte multă lumină pe creste, iar oglinzile Brădișorului și Malăii
au sclipiri de smarald. Ne grăbim, cu prudență, că pe locurile umbrite bruma abia
topită ne face aderența precară. La ora 9.00 trebuie să fim la Biserica Sf. Nicolae
din Voineasa, unde conform programului trebuia să aibe loc Te Deumul, in
memoriam Gheorghe Ploaie. Sosim pe la 8,30. Liturghia, ca o uvertură necesară
este în plin ritual. La ora fixată, preotul paroh Nicolae Moga, asistat de superba
voce de tenor a cântărețului, oficiază pomenirea programată, căreia îi asociem
numele tuturor profesorilor liceului/școlii generale(acum), care vor fi trecut la cele
eterne. Regulile sunt stricte. Preotul dă exemplul de urmat întregii comunități
prezente, așezate cu distanțare și... mascată corespunzător. Ne deplasăm la Școală.
Ne întâmpină directorul , prof. Marinela Beu, de la intrare, cu precizarea regulilor
de acces și prezentarea celor pregătite. La ora 11.30, conform programului, în
laboratorul de fizică-chimie încep lucrările... unei mese rotunde. De-a împrejurul
sunt panouri pregătite cu poze, articole de ziar, texte. Pe mesele din față: pliante,
cărți ș.a. Un videoproiector punea pe ecran imagini cu drumeții pe traseele
familiare ale Lotrului. Presa... parteneră (Intol Press și rev.Valea Lotrului) va fi

distribuit revistele cu articole dedicate evenimentului și va fi înregistrat video
desfășurarea evenimentului. Prezidiul manifestării a pus alături organizatorii: Horia
Brănescu (liderul asociației „Descoperă Voineasa”, primarul localității: Gabriel
Năstăsescu, Corina Oprescu (președintele CTEM „Lotru”) și directorul Școlii Gen
Voineasa- prof.Marinela Beu. Între participanți să remarcăm elevii, care vor da
vestea celorlalți colegi și le vor fi ghizi să vadă exponatele unei expoziții... mult
după, pe poziție. Evidențiem aici, după intervențile referențiilor, lansările de
carte, (vezi de ex. Gh. Ploaie „Sufletul Munților”, editura Proșcoala, Rm. Vâlcea,
2018!) și două propuneri importante, având consensul celor prezenți. Propunerea
pentru atribuirea Școlii Generale Voineasa a numelui : Gheorghe Ploaie, avansată
de organizațiile civice: CTEM „Lotru”-Voineasa și „Descoperă Voineasa”, agreată
de familia Gheorghe Ploaie jr.(prezentă la eveniment!), a fost împărtășită de cei
prezenți. Preotul paroh, Nicolae Moga și prof. Marinela Beu, considerând faptul ca
o înnobilare a instituției cu numele unei personalități, este patronaj autentic, iar
Primarul vede, în eventuala hotărâre a Consiliului Local, recunoașterea publică,
onorantă pentru localitate, a profesorului, doctor în științe, demult cetățean de
onoare al Voinesei, o personalitate a patrimoniului cultural național, dascălul
model, căruia atâtea generații de elevi îi datorează recunoștința. Cealaltă propunere
- cu trimitere la evenimentul tradițional: „Festivalul Muntelui”!- se referă la
instituirea Trofeului: „Prof. Dr. Gheorghe Ploaie”, probelor de concurs care
cumulează punctajele: traseu, geografie, floră! Membrii clubului, prezenți au
reținut propunerea pentru o decizie în acest sens. Ca prim pas, în sprijinul
demersului numirii școlii, la intrarea principală în Scoală s-a montat o placă in
memoriam Gheorghe Ploaie. S-au decernat apoi diplomele de participare, ca
dovadă a prezenței la eveniment. Școala Generală, pentru biblioteca ei, a primit o
donație de 50 de cărți.
Pensiunea Bellavenere, sediul provizoriu al CTEM „Lotru”, a asigurat, alături
de „Descoperă Voineasa”, suportul logistic al... consumabilelor, informările de
presă etc. Au fost emise diplomele de mulțumire, pentru toți partenerii, la acțiunile
organizate în cursul anului 2021! Am primit asigurări că evenimentele vor fi făcute
cunoscute prietenilor, de departe, prin... mijloacele de comunicare la distanță, iar
noi martorii invitați, le-am mulțumit pentru găzduire și am promis că vom duce
vestea! Fie ca la anul ce vine să ne putem vedea fără restricții și să urcăm împreună
muntele iubit, pentru a-l săruta, pipăindu-L...
14. nov.2021

Școala Generală Voineasa a găzduit… „Festivalul Muntelui”, ca o dedicație,
in memoriam : Prof. Dr. Gheorghe Ploaie.

