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                                                 Raport, 2022 

 

            Cercul de la Râmnic: „România: Grădina Maicii Domnului”, numit 

şi “Grupul de la Râmnic”- pentru că s-a constituit cu ani în urmă, la 

Râmnicu Vâlcea!-, are în cuprinderea sa membrii, dintre toţi aceia, care 

iubesc neamul românesc, îi cinstesc ţara, istoria, credinţa şi valorile; 

militează pentru chipul frumos al țării şi iau atitudine faţă de stările de 

lucruri care urâţesc, învrăjbesc şi se îndepărteaza de firea adâncă a … 

României profunde. Nu este o organizaţie propriu zisă, 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 ei, aflați acum într-o risipire globală ca un turn Babel al 

multilingvismului, necesară vieţuirii.  

            Deși misiunea este definită și asumată de grup 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 2022 şi pare imposibil de-a cuprinde întregul. 

Câteva materiale scrise, fotografiile, apelurile lansate în spațiul public, 

atitudinea-cu trimitere la evenimente!-, credem că pot vorbi, indirect, despre 

viaţa cercului prin cei angajaţi voluntar 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 cu noi fapte, 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 2022, dintre membrii vechi cu contribuţii deosebite,  într-o ordine 

aleatoare:, Nicolae Daneş, Petre Cichirdan, Mihai Mustățea, Iulean 

Comănescu, Gheorghe Cărbunescu, Gheorghe Sporiş, Eugen Petrescu, 

Constantin Mănescu, Nicolae Moga,  Nicolae State-Burluşi, Puiu Răducanu, 

Fenia Driva, Valentin Smedescu, Dragoş Călinescu, Dumitru Bondoc, Sorin 

Dumitrescu, Ion Tălmaciu, Costinel Stoica, Ion Nălbitoru, Fenia Driva, Ion 

Aldescu, Gheorghe Brănescu, Gheorghe Paraschiv, Violeta Negrea, Paula 

Cozianu, Constantin Geantă, Dumitru Zamfira, Violeta Scociob, Constanța 

Ștefan, Ionel Lupu…… Dintre cei de dincolo de Vâlcea trebuie să-i numim 

aici pe :Ion Talpoș,  Dorel Țurcanu (Tălmaciu), Ioan Ciungara (Făgăraş), Ion 

Frântu  (Sibiu), Laurențiu Brănescu (Brașov), Lucia și Silviu Bogaci 

(București), Florin Țene și Constantin Zărnescu (Cluj-Napoca),  Nicu Jianu, 

(Hunedoara), Mona Vâlceanu, Marian Ghiţă, Paul și Ducu Gheorghiescu, 

George Rotaru, (Argeş: Curtea de Argeş, Piteşti, Domneşti, Nucșoara), 

Maria Şalaru (Chişinău), Gheorghe Păun, Claudia Voiculescu, Ovidiu Mihai 

Stângă, Eliza Roha, Nicolae Roșu (Bucureşti), Mihai şi Alina Sporiş 

(Ploieşti), Ion Mocioi, Moise Bojincă (Târgu Jiu). Dintre cei de departe să 

amintim aici doar pe Bogdan Cichirdan (Anglia) și pr.Ioan Dură (Belgia). 

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, Ion Cotulbea, Ionel 

Grigoriu, Dumitru Mitrana, Ilic Momcilo, Aurel Constantin Zorlescu, Dan 

Panu Misăilescu, Dumitru Bălaşa, Gelu Păltineanu, Petre Petria, Gheorghe 



Simeanu, George Țărnea, Nicolae Văcariu, Florea Vlădescu, Ilorian 

Păunoiu, Nicolae Sporiș, Constantin Poenaru, Adina Daniela Dumitrescu, 

Viorel Popescu, Ștefan Stăiculescu, George Achim, Nichi Ursei, Adina 

Enăchescu, Maria Șufană, Ion Soare, Lazăr Constantin, Alexandru  Popescu, 

Adrian Șuiu, Angela Calangiu, Paul Angelescu, Gheorghe Ploaie, pr.Petre 

Vețeleanu, Lucian Avramescu, Doru Dinu Glăvan, Alexandru Trainea, 

Nicolae Dabija, Dan Fruntelată, Nicolae Jivan, Ion Pîrăianu (cei 

subliniați fiind ultimii plecați!). 

      Anul 2022 a avut o agendă consacrată acţiunilor tradiţionale, în 

organizare şi co-organizare, colaborare, ori ca invitaţi. Am acţionat 

împreună cu: Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria”, Forumul 

Cultural al Râmnicului (pentru anumite evenimente!), Forumul Călimăneşti, 

Liga Scriitorilor, Arhivele Naţionale-Serviciul judeţean, Biblioteca 

Judeţeană, Asociaţia “Seniori”. Clubul de Turism Ecologic Montan „Lotru”-

Voineasa, Cenaclul „Petale”, Asociația „Descoperă Voineasa”,  UZPR… 

local, Societatea Culturală „Anton Pann”, Intol Press ș.a.. Am inițiat discuții 

cu Primari și Consilii locale (prin consilierii disponibili!), pentru corelarea 

agendelor și susținerea evenimentelor locale (Râmnic, Călimănești, Ocnele 

Mari, Voineasa, Mălaia, Băbeni, Câineni, Perișani, Titești, Golești, 

Drăgășani… Multe acțiuni au fost susținute de Arhiepiscopia Râmnicului 

și/sau de Mânăstiri (Cozia, Bistrița, Boia, Troianu, Ostrov, Argeș, Polovragi, 

Lainici…). Acţiunile pe cont propriu ale membrilor noştri au fost remarcate 

prin: recenzii, lansări de cărţi personale, expoziţii, prezenţe la simpozioane, 

congrese, târguri, evenimente publice, articole de atitudine, emisiuni de 

radio și televiziune, cercetări istorice de teren, etc. Am avut o prezență 

continuă pe rețelele de socializare, cu postări în spiritul misiunii cercului: 

fotografii, reportaje, semnificări evenimente, atitudini, comentarii etc. 

            Ne-am propus ca în fiecare lună să promovăm o acţiune în care 

contribuţia organizatorică să aparţină membrilor cercului, și în numele lui. 

Consemnăm aici parte din faptele anului 2022, care confirmă misiunea: 

-Vâlcea „Colț de Rai”-concurs de creație dedicat elevilor vâlceni, prin 

„Biblionet”/ediția a X-a, cu finala județeană, de ziua culturii naționale, cu 

festivități în mediul virtual, on line…; 

 --Canonizarea lui Mircea cel Bătrân/eveniment annual, cu parastasul din 31 

ianuarie, la Mănăstirea Cozia;  

-Aniversarea nașterii lui Constantin Brâncuși (în cadrul zilei culturii 

naționale!) și parastasul, anual, al lui Constantin Brâncuși, la Mănăstirea 

Lainici (februarie și martie!); 

- Academia de sub Pământ / proiect de recuperarea unor personalități, 

ocultate de vremurile potrivnice (în 2022 a fost promovat media, 



„academician”: Gheorghe Stănescu/vezi articol în … buletin!- acțiunea de 

desemnare publică a candidaturii a demarat în aprilie!  Festivalul Național 

„Vasile Militaru”/la Ocnele Mari cu conferință susținută de pr. Constantin 

Necula; 

- In memoriam: Centenar „Aurel Constantin Zorlescu” cu propunere de 

cetățean de onoare al Râmnicului, post mortem!/ În luna mai, în contextul 

zilelor victoriei,  și a Râmnicului; 

- Lira litoralului/festival național, împreună cu CTEM LOTRU și Intol 

Press-iunie 2022;  

-Ziua Energeticianului și Te Deum pentru cei plecați/Mălaia… pentru 

Amenajarea Lotru;   

-  Trasee de mare frumusețe, prin „grădină” (postări de fotografii în rețeaua 

virtuală!); 

- relansarea organizatorică…  asociații!/după pandemie  ( UZPR-filială 

locală, Seniori, CTEM Lotru, Aqua Nostra)/ luna august… cu noi reflecții 

asupra eliberării noastre, din 1944, conotate pe modelul intervenției 

Federației Ruse, cu scopul eliberării de nazism a Ucrainei!; 

- Simpozion „Neagoe Basarab”/ Simpozion „Antim Ivireanul”; 

-Centenarul încoronării Regelui Ferdinand și a Reginei Maria… Alba Iulia 

1922/ Colocviu la Scrisul Românesc/Craiova, asupra manipulării prin presă; 

-Festivalul Muntelui/Voineasa și Lotru „50”, Simpozion „Posada 

1330”/Perișani, Ziua Zilelor-1 Decembrie, la Călimănești (Liceul de turism) 

și Alba Iulia!; 

       Agenda pe care ne-am propus-o s-a realizat, acţiunile fiind onorate de o 

bună participare. Reluarea vieții, în sens plenar!, după condiționările impuse 

de COVID 19, în special celor mai vârstnici, a acuzat o anumită inerție pe 

care am depășit-o și prin acțiuni speciale de socializare, precum excursiile de 

durată, în locuri de mare interes. (vezi excursile externe!). Nu avem cum să 

nu remarcăm dificultatea specială, impusă de geopolitica, cu războiul din 

Ucraina și nevoia de ajutor umanitar pentru refugiați! Vom prezenta într-o 

anume cronologie materialele dedicate evenimentelor, în numele Cercului, 

pentru ilustrare.  Dincolo de Râmnic am fost prezenţi la evenimente, am 

parcurs și recomandat trasee, am făcut reportaje, am prezentat puncte de 

vedere, în multe locuri: Bucureşti, Ploieşti, Buzău, Sinaia, Braşov, Făgăraş, 

Sibiu, Alba Iulia, Hunedoara, Deva, Caransebeş, Cluj-Napoca, Timişoara, 

Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu, Craiova, Slatina, Piteşti, Curtea de Argeş, 

Câmpulung, Brezoi, Iaşi, Cernăuți, Chişinău, Piatra Neamţ, Tulcea, 

Constanța  etc. Am întregit colecţia de fotografii pentru chipul frumos al 

ţării, din vârful munţilor până la marea cea mare. Numele celor de mai sus, 

alteori pseudonime (Troyager, GISPO...)  pot ghida, prin INTERNET, la 



albume de fotografii, reviste electronice, inregistrări pe You-Toube-

semnificative precum în Culturaarsmundi.ro (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.  

      Fiind printre fondatorii cercului, rămas în cursă, alături de Sorin 

Dumitrescu ne asumăm anual acest raport, în numele unui grup care se 

măreşte permanent. 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 (nu de pojghiţa Sistemului, trăind 

din imaginea trucată și propaganda mincinoasă!), ci cum  să contribuim şi 

noi la înflorirea ei, frumoasă ca o grădină sfântă țara şi pentru mai 

binele lui, neam trăitor în vatra milenară! 

 

În ceea ce privește ȚARA: ROMÂNIA, ca o grădină, trăită plenar de 

oamenii ei frumoși, nu vom face greșeala să o confundăm cu 

administratorul ei: STATUL ROMÂN, când (ne)/priceput, când 

(ne)/inspirat, după cum clasa lui politică performează. Așa ne permitem 

să slujim în spirit civic, sperăm echidistant, ȚARA, fără a menaja 

malpraxisul administrativ. Vom striga neîncetat când vom simți 

durerile! O vom face, denunțând birocrația care încurcă, incompetența 

care nu poate, uneori justiția care nu vrea să constate că spiritul legii 

este infinit mai important, decât litera prost scrisă de politicienii 

conjuncturali! Tuturor oamenilor frumoși ai ROMÂNIEI/Grădină a 

Maicii Domnului: La mulți ani fericiți! 
  

Mihai Sporiş, 

 

Concluzii, după jurizarea* (etapa finală) a Concursului „Vâlcea – colț 

de rai” ediția a X-a/2021    

 

      Concursul dedicat elevilor din Județ, organizat de Biblioteca Județeană 

„Antim Ivireanul” și câteva biblioteci locale (variabil fiind numărul lor și în 

scădere de la an la an!), în parteneriat cu câteva asociații ale societății civile, 

cercuri informale, oameni de cultură etc., numără 10 ediții! Ultimele două (și 



cea jurizată aici- 2021!) s-au desfășurat în condiții grele din cauza unei 

pandemii care a impus restricții și modificări ale regulilor de desfășurare. 

Ideea care a generat acest concurs nu are voie să fie abandonată, s-a 

considerat de către organizatori și parteneri, și aceștia, spre lauda lor au găsit 

soluții la noile provocări. 

      Ediția a X-a/2021  ne-a… spus că 11 localități, cu biblioteci locale 

performante (lucru vădit prin oglindirea publică a activității lor!) au ținut 

aprinsă flacăra concursului (regretăm abandonul mai vechilor concurente – 

că aici, în mod subtil, și bibliotecile locale sunt în competiție, ba chiar și 

școlile care pregătesc pe elevii-concurenți!). Le mulțumim aici 

bibliotecarelor, cadrelor didactice îndrumătoare (ale procesului formativ-

educativ, descoperitoare de talente și vocații artistice în pepinierele lor, 

garanții ale devenirii cultural-spirituale a elevilor!). Le mulțumim și 

autorităților locale –fără de care nu se poate întâmpla nimic, ele fiind  

pilonul central al tuturor lucrurilor care implică instituțiile disipate prin 

teritoriu (bibliotecă, școală, cămin cultural, casă de cultură ș.a). Mulțumim și 

parohiilor care au fost alături și au susținut Concursul! Ne facem o datorie 

din numirea localităților participante și pe bibliotecara responsabilă: 

1.Amărăști/Alexandra Bercea; 2.Bălcești/Georgiana Dumitrana; 3. 

Copăceni/Eliza Matei; 4. Costești/Mihaela Silvia Marinescu; 

5.Diculești/Daniela Bădică; 6.Galicea/ MariaTițu ; 7.Horezu/Aniela Badea; 

8.Păușești-Măglași/Ioana Goran; 9. Pietrari/Crina Popescu; 10. 

Tomșani/Elena Georgeta Cârstea; 11. Valea Mare/Viorica Stroe. 

      Juriului Concursului, angajat voluntar, de mulți ani, adică pro bono și 

coordonatorului întregului Concurs, Valentin Smedescu, le aducem aici 

mulțumirea noastră, asigurându-I/i de toată prețuirea Cercului de la Râmnic . 

Ne face plăcere să-i numim pe jurați: Violeta Scrociob, Felix Sima, Dumitru 

Zamfira, cărora le alăturăm, și cu calitatea de …membrii ai juriului : pe 

Valentin Smedescu (inima acestui concurs!) și pe subsemnatul, ca lider al 

Cercului, desemnat și președinte al Juriului! 

 

      Înainte de o departajare - rolulul jurizării, etapei finale!-, trebuie să 

spunem aici că toți cei intrați în marea finală, sunt învingători! , și toți 

merită lauda noastră. În lucrările lor, trimise sub un cod de identificare, 

pentru cele cinci secțiuni de concurs, am recunoscut identitatea locului de 

proveniență prin poveștile, legendele, personalitățile invocate, tradiția 

manifestă cu specificul ei local. Din liniile tremurânde, prozodia poeziei, 

naivitatea pură a simplității, am recunoscut vârstele. Ne-am minunat de 

coloritul anotimpurilor și am remarcat tușa, mai îndrumată, a unor 

concurenți. Am obsevat, recunoscând stilul unor lucrări din anii trecuți, chiar 



progresul unor concurenți. Sunt localități unde interesul pentru Concurs a 

crescut (vezi nr. de concurenți și lucrări!), în altele, nevoia de a ține foarte 

sus o ștachetă și blazonul cucerit anterior! Faptul lecturii se arată și el 

prezent în preocuparea concurenților, precum și cele exotice venite din eterul 

informatizat. Pline de farmec sunt toate povestirile care pun în valoare un 

dialog al generaților… Și câte alte lucruri frumoase s-au arătat în lucrările 

copiilor, precum albastrul acela special, venind dinspre Pesceana și Olteț 

(adică același cer senin, precum cel al lui Sabin Bălașa… ales de noi să ne 

vorbească - de ziua lui Mihai Eminescu și a culturii române…, chiar în 15 

ianuarie!-, recunoștiința noastră specială!). Încă o dată mulțumiri tuturor 

participanților - copiii noștri frumoși!- în căutarea mai frumosului! 

 

Pentru secțiunile jurizate: 1. Eseu/proză scurtă  2. Legendele și poveștile 

Vâlcii,  a fost realizată departajarea, de Mihai Sporiș și Valentin Smedescu, 

după cum urmează: 

 

1. Eseu/proză scurtă: Au fost examinate 46 de lucrări, propuse de 37 

concurenți din 9 localități 

 

Locul I:    ALEX și STEFI 2021/adică: Alexandra Elena Baltac (Păușești-

Măglași) și Ștefania Preda (Pietrari) 

Locul II:   PA-8 și ANY / Marina Adelina Predescu (Amărăști) și Ana 

Maria Brănescu (Păușești-Măglași) 

Locul III : LARA/ Laura Ioana Stroe-Zanfir (Păușești-Măglași) 

 

 Premiu special*: Heidi   /Alexandra Maria Stan ( Costești) /*Pentru 

omagiul adus …Domnițelor din Costești și coregrafei Maria 

Constantinescu!) 

 

Mențiuni: MIRU 2021 și DAD 2011/ Miruna Preda (Pietrari) și Andrei 

Dragoș Dina (Bălcești) 

 

2. Legendele  și poveștile Vâlcii:  

 

Locul I : DAR 2021/ adică Daria Gorun (Pietrari) 

Locul II : DENI        /Maria Denisa Murgu (Horezu) 

Locul III: Dulfu-Duk /Jonela Simona Munteanu (Costești) 

 

Premiu special*: VIVA/ Călin Constantin Șude (Costești)/ *Pentru alt 

mod de tratare a legendei Mânăstirii Arnota! 



 

Mențiune:  R161 /Robert Ionuț Voicu (Galicea)  

 

*Jurizarea celorlalte secțiuni (poezie, desen/pictură, icoană) va fi făcută 

cunoscută de: poetul Felix Sima, Dumitru Zamfira și Violeta Scrociob 

 

Mihai Sporiș/Rezultatele ediției a XI-a (anul 2022) vor apărea în buletinul 

ce apare anul viitor/ în momentul prezentului bilanț, jurizarea era în curs!) 
   

 

 

 

TOSCHRIS ne recitește... Cartea Vieții 

 

      În  între/timp, adică într-un răgaz dintre un sfârșit și un nou început, când se 

zvonea pe afară că cerul s-a deschis, am primit din eterul informatizat, pe aripile 

lui 0 și 1, o carte ce se potrivea, mănușă,  ieșirii din timp pentru un taifas. 

Curiozitatea m-a îmboldit imediat. Eroul unui dialog lung, cât multe ere ale 

umanității, îmi era cunoscut demult. Îl întâlnisem la un Cenaclu al artelor și 

artiștilor, pe la Societatea Culturală „Anton Pann”. Era doar într-un portret, El 

fiind o operă sculpturală specială,  care reprezenta o sferă metalică impecabil 

șlefuită, între două plăci, din care pare desprinsă sfera, așezate pe verticală, 

dedesubt și deasupra. Aflasem că realizarea lucrării se făcuse pe unelte cu 

programare numerică și că se numea TOSCHRIS. Realizarea însăși a acestei 

opere de artă mă fascinase, fără a-i căuta vreo simbolistică specială. Punerea în 

operă era în sine o victorie a omului printr-o tehnologie revoluționară și noul 

homo faber care o făcuse se arătase meșter la multe alte lucruri. Apoi prezența 

lui TOSCHRIS, alăturată imaginii Gânditorului de la Hamangia (celebrul 

artefact românsec, aflat în patrimoniul umanității!) și Harfei lui David, pe 

frontonul de prezentare a revistei „Cultura Vâlceană”, cu apariție lunară, m-a 

împrietenit durabil cu simbolul.  

 

    S-a sfârșit anul 2021. Arunc o privire pe culturaarsmundi.ro, unde  o carte se 

dorea citită. Petre Simion Cichirdan meșterise o carte nouă la editura sa: Intol 

Press și ne-o oferea în dar.  O iau la ochi imediat să-i cunosc exteriorul, 

cuvintele cheie ale titlului, și pe cele de  îndrumare în lectură, ale autorului. O 

parcurg, doar survolând conținutul, să-i observ cuprinderea și  finalul. Este o 

treabă foarte serioasă, mă conving imediat, pentru că demult, din copilărie, 

mama mea de lapte mă atenționase: „Copile! Să nu iei niciodată cuvântul 

Domnului în deșert!”. Tot ea îmi făcuse la vremea studenției, de ziua mea, cadou 

o Biblie că: „în ea, mamă!, o să găsești sfaturi mai bune, decât pot eu să-ți dau 



acuma, când tu poți înțelege mai bine decât mine!”. Acum se potrivise și un fel 

de aliniere a ... planetelor. Pe 1 decembrie 2021, la Alba Iulia, primisem niște 

daruri, absolut întâmplător, de la un colportor al scripturii: Noul Testament și 

Psalmii, în versiunea limbii române a traducerii, din 1932, făcută de Dumitru 

Cornilescu. Mi-a dăruit 11 exemplare, exact de câte urma să am nevoie să le 

dăruiesc celor 11 localități (despre care voi fi aflat , abia după două săptămâni, 

că au onorat concursul „Vâlcea colț de rai”!). Am descoperit că darul, ca o carte 

necesară vieții (cuvintele celui ce mi-a dăruit exemplarele!), se face în vreo 200 

de limbi și că până acum s-au distribuit gratuit două miliarde de exemplare,  pe 

toată planeta (lucru consemnat, pe fiecare exemplar, încă din 2011, alături de 

indicația fermă că se distribuie... strict gratuit!). Cartea lui Petre Cichirdan: 

„Cartea Cărților & Cartea Vieții/Raiul este aici pe pământ” oferea o recitire 

asistată (de TOSCHRIS) a Bibliei și ne propunea chiar versiunea traducătorului 

Dumitru Cornilescu (mai curtat de creștinii protestanți... care susțin preminența 

faptei, în disputa întâietății cu cei care creditează...cuvântul!) . Iată câte 

imbolduri aveam, să însoțesc cele două personaje ale dialogului romanului : 

Biblia și pe TOSCHRIS, eu ca martor și uneori comentator, la cele ce mi s-au 

ivit din cerul propriu. 

 

     Trebuie spus, din capul locului, că autorul Petre Simion Cichirdan, travestit 

în TOSCHRIS (ca într-un autoportret sculptural), pune cărții sale un titlu-

sentință, alăturat unei constatări unanim acceptate, privind cartea cărților, 

îndreptar vieții: „Raiul este aici pe pământ!”  Pare o problemă de geometrie în 

care enunțul concluziei își primește apoi demonstrația. Dar măsurarea... 

pământului și El rotund ca o sferă (ce regină vedeau anticii în această patrie a 

abstractului matematicii!) presupune încercuiri de-a lungul și de-a latul și 

lucrarea făcută, obligatoriu, cu uneltele/simboluri. După concluzia expediată în 

titlu urmează lunga demonstrație în două părți (cu... Vechi și Nou Testament! 

dar și  dovezile de acreditare, asumare, despre competența autorului, adică: 

biografia, referințele publice și lista celor făptuite!). TOSCHIRIS stă de vorbă cu 

versetele scripturii în ordonarea lor, a  unui timp curgător, cu o cronologie 

consemnată, El fiind așezat în mileniul III creștin și în realitatea societății 

românești, aflată în întretimpul ciudatei și nedescifratei revoluții din 1989. 

Citește, recitind cu noi scriptura, și identifică nenumărate alte revoluționări ale 

umanității, schimbări de sensuri și o dublă raportare la adevăr. Între 

naturalitatea (imuabilă și implacabilă!) a vieții, în general și adevărul omenește 

posibil, de sub legile fabricate, în perspectiva corectitudinii politice, din scena 

geopolitică a Olimpurilor, vremelnice și ele, ca toate impărățiile omenești, se 

situează permanent dialogul romanului. Mileniul III, după CHRIST, stă de vorbă 

cu  cronica scripturii, adevărată epopee a omenirii, printr-un popor ales, personaj 



colectiv cu o individualitate cultural-spirituală (invariantă ... peste cumpăna 

erelor/ iudeii în așteptarea lui Mesia și în războire cu Dumnezeul... creștin!) 

evidentă, parcă într-o ubicuitate a dumnezeirii în care sămânța Lui, fiind fără loc 

anume,  va rodi în atâtea glii prielnice o generalitate a dumnezeirii, monoteiste, 

cum se vor împropria atâtea religii mondiale, cu liedership specific și 

instituționalizat.  

     Dialogul, recitirea în fapt a anumitor versete biblice, iese din ambiguitatea 

scolasticii cu anumite tabuuri privind cercetarea celor sfinte într-un determinism 

al canoanelor , conform unor sinoade și concilii,  dar și din directiva cercetării 

științifice, cea care  favorizează o istoriografie evenimențială, dar cu amputarea 

rolului simbolului, a legendei și mitului (considerate în notă peiorativă : 

protocronism necanonic, adică fără acreditare științifică!). TOSCHRIS, care ni 

se recomandă explicit în final, autorul însuși, este un polivalent, nu doar cu o 

impresionantă cultură generală  care îmbină latura umanistă cu cea tehnică (în 

mod imbecil separate de cei care nu au prea iubit științele abstracte și au rămas 

departe de simboluri și știința operării cu ele!), dar și un făurar care știe 

meșteșugul multor făptuiri. În declarația – pe proprie răspundere!-, în lucrurile 

care vorbesc despre creatorul lor îl aflăm pe TOSCHRIS : inginer, pictor, 

sculptor, muzician, poet, scriitor, jurnalist, conducător de proiecte și responsabil 

cu punerea lor în operă (editura, reviste), ș.a  Un profil cu amplitudine 

enciclopedică dar in actu vremii sale pe care o descifrează și ne-o prezintă ca pe 

un diagnostic. Atâția profeți - vizionari ai lumii vechi, atâtea experiențe ale 

umanității în marile opere puse-n tezaur, au vorbit inițiatului în tainele artei : 

adevărul tăinuit profanilor, ori celor neterminați în inițierea lor partizană. 

Dialogul este bogat în trimiteri la marea artă și cultură a umanității, după ce o 

citire a înțelesurilor criptate ale scripturii, puse nouă pe înțeles, îi vădesc latura 

unui creștin îndumnezeit, liber să făptuiască... cuvintele înnoirii. Este un reporter 

al vremii de azi, nu numai prin rostirea pe șleau a cuvintelor incomode pentru 

anumite urechi, dar și un diagnostician prin descifrarea efectelor viitoare ale 

unor procese înțelese ale naturalității (în spusa genialului Brâncuși, despre legea 

firii!). Pentru perspectiva durabilă a rostirii sale s-a pus pe sine în taina lucrurilor 

făcute special, întru alfabetul cu simboluri, specific artei. Ne-o și spune, 

sentențios undeva: „simbolul precede cuvântul!” 

 

      Participant la citirea romanului, ca o recitire- cu ghid de data asta!- a Bibliei 

(a versetelor citate!), mi-am pus într-o balanță înțelesul propriu- din desele mele 

căutări prin acest tezaur dat cunoașterii umanității!- și descifrarea propusă de 

TOSCHRIS. Înainte de-a puncta aici consensul, dar și altă percepție asupra 

sentințelor romanului, trebuie spus că această Carte nu trebuie citită înainte de-a 

fi citit Biblia, cu propria inițiere, ori- ca o concesie, totuși!-, fara  să se facă o 



lectură simultană, să nu se creadă (Doamne ferește!) că versetele citate ar fi 

scoase cumva din context. Apoi vârsta la care se citește Cartea Cărților, îți 

descoperă în timp, noi și noi semnificații. Cu cât ceri mai mult, de la această 

Carte, vei primi mai mult! Recitită în tandem - prin mintea performantă a unui 

OM ales, luat călăuză și înzestrat cu mai multe chei decât ai tu!- vei adăuga 

multe propriei cercetări, uneori minunat, alteori contrariat că nu ai văzut într-un 

anume fel  cele citite, anterior, pe cont propriu. 

 

       Spuneam mai sus că îl cunoscusem pe TOSCHRIS în numele unei lucrări de 

artă și că mă minunase modalitatea tehnică în care fusese realizată și mă 

mulțumisem cu explicația dată că l-ar sugera pe Prometeu (eu... fiind sub 

protecția acestui patron, cu însemnul pus deasupra barajului de la Vidraru!), 

cunoscut nu doar prin adopția modernă a energeticienilor, dar fiind erou al 

Olimpului, damnat de zei, între cer și pământ (pe vârf de munte înalt!), că a 

îndrăznit, prin illo tempore, să dea oamenilor ...focul. M-am lămurit imediat că 

lucrarea de artă ni se arată cu mare încărcătură de  taine și prin această 

ambiguitate poate induce receptorului o mulțime de înțelesuri. Nu mi-am pus 

însă întrebarea privind numele dat care vădea și un sens mai ascuns, actualizat 

de vremuri. Observându-l acum erou de carte, care rostește sentințe, ca pe niște 

alte energii pe care ni le oferă, mi-am propus să-l deconspir. Aveam acum trei 

puncte de sprijin: autorul- care a făcut opera (sculptura și cartea/roman), opera 

însăși,  și mărturisirea explicită, un fel de întreire a stărilor, camuflată sub o 

parolă, parcă de acces: TOSCHRIS. Mă simțisem provocat mai demult de tâlcuri 

și îndrăznisem a-mi da cu părerea (vezi  „Provocarea tâlcului”, Editura  

ALMAROM, Rm. Vâlcea, 1997 și  „Semne și sensuri ale sacrului în arta lui 

Constantin Brâncuși”, Editura Intol Press, Rm. Vâlcea. 2012). Să nu încerc și 

aici o descifrare (iată-mă... spărgător de cifruri!) a acoperirii acestui nume? (să 

remarcăm aici că romanul ne amintește semnificația tuturor numelor biblice. 

Vezi ca exemplu: Adam/pământ, Eva/viață, Noe/mângâiere, Babel/încurcătură, 

Peleg/împărțire, Set/înlocuitorul...Israel/cel ce se luptă cu Dumnezeu etc., un 

adevărat dicționar, pentru citirea Bibliei și în altă cheie. 

 

 

                 TOSCHRIS-CHRISTOS, o asumare a OMULUI NOU 

     Eroul dialogului cu scriptura, din postura omului Mileniului III creștin, și cu 

un autoportret/sculptură făcut cu tehnologia care folosește digitalizarea, se 

recomandă OM NOU din zodia societății informatizate și cu paradigma trăirii în 

virtualitate, uneori într-o desacralizare. Iată de ce trebuie să redescoperim 

adevărurile absolute, în valorile perene ale lumii, prin recercetarea scripturilor, 

prin cei chemați și cu știința comunicării. TOSCHRIS este numele de cod al 



acestui OM NOU. În El sălășluiește dumnezeirea ca o treime simbolizată. 

Scripta manent!, spunea latina! Scriptură, adică s+criptare! Prin decriptare - 

adică scoate din ascundere!-, ceea ce fusese pus cu bună știință în păstrare să 

traverseze întretimpurile neprielnice ( precum documentele tăinuite obligatoriu o 

vreme, prin arhive, ca intangibile, uneori puse prin peșteri precum esenienii  - la 

care se face referință!), lumea revine la realitatea de dinaintea traversării... 

deșertului, dar și aceasta cu semnul inversat, cum ne vorbește sinusoida, ca un 

șarpe, de trecerile prin zero (anulăm și noi timpul... în întretimp!). Numele își are 

simultaneitatea planurilor cu simboluri (să vedem aici semiotica), dar și cu 

semnele luate mai ușor în vedere, ale semanticii (că tot am vorbit de dicționarul 

ca o legătură de chei!). Împletirea celor de la suprafață, cu cele ascunse, în chiar 

numele lui TOSCHRIS, ne arată forța de abstractizare a autorului, în egală 

măsură om de știință, cât și artist... inițiat în taine (el ne făcea trimiteri la 

Leonardo da Vincii, Galileo Galilei, Constantin Brâncuși și... de ce nu? la 

maestrul său Constantin Lucaci și la prietenul nostru comun Aurel Constantin 

Zorlescu!). 

Să descompunem cuvântul TOSCHRIS în litere, apoi să compunem silabele, și 

pe acestea să le dăm unei nesfârșite incantații... să naștem cuvântul emblematic 

și recognoscibil ca iubire și îndemn la înnoirea timpului și omului. Nu acesta 

este scopul romanului propus? Să lucreze în fiecare imboldul înnoirii, prin 

redescoperirea adevărului suprem, din marele tezaur al scripturii?! 

„T”, este semnul crucii de răstignire și al T(atălui) suprem , care a încuvințat 

osânda dispusă de-o judecată omenească, pentru reînnoirea lumii prin moarte și 

înviere! 

„O”: este un orizont închis; este un ou întreg; este o sămânță nezdrobită/ca un os 

nezdrobit, numai bune de semănat; Este acel Ω, desemnând un sfârșit, care este 

cunoscut , alături de A/α (început!), ca atribute definitorii ale lui Dumnezeu. 

O→ fără lăuntru, devine mult mai mic ca boaba spumii este conceptualizarea 

punctului originar, să poată declanșa geneza/facerea. Iată cum din nimic (0/zero) 

se declanșează procesul facerii, în multe zile cosmice, până este făcut 1/unul 

(primul om, androgin, cu cele două polarități conținute: „+” și „-”, să se bată 

toate contrariile dialecticii mai apoi, inclusiv adevărul cu minciuna, bărbatul cu 

femeia, cele ideale cu cele materiale etc. Prin EL, acest „O”( zero) se trece și de 

la „-1” la „+1” în ambele sensuri. „O” , ca personificare a înțelepciunii, este și 

un șarpe care își prinde coada în gură, numit Uroboros , luat simbol de lumea 

ezoterică. 

„S”, este chiar șarpele din grădina Edenului. Este îndemnul mușcăturii mărului, 

și garantul dobândirii cunoașterii! Ne vorbește de-o rupere a cercului cu două 

jumătăți în sensuri opuse. Androginul se desface în jumătăți și acestea dau de 

lucru... dialecticii. În lucrarea noastră amintită, dedicată semnelor și sensurilor 



din arta lui Brâncuși, vedeam în  semnul „S”, ceea ce-l considera Constantin 

Noica: un operator, care schimbă sensul cuvântului, în fața căruia este pus 

(exemplu: s+ființă → acreditează sființenia, adică se schimbă planul vieții 

materiale cu cel al spiritualității, ori s+drob→sdrobit  , adică un întreg se face 

fărâme, apoi s+pulbere→ridică colbul într-o spulberare.). Mare păcat cunoaștere 

marilor secrete, care pot uzurpa stăpânirea legiuită, de aici și anatemele, 

izgonirile în exiluri, uneori împrizonarea luceferilor cu lumină cu tot în afundul 

infernului. „S” ne spune că toate sunt până la o vreme, că și polii pământului se 

schimbă, că și prin ceruri s-au schimbat stăpânirile (mitologia ne depune 

mărturii!), iar Șarpele, de casă fiind, este în mentalitatea tributară propagandelor, 

când sceptru aurit, când caduceu al vindecării, dar și condamnat la moarte fără 

vreo vină, doar din frica inoculată de ignoranță! Legând semnele: 

„T”+„O”+„S”→TOS, reprezintă silaba care prin sine, într-un mix al 

semnificațiilor sugerate ne poate spune altceva. Pare aici o precursoare 

cuvântului TOS-CHRIS, înainte de nașterea, prin invocarea... onomatopeică, 

repetată, ca o permanentă schimbare de sensuri (vezi M. Eliade... privind 

ciclicitatea... reîntoarcerilor!): TOS- CHRIS-TOS – CHRIS-TOS....! Din această 

nesfârșire... ca o înlănțuire de simboluri (vezi romboedrele/clepsidre ale 

Coloanei... lui Brâncuși, pulsând ciclicitatea celor două sensuri între pământ și 

cer!) ni se poate vădi procesualitatea, constatată de umanitate și pusă prin mituri, 

pe lângă cele ascunse în artă. Atunci când s-a împlinit urcușul sisific al Golgotei, 

când s-a umplut paharul, când orizontul s-a închis și rotundul soare scapătă după 

culme, albul devine negru, susul se prăvălește în afund. Ceea ce a ascuns ziua, 

trecând prin noapte, trebuie să se elibereze din semințe în adânc și să se înalțe 

din întuneric, din nou în lumină (ca o eliberare a damnaților... din temnițele 

vremelnice!). ”S”-ul operator de sensuri, este comun ambelor silabe. Din acel 

sân încăpător al Pământului-Mamă, semnul de lumină al Tatălui, caută învierea, 

prin naștere/renaștere a cuvântului întrupat CHRIS de procesualitatea 

facerii...TOS. 

TOS→CHRIS/procesul facerii va naște cuvântul întrupat CHRIS, inclusiv cu 

softul facerii pus în zestrea ființării sale: CHRISTOS 

TOS-CHRIS-TOS este universalitate fără timp și simultan, interioritate a raiului, 

cu expulzări și damnări temporare. Este o ciclicitate cu intrări și ieșiri la soroace, 

cu ceruri vremelnic deschise. O șerpuire sinusoidală cu treceri prin O (zero) între 

hotarele Lui 1 (unu), când în noaptea negației cu „-1”, când în prea albul zilei cu 

soarele pe amiaza bolții („+1”). Este clipirea Ochiului privind în afară, dar ritmic 

și în lăuntrul orizontului interior, căutându-se... Făurar/Vulcan lucrând 

incandescențele. Este Adevărul dat simțurilor să... simtă materia, dar și taina de 

sub zăvorâri temporare la îndemâna rațiunii, singura cu experiența infernului, 

din sarcina revoluționării cu schimbare de sens. 



 

           Autorul, Petre Simion Cichirdan, cercetează vremea de azi 

     În ultimul său roman „în versete”, publicat în 2021: „Cartea Cărții & Cartea 

Vieții –Raiul este aici pe pământ” autorul Petre Cichirdan, sub pseudonimul 

TOSCHRIS, se recunoaște fiu al Lui Dumnezeu, născut aidoma lui Christos, dar 

în alt cerc de vreme, orizont deschis pe cumpăna milenilor II și III, creștine. El 

se vrea reporter momentului, om al prezentului, dar în cunoștință de cauză 

asupra trecutului, cu timp și fără .(om recent... ar fi insuficient, într-o spusă, 

privind doar în imediat și doar spre ieri, de către cei ce nu pot vedea și cu ochii 

minții și netimpul/ în spusa noastră ieșirea din istorie!). Fiind pe scenă, in actu, 

strigă ceea ce vede, plăsmuiește pietre de hotar, pune semne pentru vremea 

ieșirii din pustiu, lasă scrisele... să rămână și vremii când strigătele vor avea 

ecou. Se înscrie într-o ștafetă cu atâția înainte mergători, care au lăsat mărturia, 

ca un fir prin ciudatul labirint. Puțini și-au propus un dialog virtual cu atâția 

profeți, cărora Biblia le ține spiritul viu. Nu o face selectiv, ci îi ia în ordinea 

intrării în scenă și le semnifică, fiecăruia în parte, contribuția la viața societății în 

care au trăit și cât s-a adeverit din prorocire. Atâtea revoluții (schimbări de 

sensuri), de dumnezei/religii (idoli/toteme!), damnări și reabilitări, distrugeri și 

reconstrucții, imperii înfloritoare și ruine, porunci și legi drepte, dar și blesteme, 

trădări, adevăruri cosmetizate, și minciuni corecte politic, și câte experiențe 

remarcabile nu își oferă sinteza... descifrării setului de parametri, pentru 

evaluarea prezentului. Cu ochii minții pe trecut, vede ușor derapajele 

prezentului. O face pentru că are instrumentele omului de știință, are experința 

făptuitorului ce trudește, și știe să prețuiască munca, este chiar el lovit de legile 

proaste ale întretimpului (care favorizează impostura, condamnă cunoașterea, 

uzurpă elitele autentice, favorizează lichelismul politic!). Constată o lume în 

dezechilibru, între din ce mai puținii inițiați autentici, și o masă din ce în ce mai 

mare- a celor ignoranți, manipulată și terorizată prin frica pentru ziua de mâine. 

Autorul devine, fără inhibiție, purtător de cuvânt asupra celor constatate și 

înțelese și ni le pune la dispoziție să ne lămurim, punându-ne în situația propriei 

evaluări. 

În dialogul său (spuneam undeva, ca o demonstrație a sentinței... titlului!) nu 

urmează metoda canonică a unei istorisiri evenimențiale, ci trece dincolo de 

planul cronologiilor stricte (care văd doar documentul și firul puterii omenești, 

care își are sieși propriul adevăr și acoperirea acelui political-corect, cu legi 

omenești, răstălmăcind partizan legea firii (numite naturalitate!). El înțelege că 

religiile - cu toate ambiguitățile lor și de cele mai multe ori cu păcatul 

habotniciilor, și în ciuda impactului nociv asupra mentalității vremurilor!- sunt 

vectori importanți în cultura și arta lumii. Că în fluxul și refluxul continuu, în 

duelul cu știința, religiile instituționalizate își au propria cheie de descifrare. 



Dialogul acestui roman aduce în discurs domenii care ar putea fi considerate 

incompatibile. Cum să negi, prin interpretare științifică, o sentință a vreunui 

Sinod? (vezi cel de la Niceea, din 325, când cei 318 participanți au proclamat în 

Simbolul Credinței: că... la început a fost cuvântul!, reconfirmând evanghelia lui 

Ioan și totuși autorul/homo faber... susține întâietatea faptei? – vom constata mai 

încolo* că aici nu este vreo contradicție, vreo erezie (din perspectivă canonică!)) 

Dacă cele două ar fi stat la masă cu perspectivele proprii ar fi observat că se 

referă la planuri diferite și au instrumente de cercetare diferite. Este nevoie de 

simfonia credinței cu știința, în folosul eradicării misticismului, ignoranței, a 

manipulării, a fricii induse prin abuzurile pentru o supunere oarbă, cu 

interzicerea dreptului la cunoaștere. Autorul, cu profilul lui homo faber, 

recunoscându-și îndumnezeirea interioară (cu binele și răul sălășluindu-l și 

lucrând pentru el), se manifestă în toată libertatea (vezi imboldul creației și 

operele realizate!) , se pune la sfat cu Dumnezeu precum Avraam, Iacov, Moise, 

Iov, Iona etc., și strigă la autoritățile civile ale Mileniului III, că Babelul  cu 

amestecului limbilor,  exodurile oamenilor spre noi făgăduințe, sunt repetițiile 

unor nefericiri cu ... apocalipse previzibile. Că scrierea istoriei..., vădit ambiguă, 

în slujba propagandei mincinoase nu lasă umanitatea să-și mântuiască erorile. 

Petre Cichirdan/ TOSCHRIS nu menajează. El „citește” vremea de azi și o arată 

prin ceea ce a constatat că se repetă, într-o ciclicitate anume în scriptură. Babelul 

tranzițiilor, al întretimpului trecerii prin zero, este marcat prin legi perisabile 

scrise pe carton și mucava (nu pe piatra durabilă... a poruncilor!). Chiar și 

făptuirile sunt de carton (vezi „Orașul de carton!” de același autor) și munca, în 

general de mântuială... Cei chemați să gestioneze/să păstorească turma, sunt fără 

competență și cu demnități cumpărate-creditate cu diplomele de la tarabă! 

Migrația-sens inversat!- dinspre țara ca o grădină/lăsată brațelor de muncă 

bătrâne, spre un nou Egipt înfloritor, precum „raiul” Uniunii Europene, este o 

emancipare negativă, dinspre libertatea în sărăcie, către sclavia în opulență și 

aparentul confort! Să nu vedem aici... prizonieratul în Babilon? Migrația în 

pământul faraonilor? Și în acele vremuri s-au găsit cronicari să ne spună 

povestea acelui popor ales. Autorul nostru a trăit experiența evacuării în 1944 a 

elitei românești din Basarabia și nordul Bucovinei și acum cunoaște consecințele 

unor exoduri în masă. Ciudată cu adevărat pare... mântuirea europeană prin exod 

(membrii fiind ai acestui imperiu modern!). Ce lanțuri subtile are această 

emancipare în aparenta circulație în libertate. Condiția de cetațean liber de rang 

inferior (vezi Schengen!), muncind la stăpânul,  departe de acasa ta, să nu fie 

dezrădăcinare? Aici drama poporului ales, supraviețuind în istorie, poate fi o 

lecție de însușit! Păstrarea credinței proprii și lupta permanentă cu dumnezeirea 

(am stabilit că fiecare dintre noi este locuit de Creator!), ne poate da libertatea, 

atât de necesară împlinirii personale. Concluzia autorului că... Raiul este aici, pe 



pământ, trebuie să ne elibereze de spaime, să ne dea voința trăirii libertății și să 

ne potențeze, dragostea de muncă și puterea de-a ne iubi semenii!  

Mihai Sporis/ 7.ianuarie,2022 

*Despre faptă și Cuvânt 

În afara istoriei, dincolo de veac, Creatorul exista în taina Lui, cu întreirea 

Sa! La Geneză/Facere, potențialitatea se manifestă in actu și devine creație de 

început, cu perspectiva creșterii... din sine (manifestarea binomului 

informație/duh-energie, proces declanșat!). Acestui început nu-i putem 

nega faptul! 
 

 

 

 

 

 

 

„Viitorul a trecut pe aici” … 

 

     Ne spune în cartea sa Emil Lungeanu, cu certitudinea profetului care 

citește cu ochii minții scriptura (veche și nouă!). Scriitorul își îngăduie 

erezia de-a cerceta scriptura și riscul pierderii împărăției din ceruri. 

Cartea/roman i-a apărut în 2021, la Editura „Antim Ivireanul” din Râmnicul 

Vâlcea, unde … patronul editurii lui „nenea” slujise pe pământ. Tot în 2021, 

la altă editură din Râmnic –Intol Press!-, apăruse romanul „Cartea cărților & 

Cartea vieții/Raiul este aici pe pământ” a lui TOSCHRIS, adică Petre Simion 

Cichirdan! Temerea pierderii celor de prea sus, contestate de cei de jos… 

devenise caducă. Tot dintr-o pornire cu cercetare, incitat de prietenul Titel 

Zărnescu, tot prin 2021, mă voi fi întrebat într-o carte ivită la aceeași editură 

Intol Press: „Roma milenară o problemă astăzi?” Ce încifrare ciudată a 

acestui an, 20-21(în spusa limbii planetare și a lumii noi!), privind ca un 

Ianus, după douăzeci de veacuri, ca două zeci de ani, de pe pragul dintre 

mileniile 2 și 3 creștine, cu dilematica întrebare a lui Hamlet, poate a lui 

Malraux, poate a lui Sienkiewicz, poate a noastră… Mâine anul se înoiește? 

Din brazda plugușorului se va ivi…pecum din catacombe, purificată de cele 

grele, recolta cea nouă de lumină? Va păstra ea, după somnul de taină 

aceeași culoare a ochilor? 

     Cartea am primit-o în dar, ca pe un premiu special al Uniunii Ziariștilor 

Profesioniști din România/Filiala Vâlcea, de-a împreună cu o diplomă, 

semnată de acad. Mihai Cimpoi și Ioan Barbu-ziarist dinainte, și după 

apocalipsa noastră, din …89 (președintele de onoare și cel executiv, ai 

Salonului Național de Cultură și Artă: „Rotonda Plopilor Aprinși”, ediția a 



X-a, iunie, 2021… in memoriam Valeriu Anania). Pandemia (și asta o 

provocare planetară, și luptă dură împotriva invaziei intratereștrilor… 

virusuri!) m-a ținut departe de evenimentul cu reaprinderea anuală a… 

plopilor.  Am primit darurile către sfârșitul anului și m-am pregustat din ele 

citindu-le aproape simultan cu romanul/dialog în versete cu Biblia, al lui 

Petre, și Simion pe deasupra , și  a cărții cu… fuga-n Occident a unuia foarte 

realizat pe plaiul mioritic. Mă văd obligat să dau ecoul aici, după ce lui… 

Toschris îi voi fi răspuns, cum și doctorului… Radu Dobrescu/autor  (al 

celei de-a doua carți, primită pentru … numitul premiu special al UZPR-ului 

local) , nu doar dintr-o obligație protocolară, ci pentru că, realmente, 

romanul mi-a provocat o bucurie neașteptată. Găseam în el, pe lângă cele ale 

scriitorului authentic, ce poate face artă dintr-o ficțiune inspirată, spiritul 

cartezian și luciditatea citirii dincolo de parabolă, alegorie, depășind toate 

barierele unei inchiziții mentale, cum este și căderea în habotnicie a unei 

bune părți a ortodoxiei răsăritene, ostilă unui ecumenism necesar (o și 

constată autorul… undeva!). Provocat de descifrarea revoluționării creștine 

avansasem ideea unei epopei…Pauliada, și concluzionasem că fără Imperiul 

Roman… revoluționarea creștină nu ar fi făcut din creștinism o religie 

mondială și din Roma …caput mundi. Apoi Pontifex Maximus…transferat 

dumnezeirii pământene, în cetatea eternă cu un Papă…, corespondentul 

direct al tuturor extratereștrilor  din ceruri, prin chiar fișa postului, își avea 

propria putere și responsabilitate în concurență cu jandarmeria mondială și 

ea cu împăratul ei laic. Cum să nu fi observat scoborârea lui Traian de pe 

columna sa - pe care se pusese ca stindard al puterii sale, când Imperiul 

Roman își atinsese lărgimea maximă și el era atunci Pontifex Maximus!-, dat 

jos de Petru, emblemă doar a tuturor pontifilor ajunși Șefi ai lumii creștine… 

universale? Multe idei ale cărții mele primeau, din altă perspectivă a 

cercetării, o susținere neașteptată. Interesul pentru citirea/recitirea/ răscitirea 

a amânat sine die ecoul acesta. 

 

     O dedicație ne pune-n gardă: „Mamei care a suferit pentru a-mi arăta 

Spațiul și Timpul”, că suntem în timp când viețuim și avem un loc să-l 

iubim, poate chiar planeta mamă! Apoi, prin două sentințe de împrumut, 

constată că nonmonotonia, schimbarea continuă, ca o panta rei a anticilor, 

procură experiențe noi, dând de lucru istoriei. Nu contează viteza curgerii! 

Toate au un izvor, o curgere cu meandre și inevitabil un ocean cu prea 

umpleri și schimbări ale agregării. Da! La sorocul băltirii timpul se culcă și 

zbaterea de șarpe își pierde pielea să-și procure o istețime nouă. Oprit-a 

Domnul ceasornicul!, se va tânguii poetul. Cu o astfel de introducere nu 

intuiești decât o posibilă abordare metafizică, adică cele raționale în prim 



plan să nu nască monștrii noi, de care sunt pline basmele, mitologiile și chiar 

religiile lumii, ce să mai vorbim de du-te vino-ul moralei care își schimbă 

sensul, după ce ultimul învingător este în măsură să-și dicteze Dreptul, adică 

noile porunci obligatoriu corecte! În spusa comună (pe placul autorului, 

desigur!): șeful are dreptate!, iar dacă acesta… greșește, la recurs se aplică 

voința superioară și ea stipulată în codul de procedură: șeful are întotdeauna 

dreptate! 

Spațiul, ca o scenă a acțiunii romanului, este planeta cu două centre ale 

șefiei…, fiecare cu un atuu al puterii. Energia și informația, separate arbitrar, 

sunt personificate instituțional de… când lumea.  America/lumea nouă și-a 

câștigat Șefia după vreo două conflicte mondiale și este încă în rolul 

jandarmului de acasă, dar și responsabilă să apere această acasă cât globul, 

de extratereștri. Roma dintr-o eternitate caput mundi, cu Vaticanul în curte, 

și un Șef/Papă, lider mondial al doctrinei creștine, are propria răspundere în 

salvarea umanității. Roma și un munte din America sunt locurile, despărțite 

de-un ocean. Acțiunea la vedere ne vorbește despre un profesor, mare 

specialist în istorie, doctrine religioase etc., de la Roma, aflat pe muntele din 

America/ ca un Olimp, Parnas, Tibet, etc., într-un concav  de mari 

specialiști. Din rațiuniune, pentru securitatea întregii misiuni, profesorul își 

ascunde/pierde fiica, venită în vizită. Zvonurile publice și o statistică cu 

atâtea dispariții inexplicabile, dau vina pe extratereștri, dar cum să se 

recunoască oficial asemenea fapte și să se panicheze… omenirea? Zvonul 

mondial, preluat de presa din Roma, pune în mișcare o scriitoare (toate 

evenimentele trebuie să aibă secretariat, istoria o cronică pentru… scripta 

manent!). Aceasta, după douăzeci de ani, cât douăzeci de veacuri (Marile 

iubiri nu se uită…!/ aici, iubirea de Istorie! merge, preț de un… leșin, în 

lumea cealaltă (America și visul zbenguit al somnului, sunt pentru 

scriitoare/aici chiar autorul travestit în persoana întâi, lumile noi, tărâmul 

celălalt al inferenței/infernului, cu judecățile absolute!).   

    Conclavul marilor specialiști în doctrine, adunați dinspre toate religiile 

pământului (ca un ONU… al celeilalte diversități) caută o soluție, numitor 

comun, valabilă global și pusă în accord cu noua realitate a societății 

cunoașterii, hipertegnologizate. Printr-un ecumenism de urgență, ca să 

glumim pe seama noastră!, un fel de front al salvării planetare, în fața 

provocării extraterestre. Faptele concrete (ca o luptă la baionetele 

interstelare!) aveau nevoie de ordinul de luptă scris, al unei noi exoteologii. 

Dezbaterile conclavului reprezintă miezul romanului, restul fiind doar o 

savuroasă ficțiune cu personajele cheie travestite, tot pentru mesajul 

principal: istoria își reia necesar, din baza de date, revoluționările din 

recuzită, ca niște apocalipse/sfârșituri de ere. (vezi limbajul cu atâtea perle 



umoristice din tezurul expresiv al limbii române, dar și expresiile consacrate 

ale babelui… planetar!). Aici, recitirea rațională, trecând peste interdicția 

cercetării care dă întâietate revelației și poruncii „crede și nu cerceta!”, este 

posibilă pentru că inchiziția nu mai are putere, iar secularizarea agresivă (în 

ciuda predicției lui A. Malraux!) dă științei plusul de credit și atuul 

corectitudinii politice.  

      Știința, făcută roabă faptei, a înarmat cu o hipertehnologie brațul forței, 

care este gata (just in time!) să lovească incorectitudinea celor ce denunță 

supremațiile cu canoanele în rol! Șpilul acestui process, în legitatea cauză-

efect, este logosul îndrituit al ultimei porunci. Dar oamenii operează cu 

adevăruri relative, perisabile (tempus edax rerum!) și atunci revelațiile 

dumnezeirii absolute (cu toate culorile religiilor locale!) trebuie și ele 

sincronizate, prin reactualizări periodice… Totu-I până la o vreme…!  

Constatase și filozoful nostru de la… Păltiniș. Lumea noastră modernă, 

dresată întru democrația turmei de sub manipulări, nu va mai asculta orbește 

de o corectitudine care nu rezonează cu persoana, căzută doar în individul 

statisticii, și valorând doar un vot. Reactualizarea devine necesară pentru 

toate canoanele, legile, constituțiile, acordurile, tratatele-toate ocazionale!-, 

când acestea sunt lovite de caducitate.Imperativul vremii de azi, cu o 

societate trăind globalizarea, cu duhul informației copleșind cunoașterea… 

are nevoie de cuminecări, adică înțelesul necesar viețuirii, în adevărul cel 

nou, chiar dacă expediază vechile taine în pașii trecuți ai vieții pe calea… 

devenită legendă, basm, poveste. 

       Romanul lui Emil Lungeanu pune-n dialog preocuparea lumii vechi prin 

fiul omului (filioque!), aici demult cetățean global, instituționlizat părinte-

pater/Papă al tuturor oamenilor de pe Pământ, să ne intermedieze cu 

…Cerul. Prin „fișa postului” Vaticanul observă că de două mii de ani în 

„Cetatea lui Dumnezeu”, în spusa Fericitului Augustin și a mai puțin 

fericitului Dumitru Drăghicescu (doar prin secolul al XX-lea!) doctrina care 

a dat trăinicie Imperiului Roman și creștinismului mondializat și el, își cere o 

nouă teză…pe potriva evoluției (în paradigma științei nu putem vorbi despre 

creația, ex-abrupto a dogmei revelate!), una care să împace sacralitatea 

tradițională, de toate culorile, cu prea evidența adevărului științific. 

Aplecarea către știință a ultimului Papă, cel din scaunul pontifical, pe linia 

tradiției iezuite este bine ilustrată, cum și strategia apropierii între liniile 

doctrinaire este evidentă. (să ne amintim de evenimentul istoric din 10 mai 

1999, de la București, cu liturghia de-a împreună a Papei Ioan Paul al II-lea, 

cu Patriarhul BOR, Teoctist și mai recenta întâlnire a Papei Francisc cu 

Partiarhul Bisericii Ruse, ca exemple ale promovării ecumenismului creștin, 

ca deschidere unei ecumenicități mai largi, globale!).  Romanul constată că a 



trecut mult de la conceptualizarea doctrine creștine, de când cu rescrierea 

testamentului cel nou, denunțând prea etnicismul unui popor ales, tenace, și 

rămas peste veacuri în legea lui mozaică (cu neîmpăcarea lui Iacob, care se 

mai bate cu Dumnezeu/Israel să țină vie „chestiunea evreiască” și așteptarea 

unui Mesia, neapărat, tot din neam!). Modelul centralizării puterii 

monoteiste putea fi transferat acum tuturor neamurilor unui mare imperiu, 

dar pentru aceasta… legea trebuia rescrisă și pusă în execuție… cu 

autoritatea forței de lovire. Cartea în discuție constată  „trădarea” iudeului 

Saul, fariseul în legea veche a lui Iahve, dar soldat al Romei fiind, și pe 

deasupra „cetățean”,   îl vedem schimându-și pașaportul  pe…drumul 

Damascului, ca Paul/Pavel, mărturisind Dumnezeul unic, pe modelul ebraic, 

dar cu autoritate asupra tuturor neamurilor. O făcuse dumirindu-se asupra… 

corectitudinii politice în împărăția cu un singur împărat…cum se întâmpla 

atunci în Imperiul  Romei! O și pune în scris când în epistolele sale cere 

supunerea totală față de împărat,  că toate împărățiile sunt de la  

Dumnezeu!). Dezbaterile conclavului subliniază șpilul rescrierii noului 

testament și observă mâna dreaptă a apostolului Pavel în evanghelistul Luca, 

eruditul grec… mir/uns cu toate alifiile elenismului.(medic, scriitor, istoric, 

artist iconar și… în termenii de azi infleuncer , ca propovăduitor al gândirii 

lui Pavel-oponentul celui pus temelie, ca prim venit, adică a lui Petru, zice-

se primul papă. Conciliul din 49-50, de la Ierusalim, încă buric al 

pământului, cu templul încă în picioare, îl arată pe Pavel câștigător și 

astfel… el va scrie adevărul creștin al Noului Testament, ba va schimba și 

capitala/casa lui dumnezeu pe pământ, ducând-o la Roma … pentru 

eternitate, cum spuneam mai sus: Cetate a Lui Dumnezeu. 

      Întâlnirea de pe munte, pentru salvarea umanității, de la cataclismul unei 

apocalipse potențiale, dezbaterile de aici, mărturisirile profesorului expert și 

zvonistica despre disparițiile inexplicabile și imposibil de elucidat, ne 

lămuresc asupra faptului că extratereștrii există. Ei sunt în spiritul dialecticii: 

când buni, când răi. Ei sunt aici din vremuri de demult, dar tainele basmelor, 

doctrinelor religioase, epopeelor nedescifrate i-au ascuns, precum Dosarele 

X, ori muclesul total… să nu se înspăimânteze omenirea! Adică un fel de … 

ferice de cei săraci cu duhul că a lor poate fi împărăția cerurilor! Aici cu 

presupunerea că dacă ne iau prizonieri/sclavi…, extratereștrii ne vor duce 

prin cerurile de exil! (nu putem fi de accord, după ce am aflat că… Raiul este 

pe pământ, și atunci… trebuie să ne apărăm …pământul, angajând lupta cu 

agresorii, sigur dintre extratereștrii răi!). 

       Miezul cărții stă în reinterpretarea rațională a scripturii vechi și noi, din 

perspectivă științifică, adică excluzând, ab initio, revelația (și ea excuzând la 

rându-I, din teaca ei, atât știința, cât și învățul experienței nemijlocite!). 



Capul de afiș al cărții este devoalarea, ceva în genul lui Dan Brown, a mai 

multor tabuuri cândva, pentru care autorul, prin evul de mijloc, ar fi fost 

declarat eretic și dat rugului. Cum să-l consideri trădător?, vânzător?, 

uzurpator?, pe Apostolul Neamurilor, pe Paul? Cum să denunți actul învierii 

din morți a lui Iisus și să consideri doar un leșin trecător, declarata moarte ca 

ordin dus la îndeplinire? Ni se argumentează posibila înscenare și 

cosmetizare cronicii făcută de evangheliști, să nu devoaleze taina că ei 

slujeau vieții și iubirii de oameni. Cât despre celelalte, analizate în logica 

care vede amănuntele, precum Potopul cu… bărcuța neîncăpătoare a lui 

Noe, pățania lui Iona, în pântecul chitului…, autorul nu dă credit noilor 

concluzii care iau ca referință presupusele proorociri, prognoze, asupra unui 

viitor mai îndepărtat. Să semnalăm aici și argumentele pe care le aduce 

autorul, privind doar leșinul celui răstignit, când invocă cercetările asupra 

Giulgiului de la Torino. Pentru a nu fi complice la aceste „adevăruri” , 

posibile în ficțiunea scriitoricescă, adăugăm doar credința noastră, izvorâtă 

din numita lege a naturalității/ființării. Atunci când nu semeni sămânță vie, 

nu va răsării o plantă nouă! Parabola morții pe crucea răstignirii, cu oasele 

nezdrobite și însămânțarea într-un mormânt virgin (nou nouț!), și răsărirea 

după necesara germinare, poate da tainei, cu personificarea ei în scriptură 

(că despre cuvânt întrupat în texte vorbim!), alte sensuri, decât într-un 

document științific. 

        Sunt multe perspectivele scriitoricești, după cum cei procupați de 

scriptură se situează în domeniul definirii personale. Am invocat mai sus pe 

artistul și inginerul Petre Cichirdan, cu Toschrisul lui, cercetând raportul  

dintre cuvânt și faptă în context a/temporal; adaug aici pe filosoful Hegel, 

scriitorul Papini, preocupați de același Iisus, mântuitor. Personal am studiat 

raportul regnum-sacerdotiu să observ în istoria Romei, apariția… Cetății lui 

Dumnezeu și importanța ei în mersul lumii (cum o va fi făcut un păgân, 

Augustin, devenit mai apoi creștin- întocmai ca Pavel/ cum o va fi făcut 

remarcabilul Dumitru Drăghicescu, prea puțin recuperat de cultura română!).   

      

      Sunt multe perspectivele în care se poate citi scriptura, dar aici în 

romanul lui Emil Lungeanu se adresează cititorilor săi printr-o poveste din 

care, inițiați și neinițiați își află ceea ce îi preocupă. Tensiunea thrillerului cu 

extratereștrii, febrilitatea luptei dintre alb și negru, minciună și adevăr, 

necunoscut și certitudine; comentariul asupra geo-politicii; scenele de 

dragoste; descrierile de interes touristic, problemele de mediu cu încălzire 

globală, extincția specilor, demografia planetară, etc., pe lângă cele numite 

de noi tâlcul cel mare, cu descifrare altui plan al scripturii, fac din romanul 

acesta o chemare la lectură. Titlul pare un déjà vu pentru cei care au citit 



„Amintiri despre viitor”a lui Erich von Danichen. Eroina, în pielea autorului, 

este chiar un fel de Clio, muză a istoriei. Ea se pune la treabă, să-I 

povestească scriitorului somnul/leșin a douăzeci de veacuri, și tot prin ea să 

aflăm de la profesorul iubit încă, nu întâmplător travestit în Luca cel vechi 

(Delvecchio), să respire după veacuri pe evanghelistul grec Luca (spuneam 

undeva… miruns cu toate alifiile!) să poată da șpilul unei unei lovituri de 

palat (mă rog, poate fi numit și… templu!) când Paul, apostolul 

ecumenismului centralizator, de început, va fi actualizat întru corectitudine 

politică un prototip, ca un logos al începutului, vorbind despre viitorul 

creației. Fiica lui Delvecchio, tăinuită fiind încă și în căutarea tuturor, este 

chiar noua doctrină căutată, poate accea exotelogie invocată, încă ne 

promulgată… pentru că o lume nouă, după o apocalipsă potențială, nu s-a 

înstăpânit… 

 

      Finalul, ca o revenire din leșin, poate un somn cu vise și coșmaruri, în 

catacombele Romei. Aici, purgatoriul între infernul de afară (vădit în somn 

ca apocalipsă peste Roma  în flăcări/marturisită de atâtea ruine!) și aceeași 

Romă de lumină, tot de afară după deschiderea pleoapelor. Mereu, dilema 

nefericitului Hamlet, aici nu cu tigva lui Yorich, ci a vreunui extraterestru 

învins, ne pune să alegem. Putem să o facem și noi, nu doar împreună cu 

Horațiu (și el cetățean și poet al Romei!), ci împreună cu Emil Lungeanu cel 

travestit în cartea sa… cu o altă veste, aceea că istoria, ca un râu cu izvor și 

vărsare, adică timp al curgerii și matcă a ființării, se repetă după evaporări și 

iar izvorâri. Că între sus și jos putem călătorii și cu liftul și că mulți eroi 

pământeni au făcut-o înaintea noastră. Da! Ne-ați convins: Viitorul a mai 

trecut pe aici! Ba sunt mulți care susțin că și trecutul îndepărtat va mai trece! 

Să credem însă că dincolo de timp, în ubicuitatea Lui, Creatorul râmăne viu, 

precum tainele din marile biblioteci, în care și gândul dumneavoastră și-a 

găsit un loc!   

 

Mihai Sporiș/ 21. ian.2022 

Obs. Adăugăm aici și o versificare, poate o altfel de citire: Somnul? Ce 

dulce e somnul!/Descarcă-n venin prea plinul, demonul…/Leșinul 

abrupt?Paroxismul și chinul!/ Tărâmul  cu visuri, divinul/Te ia de mână, 

de minte/Îți spune ce-a fost înainte!/Fără de timp și hai hui ești 

ubicuu/trezirea-I doar la Tăticu!/ Între cer și pământ su(b)papa/lucreză 

!Tăticul:/ Tatăl din cer, la Roma e Papa! 

 

 



        
 

Lui Mircea cel Mare/cel Bătrân, înlănțuit la Cozia, anual îi constatăm 

după șase veacuri amânarea canonizării! Încă se mai caută minunile... 

care să-l ducă între sfinții ocrotitori!  

 

File noi în „Dosarul Siberia” 

 

     Se spune, prin cancelariile lumii preocupate de soarta planetei, că marele 

învingător al războiului cel mare scrie condițiile păcii globale, că așa ar fi 

political corect! Unde-i legea leului - regele șeptelului!-, nu încape 

tocmeală! Iată-ne înfrățiți cu „eliberatorii” sovietici, sărbătorind victoria 

înfrângerii, la 23 August, anual, și defilând cu flamuri că am fost primiți cu 

flori, cu grâne, cu bogățiile solului și subsolului, în marele lagăr socialist. Ba 

că ni s-a rezervat și cazarea prin „raiul siberian”, tuturor ostașilor prea 

obosiți pe la Cotul Donului, ori bucovinenilor și basarabenilor trimiși pe 

viață să vadă lumea nouă a prea răsăritului. Toate sunt până la o vreme însă! 

Globul, ca un teatru de păpuși și-a tras o cortină... dar prin spațiul nostru 

mioritic mioara năzdrăvană cânta tot la balalaică despre realismul socialist. 

Nu observase biata turmă, chiar dacă din 1964 își angajase baciul cel mare 

de la București, că Dumnezeu fusese dus și El în turismul siberian și prin 

bisericile noastre, rămase în picioare, se slujea la două capete, că dee!, așa 

zice scriptura că împărățiile toate, daa... toate!, sunt de la Dumnezeu! Știuse 

bine propaganda noii gărzi pretoriene să costumeze diavolul și să scrie noile 

acatiste și imnuri. Prin 1990, când unul dintre gardienii lagărului a deschis 

poarta (nu va râmâne nepedepsit, chiar dacă înnobilat cu... Nobel, de 

lagărul... demo(ni-et!)crat!), observându-se ruperea cortinei, și la noi, s-a pus 

de-o răzmeriță, oricum ceva semănând cu o revoluție. Fusesem duși la 

pension în Siberia, ori băgați în diviziile patriotice ale lui Horia, Cloșca, 

Crișan, Tudor Vladimirescu, odată cu ruperea frontului răsăritean, iar acum 

refăceam ...Frontul Salvării Naționale! Nu ne prea era clar, și încă planează 



întrebarea, de ce anume trebuia salvată nația? când frâiele comandamentului 

erau rusești?, poruncile roșii neabolite?, adică toate cele  școlite, instruite, 

dresate politico-ideologic o viață, prin ofertantul răsărit cu atâtea amintiri 

frumoase despre concediile siberiene, erau deja o credință! Să ne facem 

iluzii că am schimbat brusc macazul și că am uitat necazul? Mentalul 

intoxicat cu insistență o jumătate de secol, putea el să fie vindecat repede, 

când lumea bună se plângea să nu se întineze cuceririle vechi? (ale cui ? 

Domnule Ilici? Brucan? Militaru? ș.a.m.d/ ale armatei  fostei propagande... 

mâncătoare de pensii, pentru contribuția prin munca ideologică, o viață? ale 

paznicilor devotați și a educatorilor  „pensioanelor” de la ocne, canal, să 

disciplineze intelectualitatea nedresată, ca o luptă împotriva unor bandiți ai 

poporului? Devenise clar că dezintoxicarea avea nevoie: de timp lung, 

precum o istorică traversarea deșertului, venind dinspre o robie; de noi table 

de legi; de noi profeții, în măsură să traseze o Cale credibilă. Tranziția care a 

urmat, ca un tunel care nu se mai termină, ne-a arătat întunericul din noi 

înșine, îndârjirea vechiului apărător al privilegilor, timiditatea înnoirii, dar și 

conștiințele supraviețuitoare, uneori faptele ivite din ascundere, care își 

strigau adevărul suferințelor. Despre acestea dorim să scriem aici, scuzându-

ne pentru prea lungul și poate supărătorul expozeu al contextului în care unii 

au fost avocații diavolului! 

     Titlul ales vorbește despre... „file adăugate” și trebuie să mă explic. 

Aveam 9 ani (acum peste 60 de ani!), elev cu cravată roșie la gât, când citind 

un pomelnic scris de mama, pun o întrebare nevinovată: „De ce ai trecut aici 

pe pomelnic Ion...dispărut? Că ceilalți sunt, ori la vii, ori la morți!” „Este 

fratele meu și unchiul tău, luat prizonier la ruși!”. Luam cunoștiință despre 

prizonierii români duși în sclavie în Siberia, contrariat că frații noștrii, cum 

ni se spunea la școală, nu se purtau omenește. Mai apoi am cunoscut direct 

pe un alt unchi din sat, Popescu Constantin, care după vreo patru ani s-a 

întors din prizonierat. Iată-mă, copil fiind, trăind într-un adevăr, cu două linii 

paralele. Am și documentat într-un articol : „ Mama și eliberatorii” povestea 

primei mele file a „Dosarului Siberia”!  (vezi „Undeva în Loviștea eternă, 

povestea unui neam de moșneni” Editura ADRIANSO, Rm. Vâlcea 2015, 

p.193-200). După atragerea de atenție a mamei am înțeles că sunt lucruri 

care nu se pot spune și că tot ceea ce se spune trebuie luat cu titlul de 

inventar că vor veni ele și înțelesurile, când va fi voie... După 1990, nu mai 

aveam opreliștea dezbaterilor publice și a opinilor personale care ne-ar fi pus 

în nesiguranță, ba au apărut și multe lucrări oprite mai înainte de cenzură. 

Editurile au scos la vedere amintiri, jurnale, ipoteze controversate, istorii 

partizane, fabulații protocroniste, manipulări abile etc. - o adevărată avalanșă 

de informații, în care decantarea albului de negru devenise dificilă. Și în 



acest plan lupta între tabere își promova propriul adevăr ca ordin subtil al 

luptei din scenă. Să remarcăm doar că serialul, despre universul 

concentrațional: „Memorialul durerii”, era difuzat în perioada de minimă 

audiență a canalului central al televiziunii publice, că influencerii jucau pe 

toți purtătorii de cuvinte... vechi și noi, iar că revistele cu titluri sugestive 

identificau taberele alături de cotidienele din teren (ce titluri: Dilema, 

Adevărul, Libertatea, România...când Mare, când Liberă!,... când Literară 

ș.a.m.d.!). Apoi filele dosarului s-au adăugat firesc pentru că eram din ce în 

ce mai avizat și cu un înțeles, ceva mai rafinat, al celor ce se iveau în spațiul 

public. Voi fi constatat apoi că numărul celor interesați de chestiune este în 

continuă creștere. Iată ce sinteză făceam în 2015, asupra problemei (op. cit. 

p.197) 

„A trecut 1990 și în peisajul editorial au apărut mai multe  lucrări document 

despre destinul românilor după glorioasa eliberare sovietică. Ofițeri, soldați, 

cercetători au venit cu zguduitoarele lor mărturii, privind atrocitățile 

războiului, dar mai ales despre modul cum știe învingătorul să scrie istoria, 

ocolind lucrurile incomode sieși. Vom fi aflat și despre iudele care și-au 

trădat neamul, devenind eficiente instrumente de tortură pentru siluirea 

conștiinței de neam, pentru denigrarea a tot ceea ce este sfânt, apoi într-un 

cinism grotesc se vor fi transformat în justițiarii propriilor lor crime, 

răstignindu-ne încă o dată. Prizonierii Infernului, 2.vol. (scriitor George 

Voica, care scrie în numele unor prizonieri supraviețuitori, pățanile din ... 

infernul pământesc!), Cavalerii Ordinului Mihai Viteazul și Poarta Albă  

(Dumitru Nicodim), Amintiri despre Basarabia (....), Luntrea lui Caron 

(Lucian Blaga), Protocoalele Kogaionului (Ioan Coja). Tot un Fel de 

Istorie, 3 vol.(Istoric Titu Georgescu), Jurnal de front (Constantin 

Isărescu)...(...) În Monografia Comunei Câineni apărută în 2008, în 

anexele cu eroii din comună ai războaielor sunt menționați între prizonierii 

eliberați în 1949 următoarele persoane: Iova P. Toma, Martin Ion, 

Teodorescu Dumitru, Popescu E. Constantin...” Sensibilizat asupra ... 

chestiunii îmi făcusem un obicei: să dau imediat un ecou public, scriind 

vreun articol despre cartea citită; să intervin în dezbaterile publice cu ocazia 

unor evenimente care se pretau la rememorarea unor file ale istoriei aflate în 

surdina oficială, ori scrise partizan. Sub imperativul lui scripta manent, am 

publicat articolele în reviste, am scris cărți, adică am completat continuu... 

dosarul Siberia, ca pe un angajament asumat pentru memoria unchiului meu 

Ion Petcu, ca unui erou necunoscut ce era pentru nepotul lui, pe care nu a 

avut norocul să-l cunoască. Apoi voi fi observat spiritul mai incisiv al unor 

organizații civice precum „Pro Democrația” (vezi lansarea cărții „Trăim 

printre ticăloși” de Alexandru Ionescu, Editura Eurolobby, 2009), „Cultul 



Eroilor” (sub deviza Imnului eroilor: ... dezveliți tot adevărul!) dar și 

apariția unor Forumuri locale (din păcate, prin aservire partizană, deturnate 

repede de la necesara echidistanță a spiritului civic autentic! Să mai 

remarcăm confluența în chestiune și a artiștilor dramatici, prin două 

exemple: 1. Alexandru Florin Țene, prin 2003 propune piesa de teatru în 

două acte „Vă somez, domnule doctor!”(Editura Fundației Culturale „Ion D. 

Sârbu”, Petroșani, 2003) care ne atenționează, în loc de introducere/prefață: 

Procesul comunismului nu este un deziderat, e o necesitate imperioasă 

pentru a fi ce trebuie să fim în viitor. Nu se poate construi o societate nouă 

pe mizeria alteia. (acest motto se va repeta pe un fond de melodie adecvată 

până la începerea spectacolului.)” Observăm că un simulacru de „proces” s-a 

făcut! Și au fost scoși basma curată toți torționarii, iar beizadelele foștilor? 

Reînnobilate cu drepturile moștenite...! Și cu asta ce-am făcut? S-ar fi 

întrebat Constantin Tănase!   2. Aflăm că Teatrul Național „I.L. Caragiale” 

pune în scenă, acum în 2022, o nouă filă în dosarul... Siberia, vorbind prin 

artă de vreo 20 de ani de Siberia . Salutăm evenimentul! 