Catedrala…Reîntregirii, din „Capitala Unirii”, aștepată pentru centenarul
încoronării: Catedrala Mântuirii Neamului !

1.Decembrie, 2021, în pandemie! Un colportor de carte, de dar, care nea oferit mai multe și pentru Concursul „Vâlcea Colț de Rai”! Îi
mulțumim!

La Alba Iulia, azi 1 Decembrie, 2021
Pe 1 decembrie 2021, după interzicerea sanitară a lui 2020, ne-am aflat, din
nou, de ziua zilelor în capitala unității naționale a românilor: ALBA IULIA/Alba
Carolina/Bălgrad/Apulum! Am plecat de pe Valea Oltului, pe Via Carolina făcută
drum circulabil de împăratul Vienei, Carol al VI-lea. Am intrat de la Șelimbăr pe
drumul autostradă (Șelimbărul ne-a amintit, instantaneu, de biruința lui Mihai, din
1599, care i-a permis să intre triumfal, pe 1 noiembrie 1599, în Alba Iulia... să ne
fie peste vreme simbol al unității de neam și țară. ). Sebeșul l-am ocolit pe
inaugurata ( de ieri!) autostradă, spre Cluj-Napoca să vedem de aproape ...Râpele
Roșii, Lancrămul și Oarda de Mureș. Da ! După Olt trecusem cumpăna de ape pe
Valea Secașelor înspre Mureș. Pe Valea Mureșului... ceața și o burniță ascundeau
orașul unirii. Excepție ne era doar însorirea... Râpelor Roșii! Ce semn ceresc! Oare
ce vrea a ne spune? Găsim dinspre noua cale, fără GPS! mai greu cetatea pusă-n
peisajul puterii sale habsburgice de același Carol al VI-lea, de aici și botezul de
Alba Carolina. Dimineață fiind și o burniță rece, lumea este încă puțină, dar
parcările sunt demult ticsite. Noi, temerarii vâlceni, ne-am aciuat pe trotuarul din
fața intrării unui cetățean iubitor de olteni (chiar ne-a mărturisit-o, după ce ne-a dat

soluția salvatoare!). Ne preumblăm prin Cetate și pe la mărturiile unei stratificări a
istoriei în atâtea dovezi palpabile puse-n monumentele simbol! Intrăm pe la
tulnicele lui Avram Iancu. În față cele două siluete, mărturisind crezul religios , iar
imediat în vecinătate obeliscul inaugurat de Centenar, care să îndemne încă la
unitatea de credință. Ora 12.00... Clopotele turlelor au bătut miezul zilei, soarele a
inundat și el bolta, chipurile oamenilor par mai luminoase. Așa l-am văzut pe
Mihai, ecvestru, pe marii bărbați ai unirii de la 1918, străjuind sala de atunci, dar
de curând placată și cu numele lor. Salutăm și pe numitul Carol, cocoțat pe poarta
cetății, privind parcă spre bravura unui urmaș de-al său, adică spre Dealul furcilor,
cu martiriul celor trași pe roată. Impresionante ne-au rămas chipurile de lumină ale
oamenilor. Am văzut multe chipuri venite de departe și întâlnite și cu ani în urmă.
Respirau în costumația lor toate veacurile: romani, daci, oșteni de-ai lui Mihai,
cătane la împăratul, legionari de-ai lui Traian, ai lui Iancu, ai lui Amos Frâncu, ai
lui Iuliu Maniu... ori din cei care vor fi trecut Carpații, venind din Muntenia,
Basarabia, Bucovina! Erau continuitate de trăire a veacurilor cu portul, vorba și
bucuria că sunt români! De aici... La mulți ani România!

Să nu uităm niciodată cununa pusă de veacuri ca mărturie a
triumfului reîntregirii!

Titești/ Loviște, este o vatră păstrătoare a tradiției venită din străfundul
timpului!

Să nu uităm că acum 100 de ani Italia a dăruit sorei sale, România, simbolul
latinității noastre: Lupa Capitolină!

Cu oamenii de specialitate lângă, tradițiile își vor păstra taina, cu mesajul lor
de dincolo de vreme!