     Am primit zilele trecute niște... file noi pentru dosarul nostru! Îi 

mulțumim autorului Ion Talpoș pentru cartea „Jurnalul unui veteran de 

război- Dumitru Roman (1915-1998)”. Am promis un ecou după o atentă 

citire și răscitire și acest fapt m-a obligat la mai extinsa introducere, tocmai 

pentru a evidenția importanța acestei cărți în contextul unei utilități publice, 

incontestabile. Nu te apleci asupra unor probleme complexe (pentru care, 

zice-se, că ar fi alții chemați, de meserie fiind!), dacă nu ai o chemare 

lăuntrică personală; dacă spiritul civic și o conștiință a datoriei față de 

neamul tău nu te îndeamnă; dacă nu îți învingi o teamă de ridicol că s-ar 

putea să nu o faci bine! Dacă toate acestea se aliniază, nimic nu se mai poate 

împotivi unui eroism asumat (și această îndeletnicire este  cu eforturi 

imense, cu sacrificii de tot felul, când o faci din resursele tale de tot felul, 

oricum cu cheltuirea multor neuroni!). Cartea și-a primit autorul potrivit! Ion 

Talpoș, spirit liber al Loviștei, împământenit român neaoș în spațiul 

contaminat de făptuire așezată, de către coloniștii sași ai Tălmaciului, veniți 

cu aproape un mileniu în urmă, se convertește spiritului locului acesta, din 

care se vor fi ridicat corifeii iluminiști ai Școlii Ardelene (vezi Inochentie 

Micu... înnobilat de cezarii Vienei, să redeștepte nația română... pornind din 

această mărginime a neamului condamnat la contemplație!). Înrudit cu ... un 

veteran de război, originar din Tălmăcel, om școlit și format pentru ordine 

publică (jandarmerie!), sergent în armata frontului, primește „jurnalul” de 

viață al acestuia și rugămintea să-l facă document public. Ieșirea în public 

cerea și o documentare a celor scrise, pentru o descifrare a geografiei și a 

unui film al timpului crâncen, cu trăiri greu de imaginat în vremurile de 



pace. Cartea, document fiind, are aparat critic și deslușirea evenimentelor în 

cronica oficială a timpului. Sinteza situației geopolitice este remarcabilă și 

ne pune în cunoștință de cauză cu situația României, învinsă în cel de-al II-

lea război mondial. Eroul trăirii nemijlocite în infernul siberian, ne este 

prezentat prin excursul biografic al vieții, cu cele trei tablouri, din care se 

poate observa și evoluția socialului românesc (în maniera lui Dimitrie 

Gusti!). Aici autorul de lucrări monografice se recomandase și prin alte 

isprăvi asemenea (vezi cartea dedicată locului natal/Titești!). Ca monografie 

a satului Tălmăcel, sat românesc al Mărginimii, cartea își sporește utilitatea, 

adăugată rechizitoriului istoric... pentru acel exil în Babilonul... siberian, dar 

și încă mai dureros pentru temnița de acasă a Comunismului, cu timpul 

radiației lui nocive... foarte greu de înjumătățit... măcar! Dar toate paginile 

adăugate, cu probele autentice la dosar, pot în vreme să ajute 

decontaminarea și scrierea adevărurilor ascunse. Cu acest mesaj... ca motto, 

începe cartea cu eroul ei principal: jurnalul veteranului. Mulțumirile noastre 

pentru filele adăugate unei scripturi, scrisă cu durere, să ne țină conștiința 

trează a iubirii de neam și de moșie. Felicitări autorului, Ion Talpoș și 

pomenire vie, lui Dumitru Roman și tuturor eroilor cunoscuți și mai ales 

anonimi! 

Mihai Sporiș/ 6 feb.2022 

 
                              

 

 

Adio Vasile! 

 

Vasile Torje! Dragă vere: „vreme trece... vreme vine!” 

Afară-i noaptea-ți de pe urmă, 

Stau în priveghi lumin-aprinsă și mă gândesc la tine: 

Te-ai dus în somnul ultim ce calea-ți curmă. 

 

Te-om scoborî la cei ce-au fost odată 

Să dai mumei-pământ obșteasca plată: 

Privirea-ți vie, faptele zilelor de-a rânduri. 

 

Când dorul de tine ne va lovi, cu toții, 

Îți vom privi în ochi: copiii și nepoții! 

 

Somn împlinit! Dragă Vasile, vere! 

Primește-mi lumânarea! Și... astă priveghere! 



 
10 feb. 2022 

 

Concluzii asupra…„rapoartelor” Consilierilor Locali/UAT Câineni-

Vâlcea, pentru 2020 (depuse în 31 martie 2021!) 

 

Am avut curiozitatea, mărturisită de altfel Dvs., să cunosc ultimele rapoarte 

de activitate ale consilierilor locali, depuse conform celor legale și am 

consultat cele postate pe platforma on line! Mă întreb: câți dintre locuitorii 

comunei Câineni, ai fiecărui sat component, au posibilitatea să-și primească 

darea de seamă a celor aleși? Ei, cetățenii, sunt în măsură să-și arate 

(ne)mulțumirea față de prestația aleșilor! Credem că dacă s-ar fi afișat la 

avizierele publice, fiecare responsabil/consilier și-ar fi dat silința să fie mai 

vizibil, să facă mai multe, nu doar să se simtă onorați că au primit explicații 

în ședințele la care au participat, cu indemnizația cuvenită! Citindu-le am 

senzația că acești oameni, desemnați de partidele lor, nu au minima instruire 

privind exercitarea puterii pe care au primit-o. Se vede acest lucru din 

conținutul prea sec al raportului care se remarcă prin generalitate. (o hârtie 

acolo, inregistrată și semnată olograf, ca să se respecte legea!/unii dintre 

consilieri aflăm că au chiar vechime, adică sunt realeși). Să nu fie acolo 

nicio inițiativă de hotărâre locală?, niciun amendament?, nicio acțiune 

explicită, de prezență între cetățeni (motiv, loc, dată!)? Nu credeți că ar 

trebui dat un ghid de raport, minimal pentru un document public, mai 

acătări? (asta ar da bine și pentru imaginea UAT-ului dvs.) Toate pseudo-

rapoartele văzute, cu foarte mici diferențe, sunt șabloane ale formalismului 

nociv și fac deservicii unei autorități de putere care se respectă! Domnule 

Primar, Viceprimar și mai ales Secretar, vă rog să preîntâmpinați noile 

rapoarte pentru 2021! Noile rapoarte să capete o formă mai adecvată, 

de raport responsabil. Cele arhivate sunt dovada că …sfătuitorii nu prea 

fac conexiunea cetățenilor, cu puterea executivă locală, uitând că ei însiși 

sunt puterea care decide în conformitate cu mandatul dat de cetățeni! După 

chipul… rapoartelor se vede că nu prea respiră puterea primită. 

Am credința că lucrurile se vor îndrepta și că ridicarea ștachetei 

pretenților… va da un impuls pentru o mai bună prestație a celor aleși să 

reprezinte cetățenii.  

 

Domnule Primar! Dacă vă vor întreba onorabilii consilieri locali, ce ne-a 

cășunat pe rapoartele lor? le puteți spune că dintr-o intenție bună de 

îndreptare și o afecțiune specială pentru localitate, am făcut cercetarea în 

discuție. Aș fi avut posibilitatea să preiau rapoartele lor și să le duc în presă, 



ca ziarist activ al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, și senior 

editor la Intol Press și culturaarsmundi.ro , dar am dorit doar îndreptarea 

lucrurilor… 

 

Primiți Domnule Primar salutul și considerația noastră! Toate cele bune! 

 Mihai Sporiș/7 feb. 2022-Robești 
 

                 Bazarul evului întârziat pe plaiurile rumânilor 

     Am intrat cu parola recomandată: Știrbei (mi s-a permis și cu … Știrbey!) 

într-o bază de date, informații, fapte, reguli, documente, fotografii etc., spre 

dumerirea asupra unui eveniment și a unei cărți lansate. Fusesem invitat într-

o duminică – zi de sărbătoare!-, alături de lumea multă a satului 

Giurgiuveni/Golești-Vâlcea și a celor veniți aici special de departe, între care 

și membri ai vreo trei filiale locale, ale prestigioasei Asociații Naționale 

„Cultul Eroilor-Regina Maria” ( Vâlcea, Argeș, Gorj), la o pomenire 

specială, cu un ceremonial care „boteza” și o carte, abia apărută. În chiar fața 

altarului Bisericii satului, autorul… cetățean american, dar cu baștina 

natalității în Giurgiuveni: Gheorghe (George) Fl. Știrbei ne-a povestit faptul 

americanizării sale în vremurile ostile din urmă și ne-a mărturisit iubirea sa 

pentru neamul său venit din istorie, cu o afluență tăinuită și cu ramificații 

încă nedeslușite. Scripta manent!, decretaseră latinii și pentru posteritatea, 

mai iute risipitoare de memorie  în centrifugarea mondială a oamenilor, 

evenimentul pregătise darul cel mare: Cartea „Despre Știrbeii de altădată și 

despre unii dintre Știrbeii de astăzi”. Cartea, chiar ea baza de 

date…invocată, are un aer nobiliar, respirat de coperte, grafică și 

recomandările selecte. Unul dintre autori cu nume boieresc și onorat cu 

titluri de Lumea Nouă care l-a adoptat, celălalt, Spiridon Cristocea , un 

reputat cercetător exersat în studii și genealogii asupra neamurilor boierești, 

alături de prestigioasa editură SemnE,  ne atenționau, împreună cu imaginea 

unor Știrbei vechi, ctitori de biserici și a  Capelei celor înveșniciți pe la 

Buftea, că titlul esențializează faptul cărții ca o ladă de zestre, dată spre 

dumerire și … de ce nu? pentru autentificări ale proceselor în desfășurare. 

Editura va fi dat Cartea la sfârșitul anului 2021, cu prefațarea lui Constantin 

Bălăceanu Stolnici, membru de onoare al Academiei Române - el însuși un 

descendent al marilor neamuri boierești, simultan, pe scena istoriei vechi cu 

neamul Știrbeilor!- și cu postfațarea istoricului Radu Ștefan Vergatti 

(v.titlul: „Doi autori o nouă carte”!), datată 5.Oct. 2021, cu mențiunea : 

„Prof. univ. dr., domeniul Istorie, membru titular al Academiei Oamenilor de 

Știință din România” . Cu asemenea recomandări și introducerea lămuritoare 

a autorilor, cartea își atesta, prin mai mult de trei mărturii, canonul cercetării 



științifice și garanția că sentințele, judecăți de valoare, au greutatea unor 

expertize cu acreditare… canonică. 

     Lămurit asupra intenției autorilor, citind… grafica, îndrumările 

profesioniștilor în cercetarea istorică, aparatul critic asociat - imensa 

bibliografie, timiterile clarificatoare în josul paginii (doar vreo 726/cartea 

are 337 pagini!), glosarul, albumul foto (chipuri de oameni, fresce, lăcașuri 

de cult, documente etc.) am constatat că, luat de mână de ghidul iscusit - 

altul decât așteptarea mea interioară!- m-am convins că titlul este adeverit de 

conținut și că intenția comanditarului, evident Știrbeii cei noi, a fost făptuită. 

Evenimentul pomenirii neamului plecat; cartea, ca un pomelnic de vreme 

lungă, scrisă; ctitorirea unei biserici și capele noi/ de către noii Știrbei (în 

construcție … la Giurgiuveni!); erau toate o dovadă de dragoste și o dare de 

seamă în fața prezentului că o ramură rătăcită a neamului boieresc al 

Știrbeilor își caută blazonul, îl cinstește și își păstrează prin vreme obiceiul 

ctitoririlor de lăcașe creștine și locuri de veci. Din această perspectivă 

felicităm pe toți participanții la realizarea cărții cu… scopul ei declarat! 

     Am parcurs apoi filele cu ghidul propriu și cu provocarea unor alte 

întrebări. Ne frământa gândul la ce altceva poate servi o carte – așa ca o 

utilitate publică mai largă, dincolo de scopul unui comanditar? Dincolo de 

problema deslușirii de sine?, a Știrbeilor cei noi și o generalizare superficială 

asupra unui trecut cosmetizat, uneori sub damnatio memoriae? Qui prodest?, 

această documentare, cu rigoare științifică? Ce altă utilitate publică poate 

avea? Din acest motiv, citirea noastră și-a pemis alt ghid, alt motor de 

căutare, inferențial, în spusa limbajului informatic! 

     O lucrare  istoriografică își poate avea mai multe metode de abordare a 

cercetării. Ne-am pus întrebarea: pe ce cale au mers cercetătorii de meserie 

care au contribuit la cartea în discuție? Aici se vădeau cele bătătorite ale 

canoanelor clasice ale cercetării istorice, pornind de la evenimente, 

cronologii bine documentate și cu probele la îndemână, adică reconstituiri 

evenimențiale, urmărind ad/literam, ad/documentum. Am fost instigați, de 

puțină vreme, de cercetătorul francez Jean Delumeau (1923-2020), adeptul 

metodei cercetării istoriei în perspectivă multistructurală (ceva mai multe 

împreună… decât istoriografia clasică!), când într-o lucrare recentă, privind 

evoluția mentalității, i-am reținut o întrebare: „Cum era trăită noaptea la 

începutul Timpurilor Moderne?” Hai să privim societatea noastră, prin 

noaptea feudală a cărții, cu ochii minții de azi, și să descifrăm lucruri care să 

ne fie folositoare azi, denunțând metehne care mai sălășluiesc anacronic în 

mental, ba mai plătim tributuri unei ignoranțe și chiar a unor habotnicii duse-

n retardul trăirii credinței. Ne-am propus să facem  citirea cărții, care oferea 

baza de plecare, în această nouă perspectivă. 



      Lămuriți asupra intenției autorilor, ceva în genul tuturor familiilor 

boierești care își construiau cronici proprii, cu partizanatele lor, denunțate pe 

la sfârșit de secol al XVII-lea de Stolnicul Cantacuzino, cel școlit pe la 

luminata Padovă, ne-am explicat și motivul, altul decât al unui orgoliu rănit, 

al unui partizanat gratuit, doar de dragul CV-lui! Neamurile boierești, mai 

târziu în combinația burghezo-moșierească, în fapt elita societății alături de 

slujitorii bisericii, fuseseră demonizate de-o vremelnică (in)corectitudine-

politică, de factură atee și într-un (i)realism socialist. La schimbarea 

macazului istoriei eroismul și-a redefinit eroii, ba se va fi luminat asupra 

rolului în istorie al elitei. „Dezveliți tot Adevărul!” este o poruncă asumată 

de „Imnul Eroilor”, și chiar l-am ascultat la Giurgiuveni, când s-a și depus o 

coroană de flori la monumentul eroilor, și acesta sub semnul crucii! Istoria 

scrisă de Propaganda (ca o gardă pretoriană!), aservită politic, de-a împreună 

cu instituțile slujitoare (Academie, Biserică, etc.), refuza să observe rolul 

elitei nobiliare, deși multe izbânzi istorice ale neamului i-o datorau. Să 

exemplificăm doar cu o carte, editată de ASTRA transilvană, prin Ioan 

Cavaler de Pușcariul (unchiul lui Sextil Pușcariul!) : „Familiale Nobile 

Române”, prin 1895, să legitimize procesul emancipării românești și al 

reunificării vetrei neamului. Bandiții, dușmanii poporului, trădătorii de 

neam și țară (ba avem și „criminali”… cu sentințele definitive ale unor 

instanțe… instantanee, să le credem cu sânge rece?), chiaburii… ș.a.m.d, la 

schimbările de macaz, ca recursuri ale istoriei, pot deveni frecventabili și 

memoria lor poate fi cinstită, opera lor scoasă de la index! Credem aici – 

culpa noastră, de greșim!- că această carte merita o prezentare cu accente 

clarificatoare asupra scrierii istoriei recente, tocmai pentru ca înțelesul ei să 

atingă o altă lărgime (vorbeam de utilitatea publică și virtutea unei lăzi de 

zestre, ce trebuie valorificată în folosul mai multora!). Contextul 

modernității, cu risipirea globală și preocuparea marcării identității, impune 

cunoașterea proceselor, din scenă și acestea, în legitatea lor probată în 

veacuri. Identitatea ca reper cultural-spiritual, nu poate fi asigurată fără 

cunoașterea istoriei reale și despovărată de fard. Mentalul colectiv local, 

impregnat cu atâtea ingrediente, trebuie pus în accord cu generalitatea 

planetară a umanității, intrată în altă eră a cunoașterii instantanee, dar fără 

puterea înțelegerii, fără programul edit înaintea concertului… din scenă! 

Cum să citească un necunoscător o taină, fără inițierea prealabilă? Cartea 

are în structura ei cele două lumi, despărțite între ele de o adevărată 

prăpastie, ca între noaptea feudală și lumea nouă din zodia domniei 

virtualului, unul secularizat abrupt. În definirea lor științele/credințele 

înrădăcinate plătesc marele tribut și subjugă mentalitățile! Trebuie să 

remarcăm că meleagurile noastre, trăind în umbra marilor imperii, cu capul 



plecat, au cunoscut întârzierea luminării de sine și că în mentalul celor mulți 

întunericul remanent nu se poate vindeca fără terapiile vindecătoare și fără 

experiențele înnoitoare coborâte în purgatoriul nostru, foarte, foarte întârziat, 

în ciuda mistificărilor falșilor prooroci. Sub această nefericită concluzie și 

durereroasă stare a prezentului sub pandemie, propunem cronica și titlul 

ales! 

      În titlul sugerat de noi am încercat să conturăm altă concluzie, să dăm 

imaginea contextului istoric – vădită în evoluția mentalității!- a perioadei 

luată ca referință: acea jumătate de mileniu, de ev mediu întârziat pe la 

Dunărea de jos, supusă politic Orientului. Ne-am propus această abordare 

pentru că istoria scrisă și dată nouă spre asumare, chiar în timpurile 

moderne, mai multor generații, a cosmetizat un adevăr dureros al unei file a 

istoriei  pământului acesta, plină de suferință, care ne marchează un mental 

în vădit defazaj față de o lume care își trăiește altfel ideea de libertate.  Să 

vedem ce spune prefața cărții, dată nouă de Constantin Bălăceanu Stolnici:  

„… Țările Române s-au bucurat în Imperiul Otoman de un statut special (…) 

Timp de aproape cinci veacuri câteva zeci de neamuri boierești au 

gospodărit Țara Românească și Moldova, cu pricepere și răspundere, 

binențeles cu luminile și umbrele inevitabile”. Să spunem aici, în mod 

explicit, conform cu adevărul juridic al geopoliticii (dintotdeauna… Olimpul 

este cel care pune ordinea pământeană!) că jumătatea de mileniu la care se 

referă… academicianul se încadrează între 1393 (anul „capitulațiilor”, 

despre care vorbește mai mult „Enciclopedia Britanică”!) și 1878 (anul 

Congresului de pace, de la Berlin, unde am participat cu calitatea de 

invitați… interesați!). Că în acest timp, cu zile și nopți, am fost vasalii 

politici ai imperiului lui Alah și cu credința creștină administrată de 

Patriarhii, în special greci, și ei supuși ai Sultanului! Că biserica autohtonă a 

începutului trăia în paralel partizanatul isihast (ca o retragere din istorie prin 

… munți, peșteri… etc., ca mai târziu cei considerați bandiți ai poporului, că 

nu se supuneau cuceritorului!) și în obediența canonică a Instituției Bisericii 

creștine, impregnată cultural în culoarea greco-slavonă, iar spiritual, de 

Sinoadele ortodoxismului, în dihonie cu Conciliile Apusului, după marea 

schismă din 1054 (când încă feudalismul nu își va fi creat statele… 

românești viitoare/vezi întârzierea descălecărilor și filele lipsă, dintr-un 

Mendeleev al istoriei…, care mai trece sub tăcere și cele neprielnice!). Să ne 

amintim că în biserică, în cancelarii, Chiril și Metodiu ne dăduseră noua 

scriere; că recâștigarea latiniei s-a făcut cu un adevărat război civil (tot o 

războire între imperii!) și că sechele ale acestei lupte mai ducem cu noi și 

azi, într-o războire a ideilor (vezi daciștii Romei a III-a, cu… romaniștii 

Romei eterne, mamă a sorgintei noastre !). Că ne-am primit numele de 



români, în mod oficial, abia după ce Principatele Dunărene, unite pe vremea 

lui Alexandru Ioan Cuza, în 1859, vor fi recunoscute, în 1862, ca România. 

Că recuperarea celor închinate, vezi averile mănăstirești, s-a făcut cu mare 

împotrivire, și că recunoașterea autocefaliei Bisericii, abia acum românești, 

s-a făcut cu poticnirea recunoscută a prea festina lente, a instituției bisericii, 

îngrădită de propriile reguli. Cum a fost posibil ca între independența 

politică, din 1878 și cea religioasă, să avem aproape o jumătate de secol? 

Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române va fi, după un lung interimat 

tranzitoriu, Miron Cristea, abia în 1925! „Țările Române” au fost 

gospodărite de Gospodarul/Domnitor, ales de boierii mari (conform tradiției 

slave cu … adunarea vlastelinilor) și confirmat de Sultanul care îi da 

caftanul ca însemn al autorității. Ce partide partizane, boierești, se iscau în 

promovarea unui nou gospodar! Și cum acesta, la rându-I, răsplătea partida 

susținătoare, cu dregătoriile mănoase și sporitoare de averi. Și în această 

cheie trebuie observată formarea unei clase boierești cu mare trecere prin 

politichia vremii, pentru mai multe generații, (vezi încrengătura stufoșilor 

arbori genealogici, cu tulpini înalte, când apar înrudirile cu gospodarii… 

căftăniți!). Observăm, prin vreme, eficiența gospodăririi, Domnului și a 

clasei boierești - instrumentul intermediar!-, prin fotografierea stării sociale 

ce se descifrează din documente și pentru noi, prin creditarea unor cuvinte 

cu încărcătura lor reală.  Acest regim de putere își ținea firmanul, plătind 

birul Sultanului, și sufragiul susținătorilor, neamurile boierești, ocrotindu-le 

dreptul exploatării, uneori abuzive(și aici cartea ne dă câteva exemple chiar 

din neamul vechilor Știrbei!), dincolo de limita suportabilității. În acest ev 

întunecat starea celor lipiți pământului, poporul ignorant, era cea a unui 

infern cu omul devenit doar unealtă, asemenea animalelor care trebuiau să 

ducă povara. Capul plecat, mereu plecat, scăpa de biciul stăpânului, îndrituit 

așa și de canonul bisericii, devenită instrument de propagandă, pentru 

supunerea fără crâcnire! 

      Ce ne spune cartea noastră, prin nenumărate documente? Despre sclavia 

etniei țiganilor, pe la curțile boierești și la cele mănăstirești, toate cu voia 

dumnezeului pământean, care făcea politică rasială și această „dreptate 

divină” este încă în referențialul nostru, cu ierarhizări greu de vindecat! 

Despre rumânie adică decăderea din drepturile de om liber (cu sensul 

libertății de atunci!), în iobăgie/șerbie și asta în spiritul legilor cu ierarhii 

sociale și gospodarii cu puterea executivă. Aflăm despre preocuparea 

continuă pentru dobândirea moșiilor, ca niște monede forte, în promovarea 

pe scara socială, care te ducea la rangul celor cu drepturi să dețină poziții în 

adunarea electivă și chiar demnități în executivul puterii… Gospodarului. 

Despre iluminarea prin știință nu se putea discuta (aceasta fiind apriori 



condamnată, de când cu… arderea bibliotecilor, stârpirea academiilor/ la noi 

universitățile apar la sfârșit, de secol al XIX-lea!). Amprenta cultural-

spirituală a elitei vremii - înainte de zorii unui iluminism apusean!- era cea a 

unei catehizări religioase și era mai pregnantă pentru slujitorii bisericii, 

dintre ei recrutându-se grămăticii și învățătorii coconilor domnești (vezi 

Mircea cel Bătrân, cu… Nicodim, Neagoe Basarab , cu Macarie și Nifon, pe 

la Bistrița olteană etc.) Sub aspect cultural-spiritual, răsfrânt în mentalitatea 

elitei boierești – singura care conta în ecuația unei libertăți cu drepturi 

politice, nu sunt multe prezențe remarcabile, care se vor fi impus prin 

documentele cancelariilor de început, ca mari personalități. Abia târziu se 

vor face remarcate figuri de ierarhi, de domni luminați și cronicari ai vremii 

luminați, multe sub figuri emblematice cu vederi enciclopedice, precum, 

Nicolaus Olahus, Udriște Năsturel, Constantin Cantacuzino, Dimitrie 

Cantemir, etc. alături de cunoscutele...„importuri” venite dinspre Patriarhii și 

Fanar, cu grecizarea aferentă, ori de peste Carpați cum vom fi primit 

descălecarea latiniei și a conștinței că ... de la Râm ne tragem! Da! Va trebui 

să descifrăm în clar contrapunerea a două cuvinte cheie: Eterie vs. Uniație, 

ca o ciocnire pe teritoriul vechii Dacii a celor două imperii ale scindatei 

Împărății a Romei (Răsăritul grecizat, ca Bizanț al Romei denunțate, 

revenind la mai veche colonie grecească Bizanț, apoi sub turci, cu influența 

culturală a Fanarului și a Patriarhiilor care o rupseseră doctrinar cu cetatea 

Eternă  - Apusul latin, sub noua alcătuire a Sfântului Imperiu Romano-

German, de sub autoritatea religioasă a Papei, care încorona regii din Europa 

... latină, până prin 1804). Fără o descifrare clară a acestui context geo-

politic în care am trăit scindarea poporului ignorant , în vatra fostei Dacii, 

nu vom putea înțelege războiul civil intern, care a marcat și antagonismele 

politice (vezi confruntările dintre imperiile care ne erau stăpâne!); religioase 

(chiar schisma cu atâtea cruciade și prozelitismul religios/pentru 

Transilvania și apariția Protestului!); culturale (vezi Școala Ardeleană 

latinizantă  vs  Dacismul, care denunța propagandistic Roma nouă, a 

Apusului romano-german pentru Roma slavizată a Răsăritului/Ce luptă 

pentru slavonie!, scriere în chirilică!, regulamente organice guberniale!, ce 

protectorate rusești vremelnice!, ce frăție eliberatoare rusească și mai apoi 

sovietică! Ce vacanțe exotice, prin Siberia!), sociale (răscoalele transilvane, 

memorandumuri, pentru afirmarea nației nerecunoscută – 

răscoala/revoluție(?) a lui Tudor Vladimirescu în 1821, pentru scuturarea 

preagrecizării etc. ) 

     Cartea în discuție ne pune-n față un adevărat Bazar  oriental, pestriț, 

cosmopolit, trăind tranzacțional creștinismul ortodox, în război declarat 

Apusului, dar în compromisul supraviețuirii cu Sultanul, simultan Calif al 



Islamului. Ierarhii bisericii creștine – îngenuncheați la icoanele vremii!- 

predicau supunerea necondiționată la Împărații timpului. Ei respectau 

scriptura pauliană care spunea că...toate împărățiile sunt de la Dumnezeu!, 

neobservând că cel din vecinătate purta turban, iar ei, Înalții Ierarhi, 

îmbrăcau veșmintele de podoabă ale foștilor Împărați ai Bizanțului... pierduți 

demult în istorie (1453!), dar nu puteau, cu nicio concesie, să mai vadă și 

cele trei coroane împărătești ale Papei și nici Impărăția Apusului, în flagantă 

și eretică contrazicere a Apostolului. Ce lupte între istoricii vremii, precum 

și între cei de azi, aflați în serviciul unor idei, pe scena cu propria ei luptă! 

Unii, cum remarcam mai sus, aparținând politicii corecte apusene își căutau 

dreptatea de-a fi recunoscuți ca urmașii foștilor coloniști ai Romei și chiar 

vor reuși să convingă marele Olimp și să primească, după o mare adunare 

națională, firmanul Trianonului. Alții, sub politica și ea corectă a altor 

Imperii (otoman, rus), trăind rumânia își căutau emanciparea nației, privind 

spre Dacia Invincta și cultivau acest... brand! Cum să-și numească țara cu 

numele robiei, unul pus și altei cuceriri de către turci: Rumelia? Noroc cu 

sora întru Ginta Latină, Franța, că alături de Anglia au schimbat macazul 

istoriei noastre, odată cu războiul Crimeeii, și o elită a coconilor boierești 

(între care și Bibeștii, Știrbeii) s-au luminat în Apus și alături de 

descălecătorii avangardei, remarcați mai înainte prin Gheorghe Lazăr, 

Gheorghe Asachi și prin 1848 (vezi Blaj!) vor fi valorificat un soroc 

favorabil și prin 1862, chiar vom avea România... din cele doar două 

principate unite. Să constatăm că nostalgia după Dacia a rămas, precum și 

denunțarea marii Rome ca forță civilizatoare a lumii. (vezi Dacismul, rupt de 

realitatea Olimpului geo-politic, cel care impune adevărul momentului!) 

      Plaiurile noastre la răscrucea imperiilor și vânturilor își trăiau nu doar 

istoria politică a vremii, ci și geografia cu varietatea ei și cu rădăcinile 

neamului care rodeau, anual, belșugul stăpânilor moșiilor și al stăpânilor mai 

marilor porți și... catedrale. Gospodarii, buni și răi, ciocoi și iubitori de 

oameni, după puterea minții lor, mai mult, ori mai puțin luminate, ne-au 

călăuzit prin infernul evului mediu foarte întârziat, mai apoi prin clar-

obscurul purgatoriu, cu palida chindie a Apusului, când răsăreau zorii unui 

veac al emancipării mai multor neamuri (vezi revoluția franceză, de la 1789 

și bisul... european, al lui 1848!). În cartea care ne-a iscat comentariul se 

observă ușor Bazarul Orientului, în care negustorii, de tot felul, foarte rar, 

sunt producătorii direcți. Starea de sclavie, de rumânie, dependență 

funcțională, izolare (legare de glie!) nu permitea libera circulație. Apoi, cei 

chemați să aleagă gospodarul cel mare, neamurile cele mari boierești, erau o 

împestrițare de neamuri (cu sensul etniei... împământenite!) într-o țesătură 

de înrudiri între oameni, averi și ranguri. Este plină onomastica, toponimia și 



documentele arhivelor de acest babel al bazarului nostru – în cele din urmă 

populând scena politică. Să remarcăm –vorbeam de un motor de căutare!-  

numele din scenă și recomandarea lor făcută de multele lor moșii, răspândite 

pe-un areal cât toate plaiurile și înrudirile, atestând diversele interese, nu în 

cele din urmă poziția în ierarhia puterii: Știrbei (Știrbey... pentru sublinierea 

rangului nobiliar, una mai cosmopolită!), Golescu, Brâncoveanu (v. 

Brancovici), Cantacuzino, Mavrocordat, Bengescu, Bibescu, Ipsilanti, 

Bălăceanu, Filipescu, etc. În planul mai ascuns, că documentele de 

cancelarie nu prea se preocupau de cei de ...mâna a doua în ecuația puterii, 

aflăm și despre oamenii liberi de la baza societății, moșnenii! Îi observăm 

prin geografia mai greu de supus a reliefului montan, premontan, prin văi și 

depresiuni mai ferite, ca adevărate cetăți de apărare (o spune undeva și... 

Papa Brâncoveanu ca referință, privind cetățile de apărare oferite de 

natură!). Găsim în căutarea noastră câteva documente cu trimiterea la ei, dar 

și numele istoricului oltean Dinică Ciobotea care ne va fi dat o adevărată 

lucrare doctorală, privind moșnenii și obștiile lor devălmașe. (Constatăm 

aici, în trecere rolul întregii Oltenii, adevărată placă turnantă a politicii 

întregului de țară : ca Țară a Severinului, Mică Valahie, Bănie, Provincie 

împărătească a... Vienei, izor de emancipare națională cu personalități 

exponențiale: Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazu, Tudor Vladimirescu, 

Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, cărora la adăugăm și eroii direcți ai 

cărții noastre: Ilie Știrbei, Gheorghe Bibescu, Barbu Știrbei... de-a împreună 

cu toți craioveștii, mehedințenii, basarabii, pârăienii, bengeștii, vlădeștii, 

olăneștii, bujorenii!). Pe măsura emancipării și ieșirea lor dintr-un anonimat 

al devălmășiei de obște, dintre ei se vor fi ridicat „boiernașii” (cum îi va fi 

numit Răzvan Teodorescu, pe cei realizați din rândurile lor ca niște cânezi 

vechi, gospodărind liberatatea comunităților de oameni liberi!). La ei, la 

acești moșneni (răzeșii Moldovei!) s-a păstrat dârzenia apărării moșiei și 

iubirea până la sacrificiu pentru apărarea plaiurilor și ocupațiilor lor, cel mai 

ades pastorale, care garantau și liberatea de mișcare, dar și interesul mai 

marilor să-și ia și din darul turmelor. 

     Tot din carte căutarea noastră îl înlâlnește pe cercetătorul Doru Căpătaru 

(vezi fotografiile frescelor marilor ctitorii ale Știrbeilor!), cu care vom fi 

parcurs altă dată plaiurile cu lăcașele de cult închinate, când ne va fi luat cu 

sine și cu... Paul de Alep, să adunăm cele necesare traiului Patriarhiei 

Damascului, de la atâtea Mănăstiri închinate. Da! Aceste pământuri fuseseră 

atât de închinate străinătății creștine, cu patriarhiile departe, din aceeași 

mentalitate a obedienței, sădită ca o otravă a ignoranței. Ce operă măreață 

trezirea! Ce act recuperator secularizarea averilor mănăstirești!, ce act de 

dezrobire a Bisericii naționale a românilor! Românii, în sfârșit!, denunțând 



rumânia, cucerindu-și suveranitatea și adevărul că ... de la Râm ne tragem, 

puteau spera în unitatea cea mare a... mai dedatei latiniei: Transilvania și la 

dreptatea Olimpului... cu TRIANONUL pentru a sta în lumea mare cu cele 

corecte geo-politic! 

      Despre contribuția elitei boierești în emanciparea românilor, prefațarea 

cărții dă doar o sugestie. Aici trebuie spus, și repetat de câte ori avem ocazia, 

că fără o elită care s-a luminat pe sine, privind mersul istoriei și asumarea 

unui program de deșteptare dintr-un somn al nopții feudale, ca un somn al 

rațiunii și al unei habotnicii fără dumnezeirea reală, nu am fi putut conta în 

veacul națiunilor! În această tematică ar trebui încadrată cartea, mai mult 

decât într-o căutare a rădăcinilor unui neam ramificat, prin rămurișul verde, 

de sub soarele planetar. Ieșirea din prizonieratul care punea mersul istoriei 

doar în cârca maselor populare și în puținii exponenți-călăuze, emanație ai 

clasei muncitore (făcuți mecanici  locomotivelor proletariatului..., pe șinele 

materialismului marxist-leninist, care nu  puteau călca pe lângă calea de fier 

a Leviathanului!), este în sine o trezire. Nu se putea, și nu se poate, obține 

luminarea, fără studiu aprofundat și experiența veacurilor. Nu prin cursuri 

fără frecvență, masterate, doctorate măsluite!, nu prin jurăminte de credință 

și afiliere partizană, poți proba, ca în vremurile bezmetice (tot bezna?) 

competența și apartenența, la o elită îndrituită, să îndrume turma! Această 

stare de confuzie iscată în societate, cu lupii puși paznici la mioarele noastre, 

în care ne putem identifica, în foarte multe și azi, cere urgente clarificări 

istorice, altfel blestemul repetării celor tragice este iminent. Cartea, 

documentând cinci veacuri întunecate, ne vobește și despre construirea 

înceată a unei elite care va fi fost în măsură, la sorocul prielnic să făptuiască 

un program al emancipării. Dar constatăm, acum, că după o perioadă 

nenorocită, ca un recul istoric, că am executat, fără prea multă înțelepciune 

impresionanta elită românească, respirând națiunea și valorile liberalismului. 

Siberia, canalul, ocnele și temnițele, exilul celor ce-au putut evada din lagăr, 

sunt mărturiile, dar și cultura, spiritualitatea, cu instituțile aliniate 

propagandei, pot ilustra această... realitate nefericită. Acum după intoxicarea 

celor 50 de ani de supunere noilor porunci socialiste și încă  vreo trei decenii 

de tranzitare a pustiului spre noile făgăduințe, toate cărțile care arată 

suferința seculară, pot ajuta la regăsirea căii, matcă a curgerii profunde a 

neamului. 

      Ne vin în minte niște cuvinte cheie, mostre de etichete, de operatori ai 

„adevărurilor istorice” care neexplicate, pe înțelesul omenește posibil, ba , 

per contrario, folosite minciunilor propagandistice și unui fard nefericit, au 

hrănit un festivism nefericit și departe realitatea rațiunii, și în slujba 

ignoranței. Să enumerăm câteva , într-un glosar luat la întâmplare: 



capitulații, descălecări, isihasm, unio-trium-nationum, Țară a Severinului, 

rumânie, moșnenie, regim fanariot, latinie, uniație, ciparism, panduri, tagmă 

a jefuitorilor, eterie, deșteptare, gintă latină, monstruoasa coaliție, 

secularizare a averilor, masonerie, eliberare sovietică, frăție... în lagăr etc. Să 

luăm la întâmplare, doar câteva, pentru a ilustra cum au fost materie primă 

pentru scrierea partizană și cum le-am reluat ca materiale refolosibile. 

Isihasm-denunțarea unei ierarhii instituită în Biserică (după Târnovo, 1393!) 

/vezi sihaștrii sfătuitori de taină și în vremurile de azi, duhovnicii pe cont 

propriu, precum Arsenie Boca, Cleopa, Papacioc etc.)  

Rumânie vs moșnenie două stări ale bazei sociale, puțin tratate în 

istoriografia oficială, dar care dădeau în mentalul colectiv amprenta voinței 

de emancipare a poporului. 

Latinie vs slavonism amprente culturale care exprimau situarea între Apus și 

Răsărit, cu ciocnirile simbolice, între Roma nouă (latină) și travestita Roma 

veche (care migrase cu centrul dogmatic în Est, cu Petrul ei, la Sankt 

Petersburg!); conflictul intern, între romaniști și daciști, încă maschează 

orientarea spre Europa, sau spre Moscova! 

Deșteptare- În ce context apare? Când i se atașează și ... atributul nației? În 

nici un caz în Zăvoi, la 1848, cum acreditează scrierile partizane, dar ulterior 

se va citi corect dezideratul ... deșteptării. Dar ne punem întrebarea de ce s-a 

refolosit, în alt context cauzal, fiind preluat de Constituția actuală a 

României? Este cumva o reciclare propagandistică să coloreze un 

eveniment, cel din 1989, în proces de clarificare, ca revoluție? Mai ales că 

nu s-a prea manifestat dezideratul schimbării radicale, ci doar societatea de 

consum a celor agonisite anterior, sub atenta administrare  a celor dinainte! 

Fosta putere, prin eșalonul doi, a avut grijă să nu întineze... valorile 

doctrinare, după cum s-a pronunțat un lider: fost și apoi iar, acum chiar 

național, în trei mandate de  Președinte! (unde să fi fost... Revoluția? Aici 

doar cred în îndemnul Imnului național: Deșteaptă-te Române!) 

Monstuoasa coaliție- exemplu elocvent de manipulare a istoriei! Un moment 

de grație al politicii românești, din 1866, când, moment aproape unic, 

liberalii și conservatorii, denunță derapajele „eroului” Alexandru Ioan Cuza 

(căruia nu i se neagă cele bune!) și valorifică situația geo-politică favorabilă 

și investesc într-un principe străin (adus prin plebiscit în România) 

independența de stat, recunoașterea internațională și modernizarea unui stat, 

la început de drum pe propriile picioare! Nu am prea găsit, dincolo de 

invective, constatarea unui fapt de inteligență politică excepțional, în 

scrierile moderne, anti monarhice și cele împotriva burghezo-moșierimii! Și 

azi lupta din scena politică, una fără elite autentice combatante, nu poate 

observa marile evenimente fondatoare. 



    Este nevoie de astfel de cărți-cărora spuneam mai sus să le adăugăm 

îndrumare ale citirii și printre rânduri!- în care iluminarea prin știință, 

experimentarea pe cont propriu și cunoașterea lumilor noi cu înnoiri 

autentice legitimează un autor să se mărturisească. Și în această cheie am 

citit cartea și o recomandăm studiului. Ea poate sluji la fel de bine studiilor 

monografice, unde moșiile și neamurile identificate, participă cu 

documentele aferente la istoria locurilor. Salutăm apariția ei și vă îndemnăm 

să o citiți, dacă v-am convins, în ambele modalități propuse. 

Mihai Sporiș/18.feb.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Ion Aldescu ... la raport  

     Viața, în general un joc cu sorții în care jucăm zarul ce ni s-a arătat 

îndemn, ne înșiră zilele și anii sub cele albe - ca rare dumineci ale 

contemplației!- și mai desele zile ale muncii, în care ne punem trup și suflet 

la dispoziția poruncii supreme. Moment rar se arată pe tabla de joc a vieții, 

când tocmai ai atins zarul suprem: 6-6! 

    Iată-ne într-o atare situație trecând, nu Rubriconul (și aici fiind vorba de 

bilanțul unei vieți pline de victorii!), ci Sâmnicul, care străbate în curgerea 

sa localitatea Golești, în drumul său către maiestatea sa: Oltul. Se făcuse ca 

această zi -10 martie 2022!- venind după aceea dedicată cinstirii feminității 

purtătoare a maternității, după ziua dedicată mucenicilor (din calendarul 

popular al vădirii eroismului cu amprentarea martirajului, dar și din cel al 

laicității care dă, mai de curând, cinstirea celor prigoniți de închisorile, 

ocnele și canalul unor vremi revolute!), zi cu însorire parcă oferită în dar 

unui om ales. Cineva ne dăduse vestea că se pusese de-o lansare de carte, de 

o certă utilitate publică, îndelung muncită, în spiritul cercetării științifice și 

că am avea datoria să o promovăm pentru valorificarea ei în slujba 

adevărului care își cere permanent documentele acreditării. Membrii, cu 

atestat, ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (departamentul Intol 

Press, al filialei vâlcene!) ne-am pornit la drum, dând curs invitației, 

împreună cu Gheorghe Dumitrașcu, Mihai Mustățea și Petre Cichirdan. Am 

sosit în satul Aldești (component al localității Golești/Vâlcea), cu puțin 



înainte de ora invitației. În fața Căminului Cultural lume multă, aparent 

eterogenă –după vorbă, după port!- și o mulțime de autovehicole, cu numere 

de înmatriculare preponderent din afara județului, ba chiar și niște 

microbuze, din care vom fi aflat  că se vor fi dat jos niște uniforme ... de 

paradă. Apoi multe camere de luat vederi, aparate de fotografiat și nelipsitele 

smartphoane erau în mâinile tuturor, ba chiar și câțiva, care cu microfoane, 

mișunau prin mulțimea care creștea numericește. Toate atrăgeau atenția că 

acolo fusesem atrași într-o ambuscadă, bine ticluită în jurul pretextului cu 

lansarea (subsidiară în rolul ei de actor... secundar!). Da ! Ni se confirmă 

supoziția când observăm un sobor de preoți în odăjdii, costumele populare 

ale unor tinerii și mai ales eșarfa tricoloră și primarul, în persoană! 

Am aflat acolo că prizonierul special al evenimentului era col. (r) Ion 

Aldescu, fiul satului Aldești, care îndrăznise, chiar azi 10 Martie 2022, să 

împlinească sorocul celor 66 de ani, pe tabla sorții sale, și că satul 

maternității sale îl chemase la raport. Nu ca să-l judece pentru păcatele la 

care ne dedăm majoritatea, ci să-l arate lumii (de aici și chemarea noastră 

acolo!) ca pe un cetățean model, cu care se mândrește (am aflat că are acest 

titlu onorant, încă din anul trecut!) și pe care acum, aici vrea să-l 

sărbătorească exemplar, adică să investească în concetățenii localității 

încrederea. 

      Evenimentul, cu prizonierul sărbătorit în prim plan, a început englezește, 

adică la five o`clock! Ritualul consacrat cu... soborul, cuvântul primarului, 

prezentarea cărții-pretext (editor, prefațator, recenzent, reprezentantul 

arhivelor și alții-care au vorbit despre cartea... necitită, improvizând cu 

talent!), a fost suportul unei sărbători în care am aflat și ceea ce nu 

cunoscusem despre OMUL, Ion  Aldescu. Biografia cu urcarea scării virtuții 

pe o carieră militară, locurile slujirii patriei, câmpul de bătălie al cercetării și 

roadele acestei munci subtile, devotamentul cinstirii oamenilor vii, dar și a 

eroilor, spiritul militant, civic și imensa lui credință în valorile neamului 

românesc și câte altele nu s-au spus acolo de cei care l-au cunoscut, l-au 

iubit și l-au câștigat prieten. Am remarcat faptul că toți cei veniți acolo de 

departe, nu puțini, erau prieteni lui Ion Aldescu și cuvintele lor confirmau 

constatările localnicilor. Să remarcăm în trecere câteva nume ale celor veniți 

de departe, la o frumoasă aniversare –ceea ce era de fapt raportul... lui Ion 

Aldescu!-: Fam. Popoiu (colegul colonel și soția lui, director la Muzeul 

Satului din București) Fam. Barbu Nelu (Băbeni), Dorel Șchiopu (Valea 

Jiului-aici, la Vulcan, din 2001 Ion Aldescu este cetățean de onoare al 

orașului!), Corul de la Pitești (al asociației Cultului Eroilor/Argeș), Doina 

Glăvan, Dumitru Garoafă, Nicolae Dinescu, din  Râmnic. (ultimul 

multicalificat... pentru evenimentele publice și neobosit pe tabla de joc cu ... 



zaruri!). Să remarcăm și intermezzourile reușite la vioară cu... Balada lui 

Porumbescu și fragmentele din Rapsodia lui Enescu, cuvântul inspirat al lui 

Mihai Mustățea, al Doamnei Popoiu (inclusiv invitația lansată de-a merge la 

Muzeul Satului din București!).Să observăm și diplomele oferite în care ne 

reține atenția textul luxuriant, copleșitor al celei oferite de președintele 

UZPR/Vâlcea, Nicolae Dinescu (care l-a invitat pe Ion Aldescu să devină 

membru UZPR!). Am reținut emoția sinceră și bucuria stânjenită a 

sărbătoritului, spuneam luat prizonier în ziua unui bilanț remarcabil al vieții 

sale. Au mai fost multe alte lucruri interesante și persoane remarcabile 

prezente acolo, dar cel mai important lucru credem că este acest exemplu al 

localității care a știut să-i mulțumească unui fiu devotat: pentru tot ceea ce a 

făcut pentru localitate, pentru țară și pentru concetățenii lui, între care el 

merită deplina încoronare a onoarei. Ne-am dedat mai apoi la agapa de-a 

împreună, până târziu în noapte ..., pe malul Topologului, să ne continuăm 

taifasul  la mese rotunde  despre ... raportul - în fața frontului și a bornei de 

hotar 66!-, al sărbătoritului!  

      Ne asociem și noi gestului acesta nobil al localității sale de baștină să-i 

spunem OMULUI, Ion Aldescu că îl iubim și îi suntem recunoscători pentru 

modelul uman pe care îl oferă pildă de urmat. La mulți ani, prietene! 

Mihai Sporiș 

 

 
 

Pomenirea lui Constantin Brâncuși, la Mănăstirea Lainici 

 

     A intrat de demult în trăirea poporului român, popor creștin ortodox, ca în 

postul mare, al marii treceri - aceea a... Paștelui! – să se oficieze parastase în 

amintirea celor dragi, plecați în lumea de dincolo. Să le purtăm încă de grijă 

- până departe în urmă: strămoșilor, moșilor, părinților, celor dragi, ba chiar 

și necunoscuților dintr-un anonimat cu pierderea numelor,  cu toții plecați în 

sânul mumei eterne, dar cu duhurile lor topite, pe de-a întregul, în firea 

noastră cea vie și îndatorată cu recunoașterea celor primite de zestre-, a 

devenit o datorie, demult asumată de români.  În obiceiul pământului se fac 

pomenirile la locul ales odihnei și în preajma zilei când se va fi petrecut 

trecerea dincolo, adică în sâmbăta (cu simbolistica ei de sfârșit a 

timpului/precum o curgere pe aceeași apă!), atunci când după spusa poetului 

timpul mort își întinde trupul și devine... veșnicie.  

     Se apropia ziua de 16 martie, amintind de trecerea lui Constantin 

Brâncuși la cele veșnice, prin 1957 departe de țară, prin Montparnassul 

Parisului și românul creștin, din înnoitul cetățean francez, își cerea 



pomenirea anuală. Fiind un om universal, personalitate a culturii lumii, 

artistul din sine este în cugetul informal al artei peste tot. Sufletul lui însă, 

pătruns de duhul creștin, împropriat cu duhul locului de baștină și cu fără 

sfârșita înzestrare, afluentă din toți moșii lui antemergători pe cale, are 

nevoie de alt fel de pomenire, să-și aibă codrul aproape și alături curgerea 

Jiului, ca o emblematică amprentă a propriei curgeri-viață. Cu ceva ani în 

urmă, după căutarea locului potrivit pentru pomenirea din acasa română, 

găsisem în sfârșit argumentele să alegem Mănăstirea Lainici aflată pe cursul 

Jiului, la jumătatea distanței, dintre Petroșani și Târgu Jiu, nu departe de 

monumentul dedicat generalului erou Ioan Dragalina. Îl vom fi pomenit 

înainte pe malul Oltului, a Oltețului (chiar la Polovragi, la ieșirea lui din 

chei!) să aibe în numele curgerii pe olteanul din sine. Am încercat și pe la 

Cămărășeasca (Tg. Cărbunești) să-i întovărășim numele cu a altui oltean 

celebru (Tudor Arghezi), dar aici i-am lăsat un mare iubitor, să-i poarte 

iubirea în veșnicie, pe Ștefan Stăiculescu. Am încercat să-l asociem într-o 

pomenire pe la Cotmeana, pe pământul românesc argeșan, cu Mircea Eliade 

- și el  uitat de lumea secularizată cândva și pribegit departe. Pomeniri, 

ocazionate de altfel de evenimente recuperatoare, vor fi fost în multe alte 

locuri. Hobița, cu ocazia unui congres de ... dacologie: „Pietrele vorbesc...”; 

Tg. Jiu, cu ocazia procesiunilor organizate pe Calea Eroilor și în alte locuri, 

uneori într-o exagerare propagandistică (fă-te că ... lucrezi!), cu efectul 

nefericit al căderii în derizoriu și al efectelor contrare, secularizante. De 

dragul imaginii și al goanei ieșirii cu orice preț în față, riscam să facem mai 

mult rău... , decât ceea ce trebuia, în buna rânduială a creștinilor care aici, nu 

pre ei vor să se arate , ci neapărat pe cei pomeniți. La Mănăstirea Lainici, 

după amintitele căutări, am găsit locul și garanția că pomenirea lui 

Constantin Brâncuși își va avea cele căutate și cu permanentă atragere de 

atenție, pentru afluxul impresionant de oameni care trec să se închine ca 

pelerini, ori turiști de ocazie. Aici se potriviseră gândurile organizatorilor și 

disponibilitatea totală a obștii mănăstirii. Asumarea stabilirii locului de 

pomenire permanentă, aparține Arhimandritului Ioachim Pârvulescu, starețul 

de la Lainici, la inițiativa marilor iubitori de Brâncuși : Ion Mocioi, Moise 

Bojincă, Ștefan Stăiculescu (cel plecat la Domnul...!). În anii trecuți, cu toate 

condiționările medicale și dificultățile adunării la parastasul anual, 

pomenirile au fost evenimente remarcabile și despre ele s-a dus vorba 

departe, sporind iradierea pomenirii numelui celui plecat în lumea largă, 

căreia i s-a dat pe sine. Nu avem voie să nu amintim aici pe edilul localității 

Pestișani, Cosmin Pigui, care l-a adus cu insistență acasă, organizându-i 

nenumărate evenimente, să potențeze mândria concetățenilor că marele 



sculptor este al lor, și abia apoi al întregii lumi; apoi, cum să nu-l fi constatat 

pe primar, alături de organizatorii de la Lainici?  

     Sâmbătă, 12 martie 2022, s-a hotărât pomenirea lui Constantin Brâncuși 

la Mănăstirea Lainici. Vestea circulă cu viteza internetului. Trebuie să 

ducem și noi un prinos acolo! îi spun prietenului Petre Cichirdan, editorul de 

la Intol Press și brâncușolog acreditat. Mai avem trei săptămâni până la 

eveniment, îi spun eu: hai să edităm și să tipărim o carte, despre Brâncuși, 

despre lucrările lui și chiar despre diferitele evenimente care i-au fost 

dedicate în anii din urmă! Îmi spune că timpul este scurt, dar... turăm 

motoarele și dacă nu apare la timp, tot de dar poate fi... pomenirii lui. 

Articole de prin reviste, fotografii de la evenimente, amintiri 

neconsemnate... încep să se adune și convorbirile dintre noi pun de acord, 

contra cronometru, detaliile. Ne va ierta lumea de se vor strecura și 

inerentele greșeli, datorate grabei, dar nu pregetăm: citim, recitim, 

modificăm, corectăm, înlocuim fotografii, facem completări. Pleacă la 

tipografie... în județul Olt. Este 11 martie, 2022, ora 17.00. Mihai? Ești 

acasă, la Râmnic? Hai să descărcăm cărțile din portbagaj...Mă scoate din 

incertitudine prietenul. Mâine va fi o nouă zi, o altfel de zi , iar noi avem și 

prinosul pregătit! 

      12 Martie 2022. Este ora 7.30 și Ion Frântu, venind pe Valea Oltului îl 

luase deja în mașina sa pe Gheorghe Sporiș, de la Brezoi, cu toate uneltele 

din dotare ale publicistului UZPR-ist (aparat foto, cameră de luat vederi, 

carnețel, pix...) și la această oră ne îmbarcăm, din Râmnic și noi (Petre și cu 

mine, și noi cu dotările necesare, pentru reportaj, inclusiv cu prinosul 

pregătit din vreme, căruia îi vom fi dat și un nume „Brâncuși XXI – 

Atitudini, Reportaje, Semnificații”). 

      Este o zi însorită, superbă. Trecem prin Oltenia de sub munte, spre 

Tg.Jiu însoțiți pe partea dreaptă de crestele de-o frumusețe stălucitoare, dată 

de reflexia soarelui în albul imaculat al omătului. La chiar întânlirea 

Coloanei, străjerul orașului eroilor dinspre răsărit, schimbăm direcția, 

urmând drumul către Petroșani, pe care vor fi venit cândva mărgelele de 

bronz ale ei. Urcăm în contracurent pe Jiu în sus, acum cu apele de lângă 

târg... băltind într-un lac, iar cele din defileu într-un chin fără sfârșit al altei 

faceri. Trecem prin Iezurenii, vorbind de priceperile omenești în strunirea 

apelor, în general. Orașul Bumbești ne amintește de cel dinspre nord, adică 

de Livezeni și de-o demiurgică încleștare cu relieful, să se poată trasa o 

infrastructură tehnică durabilă în peisaj..., ca o un eroic drum de fier, și ea o 

veritabilă cale a eroilor (din păcate prea uitată de dicționarele, cu damnatio 

memoriae, ale politicii (in)corecte!). Apropos de voința care poate face, când 

există resursele de orice fel. Cale a eroilor pe defileul Jiului? Credem că 



monumentul dedicat generalului Dragalina... este prin sine vorbitor. Luptei 

lui eroice i s-a dedicat însemnul! Ne-a străfulgerat gândul că și titanica 

încolonare a nesfârșirii, venind dinspre Petroșani spre Tg. Jiu, ar merita o 

scoatere din anonimat și că ideea pomenirii lui Constantin Brâncuși, la 

Lainici, ne-a fost revelată... personant (ar fi spus Lucian Blaga!) și gândurile 

noastre au făcut din ea un fapt de conștiință. Mare mi-a fost surpriza, chiar 

bucuria!, când în fața altarului, după oficierea parastasului cineva a sugerat 

(lansând în eter propunerea!) ca aici, la jumătatea drumului parcurs de 

coloană dinspre Petroșani, să se pună un monument, care să vorbească 

permanent de Brâncuși, cu adresare simțurilor cu pipăit și vedere, poate și 

vreo inscripție/epitaf... adresată minților cercetătoare. Gândesc aici și la vreo 

fântână, cu flori împrejur, să împropriem monumentul și cu darurile 

celorlalte simțuri. 

     La ora 10.00 ... parcăm mașina în plin șantierul de modernizare a 

drumului din fața Mănăstirii. Semne bune anunță viitorul apropiat despre 

intenția noii amenajări. Ne grăbim. Amplificare slujbei bisericii mănăstirii, 

pentru ecoul exterior, ne urgentează intrarea... Slujba de parastas tocmai 

începuse. Mașinile din parcare sugerau, aproiri, participarea interioară și 

chiar ne-am lămurit imediat. Numerele plăcuțelor de identificare a 

mijloacelor vorbeau de proveniența participanților. Biserica plină. Soborul 

de preoți, cu arhimandritul Ioachim Pârvulescu... coordonator, slujeau 

pomenirea. Vom fi remarcat imediat un pomelnic mai cuprinzător având în 

frunte pe Constantin Brâncuși. Lui îi era alăturată familia de sânge, dar și 

toți lucrătorii, de-a împreună, la ansamblul „Calea Eroilor”. Eroii marelui 

război al reîntregirii, inițiatorii și susținătorii marelui proiect al Ansamblului, 

meșterii punerii în operă și cel care inspirat de Duh... va fi dat chipul unei 

tocmiri, tăinuind o sacralitate adâncă -Constantin Brâncuși!-vor fi fost 

pomeniți împreună! Asistau, cu eșarfe tricolore la gât, reprezentanții 

Asociației Naționale „Cultul Eroilor” ai filialelor din Gorj, Hunedoara și 

Vâlcea. Organizatorii, dintotdeauna, erau în primul rând: Ion Mocioi, Moise 

Bojincă, Cosmin Pigui. Recunoaștem, de la evenimentele anterioare, chipuri 

de oameni frumoși. Presa este pe poziție să ducă vestea pomenirii departe. 

După slujba parastasului... urmează semnificarea explicită a vieții și operei 

lui Brâncuși cu expuneri lămuritoare. După introducerea gazdei, starețul 

mănăstirii cu o prezentare de-o erudiție academică, va semnifica 

evenimentul, Ion Mocioi (un autentic specialist... cu doctorat în... 

brâncușologie!). Remarcabilă intervenția lui Moise Bojincă 

(prof.universitar, ex rector al Universității „Constantin Brâncuși” din Tg.Jiu/ 

la eveniment a fost și rectorul în exercițiu, care ne-a vorbit de un nou muzeu 

dedicat... sculptorului!). Ovidiu Rizopol de la Petroșani, ne va fi adus date 



inedite despre nașterea industrială a elementelor coloanei și conexiunea 

voințelor pentru ridicarea ei. Ca prinos material evenimentului va fi adus o 

carte, să țină memoria vie celor ce mai citesc. Da. Pe lângă coliva pomenirii, 

prescurile, discursurile dedicate evenimentului, au fost aduse de dar și cărți. 

Poetul Nicolae Dragoș, din Glogoveni ne va fi dăruit, pe lângă vorbele 

inspirate din fața altarului și o carte cu catrene..., vorbind umoristic și în 

dodii oltenești, ba și cu o grafică inspirată: „Cuvintele din nou se ceartă între 

ele”, ed. Măiastra, Tg.Jiu, 2021. 

Ne-a fost mai la îndemână să recunoaștem din mulțime vâlcenii participanți, 

deși chipurile celor ce nu le mai rețineam numele le aveam în baza de date. 

Familiile lui  Cărbunescu , Comănescu, Rancea (reprezentând Forumul și 

Seniorii... Vâlcii!) ; Eugen Petrescu (Cultul Eroilor), cei invocați anterior ai 

Intol Press ca UZPR-iști vâlceni. 

     Am rostit acolo un cuvânt de mulțumire, din partea Cercului de la 

Râmnic „România Grădina Maicii Domnului” și am oferit prinosul adus, 

cartea povestită mai sus, oferită într-o ordine strictă: Mănăstirii Lainici, 

Localității Pestișani, Cultului Eroilor, Localității Petroșani, brâncușologilor 

din prim planul organizatoric, apoi persoanelor care o doriseră în mod 

special. (Muzeului din Păulișul... Mureșului, Bumbeștiului... etc.). La agapa 

oferită de Mănăstire, am continuat evocările. Am rostit un cuvânt, ca o 

atitudine, pentru a susține că Ansamblul de la Tg. Jiu conține, pentru 

întreaga lui poveste și înțelesul funcționalității, și Biserica Sf. Petru și Pavel, 

lucru pe care estetica pur laică îl eludează. Să înțelegem că acesta este și 

motivul pentru care pomenirile din fața altarului nu sunt onorate și de 

Instituțiile publice, bugetate special pentru cinstirea lui Constantin Brâncuși?  

      După cca.3 ore... ne-am despărțit de acești oameni frumoși, iubitori de 

Constantin Brâncuși și trăitori ai datinii neamului, nu înainte de-a mulțumi 

Obștei truditoare a Lainicilor și păstorului ei inspirat de Dumnezeu, 

Arhimandritului Ioachim Pârvulescu, pentru asumarea acestui eveniment 

anual, în numele îndatoratului neam al românilor! 

 

 Mihai Sporiș-16. Martie 2022/Robești... pe Valea Oltului 

 

                                     

 

 

                                     Cartea… ca un prinos de iubire 

 

      Am participat la parastasul anual, dedicat comemorării lui Constantin 

Brâncuși de către cei ce îl iubesc, organizat și în 2022, de Mănăstirea 



Lainici, aflată în defileul Jiului, la jumătatea distanței dintre Petroșani și Tg. 

Jiu. Lume multă venită acolo, din proprie voință, după aflarea datei 

organizării evenimentului. Cum să te duci cu mâna goală, fără vreun prinos 

de dar, care să mărturisească evenimentul cu… scripta manent? Iată-ne, în 

12 martie 2022, dăruind cărți vorbitoare de Brâncuși, de opera lui și/sau din, 

duhul oltenesc al substratului din care se va fi plămădit și matricea 

genialului sculptor. Am dăruit aici în Gorj, nu departe de Hunedoara, după 

oficierea cu… veșnica pomenire, cartea tipărită doar cu ceva zile-n urmă: 

„Brâncuși XXI –Atitudini, Reportaje, Semnificații” (editura Intol Press, Rm. 

Vâlcea, cu tiparirea la KITCOM, Verguleasa, jud. Olt) și am primit ca prinos 

cartea poetului Nicolae Dragoș, venit la eveniment din Glogova 

mehedințeană: „Cuvintele din nou se ceartă între ele” , editura MĂIASTRA, 

Tg. Jiu, 2021. Ovidiu Rizopol, va fi adus și la parastasul de anul acesta 

cartea sa, reeditată, despre nașterea Coloanei infinite la Petroșani și alte 

informații inedite, privind punerea ei în operă. Darul pe care l-am făcut va 

vorbi el despre iubirea noastră pentru Brâncuși și opera sa, dar cel tocmai 

primit de la un poet al plaiurilor acestea, Nicolae Dragoș, are nevoie de 

ecoul nostru ca un răspuns la salut și la tonica stare de bine ce ne va fi luat în 

stăpânire. Înainte de a desluși „cearta cuvintelor” poetului, să dăm răspunsul 

la o întrebare, formulată în… limba spargă, venită de la un neica… 

participant acolo, care era foarte intrigat: cine ne-a invitat pe noi acolo?, la 

acel…colocviu (conotarea evenimentului îi aparține!), unde totul a fost 

lamentabil! I-am spus telegraphic, că este din alt film, că are alt domeniu al 

definirii și aici, inspirat de formula catrenului (agreată de poetul Nicolae 

Dragoș!), să-i explicăm marelui critic că lovit de har fiind, în moalele 

capului, mai crești un pic și apoi dai cu creșterea nouă de pragul de sus al 

priceperii. „E mare critic Dumnealui/lovit cu leuca-n capul tare/S-a înălțat cu 

un cucui/Și cornu-i vezi din depărtare”. Apoi dumerirea vine iute : „La 

parastasele de pomenire, rânduite/ Cei răposați nu pot să te invite!/de vrei să 

duci un gând, ori vreun prinos/E vrerea personală și al datoriei rost”. 

      Un prieten drag a dus la Parastas prinos o carte/ Cuvintele din nou se 

ceartă(…) –n patru rânduri/de cele înțelepte, de-mpărtășanie, s-avem parte 

/Desene și-nțelesuri, în tăinuiri de gânduri. Ne explică apoi, explicit, de ce 

scrie catren cu titlurile unor chei de descifrare (vezi p.130 Catren ideal!): 

„Peregrinând prin Universuri/Cu tot ce-ți e contemporan/Poți concentra în 

patru versuri/ Și-un încăpător roman.”  Ne regăseam, nevorbiți apriori, pe 

aceeași lungime de undă. Îmi justificasem undeva, preferința pentru folosirea 

catrenului (vezi. Zăganiada, editura Intol Press, Rm. Vâlcea 2021, p. 111, 

Introducere!): 



„De are, de nu are rost/Se scrie azi și mult, și prost!/Să n-am parte de 

blestem/Am să scriu numai catren!” 

Dar și așa în această formă comprimată (pentru economia de cuvinte!), 

uneori în imposibilitatea de-a le afla pe cele… potrivite, tot nu reușești să dai 

un chip gândului. Se întâplă uneori, caz fericit (și aici s-a potrivit unul!) să-ți 

găsești o… mănușă, care știe și ea să tăinuiască ceea ce trebuie, și va fi 

descoperit, doar de ochiul interior al minții. Plăcerea descoperirii proprii dă 

ghesul citirii și bucuria care te împlinește, te adaugă. Ce noroc! Să te 

însoțești în tăinuirea unui mesaj cu un grafician cu har și apoi lucrul plăsmuit 

să te ia el de mână prin ademenirea chipului împropriat din simfonia celor 

puse împreună. O carte, vorbeam de prinosul adus unui artist genial, în care 

s-au armonizat cuvântul, desenul, organizarea internă, chipul la vederea 

exterioară, pare o aliniere a planetelor pentru un salut anume; este o carte 

frumoasă! 

În ceea ce ne privește, privilegiați fiind de cunoașterea de multă vreme a 

poetului, căruia îi citisem multe alte cărți, în momentul primirii darului, 

ghesul de-a-l cerceta a fost instantaneu. Maestru recunoscut în poetica 

românească, Nicolae Dragoș rostea, actualizat, prin tematica propusă, 

structurată în 7 capitole, din nou ( o făcuse cu luciditate, să ne fie blândă 

dojană și învățătură de minte, și în alte apariții editoriale ale anilor din 

urmă!) sentințe poetice, nutrind o stare de bine, o morală sănătoasă, un 

optimism tonic, un licențios al omenescului din fire, dus în dodii savuroase, 

dar și o persiflare a năravurilor, ca un haz de necaz. Titlul cărții vorbește de-

o continuitate a mesajului, în forma aceasta, și chiar definește cumva 

scrierea epigramatică (epigrama, ca un catren cu tâlcul concluziei într-un 

vers, din cele … patru), când ne sugerează o gâlceavă a cuvintelor, ca o 

necesară ceartă/duel al îndreptățirii. Cartea trebuie citită cu atenție, de-a 

împreună cu grafica. Cele două limbaje ale artei  aici sunt complementare și 

doar împreună respiră întregul cărții. 

Să-l remarcăm aici pe graficianul de serviciu Aurelian Iulius Șuță, ȘAI 

(plecat la cele eterne, chiar în 2021, când cartea se afla în… facere!) pentru 

arta sa, spuneam complementară celei a poetului, și prietenului său Nicolae 

Dragoș. Coperta I, apelând la simbolistica unui artefact al umanității 

(Gânditorul de la Hamangia!) , sugerează legarea la cap a gândurilor, cumva 

ca o durere a cuvintelor care se bat, stârnind noi sensuri. Basmaua cu 

picățele și însângerare, nu este… basma curată, ba… pare cu urechi 

măgărești! Trimiterea la niște dodi grafice devine evident. Sugestia, să 

facem haz de necaz, este  imediată. În altă  perspectivă a privirii copertei 

autorul din cuprinsul de lumină al cărții, a gândit darul său și ni-l oferă. 

Coperta IV ne povestește cum s-a făcut cartea (din nou din incandescența 



focului interior!) lumina lămpii personale (felinar) sub lumina din cer. El, 

autorul, dintru cartea-cort, ne privește întrebător dacă i-am citit, arzându-i 

gândurile, darul oferit. Și cuvântul din „Final” ajuns la mal ne șoptește nouă, 

nu sieși. Nu doar coperțile, dar și fiecare capitol este ilustrat cu un desen să 

dea o anticipație tematică. 

Poetul își omagiază prietenul complice răpus de covid într-o zisă 

paradoxistă: „Schimbând culorile-n acizi/Le-a aruncat peste covizi/Când ei 

tot globul l-au cuprins,/Iar ȘAI e-nvinsul de ne-nvins” 

       Poetul nu îi rămâne dator graficianului, prietenului său, plecat grăbit în 

eternitate. Va adăuga celor 7 capitole, capitolul 8. „Privind desenele lui ȘAI 

și sfinții zâmbesc prin rai”. Iată un ecou din peisajul artei cu o schimbare de 

sens! După ce desenatorul va fi citit poetul și își va da înțelesul în linii și 

culoare, surpinzând cearta lor… hazlie, poetul va fi privit desenele (vreo 

27!) și le va fi cuvântat să le fie încrustat ecoul ca niște epitafuri, întru 

amintirea artistului Aurelian Iulius Șuță/ ȘAI. Va adăuga acestui ecou, 

„Cuvântul din lacrimă” , unul al mărturisirii îndatorate a cultului prieteniei. 

Remarcăm aici că această carte-prinos primită cu ocazia unui eveniment al 

comemorării unui geniu al artei. Aici, la Mănăstirea Lainici, s-a potrivit în 

chip fericit acest prinos al pomenirii artiștilor plecați la cele eterne. Iar 

despre zarva cuvintelor… să constatăm că în fața altarelor se liniștesc, 

capătă ascultarea răbdătoare și cuminecarea înțelesurilor, atâtor scripturi 

fericite. Mulțumiri poetului Nicolae Dragoș și omagiul nostru dragului de 

ȘAI, plecat la Domnul, că a adus un prinos vorbitor în duhul artei… 

Mihai Sporiș/20 Martie 2022 

 

 

                



 

 

 

                          Aurel Constantin ZORLESCU... la centenar 

 

     Numele bune ale oamenilor frumoși trăiesc mult după ce mumele își cer 

înapoi materia trupurilor, împrumutată vremelnic. Dar viețuirea, una cu 

folos, își lasă dovada misiunii îndeplinite în făptuirile materiale, dar și în 

duhul supraviețuitor, plutind deasupra celor perisabile, dar rezonant numai 

acelorași lungimi de undă, vibrând aceleași acorduri subtile care au contopit 

cândva modalitățile viețuirii unei realități atât de diversă. În ele, în NUME, 

se anticipează toate faptele bune, ca o ursire care tâlcuiește voința Moirei 

(Soarta) , să fie de dar urmașilor, întru nutrirea propriilor trăiri cu un duh 

ales. Numele ajuns la centenar al lui Aurel Constantin Zorlescu își primise, 

preț de-o viață, îngerul păzitor în 4 Mai, 1922. În Lăpușata Olteniei de sub 

munte, a Vâlcii, s-a ivit cel așteptat să înnobileze neamul ZORLESCU. I-au 

zis Aurel - constatat continuitate mai târziu, în Aura, nepoata primită în dar 

de la fiica Cezarina! Constantin, împărățind cu autoritate Florarul, s-a 

adăugat în obișnuința potrivirii calendarului cu data nașterii! Ce an al 

încoronării, 1922! , amintind de marea încoronare regală a românilor, de la 

Alba Iulia. Fericită întreire, ca o prielnică lucrare a ursitorilor: Zorlescu?, să 

fie desfășurătoare a arborelui neamului cu rădăcini și împrospătări de ramuri 

verzi; Aurel? O promisiune a înnobilării prin artă, strălucitor prin rațiune, 

dar și prin inspirația îndumnezeirii iraționale! Un bijutier în cele migăloase, 

un meșter de-o tenacitate rară în mânuirea celor dure, o voce strunită de 

sferele înalte, un gânditor în cheie analogică și pionier modei cu cele 

digitale; Constantin? Îngerul păzitor, cel ce i-a fost ales însoțitor și trecut în 

certificatul de la botez, ca într-un monitor oficial să nu se abată de la cale 

omul dăruit cu har. 

      Ne-a lăsat o operă care-l are duh întrupat. Ne-a lăsat, în memoria celor ce 

încă nu l-am uitat, amintiri, dar unora dintre noi, din dragoste și ca dovadă 

de prietenie, ne-a făcut daruri prețioase. Daruri alese a făcut culturii române 

prin instituțile publice ale  comunității din vecinătate, despre care prin ceața 

anomiei și pustiirea unui deșert, nu am mai primit ecouri, nici atunci când 

am strigat. Iată de ce, acum la Centenarul nașterii sale, ne punem niște 

întrebări, dintr-o datorie ca un angajament asumat cândva. Cum să-l 

sărbătorim pe un prieten, rămas doar în realitatea informală și aici cu o 

nemeritată surdină, dar în zgomotul asurzitor al notorietății cu mult zgomot, 

dar fără aura personalității, a atâtor zgomotoși cocoțați pentru... nimic? 

Știam demult că în între stările stabile, interminabila noastră tranziție este 



încă o stare a căutării, în care se confruntă taberele potrivnice! Ce ne facem 

însă când exponenții noii stări sunt cameleonii care au schimbat macazul, 

fără spovedania necesară? Nu cumva voința emancipării autentice și 

întronarea altor valori angajate, este doar o promisiune, fără vreo perspectivă 

de aplicare cândva? Atâtea lucruri începute și abandonate, ori îngropate, 

sistate vremelnic, arată o anemiere a voinței și a apetitului pentru făptuirea 

cu știință și pricepere. Cultura... vorbăriei, care excludea apriori fapta (acel 

nefericit și involuntar poate, motto : „Fă-te că lucrezi!”), cultura tehnică, va 

fi omorât școlile profesionale și va fi promovat fabricile de diplome fără 

acoperire, numitele universități ale toamnei, cu cadrele poleite instantaneu, 

să poată fi acreditată non-valoarea! În cultura nouă, perpetuând realismul 

anacronic, cerberii ca niște păzători ai fostului Infern, populează în mentalul 

transmis ereditar noua gardă pretoriană! Am observat aceste lucruri în 

Vâlcea (care nu face excepție situației naționale!), cum intențiile înnoirii, au 

fost rapid deturnate de ... „priceperea” celor dresați și cu mare experiență, în 

cultura... propagării celor necesare puterii, de la cârma cu bugete.  

      Spunem aici aceste gânduri dintr-o obligație asumată, față de un prieten 

special. L-am câștigat descoperindu-l prin intermediari. În tranziția pe care o 

traversam ca printr-un tunel, puțini erau cei care se dumiriseră cu ceea ce se 

întâmplă. Prins în mrejele Consiliului Județean, cu responsabilități în 

domeniul cultural, cu ieșiri la evenimente internaționale și cu specializare în 

domeniul managementului organizațional, am căutat oamenii cu o anumită 

viziune integratoare și cu recomandare publică, probată și de o operă. Nu vor 

fi fost mulți, pentru o acțiune de o mare importanță... în transformarea 

mentală. Va trebui să dau câteva nume cu care am pus bazele înnoite ale 

Societății Culturale „Anton Pann”, ale Forumului Cultural al Râmnicului, și 

Cercului informal: România „Grădina Maicii Domnului”:  Nicolae Sporiș 

(fratele, fost diplomat, care mă va fi acompaniat în editarea celor patru 

volume de „Spiritul Civic-stare de fapt și deziderat”), prof. Costea Marinoiu 

(omul... librăriilor, pe „ogorul cărții”!), general (r) Nicolae Mazilu (ctitor al 

Transfăgărășanului!), Marian Creangă și Petre Petria (bibliotecarii model!), 

prof. Titu Georgescu (universitar cu viziune!), prof. Gheorghe Dumitrașcu 

(o erudiție specială în ale haretismului și un cercetător al istoriei avizat!), Ion 

Măldărescu (o atitudine fermă!), Marin Bulugea și Valentin Smedescu 

(atitudini credibile, din presa scrisă locală!), prof Dumitru Lazăr ( un 

Meșerul Manole al Bibliotecii, sacrificat pe altarul politic... când Biblioteca 

era în picioare!), apoi câteva personalități cu responsabilizări publice, în 

instituții de profil influente, care, însă, s-au dat la o parte, când  anume 

partizanate le-au dat alte direcții: Ioan St. Lazăr, Ion Soare, Gh. Deaconu, 

Nicolae State-Burluși, Alexandru Popescu Mihăești, Doru Moțoc etc. Prin 



venirea la nou înfințata Societate Culturală „Anton Pann”, și cu sarcina 

preluării revistei „Povestea Vorbei”- care fusese deturnată de binevoitorii 

altei direcții (Ion Soare și I. Șt. Lazăr) și după deturnarea Forumului... spre 

politică (vezi Gh. Deaconu ... la Ateneul Român, la comanda lui Ion 

Iliescu!), venirea, de bun augur, a lui Simion Petre Cichirdan, care a preluat 

vremelnic și Cenaclul Artelor și Artiștilor (până la puciul de la Societatea 

Culturală „Anton Pann”, al „academicianului olimpic” Nicolae Dinescu, 

întâmplat după decesul lui Costea Marinoiu!), om cu viziune și cu mare 

influență câștigată în timp, curentul înnoitor și cu abordare proactivă și-a 

primit energii proaspete. În cercul lui Petre Cichirdan (personalitate 

plurivalentă cultural!) erau deja Constantin Poenaru, George Achim, Felix 

Sima, Consantin Zărnescu și Aurel Constantin Zorlescu, cu care voi fi intrat 

într-o legătură și le voi fi cunoscut acoperirea culturală, care mă interesa în 

mod special. Intermedierea prietenului venea însă după ce cunoscusem, 

apriori, de la evenimentele publice, oamenii aceștia alături de mulți alții, cu 

nedumeriri și partizanate firești.  

       După prima descindere în atelierul lui Aurel Constantin Zorlescu ne-am 

făcut un program al întâlnirilor, care ne-a împrietenit repede. L-am iubit ca 

pe un frate mai mare (frate mai mic mă va fi considerat și Nicolae Mazilu!). 

Fiecare nouă întâlnire îmi descoperea altă perspectivă a Omului de-o cultură 

specială. Aveam și multe lucruri în comun. Eram ingineri care veneau din 

„câmpul muncii”, lucraseră în natură și între oameni; eram jucători de șah, 

cu teoria deschiderilor bine însușită; iubeam muzica clasică și ne mai dedam 

la dezbateri privind filosofia, atâta vreme ocultată și surclasată la ordin de 

materialismul dialectic și istoric. Ne ispiteam asupra intenției creatoare, 

fiecare acolo unde își încercase deja priceperea. Era un critic atent la toate 

ieșirile mele publice la evenimente, ori în emisiunile de Conotații Spirituale, 

pe care le susțineam cu Alexandru Cosmescu la televiziunea locală. 

Capacitat de atitudinea noastră, privind amendarea unor pagini cu tratarea... 

alternativă a istoriei, cu ocultarea unei bătălii însemnate (vezi Posada 

1330!), ni s-a asociat cu ideea unui monument special (vezi macheta de la 

Serviciul Județean al Arhivelor Statului, Vâlcea!). În legătură cu mișcarea 

dacistă locală, în plină dezbatere sub patronajul lui Dumitru Bălașa, mă va fi 

numit și cu aceste vorbe mă întâmpina: „Fie bine venit dacul din Loviște!”. 

Îl antrenam la evenimentele cu expunere publică, observând că instituțile 

bugetate cu promovarea, sufereau de-o paralizie cronică. Îmi amintesc de 

organizarea unei expoziții speciale în holul hotelului Alutus (azi Ramada!), 

ca un duplex Eminescu-Tagore, urmată de-un eveniment la Muzeul de Artă 

al Râmnicului, unde ambasadorul Indiei la București și indianistul, vâlceanul 

nostru George Anca, alături de basorelieful creat special de inginerul, pictor, 



sculptor, tenor au dat greutate. Bugetarea unor albume, de certă utilitate 

publică, era înlocuită de cărțile, dedicate foștilor propagandiști cu munca lor 

indispensabilă dresării mentalității omului nou. Vom fi sesizat împreună 

direcția greșită și vom fi pus de o colaborare pentru editarea, din surse 

proprii, a albumului „Zorlescu” (vezi Ed. ALMAROM, Rm. Vâlcea, 2005) 

      La ceasul acestei rememorări, ocazionată de centenarul nașterii, trebuie 

spus că ne asumasem un angajament, în momentul despărțirii de cel 

comemorat și că îl făcusem și în numele mai multora, aflați într-o asociere, 

să fim mai puternici și într-o misiune a înnoirii. Societatea Culturală „Anton 

Pann” își primise atributul de asociere... „culturală”, în 1999 – în locul mai 

vechiului...„literară” (din vremea creării ei din ordin politic, în 1983!).  

Sugestia unui sfătuitor competent: Aurel Constantin Zorlescu, a fost imediat 

îmbrățișată! Apoi Cenaclul Artelor și Artiștilor (să arate dimensiunea de 

dincolo de literatură, dar incluzând-o!), se va fi instituit firesc, tot din 

viziunea unei polivalențe culturale: Petre Simion Cichirdan, cel care va 

adăuga spațiului editorial și comunicării on line, alți vectori de nutrire 

culturală, necesari trăirii cotidiene și înnoirii timpului! Spuneam în 4 

februarie, 2009, cu ocazia despărțirii de cel ce se dase veșniciei: „Se 

potrivește, în mod fericit, ca prietenul meu mai vârstnic și cu firească 

autoritate asupră-mi, să mă fi investit cândva să-i port destăinuirea din 

urmă”. Da! Atunci, înainte de scoborârea în mormânt, îi voi fi rostit, în nume 

personal, dar și al celor menționate anterior (care erau încă în misiunea 

asumată, fără deraiere, ori desfințare/vezi Cenaclul...artelor!), angajamentul : 

„te încredințează, prietene!, că atunci când ni se va face dor de tine, te vom 

căuta în tot ce ne-ai lăsat, lucruri făptuite de mâinile tale, inspirate de duhul 

tău și, închizându-ne o clipă ochii, te vom readuce din amintirile, nu puține, 

să fii prezență vie, ca un icon virtual din permanenta expoziție a 

dumnezeirii”. Mi-am amintit, prin 2011, de angajament și am reluat o 

declarație de dragoste față de prietenul meu, alăturându-l altor prieteni. ( 

vezi. „Printre oameni și cărți”, ed. Petrescu, Rm. Vâlcea, 2011, p.206-209). 

Am deplâns - cu ocazia unui eveniment cultural, organizat pe la 

Costești/Vâlcea (vezi articolul dedicat evenimentului și publicat în 

„Brâncuși XXI, Atitudini, Reportaje, Semnificații” ed. INTOL PRESS, Rm. 

Vâlcea, 2022, p.42!)!-, lipsa preocupării unor instituții bugetate... pentru 

realizarea unui album recuperator pentru arta plastică vâlceană (și cu virtutea 

valorificării, conservării și încurajarea actului creator!), pentru creatorii 

angajați și cei neangajați (vezi încadrarea artizanilor, rapsozilor, într-un 

amatorism , vezi Doamne!, de mâna a doua!). Să nu fie cuprinse în liste, ca 

lucruri dăruite unui patrimoniu, cele care nu sunt recomandate de cei 

acreditați formal, cu expertiză? Adică de nu ai patalamaua apartenenței, la 



nu știu ce uniune de creație, acreditată public, nu poți conta! Dar, vai!, cum 

se atribuie azi autoritatea, inclusiv managementul instituțiilor diriguitoare, 

doar prin culoarea puterii înscăunate și falsitatea unor studii de tot felul, 

măsluite, atestate de hârtii fără acoperire în cunoaștere și exercițiu practic! 

Să privim CV-ul celui comemorat la centenarul numelui, să-i observăm 

opera, să-i redescoperim atitudinea de om implicat și imensa putere de-a 

descifra lumea, și de-a ne sfătui! Spunem acestea pentru cei ce mai pot 

vedea în Aurel Constantin Zorlescu și modelul, unul de ispravă! Să-l fi uitat 

oare, lumea? pe pedagogul implicat îndrumării ucenicilor pe la Liceul din 

Băbeni, ori pe la Școala de artă? Ori studenții săi, de la Râmnicu Vâlcea, ai 

Facultății de Industrializarea  lemnului a Universității brașovene,  pe lectorul 

universitar, care slujea și teoretic pentru formarea personalului chemat să 

valorifice resursele forestiere vâlcene? Am avut șansa să îmi fac prieten pe 

poetul George Țărnea, tocmai prin intermedierea prietenului meu, în 

atelierul său, când ne-am sincronizat vizita, și să aflu de la George, cât îi 

datorează profesorului-mentor, ca inspirator pentru devenirea în creație. Îmi 

amintesc că ne-a încurajat (pe mine și pe Petre Cichirdan!) să-i susținem 

realizarea albumului „Zorlescu”, ed, ALMAROM, Rm. Vâlcea, 2005. În 

legătură cu acest album va trebui să constatăm că l-am realizat la momentul 

potrivit, fiindcă între timp multor lucrări li s-ar fi putut pierde urma și nu ar 

fi posibilă valorificarea lor într-un context mai prielnic. 

     Sunt obligat să remarc aici, că dacă el ne-a inspirat numele ... societății 

culturale, ne-a și atenționat să nu intrăm în siajul vreunui curent media 

(aflase că ne desprinsesem de televiziunea locală... Etalon!), ci să ne păstrăm 

libertatea de exprimare, fără aserviri de vreun fel! S-a bucurat când 

împreună cu prof Dumitru Lazăr (directorul Bibliotecii Județene), Marin 

Bulugea și Valentin Smedescu am fondat revista „Casa Cărții”, pentru că 

vedea în bibliotecă locul public în care se poate manifesta în întregul ei 

diversitatea culturală. Tot la sfatul său am stabilit locul întâlnirilor lunare 

pentru Cercul de la Râmnic: „România- Grădina Maicii Domnului”, la 

Bibliotecă. Rețin că la aflarea scopului declarat pentru grupul informal mi-a 

dăruit două lucrări cu mesajul adăugat explicit: „Tablele legii... să-ți 

călăuzească pașii în tot ceea ce întreprindeți... voi, în cercul vostru!”; „îți 

dăruiesc această lucrare să-ți spună permanent, ziua și noaptea, cum să-ți 

potrivești vederea asupra luminii și mai ales asupra celor ascunse!”. Le-am 

privit adesea și imediat m-au străfulgerat cuvintele acelui moment. 

 

 



   
 

 

 În casa mea, în colțul dedicat Cercului de la Râmnic, cu „Tablele Legii 
 

  
 

       „Ziua și Noaptea”, prețuind timpul, ca la șah, să slujim Grădina... 

Domnului! 
 

       Din respectul special pentru Bibliotecă,  pe care o vedea ca pe un spațiu 

predestinat multiculturalității, a făcut Bibliotecii Județene o importantă 

donație, despre care lumea știe foarte puține, deoarece promovarea celor 

obligați să o facă..., au neglijat-o, din motive neștiute de noi. (să nu intuiască 



importanța și valoarea artei primite în dar?) De-ar fi apucat și noua 

dimensiune, foarte vie, a bibliotecii on line, cu mii de accesări azi pe 

internet..., ce fericit ar fi fost! Să nu uităm aici că prietenul meu mai mare a 

fost într-un anume fel pionier, cu răspunderi asumate, privind înfințarea 

centrului de calcul local, ba va fi și dedicat lucrări fundamentului digital, 

rezumat doar la 0 (zero) și 1 (unu) și va fi intuit, chiar exprimând în 

denumirea „Noua forță”, continua lărgire a orizontului cunoașterii 

omenești prin cercetarea atomului și informatizare. 

 

                  
 

Locul privilegiat al expunerii lucrării „Noua Forță”... la Biblioteca 

Județeană ... Vâlcea ??? 

                                  
 

                                                 Detaliu...„Noua Forță” 

 

 

 

 Am constatat iubirea prietenului meu, dar și complicitatea Doamnei Mimi, 

soția lui, care mă considerau de-al casei prin găzduirea lor ocazională. Eram 



mereu grăbit, fiind cu timpul programat între serviciul în ture, evenimentele 

publice diverse, dar aici îmi găseam o oază de relaxare confortabilă, cu 

discuții pline de miez și atâtea sfaturi, venind dinspre o experiență de viață 

colosală. Povestea scării vieții sale, cu ascensiunea în sfera înaltă a culturii și 

artei rămâne una specială. Școala întreruptă de război. Războiul cu 

agresiunea-i directă asupra mâinilor celui ce trebuia să le facă plăsmuitoare. 

Reluarea uceniciilor de jos, a școlirilor înalte, asumarea pedagogiei în 

serviciul celor din preajmă, apoi cucerirea gândului liber al artei, vorbind 

doar inițiaților, au fost ascensiuni hărăzite numai unei voințe puternice, 

dăruită cu harul și știința acumulată tenace. Îl voi fi dat exemplu, profitând 

de descinderea cu vâlcenii de la Asociația „Cultul Eroilor- Filiala Vâlcea”, 

cu ocazia unei comemorări cu ceremonie națională, la Oarda de Mureș. Îl 

aminteam pe cel rănit la asaltul forțării Tisei, în teribilul război mondial, 

pentru a ilustra expresia patriotismului angajat, prin artă, de cei ce-au probat 

în prima linie superba bărbăție. Păstrez în vecinătatea imediată... 

crizantemele dăruite într-un tablou, dar și portretul liceeanului, care am fost, 

primite daruri surpriză la bornele urcușului prin vârstă. Le privesc și îmi vine 

imediat, din adâncuri...,  zâmbetul special și bucuria, din momentul în care 

mi le-a dăruit. 

 

                       

                      
 

                   Sunt în casa în care m-am născut și îmi regăsesc liniștea la... 

Robești. (tablourile mi-au fost dăruite de prietenul-pictor!) 

 



 

     Făceam schimburi de cărți, ori ne făceam surprize cu apariții editoriale... 

incitante. După o vreme ne împărtășeam impresiile despre aceleași lecturi. 

La câte o partidă de șah, uitam să mai mutăm, pierduți în vreo reflecție pe 

tărâmurile filosofiei. Iubea filosofia clasică, dar știa totul despre 

fenomenologia lui Husser, existențialismul lui Heidegger și protesta pentru 

nemeritata ocultare a lui Lucian Blaga, ca mare filosof, și apoi ca poet 

marginalizat o vreme. Discuția despre muzică îl prindea întotdeauna în apele 

lui, el fiind un tenor care va fi cochetat cândva, cu ariile din operete, în 

special. Nu am avut ocazia să-l ascult, dar povesteam despre repertorii la 

care am avut șansa să avem acces. A fost bucuros că la Râmnic, s-a 

constituit Filarmonica, văzând în decizia Consiliului Județean un gest, care 

constata o emancipare culturală specială. I-am povestit că am dat și eu o 

mână de ajutor, nu doar un vot, ci și convingând pe cei ce agreau alte genuri 

mai... populare, să respirăm și altceva. 

      Multe s-ar putea spune despre OMUL, iubitor de oameni, căruia îi 

strigăm la Centenarul ivirii, că ne este dor de el, dar cele mărturisite de el,  

prin 1981 (puse ca un reper existențial, asumat, pe coperta IV a albumului 

„Zorlescu”) sunt lămuritoare: „Sculptez și pictez din dorința de-a crea 

frumosul uman și pentru a rămâne cât mai mult printre voi”. 

    Dragă prietene!, în casa mea ești o prezență permanentă, spirit iconic, iar 

din „baza mea de date, cunoștințe, informații” tezaurizată inefabil la 

petrecerea de-a împreună, gândul se nutrește permanent (personant, ar fi 

spus Lucian Blaga!). Vreau ca la acest centenar al ivirii tale, ieșire din 

ascundere i-ar fi spus Heidegger cu care erai... prieten, cei mulți, inclusiv 

spațiul public, să te scoată din ascundere și să-ți mulțumească pentru 

dăruirea ta... încă neevaluată just, ba chiar deturnată, ca... fata babei din 

poveste, în căutarea de merite!  

Fie-ți somnul lin! iar nouă - celor încă treji-, opera ta aproape!, garanție că te 

afli cu duhul printre noi! 

  

Mihai Sporiș/12 Aprilie, 2022 

 

 

                                            Am văzut Turcia cu ochii noștri! 

 

      De prea izolare fizică și socială, din cauza nesuferitei pandemii, ne apucase un 

dor de ducă și o febrilă căutare de ceilalți, oamenii dragi, pe care doar telefonul, 

oricât de sofisticat ar fi el, nu ne-ar  fi ostoit, iar televizorul, cu atâtea canale în 

concurență pentru înspăimântări contradictorii, cu știri ale dezbinării, ne mărise și 



el depresiile. Obișnuința de-a fi împreună, cultivată în cei 15 ani de asociația 

„Seniorilor”, își cerea revenirea la preocupările de altă dată. Iarna de afară și 

geopolitica cu război aproape de fruntarii, zvonurile despre tot felul de crize, 

despre readaptarea noilor virusuri, media agresivă și cu știri apocaliptice și câte 

alte grozăvii ale neîndemânărilor politice curente, puteau lesne să taie orice elan de 

plecare. Unde să mai plecați pe vremea asta cu migranții, puși pe drumuri de ... 

forța majoră? Prea mare a fost izolarea și dreptul la viața socială - atât de necesară 

vârstelor cu însingurări și trăirii doar din amintiri!-, să nu evadezi spre altceva, spre 

noi experiențe, spre zborul liber care adaugă la zestrea vieții, file inedite? La drum, 

dragi „Seniori”! 

 

     M-am agățat de ultimul vagon al excursiei, adică în ultimul moment, aflând de 

ea întâmplător, pentru că de doi ani nu ne-am mai întâlnit în cadru organizat la 

asociație. Cum să nu mergem? Nu contează unde! Numai să mai plecăm din cușca 

paralizantă, spre alte orizonturi, să ne mai împărtășim de lumea largă, în spiritul 

vremii, cu amestecul omenesc trăind planeta în întregul ei. Aflăm că s-a ales ca 

destinație de cercetat, cu propriile priviri, Turcia.  Multe informații, de la știrile 

colorate partizan, multe lucruri controversate despre această țară ne cereau corecta 

dumerire și acum aveam ocazia, precum Toma Necredinciosul, să pipăim și să ne 

încredințăm. Impresia o împărășim aici, ca pe un reportaj, căruia îi vom adăuga și 

multele aflate de la un ghid însoțitor, dar și dintr-un Ghid turistic, editat în Limba 

Română, despre Cappadocia. 

 

       Mâine, 6 mai 2022 este fixată plecarea, dis de dimineață. Plecăm de azi, în 

miezul zilei, de pe Valea Oltului. Mergem pe calea ferată de acum cca.120 de ani 

în funcțiune, cu un vagon/automotor parcă de-o vârstă cu calea, oricum putred și 

scâlciat ca toate traversele putrede. Viteza de deplasare este atât de... amețitoare că 

te puteai da jos să aduni măciuliile de păpădie și să-l mai și împingi de nevoie. 

Stațiile/hălți, gări cu etichete de monumente de patrimoniu, par niște grajdiuri 

pentru ierbivore, unele chiar cocini pentru... suinele grohăitoare. Vagoane 

abandonate pe șine au devenit glastre cu pini, mesteceni. Bine este că sunt vii, la 

concurență cu natura înconjurătoare, în care omul „întreprinzător” încă nu a intrat 

cu drujbele! Constatăm că de peste treizeci de ani totul se descompune sub ploaia 

intențiilor  bune. Ploi torențiale de promisiuni întrețin o secetă a pustiirii și lumea 

se face că lucrează cu... gura. Despre călătoria cu... dricul din dotare? Numai de... 

bine! Celor cu pietre pe la fiere, rinichi și pe suflet, sigur le poate veni de... pornire 

că doar este mare și sigură această încercare- terapie! Dar mâine va fi altă zi, îmi 

trece prin minte o speranță. 

       Plecăm din fața Arenelor Traian, ale Râmnicului. Este ora 5.45 și autocarul se 

pornește spre Aeroportul din Otopeni. Parcurgem cei cca 200 de Km. (care includ 



și autostrada de peste 60 de ani în peisaj!), în 4 ore. Pe centura ocolitoare a 

Bucureștiului, la care se melcuiește de ani buni, țopăim la fiecare giratoriu cu tot 

respectul pentru obișnuitele încolonări. Am început ziua cu poticneli! Oare așa va 

fi toată? Mă bântuie o întrebare. Oare cum va suporta primul ei zbor cu avionul, 

tovarășa mea de viață? Este aproape miezul zilei. După formalitățile de frontieră 

(că doar ieșeam din conturul Uniunii Europene!), urmează îmbarcarea. Iată-ne în 

pasărea de fier, gata de zbor. Compania aeriană turcă și-a luat chiar un nume 

ademenitor de: pasăre liberă (în engleza lumii globale, desigur!). 

 

      Sub penele de fier, dar deasupra unei aripi, observ jocul de-a portanța al 

acesteia, dar și înălțarea, cu micșorarea celor rămase mai jos de norii, nu mulți și 

însoriți. Intuiția mă pune-n gardă că am zburat peste Dunăre, spre sud, și intuim 

apoi - din harta întipărită de lecțiile de geografie!-,  că va fi urmat Bulgaria și apele 

mărilor din cale, pe numele lor în limbile oamenilor din vecinătate.  Aripa de sub 

mine dă semne de aterizare. Trecusem peste niște munți cu creste înzăpezite și un 

albastru marin se apropria mărginit de un țărm cu siluete tot mai clare. Privesc 

ceasul (noroc că suntem pe același fus orar!) și observ că trecuse doar o oră și vreo 

trei sferturi de la plecare. Scăpați din centurile de siguranță, cu ochii deschiși și 

mântuiți de spaime, cu toții acum eliberați din penajul păsării libere, ne punem pe 

picioarele proprii, cu bagajele recuperate imediat, de parcă nu le-am fi avut în cala 

avionului. La ieșire din aeroportul Antalyei, că aici aterizasem, ne preia cu o primă 

numărătoare, un turc, cu tabelul în mână și cu drapelul tricolor, semn de 

recunoaștere permanentă, lângă el. Suntem cu toții vreo 39 (vâlceni și câțiva 

bucureșteni de completarea grupului!), suntem în majoritatea noastră vârstnici și ... 

de sămânță, câteva persoane mai puțin încărcate de ani. Suntem cu toții dornici de 

cunoaștere, plini de curiozitate, lucru care va fi ușurat munca ghidului nostru, chiar 

turcul Volkan care ne-a întâmpinat și ne-a condus la autocarul lui Husein, 

conducătorul nostru auto, pentru cei cca. 1700 de Km., pe care îi vom  fi parcurs 

împreună printr-o Turcie pe care o vedeam astfel prima dată. (....) 

 

 
    

 



  
 



 
 

          În muzeul GOREME, în aer liber, aflat pe lista UNESCO 

 

 

 

                                 „Seara Turcească”, ca o victorie de... 9. Mai! 

 

      Venise înserarea unei zile dense cu multe agoniseli pentru cunoaștere și mai 

luminare. Cineva dăduse un ritm special zilei și cadențase riguros programul, să 

putem izbândi în toate cele dorite. Avea un gând ascuns cel ce ne purta stindardul 

tricolor. „Mergem la hotel, vă puneți la ținută de seară, apoi la cină să nu vă 

osteniți prea mult că mergem undeva! Unde? Este o surpriză inclusiv cu mâncare și 

băuturi, pe alese! Nu este azi Ziua Victoriei, la voi cu mai multe semnificații? 

Pentru victoria voastră, din 1877, „turcu plătește”, cum aveți voi o expresie și azi, 

că sunteți și în Uniunea Europeană (noi doar și în Europa!), vrem să vă simțiți bine, 

un pic mai turcește!”. Surpriza nu a ținut mult! La 20.30, îmbarcați în autocar, 

acum doar cei ce au dorit, numărați desigur pentru a ne întoarce toți în toiul nopții, 

trebuia să știm în ce constă surpriza să putem gusta, eventual participa, la 

evenimentul cadou oferit. „Azi Turcia vă oferă o serbare turcească pentru ziua 

voastră specială!” Pe drumul către locul surprizei... muzica a vorbit mai mult și 

ghidul nostru s-a arătat nu doar un vorbitor iscusit dar și o voce cu repertoriu 



muzical, inclusiv din șlagărele românilor. Apoi, se putea muzică antrenantă fără 

mișcare? Am înțeles sugestia de-a ne introduce într-un ambient de petrecere. 

Intrăm într-o parcare cu vreo șase autocare care sosiseră aproape simultan. Toți 

vorbeau românește. M-am dumerit imediat că industria turismului turcesc, știe să-

și atragă și să-și fidelizeze o clientelă anume. Ni s-a explicat de Volkan al nostru – 

care părea aici de-al casei, că toți îl cunoșteau!- unde ne este locul în amfiteatrul 

interior cu vreo cinci alveole, dispuse circular în jurul unei arene! Păreau aceste 

intrânduri ca niște săli de mese, dispuse în trepte cu acces pe mijloc, pentru 

posibilitatea servirii clientelei - acum a noastră, plină de curiozitate... Ne așezăm la 

cele destinate după ce pătrunsesem în ciudata arenă, printr-un hol, ca un tunel 

alungit, cu multe încăperi de-a dreapta și stânga lui. Holul cu pereții și podeaua cu 

inspirate decorații antice și cu o iluminare cețoasă ascundea și el imaginea... 

amfiteatrului, care era și el în semiîntuneric. Imediat ne iau în primire niște fețe 

tinere care ne ispitesc asupra băuturilor dorite, nu doar sucuri, ci și alcoolice! Un 

bufet, instantaneu, de întâmpinare?! Să ne bine dispunem, să ne înfrângem 

timiditățile și să ne împropriem locului? Lângă cele lichide sosesc, asortate 

comenzii, cele solide, acestea potrivite de organizatori. Din adâncuri, de departe, 

părea că se aude o tobă. Zgomotul se amplifică și ne acoperă tot freamătul, lumina 

își crește intensitatea și în arenă niște tineri, care păreau acrobați de circ, 

construiesc instantaneu, la bătaia puternică a unei tobe mari intrată cu toboșarul în 

arenă, o piramidă de trupuri și cel din vârful acesta viu desfășoară drapelul cu 

semilună al Republicii Turcia! Aplaudăm salutul țării gazdă, cum vom fi făcut la 

încheire, undeva înainte de ora 24.00, când drapelul a reapărut pentru... la revedere, 

purtat de aceeași tineri. A urmat apoi un spectacol de ținut minte și în ce mă 

privește, iată!, de povestit. Au intrat apoi în scenă tinerii dansatori. Încep băieții, 

continuă fetele, într-o prezentare a portului și dansurilor tradiționale ale tuturor 

regiunilor Turciei . Nu lipsește dansul din buric, amintind de seraiurile sultanilor. 

Ca moment de amuzament sunt antrenați din public, evident din turiștii români de 

acolo, parteneri dansatoarelor acestea de elastic. Distracția este totală dar și 

uimirea, că cei aleși chiar se sincronizează, ba se și potrivesc... geniului. Ringul 

arenei se umple de dansatori și pe neobservate apar sârbele, perinița, brașoveanca, 

ba și ritmurile cosmopolite  cu toate speciile moderne și clasice: tango, vals, etc. 

Arena este plină ochi, ca o manifestare fizică, ca o odă a bucuriei! În momentele de 

necesară relaxare, vezi vârstele participanților!, câteva scene din obiceiurile 

curente ale vieții turcilor , ne rețin atenția în preajma scaunelor și meselor 

permanent reîmprospătate cu cele dorite. Nunta, bărbieritul mirelui, cererea în 

căsătorie, împodobirea miresei etc. (multe cu asemănări izbitoare celor din tradiția 

noastră!), ne trezesc un interes special. Încheierea, cum spuneam, am făcut-o  

mulțumind și salutând, drapelul Turciei, pentru darul special oferit Zilei de 9 Mai, 

și nouă oaspeților ei. Cu un Volkan transpirat de eforturile pe ring, și însoțiți de 



glasul istoric al Mariei Lătărețu (aflat în colecția populara a ghidușului nostru /aici 

cu conotația de... uns cu toate alifiile!) ne-am întors într-o veselie generală la hotel, 

când trecuse de ora 0.00 a următoarei zile.(din jurnalul vizitei cu...„Seniorii” în 

Turcia/vezi și rev. „Seniorii”) 
 

 

 

  
             

În hexagoanele acelea depun turiștii lumii mierea globală! 
 

 



  
 

Înspumarea ni s-a recomandat... mare albă (Akdeniz! în zisa turcilor!) 

 
 

 

 

                                 

 

 

                            Poemele din vis… ale Monei 

 

    Clipa visării poetului, ca o stare de grație, poate fi o reverie lungă, cât să-i 

ajungă scribului să treacă în revistă gânduri aievea iscate, de amintirile, - vai 

trăirile, de neșters și irepetabile!  Maria Mona Vâlceanu a stat cu muza sa 

albastră, într-un dialog fecund, preț de-o clipă de trei ori anuală. Finis 

coronat opus! La finalul visării poetice în poemele sale își devoalează 

identitatea clipei: „Ianuarie 2019 – Ianuarie 2022”.  Eram acum în vară, 

aceea vară cu macii pe coline înfloriți, și numai buni de dat arderii, ca o 

ofrandă de pomenire. Se potrivea și momentul trecerii în revistă, a mai 

multor reviste, care veniseră să salute - în curtea voievodală și mult 

domnească pe deasupra, dar sigur în orașul înnobilat de regalitate: Curtea de 

Argeș!-, revista „Curtea de la Argeș” care își făcea un bilanț al mai multor 



ani de la naștere. Era 11 iunie, 2022 și lume multă se strânsese pentru Te 

Deum-ul ocazionat de pomenirea anuală, în fața monumentului său, lui 

Mihai Eminescu. Sobor de preoți în frunte cu... Înaltul locului. Lumânări 

aprinse, jerbe de flori și un freamăt omenesc într-un amestec armonizat cu 

psalmodierea bizantină a ritualului.  Chipuri de oameni frumoși cu găteală 

smerită povesteau acolo țara întreagă prin adăugirea românescului  de 

dincolo de fruntarii,  cu dragoste de Eminescu și de neam. 

Aici, pentru mine, se potrivea lansarea cărții „Poeme din vis” a poetei Maria 

Mona Vâlceanu ( apărută la Editura Zodia Fecioarei, Pitești 2022!).  

Momentul era ocazionat de-o pomenire specială. Cartea îmi dădea, prin 

grafica ei, sugestia unui policandru cu lauri albi de lumânări aprinse. Nu 

cumva din marea înflorire omenească prezentă aici sunt absenți câțiva, și ei 

sunt substituiți de lumânările poetice ale Monei? Involuntar, rememorez 

listele vechilor prezențe la evenimentele similare, ale anilor trecuți. Da! 

lipsesc fizic și alți poeți, nu doar genialul Eminescu! Mai an erau ai lumii 

acestea Nicolae Dabija, Dan Fruntelată, Lucian Avramescu! Acum o clipă, 

de doar trei ani, plecase la întâlnirea cu Brâncuși, de dincolo, prietenul 

nostru Ștefan Stăiculescu. Îmi fac aici datoria să-l pomenesc pe Ștefan, 

explicit, pentru că el mi-a făcut cunoștință cu poezia Monei și cu spiritul ei 

civic. Cu el, ca luat de suflet, am colindat Gorjul și m-am împrietenit cu elita 

lui culturală și m-am dedat mai aprofundării genialului Constantin Brâncuși. 

Împreună vom fi fost – aici adaug și pe Mona!- în multe locuri la 

evenimente publice: Curtea de Argeș, Pitești, Rm. Vâlcea, Tg. Jiu, 

Polovragi, Nucșoara, Cotmeana... , Aninoasa. Fiind vorba aici de-o lansare, 

ocazionată de o pomenire, amintim de organizarea împreună a unui parastas, 

la Mănăstirea Cotmeana, pentru Constantin Brâncuși, căruia i-am adăugat pe 

Mircea Eliade, după un eveniment cu surdină, organizat la Pitești (Să nu fie 

cu supărări... unora!).  

Superbă  mi-a părut sugestia încoronării cu lauri, ca o mantie de omăt 

argintie cum scânteiază prin iarnă, plecările în albastrul fără sfârșit, vădind 

în lumea visului iubirea, ca dintr-o platonică peșteră cu taine și intimități ale 

inimii de aur. Poemul-cronică poate fi doar o ardere cu dor – vorbeam de cea 

a macilor pe coline!- spovedită, mântuitor, fără a ucide cu înțelesuri greu de 

conturat, altfel decât poetic, corola de minuni. În scriptura iubirii poemul se 

vrea mut, uneori îndurerat precum cel al Mariilor emblematice ( Magdalena, 

Fecioara – cu...zodia ei!-, Egipteanca!). Când am primit... candelabrul cu 

flori, teii, din preajma Eminescului de bronz, erau înfloriți. Gândul meu își 

tăcea  plecații, prezenți în minte! Mona mă atenționase: „tăcere în jur și 

florile de tei”! Numai murmurul ritualului și tăcerea versurilor citite-n gând! 



Cine pe cine visează? Ne întreabă poeta, cerându-ne un răspuns? Nu 

credem! Ea îl știe demult și îl și dă pe față. Întrebarea impune însă răspuns! 

Visarea ne cuprinde dincolo de noi, în clipa de repaos dintre lumile cu 

somnul pus anticameră, dar somnarea poetului cu tensiuni nedescărcate, este 

cu ochii deschiși , cu mintea trează, scormonind în lada cu trăiri anume, în 

conexiune cu muza, responsabilă transpunerii în limbajul încifrării poetice, 

să-i dea durată poemului, ca unei cântări a cântărilor. De ce am visa? Să nu 

dăm uitării, prin altfel de retrăire, clipa fericită. Poemele din vis sunt un 

dialog, din prezentul cu amintiri tăinuite, cu trecutul actualizat și topit într-

un ocean albastru, ca într-un anonimat care își pierde conturul formelor 

(vezi, din nou, grafica copertei I!). În plastica coloritului... albastrul devine 

dominant: trenuri albastre, noaptea (mai) albastră, gutuile albastre (care 

cad!), străzile albastre (din Rai!), pașii albaștri pe hârtie (ai inimii în tăcerea 

nopții!), ochii tăi albaștrii (de dincolo!), un cal albastru trece peste râu, 

albastrul cutremurat de zei până ce ochiul se va închide blând (sigur și acesta 

albastru!), apele ard întinderi albastre (în vis, pentru că în vara solară... doar 

macii ard!). Sentințele finale clarifică intenția poetică: Să-ți fie o amintire 

uitată sub ramură albastră de tei! Da, una fără sfârșit, precum geniul 

Eminescului sub mireasma teilor,  a lui Brâncuși care va fi văzut cerul mai 

albastru decât clipa trecătoare. „Te-am nemurit într-o noapte de dor”, pare o 

mărturisire, persoanei a doua!   

Cine este persoana a II-a? Finalul, care încoronează volumul, generalizează 

poetic legitatea iubirii: a Ei, a poetei, către El. Dar iubirea, cu sărut explicit 

omenesc își cere, personalizată, o identitate. Poemul final, ca o pentagramă 

înflorită cu cinci strofe, ca o căutare a originii, când matematicienii caută 

acel timp al cercului, nedesfăcut androgin (t→0), este tocmai descifrarea 

personalizată: „Cântecul Evei către Adam”. O declarație de dragoste, a 

Vieții - Eva însăși!-, încă pe Cale, făcută lui Adam - Pământului , din care 

răsar toate, și unde se întorc toate! Aici, jumătatea supraviețuitoare, tânjește 

poetic după El, cel plecat, duh în albastul fără sfârșit, dar mărturisește clipa 

fericită primită în dar. Numai poeții cu har, visători autentici pot da sens 

dorului și  tensiunii nutritive, necesară trăirilor intense. Să iubim așadar toți 

visătorii care iubesc, slujind viața, dincolo de cele albastre. 

Concluzia, acestei lansări a cărții, la un moment ales al pomenirilor, este 

formulată de Mona: 

„Iubirea e mai puternică decât Moartea,/știai/cerul ei e mai albastru decât 

clipa și dincolo de pragul înalt fiind doar/ două inimi trăindu-și risipa.” 

Adaug concluziei prietenei noastre, poeta Maria Mona Vâlceanu, că toate 

inimile noastre, prezente acolo, au bătut pentru poetul... emblematic și 

pentru cei pomeniți, cu glas și în gând, ori în scripturile date să ne ostoiască 



dorurile, de cei plecați. Personal îți mulțumesc că mi-ai adus în minte, pe 

Ștefan, ca un răspuns al doinirii Eminescului, pentru al lui, și al nostru, mai 

Marele, de la Putna!  

 

Mihai Sporiș/11 iulie, 2022 
 

 
 

O amintire cu NICOLAE DABIJA... la Curtea de Argeș, cu un an înaintea 

plecării la cele veșnice/aici lângă Petre Simion Cichirdan 
 

 

 

                                        O trecere (pr)in reviste 

  

     Ne-am aflat în trecere, prin orașul regal Curtea de Argeș, tocmai în ziua 

omagierii poetului Mihai Eminescu, pe 11. 06. 2022, la monumentul ridicat 

în cinstea lui, în fața Casei de Cultură „George Topârceanu” a municipiului, 

care are temeiuri serioase să-l revendice și pe nemeritat uitatul: Urmuz! 

Sosisem cu rostul să onorăm aniversarea apariției revistei - cu ceva ani în 

urmă!- „Curtea de la Argeș”, care generase în spațiul cultural românesc 

(unde includem toate locurile unde ne trăiește neamul, ori diaspora cu trăirea 

celor românești!), mai multe evenimente remarcabile între care și … 

„podurile de reviste” care ne-au pus împreună pe cei cu penele și tastele 

slujitoare presei culturale. Împrieteniți de revista gazdă, invitația ne-a adunat 

și chiar ne-am făcut mărturisiri: la tribună, în dedicațiile pe cărțile aduse cu 



noi, la discuțiile de la masă, cafenea etc. Da! Am primit și am dăruit, la 

rându-ne, cărțile editate de curând, cu dedicația prietenească. Am stat mai 

apoi, pe îndelete, de vorbă cu darul primit și m-am simțit obligat să răspund 

la salutul, explicit în slovele cărții (vezi p.103/Un florilegiu de cultură!). 

Aici, pe Argeș în jos, într-un loc frumos, Marin Ilie îmi va fi dat cartea „Ce 

pana corbului lui Poe/Jurnal de ispravnic la Poșta redacțiilor”,  apărută la 

editura BETTA, București,  2021.  Carte fusese scrisă în izolarea impusă de 

pandemie. O carte-jurnal, după cum spune titlul, care trece în revistă- cele 65 

de reviste primite prin poșta tradițională, ori prin eterul informatizat, mi-a 

fost dăruită și… în ea, în  florilegiul invocat mai sus, mă constatasem salutat.  

     Mare cu adevărat isprava autorului care realizează o fotografie a presei 

culturale românești din țară și din diaspora. Anexa cu casetele tehnice ale 

revistelor, evaluate cu blândețea truditorului la revistă, este un document în 

sine, pentru istoria acestei perioade. Aflăm din ea cum funcționează presa 

aceasta, acum pe cont propriu – după eliberarea din presa cotidiană, în care 

își găsea ocazional câte un supliment cultural! Da, ziarele… intrate în siajul 

politic, necesar supraviețuirii și în zodia publicității, necesară concurenței 

din piața liberă, nu și-au mai permis piața culturală… subfinanțată de la 

bugetul public. Aflăm aici despre Asociațiile, cu facilitatea utilității publice, 

și a celor pe cont propriu de cuprindere națională, regională, locală - cu 

susținerea publică și/sau privată. Pana -care aparține scriitorilor de poeme 

(presă literară!/ cea de atitudine se orientează după liniile de forță ale 

magnetismului… politic correct!),  o recunoaștem, în versurile inspirate  ale 

autorului. El remarcă revista, când și de unde a primit-o, în ce context? și o 

aluzie, ușor cifrată, privind satisfacția în plan literar/cultural. Titlurile 

poemelor sale ne dau multe sugestii, asupra cronicilor literare ale… 

invocatului jurnal. Cartea beneficiază de o superbă prefață, datorată lui 

Nicolae Georgescu, care vede în isprava lui Ilie Marin o „Panorama presei 

culturale” și în autorul Marin Ilie pe cel ce…„iese cu plugul pe ogorul presei 

literare și răstoarnă brazdă prin zecile de reviste primate (…) de la alți 

împătimiți ai scrisului cu care corespondează”. Cum o face? Tot reputatul 

critic ne lămurește: „Citește revista și o dă mai departe însoțită de o 

prezentare versificată în dulcele stil classic și într-o manieră ce ne amintește 

de Păstorel…” 

Ne scoatem și noi pălăria, așa cum face prefațatorul: „în fața acestei arături 

elegante pe ogorul presei culturale românești” și îi adaug câteva versuri, cu 

mulțumirea mea, a celui salutat în florilegiul său, dedicat tuturor revistelor: 

 

În sus și-n jos a dat cu briciul, 

Țânțarul nu l-a altoit cu pliciul, 



Marin Ilie!, ispravnic de serviciu 

Arenei literare, nu pe la Ariciul! 

 

A cercetat cu... plugul câmpul... scris 

Celor din on line, ori puse-n pli(s)c 

Din țara mare ... cu Montreal, Paris, 

A dat OK-ul cu pana și vreun click! 

 

Se scoborî din ceru-nalt Ilie - 

Cu  stoluri multe zburătoare, 

Cu larma lor și-atâta gălăgie-, 

Pană de corb, în scrieri literare. 

 

Negru pe alb!  să dea de știre, 

Din ce-a cules de prin reviste, 

Să afle lumea, din iubire: 

Poeme, imnuri, acatiste! 

 

Din alean... strategic, după tata Noe 

A sorbit... prea mic oceanul! 

Să-i spunem bun venit lui Poe, 

Să fie pe la Deveselu și la anul! 

 

Că dus-am vorba de cultură, 

Poveștilor venite de la lume, 

Prin Vâlcea, sar din gură-n gură 

Și foarte rar au nume și prenume. 

 

Să-ți mulțumim vrednic ispravnic, 

Că ni i-ai pus pe lista de onoare 

Să-l lăudăm și noi pe harnic 

Din mu(l)ții, ofiliți de ... soare! 
 
Mihai Sporiș/16.iulie 2022 

 

 

 

                         

 

 

 



 

Doamne!, Domnilor și Doamnelor, sfințiți conducători!/Protest 

 

     Vouă! conducătorilor mei dragi, din Țara mea dragă România, vă adresez 

plângerea mea de aici. Vă voi relata un caz petrecut recent, care a avut ca 

actori nedoriți pe niște pensionari. Considerați epistola noastră o jelanie, spre 

știință și poate o experință utilă spre îndreptarea unor stări de lucru, poate 

clarificarea unor proceduri de aplicare. Avem desigur și motive de supărare, 

personale, acolo unde am avut de suportat fizic și psihic efectele nedorite ale 

unui eveniment intempestiv! Ne asumăm, din capul locului că dintr-o anume 

perspectivă eram vinovații principali (?!) Dar, nu cumva? cei colaterali, ai 

impreciziei reglementărilor și ambiguității unor cuvinte insuficient definite 

(vezi cuvintele: „Dovadă” și „Carte de Identitate”), unor coduri de 

identificare unică (vezi CNP-ul!)? Asta ar trebui să descifrați dumneavoastră 

să nu mai fie și alți pățiți, precum am fost noi! 

 

Vă scriem aceste rânduri din mai multe motive: 

- Să ne cerem iertare pentru greșelile pe care le-am făcut și pe care ni le 

asumăm . (le veți constata din descrierea evenimentului!); 

- Să ne spovedim public, pentru marele păcat și să ne descărcăm prin 

mărturisire; 

- Să afle tot neamul omenesc ce ființe netrebnice sunt niște pensionari 

neglijenți, prost informați; 

- Suntem creștini și cerem insistent și pălmuirea obrazului celălalt, pentru 

că am avut neobrăzarea de-a protesta și de-a argumenta, contrazicând 

funcționarul Statului de drept, în exercitarea misiunii sale, cu 

argumentele noastre subiective, și să ne dovedim identitatea,  doar cu 

cele din dotare. Că am avut impertinența să solicităm restul de 20 de 

bani când omul nu avea de unde (la plata de 300 de lei!)! 

 

Dar să o luăm pe îndelete, pe puncte, să nu uităm – din nou!- ceea ce 

este important! 

1. Cine suntem? Suntem doi pensionari soț și soție (aveam certificatul 

de căsătorie la noi, din pură întâmplare!). Am lucrat până la 

pensionare doar vreo 80 de ani (avem acasă cărțile de muncă!/iertare 

că nu le aveam cu noi!). Doi cetățeni cu domiciliul stabil în Rm. 

Vâlcea (stația CFR de îmbarcare în IR 1912!), lucru confirmat de CI-

urile noastre, afate asupra noastră și prezentate pentru ... identificare). 

Doi vaccinați anti Covid, cu documentele asupra noastră, inclusiv în 

dublură pe telefoane și cu măștile de protecție asupra noastră (ne 



instruiseră copiii noștri și cum să le arătăm!). Aici ne recunoaștem 

marea greșeală de-a considera Cartea de Identitate, cu CNP-ul 

inclus, documentul DOVADĂ, solicitat expres de biletul de călătorie. 

Ne mai declarăm vinovați că am crezut în CALCULATORUL stației 

CFR Rm. Vâlcea, care din sistemul CFR a localizat locurile libere 

disponibile și apoi ne-a listat biletele... În concluzie, la întrebarea 

noastră, vom anexa... pentru a păstra generalitatea plângerii: CNP-

urile și documentele anexate, la finalul epistolei. 

  

2. Ce anume ne punea pe drum? 

 

     Fusesem invitați să participăm la „Festivalul Național-Lira Litoralului 

–ediția a XXIII-a” care avea loc la Mangalia (Cap Aurora) în intervalul 

22-26 iunie 2022! Suntem membrii fondatori, din anul 1985, ai Clubului 

de Turism Montan Ecologic „Lotru-Voineasa”, și participasem, cu 

excepția celor blocate de pandemie, la majoritatea edițiilor. Consideram 

participarea onorantă și chiar o obligație civică. Confirmasem cu vreo 

lună în avans participarea și prezența noastră o reconfirmasem de câteva 

zile. 

 

3.De ce am ales CFR-ul? 

 

- Puteam respecta programul Festivalului cu cea mai bună 

probabilitate/mersul trenurilor promitea o cursă pe care o folosisem și cu 

ani în urmă, fără probleme; 

- Drumul cu autoturismul, noaptea (cei patru pensionari care formam o 

adevărată „echipă” însumam peste...280 de ani!), cu benzina mai 

scumpă, nu ne era recomandabil! 

- La calculul cheltuielilor, foarte important pentru pensiile noastre 

(educatoare, farmacistă, mecanic...), se adăuga scutirea cu 50% , fiind 

pensionari privilegiați ai Statului Român (?!)  Concluzia a fost fermă și 

agreată de toți patru: „Mergem cu trenul de noapte Sibiu-Mangalia, care 

pleacă din Râmnic la 21.24 și sosește la Mangalia, mâine la 7.42! Luăm 

la clasa a-II-a și...o să fim împreună, că noaptea este lungă!” Plecam în 

21 iunie, seara și soseam la Mangalia, conform programului Festivalului, 

conform promisiunii! Era cel mai bine! În buzunarele noastre de 

pensionari, cu agoniselile mai multor luni, în bagajele cu o parte din 

cămară, puteam beneficia, după autoizolarea anilor din urmă, în sfârșit 

de un concediu de vreo patru zile... la MARE! 

 



Să nu zici hop!... până nu sari! Ne contrazice o înțelepciune veche! 

Noaptea visată, la taifas cu prietenii, s-a transformat într-una... 

furtunoasă (cerem scuze pentru această etichetă, dar absurdul vremii cu 

robotizarea omenească ne îndreptățește să facem acum haz de necaz și să 

constatăm că societatea cunoașterii nu înseamnă precizie absolută a 

literei, ci mai ales înțelegerea fenomenului cu spiritul lui legiuit, cu o 

codificarea fără derapaje, de la sensul corect!) Descriem în continuare 

evenimentul, drept o dramă, cu preambul și două acte!  

 

Preambul: 

 

Este 21. 06. 2022., solstițiul de vară, Ziua Soarelui. Zi splendidă în 

Râmnicu Vâlcea. La ora 15 și ceva doar peste, două perechi de 

pensionari merg la Stația CFR Rm. Vâlcea să-și cumpere bilete de tren, 

dus-întors, la, și dinspre Mangalia! Prezentăm CI-urile, cupoanele de 

pensie, banii solicități și ne arătăm chipurile doamnei de la casa de 

bilete. Calculatorul caută locurile disponibile din trenul IR 1912, 

imprimanta le printează, iar amabila doamnă ni le înmânează cu urarea 

„Drum Bun!” Mergem la casele noastre, să ne definitivăm bagajele, să 

mai tragem un pui de somn, că avem o noapte de veghe în trenul fără 

confort somnului (fără vagon de dormit, oricum inaccesibil și scos din 

calculele noastre economice!). Ne dăm întâlnirea la gară, cu bagajele, la 

ora 21.00, și suntem paroliști. Trenul sosește, fără întârziere, și noi îl 

asaltăm cu bagajele noastre la vagonul și locurile din bilete. 

 

Actul I:  Suntem în Trenul IR 1912, vagonul 2, la etaj (trenul are trei 

vagoane etajate!). Nu este aglomerat, deși din Râmnic s-au suit mulți 

călători. Ne căutăm locurile. Unul dintre ele îl găsim ocupat. Nu ne 

formalizăm pentru că locuri multe din vecinătate sunt libere (așa au 

rămas până la Mangalia!). Facem cunoștință cu ocupanta locului nostru, 

așezată și cu mai multe bagaje lângă ea. Este o ucrainiancă în vârstă – 

care vorbea o românească precară!- care se întorcea de la Sibiu acasă, de 

urgență, după ce fusese intermediatoare între compatrioții refugiați și 

administrația găzduitoare... sibiană. Un om cu o supărare întipărită pe 

chipul obosit și cu urme de plâns proaspete. Empatizăm imediat și 

angajăm un dialog consolator, invocând nădejdile cerului, femeia fiind o 

credincioasă autentică. Sosește conductorul! În Râmnic se suiseră mai 

mulți călători între care și noi cei de la etaj. Este, credem, chiar șeful 

trenului, recunoscut după cureaua roșie a genții sale. Semnul distinctiv, 

pe lângă uniforma de serviciu, este un ecuson mic cu „CFR Sibiu și nr. 



54033”. Este ora 21.36! Politicos, regulamentar și în litera legilor 

române – care în mod sigur au și proceduri de aplicare!- ne solicită 

legitimațiile de călătorie. Ne conformăm toți patru. „Biletele sunt cu 

reducere 50% la sută pentru pensionari. Vă rog să prezentați dovada!”. 

Scoatem CI-urile. „Nu numai astea! De unde știu eu că ați lucrat și aveți 

dreptul la pensie!” Trei dintre noi scot cupoanele de pensie, între ei și 

soția care găsise unul rătăcit printre multele alte din geantă. „De unde să 

știu eu că la caserie nu ați folosit cupoanele altora? Dați-mi dovada cu... 

talonul, de unde a fost decupat tichetul!” Prietenii noștri aveau... dovada, 

noi o lăsasem acasă lângă cele nefolosite în anii autoizolării. 

Argumentăm, recunoscându-ne greșala și autodenunțându-ne că nu eram 

la prima abatere. Mai călătorisem odată la drum lung și atunci 

prezentasem ca dovadă doar Cartea de identitate, părul alb și declarația 

verbală pe propria răspundere. În autobuz, eliberarea făcându-se direct 

de șofer, dovedirea era instantanee și cu CI-ul nelipsit dintre actele 

permanente asupră-ne. Mai aducem ca posibil argument, că poate 

calculatorul, cu memorie fabuloasă, al stației CFR, ne-a reținut el datele 

doveditoare și i le poate furniza on line,   să ne repare neglijența, poate 

ignoranța noastră! Apoi oamenii aceștia, care au fost împreună cu noi, nu 

pot fi martori?, chiar noi pe propria răspundere – o dovadă o și scriem și 

o să o semnăm imediat!-, până la dovedirea ulterioară... Argumentăm, 

fără efect asupra funcționarului, dar cu surescitarea noastră, inclusiv a 

celor ce asistau la scenă. În cele din urmă îi spun cu tonul unui om 

supărat: „Dacă considerați că am încălcat legea faceți-vă datoria! Dați-ne 

jos din tren! Chemați poliția ! Că nu v-am convins că noi suntem 

pensionari, că am lăsat una din dovezi acasă și acest fapt este un lucru 

grav care cere execuția imediată!” Se face că ne mai dă o șansă, pro 

forma! îndemnându-ne să căutăm în multele bagaje ceea ce îi spusem că 

lăsasem acasă, din ignoranță. În fapt era ca un foc în aer urmat 

instantaneu de apăsarea pe trăgaci direct în inimă. Noroc că apriori 

evenimentului îmi luasem medicamentele prescrise de întreținere: 

Aspenter, Tritace, Concor (aveam asupra mea programatorul cu pilule, 

cardul de sănătate, toate confirmând afecțiunea cardiacă!). Scuze pentru 

numele pilulelor, că nu fac reclamă produselor farmaceutice, ci doar 

dovedesc un risc la care am fost expus. Eram pregătit șocului care va 

urma, șoc al unei iminente crize financiare. 

 

     Ne-a reținut biletele date spre verificare. „Fără dovada solicitată 

acestea nu mai sunt valabile! Vă voi tăia bilete întregi pe distanța 

Râmnicu Vâlcea-Mangalia la prețurile din tren!” Dixit cetățeanul cu nr. 



54033/CFR Sibiu, cum vorbea micuțul ecuson... greu vizibil (nr. de pe 

noile bilete era însă altul: 50038 ?!). Insistăm să ne lase măcar să pozăm 

biletele reținute să putem demonstra că erau ale noastre și că le 

cumpărasem cu banii noștri. La insistența celor din jur, inclusiv a 

ucrainiencei care privise uluită scena, se lasă convins, dar îngrunează pe 

cât poate o poză, ținând „prada” în mâini! (vezi foto anexe). Nu ne 

permiteam întreruperea călătoriei, adică să ne scoborâm în stația Băbeni, 

doar la vreo 18 Km., de Râmnic. Aveam de onorat o invitație 

importantă, care merita respectul și sacrificiul nostru! Este ora 21.40.50- 

consemnată pe noile bilete ca oră a execuției! Onoarea, dar și evitarea 

uzurii nervoase și alte posibile nedorite, ne obliga să ne plătim imediat... 

crima comisă, recunoscându-ne așa ignoranța, privind funcționarea 

Statului de Drept, numai în litera lui rigidă, deloc în spirit, cu roboți 

programați să execute, fără crâcnire (atunci când se prefac incoruptibili, 

cu două fețe însă mulți dintre ei, adevărați nași ai propriilor buzunare, 

după cum îi consacră... folclorul!). Pentru că facem aici distincția între 

spiritul reglementării și litera care a generat procedura aplicării, vom 

face aici un mic calcul. Legea fusese dată pentru ușurarea vieții 

pensionarului cu o reducere a costului unor servicii, precum transportul 

public, cu 50%. Să vedem efectele aplicării procedurii în cazul nostru, în 

raport cu cele normale, adică fără reducerile de sprijin. Plătisem dus-

întors Râmnic-Mangalia, pentru două persoane pensionari 2 ori 104,8, 

adică 209,6 lei ( bani, care acum, biletele fiind invalide fără o anume 

dovadă, sunt pierduți!). Biletele tăiate în tren au însemnat 2 ori 149,90 

lei, numai dus, adică 299,80 lei. Dacă adăugăm la cheltuieli suma 

biletelor de întors, luate de la casa din Mangalia la 2 ori 104,8 adică 

209.6 lei, vom obține un total de cheltuială de 719 lei, adică o treime din 

pensia pe o lună a doamnei educatoare; de vreo trei ori mai mult decât 

ceea ce alocasem acestui... lux, sacrificându-ne alte cerințe. Facem 

precizarea, în spiritul hazului de necaz, că i-am cerut restul de 20 de 

bani, de la cei 300 de lei achitați (pe care nu a avut de unde să ni-i dea, 

neavând... mărunt/cerem tot noi scuze că nu am avut banii potriviți!). 

Am avut apoi o noapte la dispoziție să analizăm evenimentul, tocmai 

consumat și să identificăm alte posibile soluții de rezolvarea identificării 

noastre, înainte de sfârșitul călătoriei care mai avea vreo zece ore la 

dispoziție și dispozitive în măsură să caute ele dovada  în locul nostru și 

să transmită on line, că am exersat acest procedeu și pentru alte situații. 

Pentru acest caz, consumat însă în consecința sa, adică fără să ne acorde 

vreo prezumție prin execuția rapidă,  ca posibilități, expunem două 

soluții... doar pentru a demonstra că existau și doar teoretic, acolo unde 



instituția publică, CFR persoane, este încă infirmă, privind propria 

digitalizare.  Să dăm soluțile care ni s-au năzărit, la modul teoretic 

pentru dovedirea cerută! 

1. Să sunăm un vecin să ne spargă casa (neavând cheie!), să cotrobăie 

locul cu cupoanele, să le pozeze și să ni le transmită prin mijloacele 

din dotare. Să le arătăm apoi conductorului, care nu ne-ar fi executat 

imediat, mai către dimineață, înainte de sosire! Cum să strici și 

noaptea altora? Apoi conductorul se schimba cu un altul, la Piatra Olt 

și trebuia să-și lase situația clară; 

2. Să ne îngrijorăm copiii noștri, cu serviciul la Ploiești. Să meargă cu 

mașina la Râmnic (vreo patru ore!), să facă ceea ce puteau face 

vecinii, ei având și cheie! Dar și drumul lor costa parale, cu benzina 

scumpită și a doua zi trebuiau să fie înapoi, buni de serviciu! Dar iată, 

soluții existau, pentru a demonstra că prea celeritatea la micile 

probleme ar trebui direcționată către marile tunuri/fraude financiare 

care se târă prin justiția... și ea română, cu deceniile, uneori până la 

prescriere. 

 

Cetățeanul nostru de la Sibiu (vezi ecusonul și nr. de pe biletele 

eliberate cu promtitudine, imediat, acolo în tren!) ar trebui premiat și 

decorat de ANAF,  de Ministerul Transporturilor și al Justiției, de 

Parlamentul României - care face legiile, ba și de Preșidenția care le 

promulgă, pentru operativitatea cu care a acționat, stabilind vinovăția, 

fără vreo îndoială – în ciuda martorilor prezenți!- și a executat tot el 

sentința irevocabilă! S-ar numi acțiune just in time, adică... în timp 

real cum ar trebui să funcționeze un sistem digitalizat, spre mai 

binele bugetului național inflaționat de birocrația abundentă cu atâtea 

documente inutile, gestionate ca dovezi nenumărate în locul unui 

singur cod... cum s-a soluționat unicitatea persoanei, anti Covid, cu 

relevanță internațională! Acest cod, după cum spuneam, îl aveam 

asupra noastră, dar nu putea fi citit de funcționar și nici corela nr. din 

dosarul de pensionare, cu CNP-ul, ori cu nr. CI-ului! Se poate muri 

(evident la figurat!) cu dreptatea în mână, dar STATUL ROMÂN nu 

are voie să piardă aici, poate doar la CEDO cum i s-a întâmplat (oare 

de ce?) de atâtea ori. STATUL ROMÂN care se plânge de MCV-uri, 

dar ale cărui instituții aplică robotic... doar litera legiuirii, călcând în 

picioare demnitatea omului simplu și fără drept să se apere! 

 

Ne punem întrebarea, făcând haz de necaz: Când vom avea și noi, 

cetățenii de jos ai României – între care pensionarii sunt cei mai 



aproape de (sub)sol!- un Stat care să-i trateze cu înțelegere și 

răbdare? Ce ne facem cu omul robotizat, pentru care nu contează 

decât parola, adică literele în succesiunea lor exactă? Nu cumva 

lumea vie, pururi vie este o manifestare în spiritul unor legități 

imuabile a fenomenelor? Nu cumva descifrarea acestora prin legile 

oamenilor se face aproximativ și apoi modalitatea de aplicare chiar le 

schimbă sensul? Nu am plătit prețul subvenționat, în cazul nostru! Ci 

de trei ori mai mult decât cel normal! De ce? Că vârsta poate aduce... 

problemele ei? Că procedurile nu le-au luat în seamă? Că cineva le 

complică aplicarea? Să nu aibă importanță faptul greșelii fără voie? 

Astea sunt probleme pe care mai multe capete le-ar putea lămuri și ar 

putea preîntâmpina nenumăratele evenimente similare!  

 

Nu avem nimic a-i reproșa Robotului, cu numărul pe piept, care a 

respectat ceea ce i-a cerut procedura! Avem a-i reproșa totul, omului 

lipsă din robot! 

Nu generalizăm, însă! Din Piatra-Olt a venit un OM, și el funcționar 

CFR, care l-a înlocuit pe... sibian . Acesta ne-a compătimit, a deplâns 

ambiguitatea  reglementării privind dovada, lipsa unor recomandări 

pentru rezolvare, neadaptarea în timp real a înscrisurilor de pe bilet 

(deși scrisă, cu majuscule, recomandarea purtării măștii era complet 

ignorată. Niciun călător, nici personalul CFR, nu o purta!/ noi le 

aveam, dar nu le purtam!). Din București s-a suit supracontrolul, alt 

OM! Am înțeles că noul șef de tren, suit în Piatra-Olt îi raportase 

situația noastră când la prezentarea noilor noastre bilete i se va fi 

adresat: „...A aaa! Ei sunt persoanele... sibianului?!”, privindu-ne cu 

o vădită părere de rău. 

      Ne-am consolat cu omenescul fără frontiere al ucrainiencei care s-

a scoborât în București și cu cel al oamenilor, de la același CFR, de 

care am amintit. 

 

 Actul II 

 

     Se făcuse dimineață și trenul mergea dinspre Constanța spre 

Mangalia cu lentoarea melcului. Un gând mă bântuia și o nedumerire 

istorică mă frământa. Starea căii ferate, a materialului rulant, 

nenumăratele evenimente, parcă mai dese decât altă dată, să nu aibă 

vreo legătură cu incapacitatea Statului Român, păstorul țării noastre, 

în rezolvarea necazurilor de tot felul? Dar se zice că nici noi, simpli 

cetățeni, nu ne implicăm civic suficient! Cum să o facem? Să strigăm 



atunci când ne doare, să protestăm la vedere, să dăm acel feed back 

necesar reglajelor! Dar ne-o băga cineva în seamă?, vădită fiind o 

anomie a instituțiilor publice..., cotropite politic de partizanii 

claxoanelor numai de bine? Și totuși, probabilistic, pot fi mulți 

oameni de bine cărora trebuie să le pese! Sigur, pentru moment, 

opoziția pe post de gică-contra ne va fi alături pro forma, că scopul ei 

în rotația puterii este datul vinei pe foștii ș.a.m.d., într-un carusel, cu 

cercuri vicioase. Da! Sunt decis să fac plângerea scrisă mai sus! Către 

Dumnezeu- să-mi ierte păcatul fără de voie! Către sfinții Lui, 

pământenii, puși păstori instituționali de noi oamenii și roboții 

manipulați, că tocmai invocam spiritul civic. Apoi știind că nădejdea 

îndreptării este nemuritoare și probabilistic posibilă! va trebui să țip, 

către toți și toate, imediat, și apoi în scris!  

 

     Ne scoborâm din tren la Mangalia. Soarele dimineții ne privește 

din largul mării. Oboseala unei nopți nedormite ne arată, tuturor, 

cearcănele. Chipurile ne trădează o supărare greu de ascuns. Suntem 

așteptați de organizatori în holul hotelului, cu mulțumiri și o 

îmbrățișare. „Ce vi s-a întâmplat? Că nu sunteți în apele voastre?” 

Nici n-am apucat să le spunem cum intenționasem, după momentul 

de reflecție din tren, că întrebările veneau torențial. „Ei, dragilor am 

avut o noapte furtunoasă, deși pe cer era o lună frumoasă...” Apoi le-

am povestit pe îndelete pățania, să ne fie încă o descărcare de năduf! 

S-au oferit imediat, solidari la paguba noastră, să ne împrumute, fără 

dobândă și cu restituire, când și cum vom putea! Nu am acceptat 

niciun fel de sprijin, spunându-le că oricum în perioada aceasta este 

postul de Sân Petru, acela care călătorind cu Dumnezeu, a fost bătut 

și la margine și la perete! Ne asumam marele păcat că am pus marele 

preț pe Cartea de Identitate, să-ne legitimăm... persoana! 

 

Epilog  

 

Am scris epistola din spirit civic, ca pe un studiu de caz, vădind o 

posibilă generalitate. Declarăm și probăm că este un eveniment real ( 

loc, dată... cronologie, persoane reale, posibil de identificat!). Facem 

public acest eveniment și îl transmitem simultan spre mai multe 

destinații, inclusiv presei de tip Forum! Cerem scuze pentru lungimea 

relatării. Anexez în continuare CNP-ul: 1510629380888 și CI-ul : 

seria VX nr.519367, valabil până în 29.06.2073  Adresa 

expeditorului, apare pe vectorul de comunicare! Menționăm că 



expeditorul își asumă cele relatate, fiind pățitul acelei nopți... 

furtunoase. Prezentăm mai jos fotografiile promise: 

 

  
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Pt. Asumare: Mihai Sporiș/ss 

  
 

Răspuns la Petiția noastră, adresată Statului Român 

 

    Am primit răspunsul la Petiția noastră adresată Statului Român 

(Președinte, Parlament, Minister al Transporturilor, Protecția 

Consumatorilor). Petiția fusese remisă mail în 1 iulie 2022, pentru 

evenimentul din 21 iunie 2022, iar evenimentul relatat în media on line 

(www.culturaarsmundi.ro/în articolul „Doamne!, Domnilor și Doamnelor, 

sfinți conducători!”) în 5 iulie 2022. În 8. Iulie, sub nr.12781 instituția 

Președintelui confirmă trimiterea Petiției noastre, la Ministerul 

transporturilor pentru: „… analizarea problemelor semnalate și răspunsul în 

termen!” În 3 august poliția Gării CFR, Rm. Vâlcea ne solicită prezența 

pentru o declarație… la care ne prezentăm. În 30 august, 2022, primim 

răspunsul la analiza problemelor, solicitată și de Președinte. Anexăm 

recomandata R.1483 primită în format pdf., pe Mail.  

Mulțumim pentru răspuns, dar nu suntem mulțumiți de rezultatele 

analizei, făcută de către Dvs. a problemelor semnalate de noi. Este doar 

o justificare a DVS., că ați respectat legea! Tocmai vă semnalasem că ne 

asumasem abaterea de la litera ei, că ne plătisem imediat insuficienta 

informare și remarcasem zelul de robot al funcționarului DVS, în aplicarea, 

http://www.culturaarsmundi.ro/în


instantanee fără alte certări, a sentinței. Răspunsul ne era cunoscut, privind 

abaterea noastră, o recunoscusem, dar vă întrebam asupra reglementărilor 

aplicării care… pot conduce la mii de alte probleme, nu clienților 

depersonalizați, ci cetățenilor României - că aici nu vorbim de piața 

mărfurilor și serviciilor, ci de drepturile unor cetățeni, cu vulnerabilitățile 

date de vârstă, că de aceea beneficiază de anume facilități ale Statului.  

Aflăm că v-ați bazat analiza pe Raportul, funcționarului Dvs., și nu ne-ați 

luat în considerare petiția. Că… raportul s-ar fi făcut pentru că amenințasem 

personalul? (era de unul singur, nu s-a legitimat, dar ne-am luat doar după 

cureaua roșie a genții care îl indica șef!). Să nu fi contat martorii neutrii din 

preajmă care ne-au ținut partea și l-au determinat să ne lase să pozăm măcar 

biletele reținute?, fără să ne elibereze vreo dovadă că le-am avut?!). Dacă 

amenițarea, devenită fapt, că vom reclama evenimentul unor instanțe 

superioare se consideră abatere de la un comportament normal, ne întrebăm 

asupra pertinenței analizei. Reclamam anume probleme medicale! Dacă nu 

suportam șocul, probabil Raportul, pro domo sua, tot pe sine se victimiza? 

Am aflat că necesitatea prezentării, între altele, a dovezii cu talonul de 

pensie, era scris pe … legitimația de călătorie (de ce s-o numi așa?). Am 

citit-o, atenționați fiind, sub scrisul mai mare, care impunea purtarea măștii 

anti COVID, pe care scrupulosul funcționar nu o purta și nu ne-o impusese 

nici nouă, care o aveam asupra noastră, fiind cu mai multă insistență 

informați. Nu am aflat de ce am fost amendați (prețul biletelor cumpărate din 

Stație, devenise amendă!). Apoi, demonstrând corectitudinea noastră, că 

altfel nu primeam biletele la Stație, după mai mult de 5 minute, cât a durat 

execuția- până la finalul călătoriei mai erau 10 ore!- cum ni se făcea 

reparația morală? Chemarea, pe banii noștri, la altă declarație ca urmare a 

sesizării noastre desigur, să nu o considerăm un abuz? Amendați, călători 

legitimi fiind, cu bilete din tren, încă puși pe drumuri?  De ce? Toate pentru 

răspunsul în cercul vicios, al aflatului în treabă, când ar fi trebuit să ne 

asigurați că veți adapta reglementările aplicării la spiritual legii, că veți 

întreprinde profactic și alte măsuri (vă sugerasem informatizarea; se poate 

scrie pe bilet ceva conex …Cărții de identitate, permanent asura 

cetățeanului/nu doar în călătoriile cu… cupoane!).  

Nu! Nu suntem mulțumiți de răspunsul dat de DVS., numai la problema 

legalității, asumată de noi imediat, pentru că ridicasem mai multe 

probleme, nu doar în folos propriu, ci în spirit civic și în folosul 

societății cetățenilor României. Suntem foarte interesați să aflăm și 

concluzia celorlalte instituții ale Statului Român, dacă sunt mulțumite de 

analiza DVS. Tuturor oamenilor de bine din instituțiile Statului, sperăm nu 



puțini, toată considerația noastră! /Sporiș Mihai- 1 sept.2022 (nu a mai 

reacționat niciuna! A fost un mucles total!/ 31. XII. 2022!) 

/ 

    De ziua voastră, localități de pe Valea Lotrului, „La mulți ani!” vouă, 

și tuturor energeticienilor voștri din toate timpurile! 

 

     Constatăm, anual, că luna Iulie, una solară și patronată de Sf. Ilie, 

amintește în calendarul ... civil de ziua dedicată energeticienilor țării! Se 

potrivește ca localitățile Văii Lotrului să-și fi ales sărbătorile proprii în 

însoritele zile de vară! Iată-ne în preajma unei sincronizări a zilei 

energeticienilor, cu evenimentele voastre !Voineasa își serbează ziua, 

Brezoiul deasemenea! La Malaia s-a inițiat, de mai an,  ca în preajma 

sărbătoririi energeticienilor să se dedice un Te Deum celor ce s-au pus la 

temeliile durabile ale Amenajării Lotru, și să se reflecteze în vreo 

manifestare publică, asupra stării de fapt a hidroenergeticii românești. De 

peste tot, de aici de pe Lotru, să identificăm un centru de greutate al Văii 

Lotrului, prin vreo manifestare publică. Anul acesta, 2022,  ne propunem să 

atragem atenția, în contextul sărbătorilor localităților Voineasa, Malaia și 

Brezoi asupra unor scripturi proaspete, inspirate de istoria generală a 

hidroenergeticii românești; de Lotru- cel cu apa vie și de legendele culese 

despre valea lui, cum au fost adunate râurile marii adunări de la Vidra. În 16 

iulie, 2022, sâmbătă la Malaia , se potrivește înainte de Sf. Ilie ocazionarea 

Te Deumului, iar ca Ziua Voinesei să constate semicentenarul pornirii a 

primului agregat de la Ciunget, în 1972 și „să se descopere ” faptul că aici se 

afla centrul de comandă al execuției (punerii în operă!) a lucrărilor imensei 

amenajări! Cât de mare? Cât de importantă? Este greu de înțeles fără a 

cunoaște scripturile avizate ale specialiștilor! Iată de ce ne propunem, 

prezentând mai multe cărți, recent apărute, să dăm Văii Lotrului,  conștiinței 

locale, importanța specială în peisajul național și asumarea unei mândrii, ba 

chiar argumente în atragerea atenției etajelor superioare, privind grija care se 

impune tuturor, pentru administrarea unui patrimoniu vital de maximă 

utilitate publică, nu doar pentru Valea Lotrului, ci pentru întreaga țară! 

Să relevăm, în contextul evoluției istorice a Hidroenergeticii României, ce a 

însemnat isprava de acum 50 de ani, apelând la datele statistice ale „Istoriei 

Hidroenergeticii Românești (1884-1970)...”, autori Paul Gheorghiescu și 

Alexandru Gheorghiescu. (pe care o vom prezenta pe larg în fiecare 

localitate, la momentul potrivit!) 

     Între 1884-1900 s-au pus în funcțiune în întreg spațiul românesc, încă 

neunificat, în 18 centrale hidroelectrice 3675 Kw (prima centrală fiind la 

Sinaia, pentru alimentarea cu 80 Kw a Castelului Peleș!) 



1901-1918 / 31 centrale cu un total de 17.336Kw; 

1918-1945/ 29 centrale cu 29.794 Kw; 

1945-1950/ 3 centrale cu 4.340 Kw; 

1951-1960/5 centrale, între care parțial Bicazul, cu 121.150Kw; 

1961-1970/ în 21 de centrale, între care restul de la Bicaz, Argeșul și parțial 

Porțile de Fier s-a instalat o putere de 1.020.700 Kw; 

Să observăm că pe Lotru, început în 1965, în 1972 se punea în funcțiune 

primul hidroagregat de 170.000Kw, din cei 510.000 Kw finalizați în 1976 și 

cei 700.000 Kw, din 1982, odată cu finalizarea pompajului energetic 

(Jidoaia, Petrimanu, Balindru) și a avalului cu centralele de la Malaia și 

Brădișor, ca să putem judeca în mod comparativ poziționarea Lotrului în 

ansamblul Hidroenergeticii Românești.  

     Despre Amenajarea Lotru, ca dar pentru sărbătoarea anuală, lansăm 

cartea de reportaje și amintiri sentimentale „Și eu am fost pe...Lotru”, editată 

la Intol Press, în 2022, tocmai pentru  asumarea unei iubiri speciale. Pentru 

perspectiva recuperării legendelor, revista „Valea Lotrului”, editată la 

Brezoi,  ne propune roadele unui concurs organizat, la cumpăna anilor 2021-

2022,  de Ion Nălbitoru cu concursul Primăriei Brezoi. Să mulțumim aici 

Brezoiului și pentru Festivalul muzical, organizat în acest iulie de sărbătoare 

al Văii Lotrului, ca eveniment remarcabil pentru întreaga țară românească, în 

care Loviștea va prilejui o nedeie solară, la Titești. 

    Să facem din întrunirile noastre publice un moment de reflecție și de 

evaluare lucidă, a unor stări de fapt, care ne solicită: trezirea, altă atitudine 

față de patrimoniul moștenit și o reașezare responsabilă în câmpul muncii! 

Să ne bucurăm de viață și să împărtășim și altora energia trăirii locurilor 

noastre cu legende și cu realismul cotidian, încrustat în relief. O expoziție ne 

va recupera entuziasmul unor vremi trecute; o alta, câteva scântei de 

speranță că putem performa și duce, după posibilități, imaginea LOTRULUI, 

către alte conștiințe. Să ne și bucurăm cu ocazia zilelor sortite sărbătorilor și 

să urăm „La mulți ani!” tuturor energeticienilor țării, tuturor lotrenilor 

statornici și tuturor turiștilor de ocazie! Celor plecați  să nu le uităm trecerea, 

cu folos prin vreme, spre marele anonimat al veșniciei! 

Mihai Sporiș/11 iulie 2022 

 

                       In memoriam, GHEORGHE STĂNESCU (1926 -2003)  

 

 

      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 prea albastru, iar istoria 

scrisă la porunceala Răsăritului (ca o a treia Romă a creștinilor, mai nou și 

schismatică, în tradiția ortodoxiei pravoslavnice, tânjind marele  Țarat!), 

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, dintre 

actorii jocului împărțiți în tabere, după scenarii și regii, riguros concepute! 

Vezi doar anul 2022 și poziționările, în legătură cu Ucraina, ținând partea 

taberelor angajate într-un anacronic măcel, care a provocat zguduirea tablei 

de șah a întregii lumi! 

     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 proorocit, 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, trebuie reabilitate și recunoscute ca adevărate ACADEMII, și cum 

spiritul celor care le-au  trăit grozăviile să devină călăuză prin inerentul 

deșert al tranziției. Apoi, revenirea Lui Dumnezeu din exilul siberian poate 

reda puterea unei instituții sugrumată de doctrina atee și în compromisul 

salvării de sine: Biserica Ortodoxă Română! 

 

       Încercăm aici să restituim memoriei personalitatea lui Gheorghe 

Stănescu și să semnală câteva idei din  opera sa poetică, la dispoziție. 

       Gheorghe Stănescu  s-a născut la 4 iulie 1926 în comuna Negru Vodă, 

jud. Constanța. 

-1938-1940, elev la liceul „Nicolae Filipescu” din Bazargic, în cadrilaterul 

„cedat” Bulgariei, în 1940; 

-1940-1948 își continuă studiile secundare la liceul „Spiru Haret” din 

București, cu bacalaureat în 1946, apoi student, până în 1948 la Facultățile 

de Litere și Filozofie și, în paralel, la cea de Drept din București; 

-1948 își întrerupe studiile (era în anul III!), fiind urmărit pentru apartenența 

la o organizație anticomunistă din județul Constanța. Este judecat în lipsă în 

1949 și este condamnat la 5 ani închisoare pentru uneltire contra ordinei 

sociale; 

-Este arestat la 16 februarie 1952 la București, trece prin închisorile: 

Constanța, Peninsula-Valea Neagră, Aiud, mina Cavnic, Gherla, Jilava, Iași; 

-26 decembrie, 1956 este eliberat. Timp de 30 de ani, sub permanenta 

urmărire a securității, lucrează ca tehnician în construcții la București, și pe 

șantiere în Moldova  și Oltenia. În 1986 s-a pensionat și și-a stabilit 

domiciliul permanent în Rm. Vâlcea. Ultimul mare șantier va fi fost 

Amenajarea Hidroenergetică „Lotru”; 

-După 1990, spiritul militant, scăpat din urmărirea potrivnică, se manifestă 

public cu energie exemplară. Deviza cultului eroilor...„dezveliți tot 

adevărul!” îi devine ordin de luptă și angajament permanent. Își editează, 

recuperând din memorie, în 1996. „Jurnal din prigoană/1952-1955”. Are o 

activitate în spațiul public național și local vâlcean, de maximă vizibilitate și 

utilitate, în transformarea unui mental prizonier și încă în ascultarea vocilor, 

ca niște lamentații după realitatea denunțată de istorie. 

-În 6 Ianuarie, 2003, trece la cele veșnice; 



Imediat, după 1990, se remarcă în spațiul public prin  lupta sa: 

- 10 mai 1990, la balconul Pieței Universității, din București, își 

manifestă disponibilitatea angajării luptei pentru înnoirea societății 

românești; 

- 1994, înființează Filiala/ Rm.Vâlcea a Fundației culturale „Memoria” 

al cărei președinte, exemplar, devine !/Inițiază pentru media locală, 

sub tema „Restituiri din istoria confiscată” , emisiuni Radio-Tv, într-o 

continuitate cincinală : Radio Vâlcea UNU, 101 episoade și TV-

Vâlcea UNU, 201 episoade. Mare parte din emisiunile lui au intrat în 

fondul documentar național (vezi Memorialul Sighet și Memorialul 

Fortul 13-Jilava!). 

- În revista „Lumina lumii”, inițiată de Fundația Culturală „Sfântul 

Antim Ivireanul”,  rubrica „Martiri în vremi moderne” (vezi și cartea 

omonimă la care ne-am referit!) a fost susținută, în perioada 1992-

2002, de Gheorghe Stănescu... 

      In 2014, în antologia „Martiri în vremi moderne”, Editura ROTIPO, Iași, 

contribuția lui Gheorghe Stănescu, alături de  cei antrenați în vreme și de el, 

ne vorbește despre puterea de înrâurire a spiritului său contaminant.  Își 

mărturisește crezul în volumul „Pseudo-Jurnale Poetice: În închisoarea țării  

(1956-1989) În țara liberă: (1990-1998)”  Editura VENUS, București, 1999 . 

Ideile personale, exprimate explicit și/sau în limbaj poetic, confirmă spusele 

noastre introductive. Pentru început să-i subliniem crezul, privind rostul 

poetului... în vremi potrivnice. 

 

     „Poet ? Nu: altfel de tribun/prin care adevăruri uitate se spun: lacrimi 

vechi neschimbate în sare,/arse vieți și sate arse ce s-au făcut zare,/fântâni 

astupate în calea năvălitorilor,/urca în el, la cumpăna zorilor/și urcă un neam 

luminos,  de bărbați/surâzitori, puternici, neînfricați/care-au plătit preț greu 

fără glorie:/păduri de tinere cruci în istorie.”   În... „închisoarea țării”, până 

în 1990, poetul constată realismul de porunceală, pe care acum, liber fiind 

(carte apare... în 1999, cu reluări din cea din 1996, și din memoria celor 

puse-n cortex, din timpul detenției!), îl exprimă spre dumerirea necesară și 

decontaminarea mentalului, de prea fardul cântării la comandă. Vezi poezia 

„Neîmplinire”:  „Se puteau scrie și poeme cuminți/ -oglinzi în care viața 

parcă surâde-,/dar cuvintele n-au fost prea fierbinți,/iar timpul atât doar: jude 

și gâde/ / Se puteau scrie versuri despre copii,/-diminețile noastre cu ochi 

nevinovați-,/sonate de leit-motive de bucurii/sau cântece solemne pentru 

părinți, pentru frați.//Se puteau scrie poeme odihnitoare,/ - leagăne pentru 

micile noastre decepții-,/versuri fugare, raze de soare/sau calme ca luna și ca 

înțelepții.//Se puteau scrie și elegii delicate,/dar numai toamna, când și firea 



e tristă/și numai în treacăt condeiele –aplecate/pe albul hârtiei s-ar fi mâhnit 

că există.//S-ar fi putut scrie, s-ar fi putut/să lăsăm o lume mai frumoasă, mai 

blândă,/dar vremea ne-a dat condeie de lut/ și zări închise între pereți de 

osândă.” Despre nopțile detenției (vezi „Noapte amară”) mărturisește, tot 

într-o descătușare târzie : „...//Tot ce nu cuprind sau nu pot spune/nici în 

poezie, nici în rugăciuni,/în adânc prinde să se adune/în amărăciune din 

amărăciuni./Sufletul atât e: vatră de cărbuni.” Dar și acolo, în celule, un 

„Crez” nu-l va fi părăsit : „...// din miezul de foc al singurătății,/ în taină, 

făurind versuri-făclii/să alungăm și negura cetății/și bezna morților încă 

vii,//iar pentru cei ce-au obosit și-au mas,/leac rănilor din suflete 

stinghere/și-ndemn pentru scularea din popas, drumeți spre propria-ne 

înviere.”  El știa că-n arta sa poetul are o armă disponibilă. (vezi „Arta 

poetică”: „Ne apărăm de bezne prin imagini,/din versul făurit ne facem scut:/ 

ostași ai gândului incendiem Cartagini,/ noi înșine drept torțe de-început.”). 

Prin 1976 își exprimă un ...„Coșmar 1976”:  „Laud  visul urșilor pentru mai 

binele stupilor/și dragostea de oameni a lupilor!// Cânt adevărul plin ca o 

semilună, îngânat de-o mie de cobze cu o singură strună!//Strig dreptul 

omului la pace și pită,/ mai albă când este cu sânge plătită!//Sunt ultimul 

dintre Domni si Voievozi,/stăpân peste acești păpușari și irozi!” (între marii 

„Voievozi ” (poet desigur!) ai altei vremi, pilduitor și acum, îl vede pe 

Eminescu, ca pe o fântână de apă vie...! Prin 1987, chiar pe 1 ianuarie, o 

anume resemnare, de prea așteptare,  propune o... „Împăcare” cu soarta 

pentru... „foștii cruciați anticomuniști supraviețuitori”. „Combatanți obosiți” 

pe care o deznădejde, ca o disperare (prea puțini supraviețuitori rămăseseră!) 

vedea doar „o secetă oarbă de sete” în care „doar vinul morții-o să ne-

îmbete.”  Toți erau pregătiți de plecare, dar el, poetul își transmisese mesajul 

peste cumăna vremii (se grăbea să ne spună... numărându-și ani și camarazii 

împuținați ai temnițelor. Vezi „Plecarea luminilor” : „...// Toți vom pleca 

precum la Înviere,/noi înșine aprinse lumânări, nu vor mai fi nici limite, nici 

zări/ și-n juru-ne doar muzica din sfere.” Totul, înainte de schimbarea de 

macaz din 1989, îi apare lui Gheorghe Stănescu: „... cădere în gol, în ocna 

mică/de la capătul unui întunecos hău/ iubirea, dacă pământul eului tău/până 

la iezerul cu stea nu-l ridică.”  „Îndoiala” luptătorului , care mărturisise și 

Psalmi celui Prea Înalt, va exprima printr-o întrebare o licărire a nădejdii: 

„De când Te pierd și până Te recapăt/ mă strânge timpul într-un lung tunel;/ 

Lumina Ta îi pune , albă, capăt/ sau, poate, Doamne,  mă mint și mă înșel?”  

      Nu se înșela! Lupta lui... la întoarcerea frontului ( cu cenușiul unei 

„salvări”, fără întinarea foștilor torționari!), va fi o luptă cu altfel de arme, 

mai directe decât poemele. Poetul, prin subtilitatea artei sale, ne vorbește, 

asumându-și în scris cronica, despre o perioadă a extincției unei briliante 



elite românești, prin temnițele regimului instituit de ... invazia „fraților” 

eliberatori ai Răsăritului, prea sovietic. 

Mihai Sporiș 

 
 

 
 

                                 De ce, GHEORGHE STĂNESCU ? 

 

      Aducem în fața Dvs. un nume de candidat : Gheorghe Stănescu, pentru 

2022, al Academiei de sub Pământ – academie informală!- inițiată la Ocnele 

Mari, spre recuperarea memoriei unor luptători, împotriva forțelor răului 

unui moment neprielnic, din destinul neamului românesc. Vom preciza, ca în 

fiecare an: contextul în care s-a născut această... „academie”; care sunt 

membrii ei consacrați;  răspunsul la întrebarea din titlu: de ce facem 

propunerea de mai sus?; apoi, vă vom prezenta o sumară biografie a 

candidatului. 

 

      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, dar 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 prea albastru, iar istoria 

scrisă la porunceala Răsăritului (ca o a treia Romă a creștinilor, mai nou și 

schismatică, în tradiția ortodoxiei pravoslavnice, tânjind marele  Țarat!), 

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, dintre 

actorii jocului împărțiți în tabere, după scenarii și regii, riguros concepute! 

Vezi doar anul 2022 și poziționările, în legătură cu Ucraina, ținând partea 

taberelor angajate într-un anacronic măcel, care a provocat zguduirea tablei 

de șah a întregii lumi! 

     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 proorocit, 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! / vom identifica aceste idei în opera poetică, la 

dispoziție, a lui Gheorghe Stănescu* . 

 

      În acest context au apărut în peisajul socio- cultural organizațiile civice, 

grupurile informale, să nu fie îngrădite de poruncile partizanatelor de partid, 

de cele ale instituților statului, nereformate. În aceeași direcție – a 

recuperării propriei libertăți de manifestare!-  s-a dezvoltat o conlucrare 

fertilă cu Biserica (cu imensa ei putere de influență!). Prin instituțiile publice 

ale statului au fost identificate personalități proactive  - cu voința înnoirii și 

disponibile promovării noului mesaj necesar! Sunt cunoscute publicului 

vâlcean și nu numai, aparițiile organizațiilor culturale și de atitudine.  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 ca exemple : INTOL PRESS, Curtea de la Argeș și 

buletinele informative, ca niște dări de seamă anuale, ale Cercului de la 

Râmnic!). Apoi numeroasele cenacluri, lansările de carte, și explozia media 

– înainte de polarizarea partizană în siajul politic, pot da imaginea acelei 

reacții a marelui anonim.  

      În spațiul național apare  Fundația culturală „Memoria” care din 

1994 își are Filiala vâlceană, condusă de președintele:  Gheorghe 

Stănescu. (în anexă** precizăm activitatea candidatului propus, în cadrul 

acestei asociații!). 

       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, ( conform Hotărârii 

Adunării de la 1 Decembrie!), după eliberarea, prin jertfa armatei, a 

Apusenilor, Crișanei  vor fi consacrat, România Mare, în spiritul principiului 

autodeterminării, apoi prin abilitate diplomatică vor fi obținut recunoașterea 

internațională. (anul acesta, 2022, trebuie să le consemnăm CENTENARUL  

încoronării, ca regi ai României Mari!). În 2019 lor le-am alăturat, simbolic, 

pe 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!). În 2021, an cu repere 

speciale în istoria neamului, după cum au fost consemnate (Putna 1871/150!) 

, 200 de ani de la Zavera lui Tudor Vladimirescu, 500 de ani de la Neagoe 

Basarab), l-am consacrat academician, pe Petre Pandrea Marcu, pe  care, 

spre meritul ei și Academia Română, va fi reușit, în 2013, să-i recunoască 

meritele ascunse de vremea potrivnică, trecându-l, post mortem, pe lista 

oficială a academicienilor ! 

 

 

Gheorghe Stănescu  s-a născut la 4 iulie 1926 în comuna Negru Vodă, jud. 

Constanța. 

- 1938-1940, elev la liceul „Nicolae Filipescu” din Bazargic, în 

cadrilaterul „cedat” Bulgariei în 1940; 

- 1940-1948 își continuă studiile secundare la liceul „Spiru Haret” din 

București, cu bacalaureat în 1946, apoi student, până în 1948 la 

Facultățile de Litere și Filozofie și, în paralel, la cea de Drept din 

București; 

- 1948 își întrerupe studiile (era în anul III!), fiind urmărit pentru 

apartenența la o organizație anticomunistă din județul Constanța. Este 

judecat în lipsă în 1949 și este condamnat la 5 ani închisoare pentru 

uneltire contra ordinei sociale; 

- Este arestat la 16 februarie 1952 la București, trece prin închisorile: 

Constanța, Peninsula-Valea Neagră, Aiud, mina Cavnic, Gherla, 

Jilava, Iași; 



- 26 decembrie, 1956 este eliberat. Timp de 30 de ani, sub permanenta 

urmărire a securității, lucrează ca tehnician în construcții la București, 

și pe șantiere în Moldova  și Oltenia. În 1986 s-a pensionat și și-a 

stabilit domiciliul permanent în Rm. Vâlcea. Ultimul mare șantier va 

fi fost Amenajarea Hidroenergetică „Lotru”; 

- După 1990, spiritul militant, scăpat din urmărirea potrivnică, se 

manifestă public cu energie exemplară. Deviza cultului 

eroilor...„dezveliți tot adevărul!” îi devine ordin de luptă și 

angajament permanent. Își editează, recuperând din memorie, în 1996. 

„Jurnal din prigoană/1952-1955”. Are o activitate în spațiul public 

național și local vâlcean, de maximă vizibilitate și utilitate, în 

transformarea unui mental prizonier și încă în ascultarea vocilor ca 

niște lamentații după realitatea denunțată de istorie. (vezi anexa*!); 

- 6 Ianuarie, 2003, trece la cele veșnice; în 2014 în antologia „Martiri 

în vremi moderne”, Editura ROTIPO, Iași, contribuția lui Gheorghe 

Stănescu, alături de  cei antrenați în vreme și de el, ne vorbește despre 

puterea de înrâurire a spiritului său contaminant.  

 

 

 

* Pentru crezul... candidatului propus, vom extrage - din 

volumul „Pseudo-Jurnale Poetice: În închisoarea țării  (1956-

1989) În țara liberă: (1990-1998)”  Editura VENUS, București, 

1999 -, ideile personale, exprimate explicit și/sau în limbaj 

poetic. Spune chiar el despre rostul poetului... tribun: 

 

     „Poet ? Nu: altfel de tribun/prin care adevăruri uitate se spun: lacrimi 

vechi neschimbate în sare,/arse vieți și sate arse ce s-au făcut zare,/fântâni 

astupate în calea năvălitorilor,/urca în el, la cumpăna zorilor/și urcă un neam 

luminos,  de bărbați/surâzitori, puternici, neînfricați/care-au plătit preț greu 

fără glorie:/păduri de tinere cruci în istorie.”   În... „închisoarea țării”, până 

în 1990, poetul constată realismul de porunceală, pe care acum, liber fiind 

(carte apare... în 1999, cu reluări din cea din 1996, și din memoria celor 

puse-n cortex, din timpul detenției!), îl exprimă spre dumerirea necesară și 

decontaminarea mentalului, de prea fardul cântării la comandă. Vezi poezia 

„Neîmplinire”:  „Se puteau scrie și poeme cuminți/ -oglinzi în care viața 

parcă surâde-,/dar cuvintele n-au fost prea fierbinți,/iar timpul atât doar: jude 

și gâde/ / Se puteau scrie versuri despre copii,/-diminețile noastre cu ochi 

nevinovați-,/sonate de leit-motive de bucurii/sau cântece solemne pentru 

părinți, pentru frați.//Se puteau scrie poeme odihnitoare,/ - leagăne pentru 



micile noastre decepții-,/versuri fugare, raze de soare/sau calme ca luna și ca 

înțelepții.//Se puteau scrie și elegii delicate,/dar numai toamna, când și firea 

e tristă/și numai în treacăt condeiele –aplecate/pe albul hârtiei s-ar fi mâhnit 

că există.//S-ar fi putut scrie, s-ar fi putut/să lăsăm o lume mai frumoasă, mai 

blândă,/dar vremea ne-a dat condeie de lut/ și zări închise între pereți de 

osândă.” Despre nopțile detenției (vezi „Noapte amară”) mărturisește, tot 

într-o descătușare târzie : „...//Tot ce nu cuprind sau nu pot spune/nici în 

poezie, nici în rugăciuni,/în adânc prinde să se adune/în amărăciune din 

amărăciuni./Sufletul atât e: vatră de cărbuni.” Dar și acolo, în celule, un 

„Crez” nu-l va fi părăsit : „...// din miezul de foc al singurătății,/ în taină, 

făurind versuri-făclii/să alungăm și negura cetății/și bezna morților încă 

vii,//iar pentru cei ce-au obosit și-au mas,/leac rănilor din suflete 

stinghere/și-ndemn pentru scularea din popas, drumeți spre propria-ne 

înviere.”  El știa că-n arta sa poetul are o armă disponibilă. (vezi „Arta 

poetică”: „Ne apărăm de bezne prin imagini,/din versul făurit ne facem scut:/ 

ostași ai gândului incendiem Cartagini,/ noi înșine drept torțe de-început.”). 

Prin 1976 își exprimă un ...„Coșmar 1976”:  „Laud  visul urșilor pentru mai 

binele stupilor/și dragostea de oameni a lupilor!// Cânt adevărul plin ca o 

semilună, îngânat de-o mie de cobze cu o singură strună!//Strig dreptul 

omului la pace și pită,/ mai albă când este cu sânge plătită!//Sunt ultimul 

dintre Domni si Voievozi,/stăpân peste acești păpușari și irozi!” (între marii 

„Voievozi ” (poet desigur!) ai altei vremi, pilduitor și acum, îl vede pe 

Eminescu, ca pe o fântână de apă vie...! Prin 1987, chiar pe 1 ianuarie, o 

anume resemnare, de prea așteptare,  propune o... „Împăcare” cu soarta 

pentru... „foștii cruciați anticomuniști supraviețuitori”. „Combatanți obosiți” 

pe care o deznădejde, ca o disperare (prea puțini supraviețuitori rămăseseră!) 

vedea doar „o secetă oarbă de sete” în care „doar vinul morții-o să ne-

îmbete.”  Toți erau pregătiți de plecare, dar el, poetul își transmisese mesajul 

peste cumăna vremii (se grăbea să ne spună... numărându-și ani și camarazii 

împuținați ai temnițelor. Vezi „Plecarea luminilor” : „...// Toți vom pleca 

precum la Înviere,/noi înșine aprinse lumânări, nu vor mai fi nici limite, nici 

zări/ și-n juru-ne doar muzica din sfere.” Totul, înainte de schimbarea de 

macaz din 1989, îi apare lui Gheorghe Stănescu:„... cădere în gol, în ocna 

mică/de la capătul unui întunecos hău/ iubirea, dacă pământul eului tău/până 

la iezerul cu stea nu-l ridică.”  „Îndoiala” luptătorului , care mărturisise și 

Psalmi, celui Prea Înalt, va exprima printr-o întrebare o licărire a nădejdii: 

„De când Te pierd și până Te recapăt/ mă strânge timpul într-un lung tunel;/ 

Lumina Ta îi pune , albă, capăt/ sau, poate, Doamne,  mă mint și mă înșel?”  

 



     Nu se înșela! Lupta lui... la întoarcerea frontului ( cu cenușiul unei 

„salvări”, fără întinarea foștilor torționari!), va fi o luptă cu altfel de arme, 

mai directe decât poemele. Poetul, prin subtilitatea artei sale, ne vorbește, 

asumându-și în scris cronica, despre o perioadă a extincției unei briliante 

elite românești prin temnițele regimului instituit de ... invazia „fraților” 

eliberatori, ai Răsăritului prea sovietic! 

 

** Anexa/Gh.Stănescu... militantul renăscut!- după 1990 

„Unde sunt cei care nu mai sunt?” Punea  Nichifor Crainic întrebarea, dând 

poetic, vizionar, răspunsul: „în lumina celui nepătruns” dar care  vor fi 

văzuți când „marele- ntuneric”...„ va cădea”. Evenimentele din 1989 vor fi 

deschis drumul către luminarea întunericului, ca un lung tunel, cu încă 

lămpașe de mineri, și multă rezistență împotriva ridicării negurii, să nu se 

întineze prea mult garda pretoriană, încă pe... frontul salvării împotriva 

„bandiților poporului”, care cereau dreptate pentru destinele lor deturnate de 

la credință și legea pământului! Se puteau oare ivi zorii, când vidul legislativ 

lăsa inerția... dreptății vechi și bolirea materialist-dialectică, profund 

încăpățânată, nu avea teren vindecării? Da! Țara era un front de luptă cu 

multe confruntări la vedere: exilul revenit să reașeze partidele istorice vs. 

Frontul, tocmit în grabă, să salveze puterea care-și consumase liderul cel 

mare/ lupta între punctele cardinale: Estul gorbaciovist (perestroikist!)- 

evident până în 1991!-  vs. Vestul economiei de piață (vezi țintele integrarii: 

Nato:1999/2004 și UE -cerere în 1995, și aderare 2007!). Tranziție (tunel, 

deșert...) cu legile schimbării, acționând între vechi și nou, între generații, 

între sisteme, între exponenții celor moștenite și speranțele înnoirilor celor 

cu aceste aspirații demult nutrite, uneori cu sacrificii enorme. De aici deviza 

luptătorilor supraviețuitori: „Dezveliți tot adevărul și să spuneți tuturor...!” 

ca un ordin de luptă valabil în orice moment al vieții, așezate în adevărul 

omenesc și în credință înrădăcinate în veacurile multe. 

Asociem, în continuare, constatărilor noastre, privind pe Gheorghe Stănescu, 

propus aici academician , ca omagiu adus după douăzeci de ani de la 

trecerea la cele veșnice ( 6 ianuarie, 2003!), cele consemnate de un prieten 

câștigat al domniei sale:  Constantin Mihai în „In  memoriam: Gheorghe 

Stănescu” (vezi „Martiri în vremi moderne”, Editura TOTIPO, Iași, 2014, 

p.55-58!).  

 

- „... a  suplinit (post 1989! S.n) o deficiență, sau o cvasi-inexistență a 

intelighenței românești” 



- „Un poet talentat, dar insuficient cunoscut marelui public (...) –aceasta 

și din cauza unei inerții mai mult sau mai puțin justificate a criticii 

literare competente...” 

- „un memorialist remarcabil dincolo de  dimensiunea istoriografică, 

recuperatoare a memoriei colective (...) dar și un polemist redutabil 

(...)” care pe baza unor argumente solide , tăios, acid, nu menaja 

personalitățile culturale, politice, ecleziastice care scăldau 

adevărurile incomode!s.n) 

- „Gheorghe Stănescu a înțeles perfect rolul intelectualului și a coborât 

în Agora, asumânu-și conștient misiunea sa care pendulează între 

angajare și asceză. El face parte din aceeași generație de sacrificiu, 

restauratoare de sens în plan metafizic și soteriologic, îndurând , între 

1952-1956, calvarul temniței comuniste.” 

Imediat, după 1990, se remarcă în spațiul public cu o putere remarcabilă în 

lupta sa: 

- 10 mai 1990, la balconul Pieței Universității, din București, participă 

la „fenomenul de primenire spirituală și intelectuală”- constată  

Constantin Mihai!) 

- 1994, înființează Filiala Rm.Vâlcea a Fundației culturale „Memoria” 

al cărei președinte, exemplar, devine !/Inițiază pentru media locală 

sub tema „Restituiri din istoria confiscată” emisiuni Radio-Tv, într-o 

continuitate cincinală : Radio Vâlcea 1, 101 episoade și TV-Vâlcea 

UNU, 201 episoade. Mare parte din emisiunile lui au intrat în fondul 

documentar național (vezi Memorialul Sighet și Memorialul Fortul 

13-Jilava!). 

- În revista „Lumina lumii”, inițiată de Fundația Culturală „Sfântul 

Antim Ivireanul”,  rubrica „Martiri în vremi moderne” (vezi și cartea 

omonimă la care ne-am referit!) a fost susținută, în perioada 1992-

2002, de Gheorghe Stănescu... 

 

      Pentru aceste fapte știute și Doamne!, câte neaflate, vă propunem 

Academician, al Academiei de sub Pământ, pe Gheorghe Stănescu, după 20 

de ani de la trecerea la cele veșnice! 

 

 

Mihai Sporiș/ Cercul de la Râmnic: România- Grădina Maicii Domnului 

/28 mai, 2022 

 
 

 



 



       
 

Parastasul … energeticienilor la Malaia/Valea Lotrului 

 

 

 

 

„Istoria Hidroenergeticii Românești...” 

 

     „Istoria Hidroenergeticii românești/1884-1970 (primul volum) De la 

microcentrala castelului Peleș la marea centrală Porțile de Fier”, carte, 

apărută în 2021, autori Paul Gheorghiescu și Alexandru Gheorghiescu, 

Editura Nouă-București și Asociația REST ART, Curtea de Argeș, fac 

obiectul acestei povești scrise, spre mai multa vorbire a dumneavoastră a 

cititorilor, să se ducă vestea despre  un lucru important, apărut în peisajul 

editorial,  cu recomandarea unui titlu inspirat. 

    Iată o carte de învățătură care vorbește într-un cuvânt compus – 

hidroenergetică!- despre apă și energie. Atunci când apa și energia nu le ai 

după dorință, cantitativ și calitativ, lipsa lor provoacă îngrijorări, preocupări, 

crize. Problemele nu sunt noi, ele țin de viața oamenilor dintotdeauna. Când 

nevoile au devenit mai mari și căutarea soluților de rezolvare, au fost mai 

prezente și rezultatele au fost pe măsură. Credem că momentul apariției 

acestei cărți, ca un moment de reflecție, este unul sincron cu noile crize 

privind, energia, apa, mediul!  

     Cuvântul  hidroenergetică s-a născut în vreme odată cu conceptualizarea 

științei despre  energia apei, prezentă în preajmă și pusă la treabă de om, de 

la apariția sa. Procesul definirii, ca domeniu personalizat, este unul al 

perspectivei istorice cu evoluția tehnologiilor și al marilor descoperiri 

științifice. Oameni mai mulți, nevoi mai mari, tehnologii mai elaborate, într-

o emergență cu ritmuri și viteze mai mari, au scurtat permanent timpul noilor 



descoperiri, noilor rafinări în succesiunea etapelor, ca niște trepte spre mai 

înalt. Acumulări și diversificări ale științelor au pus bazele definirii unor 

domenii, ca științe în sine, prin adaptarea specifică a principiilor generale. 

    Hidro-energetica, răspunzătoare din pachetul stihiilor, de... apă –aceasta 

cu multe folosințe la dispoziție , uneori în conlucrare simfonică!- și-a adaptat 

modalitatea expresiei forței sale, în mod pregnant (nu uităm aici morile, 

joagărele, pivele, vâltorile etc. , furnizoare directe de puterea mecanică!) 

spre instantaneul electricității. Azi să constatăm în peisajul economic al 

României pe numita Hidoelectrica. Ca să poți folosi puterea căderii de  apă, 

să o faci disponibilă lucrului mecanic, dar și altor treburi mai complexe vieții 

oamenilor, sunt necesare amenajări, instrumente diverse de lucru și atunci 

diversificarea a cerut aprofundări științifice, noi tehnologii, lucruri care s-au 

înscris pe o traiectorie a timpului cu istorie și cu un răboj al ei, să ne fie de 

învățătură. 

      Iertare pentru prea teoretizarea introducerii, dar pentru înțelegerea cu alți 

ochi a unei cărți cu mai multe planuri simultane  se impunea atragerea 

atenției! 

      Titlul este sugestiv, prin cuvintele cheie și precizarea perioadei, una care 

coincide cu intrarea României, un stat tânăr și independent pe scena geo-

politică a lumii (1878) și cu perioada unui regat în plină modernizare. 

„Istoria” ne impune constatarea punctului de pornire și modalitatea  prin care 

s-au făcut acumulările patrimoniului cultural, tehnico-științific și al 

personalităților care au slujit domeniul în discuție. Să reținem, ca punte peste 

veacuri (ba chiar milenii!) că începutul se leagă de Peleș/Sinaia și de Carol I, 

primul rege al României. 

     Într-o fericită coincidență, am primit cartea aceasta în dar, la Curtea de 

Argeș unde își petrece veșnicia  acest rege emblematic pentru devenirea 

întru modernitate, al statului român. Darul l-am primit cu ocazia omagierii 

genialului Mihai Eminescu, în 11 iunie, 2022, în spațiu public al orașului,  

cu oameni veniți din toate regiunile locuite de români și pentru aniversarea 

unei reviste frumoase, care face cinste, nu doar municipiului, ci culturii 

române. Curtea de Argeș, vechi scaun de așezare domnească, prin oamenii ei 

aleși, dădeau primul hrisov, bine închegat, despre un domeniu esențial al 

energeticii românești! Pornind de la numele inspiratei asociații, care  a inițiat 

și susținut apariția cărții : REST.ART, cu încifrata dublă semnificație: de 

repornire a... unor motoare adormite (multe căznite, să fie durabile... 

agonizează, fără minimul necesar al subzistenței!), de  reluarea atâtor lucrări 

sistate, abandonate, întrerupte cu bani îngropați...etc.; ori de contemplație a 

doar frumuseții tăinuite în atâta artă... câtă suntem acordați să o observăm. 

Oricum hurmuzian, în spiritul altui celebru și înveșnicit om de spirit al 



locului, asociația , cu spirit proactiv, pragmatic a scris prin iscusiții ei autori, 

HRISOVUL! 

     O carte frumoasă, cu o grafică inspirată, legată durabil să susțină cele 664 

de pagini, te ia de privire și de minte, imediat! Prometeu, scânteind de argint 

din fondul albastru al copertei I, te trimite  instantaneu pe Argeș în sus, la 

Vidraru. Înainte de-a deschide cartea numele autorilor îți dau certitudinea 

lucrului bine făcut, mai ales atunci când îi știai și din multe și foarte 

lăudabile isprăvi anterioare, inclusiv editoriale.  Te întrebi însă, dincolo de o 

simpatie apriorie, care pot fi răspunsurile pe care și le poate da un cititor care 

vine din mulțimea care nu aparține domeniului acesta, nu cunoaște autorii și 

vrea la prima aruncare a privirii să-și oprească atenția asupra unui imens 

volum de date și cu greutate, chiar la propriu. Întrebările, doar vreo trei la 

număr, ca niște puncte de sprijin necoliniare, pot adeveri planul stabil al 

siguranței concluziei, cu îndemnul: merită să o studiez! 

1.Cine a făcut cartea? Dacă autorii au vreo legătură cu domeniul; dacă sunt 

calificați pentru asemenea lucru, nu doar teoretic, dar și cu necesara 

experiență a prezenței nemijlocită în domeniu! Fiind doi autori, dacă între ei 

există compatibilitate, complementaritate și limbaj comun! Coperta IV 

anticipează întrebarea și dă explicit răspunsul prin edificatoarele lor 

biografii, puse la dispoziție. Ingineri, tată și fiu, aparținând generațiilor 

diferite, cu vechimi impresionante în domeniul hidroenergetic, unde mai 

tânărul cu expertiză și în arta fotografică, venea complementar cu amprenta 

grafică și cu viziunea generației sale acum în scenă. 

2.Cum au realizat-o? Răspunsul se vădește în introducerea autorilor și în 

primele două capitole introductive, care ne fac o panoramare globală, înainte 

de focalizarea din capitolul III, asupra „Începuturilor hidroenergeticii 

românești”. Cuprinsul, vădind structurarea conținutului, poate adăuga 

argumente prețioase. Răsfoind doar cartea cu documente, scheme, tabele, 

date, fotografii, hărți, grafice, cu un impresionant aparat critic, îți dai seama 

de eforturile de cercetare-documentare și de impecabila rigoare științifică, 

căreia i se adaugă o inspirație a prezentării prin spiritul iconic (al imaginilor 

reconstituind... freamătul vieții, dar și arta inginerească în timpul facerii, ori 

la momentul lucrului făptuit!). Cuprinsul, respirând cronologic perioada 

analizată, poate fi cercetat pe ales, în funcție de interesul special pentru o 

anume amenajare, pentru un anume tip de lucrare de artă. Aici o știință a 

tratării, în spiritul monografiilor, arată aprofundarea istoriei și geografiei 

locului, ba chiar situarea în vremelnicia geo-politică. Se remarcă și prezența 

marilor personalități, în legătură cu realizarea concretă a  multor uvraje, 

dăinuind  încă în peisaj. 



3.Cui folosește (Qui prodest?) ? Credem, anticipând argumentele: tuturor! 

Mie, cititorul care face recomandarea lecturării/studierii/aprofundării mai 

multora, nu încape nicio îndoială, că din foarte multe motive, îmi folosește, 

dându-mi o bucurie pe care, apriori, o exprimasem chiar public, mândrindu-

mă că am avut destinul împlinit, slujind acest domeniu al înnobilării 

omenești, după spusa regretatului Dorin Pavel, unul din părinții fondatori, 

alături de ceilalți, amintiți de autori.  Absolvent al secției de profil a 

Politehnicii din București, slujind hidroenergetica o viață întreagă până la, și 

după pensionare, istoria acestui domeniu care își aștepta o scriptură meritată, 

consider că ne folosește tuturor celor i-am fost slujitori, adică miilor de 

truditori ai domeniului, arătat lumii profane, într-o lumină specială. Cum să 

nu mă consider fericit, când cineva ne oferă, ca pe o scriptură, cu cele 

iconice alături,  o adevărată Biblie?  ( vol I , cu vechiul testament... inclus!, 

vol II, în așteptare cu alte fapte ale ... apostolilor domeniului, dar și cu 

inerente... apocalipse!). Cum să nu constat virtutea unei adevărate epopei a 

hidroenergeticii românești cu prima  treaptă importantă a pragului de la 

Bicaz, apoi călirea domeniului, cu Argeșul și marea strunire de la Porțile de 

Fier, ca examen major?! Cum să nu aștept cu emoție istoria maturizării 

depline, cu amenajările celorlalte râuri ale României, între care Lotru mi-a 

fost școală a vieții? Ba, m-a și determinat să declar public, că i-am băut apa 

lui vie, adunată din sute de izvoare! Dar celorlalți folosește? Lucrarea fiind 

publică se adresează tuturor, nu doar specialiștilor din domeniu! Oamenilor, 

miilor de oameni, nu puțini pe marile șantiere hidrotehnice, supraviețuitori, 

ori în amintirea urmașilor, cartea le poate fi un aide memoire . Elevilor, 

studenților care trebuie să le slujească printr-o pregătire adecvată, cartea le 

poate fi un abecedar și un îndrumător, fericit organizat, de spiritul autorului 

cu știința pedagogiei exersată, în învățământul superior, vădit și în 

clarificările conceptuale din introducere!  Responsabiliilor administrativi și 

politici, din toate domeniile cheie ale Statului, le recomandăm studierea cu 

înțelegere și asumarea sentințelor autorilor, care sunt echidistante de culorile 

politice din peisajul actual și  nu slujesc vremelnicul adevăr al corectitudinii 

politice momentane (vezi fotografiile istorice cuTito-Ceaușescu, și 

delegațiile de partid și de stat, la marile tăieri de panglică, fără etichetele 

propagandelor ostile,  ale hulitei „epoci de aur”!). Sectoarele economiei 

naționale: energetică, agricultură, mediu, gospodărirea apelor etc., pot prelua 

enorm din lecția eroismului hidroenergeticii românești și pot prețui, cu altă 

înțelegere cele moștenite ca infrastructură durabilă, pentru alte strategii și 

planuri de acțiune, pentru prelungirea vieții lor. Da! Cartea aceasta, primită 

în dar de Statul Român, de la o inițiativă privată, prin doi oameni exemplari, 



trebuie folosită în cunoștință de cauză. Rog studiați-o cu atenție și 

valorificați cu înțelepciune concluziile ei! 

     Este o carte care se adaugă Istoriei României, prin adeverirea marelui 

efort de modernizare a țării în ultimul secol și jumătate... de hidroenergetică 

românească. Este o carte de învățătură de minte, privind un alt chip al 

eroismului creator încrustat durabil în peisajul țării. O carte care poate fi 

considerată un ghid asupra cunoașterii patrimoniului acumulat, în construcții 

durabile, încă în exploatare, dar și al unei experiențe tezaurizată în 

documentații și pusă la dispoziție. Este o carte-îndemn, la un serios examen 

de conștiință, mai ales când vorbim despre trecutul, căutând vinovățiile 

foștilor și mai mereu, ignorând  valorile adăugate. 

    Să mulțumim aici pentru Cartea, primită în dar de Hidroenergetica 

României, de la autorii ei și Asociației REST.ART, din Curtea de Argeș și să 

ne întrebăm de ce Statul Român, care își are ca... perlă a coroanei , numita 

Hidroelectrica, nu și-a asumat sarcina aceasta nobilă? Să constatăm 

dezinteresul unei anomii instituționale și lipsa de busolă a unei societăți în 

derivă și trăitoare în imediatul pompieristic? fără strategii pe temen scurt?, 

că despre viziuni și planuri durabile... nu poate fi vorba? Să nădăjduim că 

multe se vor îndrepta și deviza imnului național, fi-va îndemnul la trezie 

imediată, și ne vom reapuca de muncă, uitând aceea schimbare de macaz 

cu... fă-te că lucrezi! Da! Este nevoie de RESTART și cârmaci responsabili! 

De ziua voastră:„ La mulți ani!”, tuturor energeticienilor României. 

Mihai Sporiș/iulie 2022 

 

                                 Vâlcea și Uniunile de… creație  

 

     În România există asociații naționale ale creatorilor, în diferite sectoare 

ale culturii.  Constituția României stipulează dreptul la asociere , iar justiția  

confirmă autoritatea juridică a Asociaților constituitele, în baza statutelor. 

Aceste asociații, cu numele de UNIUNI, s-au organizat cu un centru național 

și cu o răspândire în teritoriu, prin  filiala lor județene. Parte din acestea au, 

prin lege, atributul utilității publice, altele sunt în … așteptare. Că există 

aceste structuri organizate este… de  bine! Să remarcăm dintr-un început 

câteva: Uniunea Artiștilor Plastici (UAP), Uniunea Ziariștilor Profesioniști 

din România (UZPR), Liga Scriitorilor din România – cu sediul central la 

Cluj-Napoca! (LSR), care își au Filială județeană și în Vâlcea. Dar să 

semnalăm aici și dorința neîmplinită a Vâlcii, de a avea și o filială a Uniunii 

Scriitorilor din România (USR). Faptul absenței acesteia a determinat pe 

mulții poeți și scriitori vâlceni să meargă la Filialele județene vecine: Sibiu, 

Argeș, Dolj, deși numărul lor, cumulat, întrunea pragul critic al înfințării. Să 



nu mai vorbim de… piedicile subiective  puse în calea unor „dosare beton”, 

în spusa celor care aveau și… alte așteptări (vezi Filiala Dolj, ca studiu de 

caz!), celor care doreau să adere la Uniune, îndrituiți de realizările lor. Așa 

explicăm apariția în peisajul local, să umple un gol, a Societății Culturale 

„Anton Pann”, prin 1999, reînnodând firul rupt al fostei asociații… doar 

„literare”- sub patronajul aceluiași Anton Pann!-, înfințată prin anii 80, prin 

decizie de partid (același care boteza USR-ul și… îngropa UZPR-ul!). 

Probleme au fost și cu noua identitate publică a artiștilor plastici, Uniune cea 

nouă (UAP-ul!), nerecunoscând în rându-I pe artiștii amatori (definind, 

cumva aleatoriu, profesionismul în artă și un soi de exclusivism, tocmai în 

dauna libertății creației!). Așa trebuie înțeleasă noua denumire a Societății: 

culturale, nu literare! „Anton Pann”. Faptul că în interiorul acesteia va fi 

funcționat la un moment dat „Cenaclul artelor și artiștilor” (cu evenimente 

dedicate, nu doar literaturii, ci și picturii, sculpturii, muzicii etc.) este atestat 

de arhiva cu buletinele editate și păstrate în www.culturaarsmundi.ro.  Cum 

a evoluat societatea culturală  și  și-a abandonat chiar revista, este altă… 

poveste. Să remarcăm însă, că la cotitura…Societății culturale… înapoi, 

majoritar, spre literatură, din ea s-a desprins, cu reviste cu tot, un curent al 

publicisticii culturale (revistele, arhivate și  ele, stau mărturie!), care poate fi 

regăsit într-o facțiune a Filialei UZPR Vâlcea, atunci când aceasta se 

remarcă în spațiul vâlcean.  

Să remarcăm aici dinamica societății, una într-o tranziție cu modificare 

rapidă a contextului global care ne conținea. Imediat după 1990 un aparent 

monolit s-a făcut bucăți! Toate domeniile și-au căutat un modus vivendi nou. 

Știrile cotidiene, nu puține, au cerut o media cotidiană abundentă. Au apărut 

ziare noi, canale radio și TV., locale. Cotidianul, cu știrile războirii politice 

din arena, care își săpa noile tranșeee, își construia noile cetăți, surclasa 

media culturală. Mai apoi, ca un hatâr, ziarele își vor permite suplimente 

culturale. Televiziunile locale își vor fi pus în programe, pe lângă 

folclorizarea excesivă-care da bine votanților!- emisiuni de cultură, cu 

oarece priză și un public avizat. Amintim între mai multe, ca exemplu, 

suplimentul cultural al „Monitorului de Vâlcea”, tocmai când „Jurnalul de 

Vâlcea” (săptămânal cu amprentă culturală!) ieșea din scenă. Atunci în 

Vâlcea funcționa și „Cafeneaua Monitorul”, cu sprijinul firmei Boromir, ca 

un colocviu cultural autentic (vezi arhiva  Monitorul de Vâlcea!). În apogeul 

lor televiziunile locale… duduiau și găzduiau emisiuni culturale remarcabile, 

cu personalități incontestabile, care ieșeau din tiparul angajamentelor 

partizane. Societatea s-a așezat într-o anume schemă existențială (proiecte 

de țară , le-ar numi politicienii): Uniunea Europeană, NATO,  altă definire a 

corectitudinii politice. Integrarea în noua  rețea a comunicării, a spațiului 

http://www.culturaarsmundi.ro/


global, a modificat semnificativ spectrul media. Presa scrisă, zilnică (ziarul 

tipărit și difuzat cu factorul poștal la poartă… o amintire!) si-a redus tirajele, 

apoi frecvența de apariție…,  fiind surclasată de on line-ul, just in time, al 

digitalului  din noul imperiu al comunicării. Televiziunile, în înmiirea 

canalelor, au anemiat, până la dispariție, puzderia canalelor locale (unele 

déjà vasale… celor centrale, regionale!). Presa culturală își va fi găsit 

salvarea în revistele care se vor fi adaptat și formatului electronic. Să 

observăm mulțimea lor în Vâlcea și sincronizarea  cu cerințele momentelor. 

Să exemplificăm cu revista on line : Cultura ars mundi. Platformele de 

socializare, înmulțirea celor cu acces la internet și în posesia dispozitivelor 

mobile,  au determinat alte comportamente. Timpul de reacție la efectele 

resimțite, este instantaneu, fără temporizarea necesară înțelegerii mesajului, 

în adâncimea lui! Între acțiune și reacțiune nu mai este loc de  reflecția 

necesară! 

Un cuvânt de… rău generează în rețeaua neuronală a societății, amplificat cu 

numărul celor ce accesează mesajul fără discernământ, scandalul public!  

Înainte de a semnala… cum s-a inițiat un scandal public, legat de o Uniune 

de creație cu filială vâlceană (UZPR), să mai semnalăm și procesul apariției 

locale a altor structuri inspirate de vreun model central. Să remarcăm că 

mediul local, cu oarece autonomie înainte de reîngrădirile centrului, tinde 

firesc către propria emancipare, intrând într-o firească competiție cu 

vecinătățile. Să ne amintim doar de eforturile Râmnicului nostru de-a 

deveni… oraș european și de mândria locală cu noile „cuceriri” în această 

ambiție. Primele ziare particulare ca apariție (chiar dacă numai prin 

schimbarea maczului, unele!), posturile de Radio, TV., într-o concurență 

benefică (să remarcăm ETALON-ul, care își făcuse la un moment dat și 

propria asociație literară, conducerea lui având un apetit special pentru 

literatură și teatru, și colaboratori cu chemare către cultură, remarcabili; 

VÂLCEA UNU cu oameni cu spiritul proactiv, permanent inovatori –

dinspre ei s-au pornit alte asociații și fundații!; Radio METRONOM care 

aducea în peisajul local, mai aproape, respirația radioului central. Că în 

Râmnic a apărut învățământul universitar privat, prin câteva filiale (Spiru 

Haret, Constantin Brâncoveanu) dar și extensii ale celui de stat dinspre 

Pitești, Craiova (să ne amintim că înainte de 1989 avusesem doar o secție de 

subingineri, a Brașovului, pentru domeniul tehnic al exploatării forestiere!). 

S-a reînfințat o filarmonică. Dintr-o preocupare pentru teatrul de amatori, 

preexistentă, au apărut în oraș două teatre remarcabile. Firesc și-au făcut 

apariția cu filiale locale și alte structuri naționale, precum „Cultul Eroilor” 

(foarte activă în Vâlcea, cu o maximă vizibilitate!), „Academia Olimpică” 



(pentru activarea ideii olimpismului în teritoriu- un fel de construcție cu 

multe camere, încă nefuncționale!) ș.a.m.d.  

Să remarcăm că între mulții întreprinzători, oameni de bine, cu vizibilitate 

publică ba chiar cu carismă și putere de seducție, s-au aflat binevoitorii: cu 

voințe remarcabile, cu putințele… poziției la ei, dar fără știința ducerii la 

capăt a celor începute. Lucrurile începute, care au ajuns ruine în peisaj, 

promisiuni neonorate cu anii, ne confirmă sentința. Oamenii, care s-au 

considerat buni la toate (narcisiști, ori cu stima de sine supralicitată!) au 

confundat formele cu fondul! Nu le putem reproșa decât faptul că, în 

pornirea lor lăudabilă, nu s-au oprit acolo unde mandatul priceperii îi 

califica. Nu criticăm, Doamne ferește!, persoana bine intenționată, dar 

remarcăm că a lipsit știința ducerii la capăt a celor începute. Numai printr-o 

excepție, cu totul fericită, poți fi bun la toate! Dăm aici, ca argument, un 

exemplu din alt domeniu, sperăm, edificator. Proiectantul are viziunea; 

executantul (constructorul) edifică forma; altul o mobilează (chiar 

înnobilează!); altcineva, după punerea în funcțiune, o administrează. 

Produsul acestui process de punere în operare (în funcțiune, în viața hărăzită 

de vizionar!), fiind destinat pieței publice, este acceptat sau nu, de… 

beneficiar. Este validat, nu de cei resposabilii, înseriați cu priceperile lor 

(fiecare răspunzător de propria secvență!), ci de beneficiarii direcți, care au 

trebuințele și încearcă să le satisfacă. Să generalizăm și noi cu concluzia de 

secol XVIII, a lui Montesquieu, că puterile acționează în mod separat, deși 

în folosul aceluiași STAT. 

        Revenind la scandalul public, iscat în legătură cu UZPR-ul local, să 

remarcăm că aici este atacată o persoană anume și nu rezultatul muncii ei! 

Din capul locului este o abatere de la etică. Imediat au apărut în on line 

supărări ale unor profesioniști (?!) ai mediei locale, pe o persoană:  

Președintele în exercițiu al Filialei/Vâlcea a UZPR.  Un om cu notorietate, 

nu doar în spațiul public vâlcean, recomandat de o activitate vizibilă în cei 

peste 80 de ani ai vieții sale: profesor (liceu și univeristatea –Spiru Haret), 

conducător (director de școală, președinte de club sportiv, societate 

culturală, filială… olimpică etc.!), arbitru de fotbal/divizia națională, 

redactor TV și în presa scrisă… În toate acestea fiind  cu o bună vizibilitate 

publică și o trecere, cu… influență pe la puterile zilei. A fost o muncă … 

remarcabilă!  Efectele acesteia, incontestabile, le pot evalua beneficiarii, iar 

cauzele, doar arbitrii cu expertiză, imparțiali și fără ranchiuni personale. 

Rolul acestui om în edificarea stucturii filialei locale a UZPR nu poate fi 

contestat! Filiala există (nu există încă cea a USR!, din lipsa unui om 

întreprinzător, dintre cei înregistrați prin vecini! Ne gândim aici chiar la un 

cârtitor o viață în slujba propagandei angajată partizan, ca un mercenariat 



bine plătit, aflat la originea acestui scandal. Unul cu recidive prin spațiul 

cultural, dacă ne amintim de un gest public reprobabil, amendat de noi cu 

atenționarea publică: „Feriți-vă de Pittbul!”(vezi arhiva… Monitorul de 

Vâlcea!). 

     Filiala UZPR Vâlcea există, cu toate problemele inerente începutului. 

Putem fi de accord cu critica obiectivă care ajută la găsirea normalității, dar 

nu putem să nu observăm ipocrizia celor ce interpretează tendențios legea, 

denaturând voit înțelesul cuvântului indemnizație (pe care chiar cârtitorul, 

membru al USR, o primește!). Observăm imediat alăturarea la această 

gălăgie a unor cățelandrii cărora trebuie să le crească colții… pentru 

viitoarele războiri politice, unde nu contează decât câinii răi, autorizați de 

numărul mușcăturilor și poate de turbarea provocată potrivnicilor. 

Să nădăjduim în maturizarea filialei UZPR, Vâlcea, prin profesionalizarea 

noilor veniți (ucenici, calfe…), perseverența consacraților și transferul 

experienței celor dedați creației demult, spre binele societății românești, care 

are nevoie de presa culturală, mai puțin dedată războirilor politice. 

Mihai Sporiș/28.iulie 2022 

 

 

Sens și contrasens-fără consens!-în înțelepciunile ziariștilor 

      Două chestiuni, absolut întâmplătoare în concomitența lor, s-au așezat pe 

talerele aceleași balanțe. La Călimănești-Căciulata, chiar la... Perla Oltului, în vara 

aceasta, s-a dat adunarea uzpr-iștilor locali ( ai...„elitei” filialei vâlcene, în spusa 

unui unui participant!) la o întâlnire cu câțiva reprezentanți ai conducerii UZPR-

ului central, și niște vecini de la filialele din apropiere (vezi Gorj, Olt!). Să spunem 

aici că UZPR este numele asociației naționale, cu filiale în țară, a Uniunii 

Ziariștilor Profesioniști din România, care are o istorie recuperată, centenară, și 

acreditarea utilității publice. Apoi că prin prevederi legale și Statutul propriu, o 

parte dintre membrii săi (cei pensionari!) pot beneficia – întrunind niște condiții 

prealabile, de-o indemnizație  adăugată la pensia lor. Tot la Călimănești, cu vreo 

lună înainte, în organizarea Mirajului Oltului (revista) și a Bibliotecii „A E 

Baconschi” sărbătorisem lansarea unei reviste și a mai multor cărți, ai căror autori, 

octogenari,  le dăruiau din eforturile lor spațiului public. La întâlnirea cu cărțile și 

sărbătorirea autorilor lor fusesem invitat și chiar primisem în mod anticipat cărțile. 

Cum să nu le citesc și să nu merg personal să le urez octogenarilor... la mulți ani?! 

Cum să nu le împărtășesc impresiile despre cărțile dăruite? Evenimentul acesta  a 

fost unul al bucuriei, cu lume multă, trăind consensul și armonia, de-a împreună cu 

autoritățile orașului, venite să onoreze faptul cultural, unul autentic. Cu această 

ocazie – eram la începutul lui iunie 2022!- am primit cartea „Sens și contrasens în 

înțelepciunile pentru ziariști”, a sărbătoritului Al. Florin Țene, apărută la Editura 



Napoca Star, 2019. Ce ocazie și dar potrivit, se va fi dovedit imediat, la doar o 

lună! Atunci  când evenimentul de la Perla Oltului va fi iscat controverse media și 

... descifrarea lor îmi va fi fost ușurată de cartea aceasta. Chiar titlul ales acestei 

relatări se vrea un fel de parafrazare a celui ales de scriitorul clujean, cu origini 

drăgășenene. 

       Nu am avut bai cu clujenii veniți, în numele Ligii Scriitorilor din România (Cu 

sediul la Cluj-Napoca , cu filiale în țară și străinătate, încă fără utilitate publică, 

precum se bucură asociația surată, dar transrevoluționară și venind de peste 

cumpăna cu realismul ei, adică Uniunea Scriitorilor din România!), ci cu cei veniți 

de la București, priviți cu ochii încruntării, chiar de unii usr-iști locali, deși 

reprezentau UZPR-ul, în temeiul aceleiași legi care favoriza utilitatea publică, 

simultan și USR-ului, UAP-ului etc. Apoi cu nenumărații frustrați locali, care s-au 

transformat –fără licențele necesare!- în judecători în baza unor legi și reglementări 

necitite, ori poate doar nepricepute! 

    Despre întrunirea de la Perla Oltului a uzpr-iștilor reprezentativi, la care nu am 

ajuns dintr-o anume imposibilitate, deși primisem în ultimul moment invitația (de 

la Nelu Barbu!) și despre intenția organizării, știam din vreme. Am aflat telefonic 

de la cei ce au fost, și din media on line, despre cele de la fața locului, precum și de 

reacțiile post-eveniment.  Am obsevat sensul intenționat, reacția contrasensului și 

parțial îmi declar consensul cu observațiile organizatorilor, dar și ale celor în 

aparentă opoziție. Dar nu pot fi de acord cu nonsensul unora, care se dezic de 

deontologia minimă necesară, prin jigniri, atacuri la persoană. Problemele în 

discuție au fost multe, de aici și creditarea unor probleme contestate. Cum să fiu de 

acord cu prea mulții veniți, ca o avalanșă înspre asociațiile care pot da ceva, și să 

nu ai filtre și criterii de selecție, calitative? Fenomenul nu este ceva nou în 

societatea românească care își refuză maturizarea după atâtea alte invazii barbare: 

revoluționari fără revoluție, diplome fără acoperire, doctorate fără cercetare, 

politicieni fără habar, pandemie scriitoricească, jurnalism fără chemare, generali 

făcuți la apelul de seară și câte alte barbarii! Nu aveam cum să fiu împotriva 

întrunirii de-a împreună cu cei de la centru, când tocmai, cu un an în urmă, 

sugeram într-o scrisoare regretatului președinte, Doru Dinu Glăvan, lucrul acesta, 

invocând și necesitatea unei anumite ordini de zi a reuniunii! (Scrisoarea este un 

document public, fiind cuprinsă în Buletin-2021 al Cercului de la Râmnic: 

România Grădina Maicii Domnului/ vezi pdf. din arhiva www. culturaars mundi.ro  

a INTOL PRESS!). Apoi chiar atrăgeam atenția că prin creșterea intempestivă, fără 

un anume filtru, a numărului membrilor filialei, ideea împăcării facțiunilor deja 

existente își pierde... soluția! Invocam o situație similară întâmplată la Societatea 

Culturală „Anton Pann” când s-a măsluit „democratic” -  prin veniții clandestini... 

din bezna care nu cercetează!-, calitatea votului alegerii unei deturnări, spre altceva 

mai siropos, mai diluat! Iată-mă, în legătură cu acest eveniment simultan cu :Da! - 



pentru întrunirea aceasta, amânată cândva de Covid și cu Nu!- față de modificarea 

Statutului vechi, care permite invazia atâtor noi membrii, fără o selecție pe bază de 

criterii ferme, în care faptele trecute să recomande persoana! Personal dusesem o 

luptă dură cu UZPR-ul. Dosarul cerut (evident... cu șină și cu toate piesele 

componente!) a stat la Comisie vreo 6 luni, și l-am deblocat printr-o luptă continuă, 

pentru a obține... Adeverința, necesară Casei de Pensii / care să îmi ateste cei peste 

30 de ani de prezență, fără vreun avantaj material, în media (audio, video, scrisă și 

on line!).  În spațiul cultural  editasem, pe buzunarul propriu, vreo 30 de cărți, între 

care multe cu reportajele și cronicile apărute în multele reviste și ziare la care 

colaborasem! Nu cu succes finalizasem lupta pentru accederea în Uniunea 

Scriitorilor, pentru că Filiala Craiova, nu va fi dat, în peste 15 ani, macar răspunsul 

legal la un dosar beton (așa s-au pronunțat când l-am depus!) recomandat de vreo 

cinci membrii cu greutate ai Uniunii! Dintr-o anume... scârbă pentru cei ce așteptau 

temenele și ungerea... cererii, nu am acceptat compromisuri și mi-am spus că într-o 

astfel de asociere s-ar putea să fie mulți precum  oltenii noștrii: foarte amabili și 

răbdători, îndelung cugetători. Acum cu UZPR-ul, eram prea implicați cu INTOL 

PRESS –ul nostru și trebuia să răzbim în intențiile noastre și prin susținerea legală, 

conferită unei asocieri care avea nevoie de reformare interioară, de aici și lupta 

angajată!  

      Acum, din auzitele și văzutele despre evenimentul care chiar scandalizase și 

inflamase anumite spirite, voiam să îmi exprim o atitudine și să ajut la descâlcirea 

unor înțelesuri. Dar cum să o fac, fără a pune și mai mult gaz pe foc, când o criză 

energetică și o pârjoală prin Răsărit, își fac de cap cu resursele noastre? Noroc cu 

cartea amintită mai sus, care fiind apărută în 2019, avea o distanță anume de 

evenimente și putea fi luată ca referință întru  o obiectivare a pornirilor noastre, 

care oricum sunt pro domo, fiind uzpr-iști cu... indemnizații, adăugate unor pensii 

de speriat... Apusul! 

    În cartea lui Florin Țene, scriitor (exclus din USR/dar președinte al Ligii 

Scriitorilor din România!) și publicist cu calitatea de membru UZPR, găsim 

povestea vieții sale, dar și 39 de decaloguri (adică 390 de învățături de însușit 

pentru o anume deontologie a profesiei de ziarist/ vezi încă o dată titlul!) , ne 

propunem să  comentăm  câteva, la finalul acestei poziționări, adică să le folosim 

în cântărirea poziților exprimate public. Mulți participanți, dar și neparticipanți  s-

au băgat ca musca-n lapte, ori au bâzâit doar, survolând smântâna  și cașcavalul 

într-o adulmecare a aterizării! Am aflat că printre mulții chemați (unii convocați cu 

multă insistență!) au fost cei veniți cu chipurile lor demult în atenția publică. Unele 

cu nelipsită prezență pe la TV-urile locale, când acestea își făceau chiar concurență 

în audiența cu ratinguri și popularitate. Dar ce ne facem cu virusurile pandemiei 

video, cu răspândirea în atâtea canale Tv. și prin dispozitive mobile sofisticate? Cei 

din presa scrisă, redusă ca tiraje și apariție, dedată spre publicitatea, ca un SOS al 



supraviețuirii, erau și ei aici, cu aura unor monștrii sacrii. De ce s-ar mai numi 

ziariști, când sunt rare cotidienele cu apariție zilnică? Apoi cele scrise și tipărite, cu 

difuzare costisitoare, cine le mai citește?, când toți copiii lumii sunt într-un dresaj 

cu smartphoanele la îndemână? Da! Scrisul pe ziarul tipărit și difuzat dimineața 

este pe contrasens! Știrile se culeg și se transmit acum în on line, în timp real. 

Amețitor  este  acest nou sens modern al societății informatizate! Invocarea 

publică, a monștilor sacrii, ca a unor clasici în viață, să nu fie anacronică? Corifeii 

de ieri, partizanii realismului ... abolit, al politicii corecte de ieri, azi denunțată, 

odată cu schimbarea cardinală, de la răsărit la apus, pot oare recita credibil, noile 

versete, ale noilor imnuri? Cum să accepți  noile sentințe, judecățile de valoare, 

dinspre vreun clasic, năpârlit și dedat expert politichiei, când va fi exersat  cândva 

manipularea propagandistică și acum trăiește prin soldele unor partizanate politice 

(sigur la cel care dă mai mult!)? La vremuri noi? Tot noi!, par a spune cei care s-au 

recolorat și s-au pus în slujba vânătorilor de putere, cu orice preț! Cum să revendici 

profesia onorabilă, uneori din cartea de muncă, când noul sens al istoriei te arată (și 

arhivele demonstrează cu scriptura veche, în păstrare!) complice  la răul 

promovat?, iar acum fără spovedania necesară, să-ți exersezi abilitățile dobândite 

în contrasens?, și în principal pentru plătitorul interesat, nu pentru o societate în 

vădită suferință! 

     Informația în timp real, a întâmplării incandescente, de-o utilitate îndoielnică 

majorității, uneori inducând stări nedorite în public, își face efectul imediat după ce 

receptorul  a preluat-o și o trăiește cu propriul referențial. Repede este preluată, 

instantaneu acționează! Informația specializată, prelucrată (iată actul de creație!) 

rezistă mai mult în peisaj. Presa culturală , care presupune mai mult decât faptul 

culegerii și consumul proaspăt, solicită suplimentar intervenția creatoare. Nu o 

poate face orice ucenic școlit de umplutură, și mai nou fără alfabetizarea modernă 

(cultură generală, informatică, limbi străine!). Mixul acesta, ca un motor de 

inferențiere, presupune activitatea în echipe... redacții, asociații, în care să existe 

comunicare internă și o viziune clară asupra domeniului slujit și cercetat, cu 

expertize licențiate (domenii de licențiere, experiențe trăite și fapte care te 

recomandă!). O asociație de cuprindere națională, cu un Statut clar, își poate face 

misiunea pe care și-a propus-o, cu resursele umane potrivite, nu ca o invazie 

întâmplătoare, provocată de chilipiruri comode, ci printr-un efort de înnobilare 

internă prin criterii de selecție adecvate. Credem că multe lucruri se pot clarifica la 

adunările din teritoriu, cât și în ocazionalele adunări generale de bilanț,  privind 

bunul mers al ansamblului, în raport cu obiectivele măsurabile... ale misiunii 

publice. Sensul cel nou al înnoirii asociației trebuie să-și procure tinerii mai dedați 

alfabetizării moderne, cu informatica și limbile străine, care alături de experiența 

adultă și vârsta deja pensionată (cu o capitalizare de fapte, evenimente, imensă și 

care trebuie predată în ștafetă!) pot forma echipa chemată să înnoiască necesar o 



asociație, care după o sută de ani trebuie să-și reactualizeze mijloacele de acțiune, 

să-și redefinească misiunea! 

În sensul creativității, unei asociații de interes public, trebuie acționat permanent, 

de către Statul beneficiar. Adică în contrasensul vrajbei, al intereselor de nișă, cu 

șmecheri și mercenari aserviți unor interese marginale, de grup, fie el chiar colorat 

politic! Nu trebuie confundate cele albe cu cele negre, iar acolo unde griul – ca o 

tulburare voită!- se arată, trebuie decantate stările. Sunt multe griuri în societatea 

românească care își întârzie, cu picioarele...  puse împotrivă, limpezirile. Să ne 

amintim de mulțimea revoluționarilor... fără revoluție, ba chiar de întârzierea 

istorică a clarificării evenimentelor, din 1989 și 1990 (luăm și... mineriada la 

pachet); a griului trans-revoluționar al Uniunii Scriitorilor, ivită demult, dintr-o 

decizie politică pentru arta cu tendință; despre asociația artisticilor plastici ( 

UAP!), între care nu sunt primiți cei etichetați drept amatori, chiar dacă cu aura 

harului deasupra!; și câte alte griuri, într-o societate tulbure, parcă fără voința și 

vlaga necesară clarificărilor. Nu cumva Gică... contra, plășcar de meserie, are 

nevoie de apa tulbure și braconajul în folos propriu?  

     Dar să vedem griul local, al filialei noastre UZPR! Îl semnalam fostului 

președinte Doru Dinu Glăvan, în epistola amintită și îl constat acum ușor 

amplificat, de întârzierea clarificărilor amânate .  Observasem două facțiuni care 

trebuiau conciliate. Una cu claxonul imediatului și în vânarea notorietății cu orice 

preț, dar cu multe acțiuni eșuate; cealaltă, legitimată de fapte și lucruri ușor de 

văzut, tezaurizate și accesabile imediat, din arhivele la dispoziție permanent la 

îndemâna oricui. Punerea lor în consens se putea face numai prin intervenția 

centrului, repede, înainte ca una dintre ele să-și creeze o masă pseudo-democratică, 

care să impună votul, dacă s-ar fi apelat la această soluție de împăcare. Invazia 

noilor intrați, constatată și de adunarea în discuție, confirmă temerea noastră din 

urmă cu un an! Apoi veniții abrupt, peste noapte, cu promovarea la excepție – fără 

vechime, operă!- doar că sunt persoane publice, cu notorietate, într-o discriminare 

pozitivă, să nu abuzeze cumva spiritul civic și propriile reglementări? La nivel 

național aflăm că asociația noastră are câteva mii de membrii, mulți venind după 

modificarea Statutului, pentru accederea la indemnizația legală. Doar că 

indemnizația nu ajunge la toți, dacă nu se trece de Comisia de evaluare a dosarelor. 

Cum să deosebească neobosita Comisie dintre toate muștele care bâzâie... 

profesionist zgomotul de fond,  albinele stupului cu fagurii de incontestabilă 

utilitate? Dar știim că fără trântori, nicio matcă nu va putea ține în viață marea 

familie, în permanentă primenire! Aplicarea condiționată a prevederii legale a 

generat firesc opinia multor frustrări. Capra vecinului, nu conta cât de pipernicită 

era, devenise țintă a oprobriului și a măscărilor publice, cu adrese precise  pentru 

atacurile la persoană, cu readucerea în atenția publică a atâtor grozăvii, și... făcând 

marele zgomot (al fostelor detenții, dosare, derapaje publice – culese din gura 



lumii!) , pentru mai nimicul unor indemnizații legale, pentru majoritatea 

creatorilor, acum pensionari, dar care dăruiseră de la ei mult pentru societatea care 

a considerat că i se cuvine, ignorând spusa latinului cu... do ut des! (Acel dă! Ca să 

ți se dea!). 

 

     Să observăm sensul bun al legii care încurajează actul creator, în folosul 

societății și sprijină toate asociațiile, recunoscându-le utilitatea publică . 

Problemele funcționale ale asociațiilor, reglementate de Statutul lor, trebuie 

permanent știute și aplicate și orice reacție venită din spațiu public trebuie, 

evaluată  operativ și folosită pentru reglajele necesare. Să primim, cu mulțumiri, 

observația publică,  cu discerământul necesar și să deosebim albul de negru. Să 

putem evita contrasensul pe care ne putem situa, fără a fi dorit-o. Să fim însă foarte 

atenți la reacțiile distructive, care nu vor să observe legea în literă și spirit, și care 

sunt reacții emoționale, cu intenționalitate, din supralicitarea unui orgoliu, vreunui 

fals piedestal al notorietății! Să nu fim de acord cu atacurile la persoane și 

etichetările incalificabile ale unor cocoțați vremelnici la tribune, în slujba unor 

partizanate, parti prisuri, ale dezbinării, manipulării, demolării cu orice preț a 

potrivnicilor! , pentru că acestea nu servesc interesului public, ci uzurpă posibilul 

compromis al unității necesare. 

    Recomandăm aici citirea cărții lui Alexandru Florin Țene prin care multe se pot 

clarifica privind menirea unor comunicatori media, inclusiv pe platformele 

rețelelor informatice , pentru sensul care construiește cele bune și necesare. Multe 

vi se arată ca porunci ale deontologiei: să nu urmați contrasensul care distruge 

chiar omul, cu numele lui sfințit și doar sub judecata supremă a Lui Dumnezeu. 

Întânlirile oamenilor de bună credință, discuțiile, dezbaterile lor sincere sunt utile 

tuturor. Datul cu presupusul al celor neavizați, în necunoștință de cauză – care se 

introduc în chestiune, vânând un scop anume, obscur celorlalți!- este chiar 

contrasensul tribunei care nu ține cu jocul și regulile lui, când huiduie actorii din 

arenă. Știm aici că rezultatul îl consfințește arbitrul... de la centru, care aplică 

regulamenntul și îl afișează pe tabela de marcaj, în ciuda celor mulți și oponenți 

din tribună.  În această treime cu : Sens, contrasens și nonsens, credem că este 

nevoie de semnele de circulație plasate în teritoriu, respectarea regulilor , 

cunoașterea punctului de plecare și mai ales a drumului către ținta dorită.  

Vom lua din câteva decaloguri (dăm numărul decalogului și al „poruncii” alese!) 

câteva mostre și vom concluziona, în legătură cu poziționarea noastră! 

Decalogul 1/ 2-... jurnaliștii trebuie să-și înlăture vălul necunoașterii atunci 

când vor să perceapă adevărul cu orice preț... Adică să ne informăm în 

prealabil! 



                   /3-...la jurnaliști verificarea din trei surse este obligatorie... 

Adică și când am aflat ceva trebuie să verificăm din trei surse, care nu 

s-au vorbit între ele! (trei puncte necoliniare susțin un plan!) 

Decalogul 2/6- Cunoașterea în perspectivă sugerează că ne putem apropia 

de adevăr prin colaborare, comunicare și schimb reciproc de idei și de 

perspective... Hai să ne întâlnim și să ne confruntăm ideile  să colaborăm 

, să ne completăm! 

                   /10 –... „Scopul scuză mijloacele atâta timp cât el însuși este 

justificat”... Pentru utilitatea publică... jurnalismul este un scop nobil! 

Decalogul 3/1-... diferența dintre scopuri și mijloace (...) pe baza 

consecințelor (bune sau rele! S.n) dă temei deontologiei ... reciproca spune 

aici că o consecință se poate anticipa analizănd mijloacele (morale și/sau 

perverse) în atingerea scopului!/ binele și răul puse pe balanță (există și 

rău necesar!) pentru atingerea scopului. De aici utilitatea își poate formula 

legitatea sensului! Vezi și ideea pagubelor colaterale, a corectitudinii 

politice, a sacrificiului asumat etc. 

Decalogul 4/5-...Eroii noștri sunt  criminalii oponenților  noștri, și invers... 

Adică la schimbarea macazului politic, noua corectitudine, face din 

contrasens... noul sens! 

Decalogul 5/9-...cealaltă cale de a trece de la premise la concluzii este 

inducția... Câți au însă în dotare motorul de inferență necesar? Când au 

devenit jurnaliști... fără școală, talent, exercițiu, ori scriu la comandă, prin 

alte voințe adevăruri fabricate? Este și calea, pas cu pas, în care relatezi 

tot procesul ca într-un film de lung metraj! 

Decalogul 6/1- Scrisul lor și al meu să fie seva morală a omeniei și 

adevărului. Să respecte mai presus de toate sensul cuvântului. Spune undeva 

filosoful Noica, că limba știe mai multe despre noi decât noi despre ea! de 

aici credem porunca despre sensul cuvântului ! 

Decalogul 7/6-După talentul de scriitor ziaristul trebuie să se încadreze în 

moralitatea societății în care trăiește. Orice abatere de la aceasta anulează 

talentul.  Scritorul dedat publicisticii trebuie să servească realitatea, iar nu 

ficțiunii, proprie altei chemări, altei plăsmuiri în câmpul creației 

scriitoricești. 

Decalogul 8/ 10-concluzia este că există dovezi care falsifică ipotezele. Mă 

gândesc la redefinirea evenimentului din 1989, în urma unui proces 

istoric, care ar pune în dificultate Constituția țării, care îl ia ca ca definiție 

valabilă: revoluție! 

Decalogul 9/1- Ideea de mulțime este fundamentală (nu doar în matematică! 

s.n)... În societate mulțimile sunt grupuri de oameni adunați pentru o idee.../Să 

vedem grupul ca o asociere, cu lege de funcționare (Statut) ,cu un contur 



anume (național și dincolo...) cu o anume definire (matematic domeniu de 

definiție) iar aici ideea, fiind misiunea asumată! 

Decalogul 10/8- Actualitatea creatoare a jurnaliștilor și scriitorilor ne este o 

(...) bunăstare, care de fapt nu prea există... la această categorie de truditori în  

CUVÂNT... De ce să contestăm atunci ideea de INDEMNIZAȚIE și să nu 

milităm pentru acordarea ei , în mod corect, tuturor celor îndrituiți, fără 

șicanări gratuite?, având în vedere tocmai subaprecierea acestei munci de-

o colosală importanță socială! 

Decalog 11/1-...cele trei defecte (...) de care trebuie să se ferească jurnaliștii: 

minciuna, mândria,  manipularea în slujba managerului. Am conota cuvântul 

manager, cu cenzura autorității (de toate felurile, în raport cu interesele!), 

care subminează libertatea de creație, voința și deturnează sensuri către 

hățișuri prin ciudate labirinturi! 

Decalog 12/7- Schimbarea mentalității determină schimbarea relațiilor socio-

economice și politice nefaste. Iată expresia unei necesități în societatea 

românească, care poate fi un obiectiv slujit și de UZPR! 

Decalog 13/2- ideea de bază în stilul jurnalistic este simplitatea, precizia  și 

sinceritatea. Simplu spus, nespus de greu să la atingi! 

........... 

Decalogul 15/3- Eroarea intenționalității are ca origine ... critica literară. Să 

obsevăm că diversitatea punctelor de vedere, a planurilor observate, 

culoare ochilor, apartenența la domenii diferite observă diferit aceeași 

realitate. Literatul dedat criticii poate vedea gramatica, morfologia și câte 

alte subdomenii de interes rezervat. Depinde  când a citit, de ce a făcut-o? 

Dacă întâmpină sentimental, sau are vreo poliță de plătit! Absolutul nu 

există...! Și totul este relativ...  

.............. 

Merită să citiți cartea lui Al. Florin Țene, să stați de vorbă cu Decalogurile...  

Cu toate! Aveți în vedere ce ne sfătuiește prin decalogul 17: Mințile luminate 

discută idei, mințile mediocre discută evenimente, iar mințile mici discută 

oamenii! Așa că în încheiere mă dezic de bârfa și atacurile la persoană care m-

au îndârjit, dându-mi imboldul atitudinii. Închei vorba despre evenimentele de 

la Călimănești, pe care le-am pus în balanță. Vreau să mă consider mai 

luminat, după citirea cărților primite și mai ales după studiul atâtor idei, nu 

doar spre reflecție, dar să le pot folosi și la balanța invocată! 

Mihai Sporiș/13 iulie 2022 

 

 

 

 



                                „Picături de rouă”… 

 

… așa și-a numit volumul de versuri: Comandor, Profesor, Inginer Gheorghe 

Gavrilă, profitând de răgazul pensionarului care știe să se „odihnească” activ și 

mai ales să se bucure de dobânda unei vieți și să dea mulțumire Cerului pentru 

ea. Cartea, frumos ilustrată cu ajutorul profesorului Nicu Nicolaescu, apare la 

prestigioasa editură ieșeană: ROTIPO, în 2022. Autorul își încercase condeiul la 

mai multe lucrări în proză – preponderent monografii!- prin anii 2012-2018, pe 

la editurile constănțene, apoi, aplecat asupra… scripturii va fi editat, tot la 

ROTIPO, Iași 2020, cartea : „Cuvinte de duh cu origini biblice”. (p.98 a cărții  

ne lămurește !) 

    Invitat fiind la lectură, și chiar binecuvântat, după salutul dedicației pe 

cartea dăruită, confirmăm aici, nu doar bine… cuvântarea autorului, dar și 

întreita culoare a picăturilor, inclusiv pentru înflorarea ochilor, dând paginile ca 

niște ilustrate vorbitoare și altfel (vezi… benzile desenate în care imaginile 

comentate scurtează distanța înțelesului, la timpul vârstelor formării 

deprinderilor!). În dedicațiile, pentru îmbobocita nepoată Monica, picăturile 

sunt ale dimineții…,  rouă autentică. Apoi cele ale amiezii, cu soarele privind 

zborul așezat în cuibul împerecherii (cum ilustrează coperta I și p.62 (v. 

„Frumusețe”-dedicație, pe 21 Mai, soției Elena/v.„Primăvara cu surprize”( 

p.70-71)  când e ploaie/…se-ntrec cuiburi construind), ne vorbesc de 

androginul, ca o îmbrățișare de neuitat în lacrima fericită a aducerii aminte. 

Odată cu înserarea mulțumim Cerului pentru ceea ce ne-a dăruit nouă. Pot fi 

atunci iviri de lacrimi podidite de amintirea celor rodite déjà și uneori plecate în 

substraturi fizice și informale. Cum să nu te bucuri de debutul poetic al 

cumnatului Aurel Frunțeanu? Cum să nu verși o lacrimă la căpătâiul mamei și 

să nu-I topești o lumânare- lacrimi din ceară de albine, dedate zborului prin 

florile primăverilor noastre? (v. „Unde ești iubită mamă…”/ …Pun și eu o 

lumânare/și o candelă cu mir.) Da, credem că picăturile de rouă, versuri 

primate în dar, au în ele sugestia unei iubiri mărturisite în cercuri concentrice… 

pornind dinspre inima-I largă, spre orizonturile,  din ce în ce mai cuprinzătoare. 

Să constatăm că pornirea… pe Cale este cer©ul, ferecat ca un pântec (vezi 

sugestia oului de lumină cu  prezența…, întru, a dualității, ca o picătură a 

zorilor neîncepute!), apoi amiaza, este o vârstă cu două inimi, exterior 

nedespărțite (grafica însoțește întotdeauna versurile!). Fructul, cu inimă proprie, 

își  are propria monogramă! Finalul, ca o firească înnoptare, poate fi chiar chitul 

de humă care înghite, roditor, toate veștejirile, dar și toate înălțările în lumea 

veșniciei duhurilor, ca stoluri de măiastre tăinuite în toate artele lăsate… noilor 

ploi fertilizatoare, ori picăturilor de rouă… Orizontul, cuprinzător de 

anotimpuri, colorează pastelat versurile. Aici, o „Toamna” mi-a dat vibrația 



uliței lui Coșbuc (vezi p.30), chiar la vremea echinocțiului, dar și „8 februarie 

2016”! Apoi, potrivirea sărbătorilor onomastice, sau ale ivirii în grădina vieții, 

au desenat în verde crud și sonorizat în triluri, primăvara. „Și-n această 

simfonie/ De sunete și de culori,/De eternă armonie/ Nu poți să nu te-nfiori.”( 

p.59) Frumoasă asocierea versurilor dedicate Crăciunului, cu grafica unei stele 

căutată de privirile celor trei magi! 

     Viața de dincoace are contururi de flori cu corolele deschise. Scriptura, în 

slujba vieții de apoi, își marchează grafica cu simbolul peștelui. Când El, 

conturul închis devine chit și înghite vremelnic proorocul vechi, conturul acesta 

conține nemurirea numelui: IONA! Remarcăm, încă o dată, iscusita încifrare a 

tâlcurilor, folosind grafica. 

      Gheorghe Gavrilă, profesor dedat formării generației care înflorește, 

povestește în versuri, meditează la cele trăite, dă sentințe să rămână sfaturi. 

Epicul său este clar exprimat: vezi „A fost odată…” (p.20-21), unde spune 

„Viața e-o poveste amplă cu-ntâmplări și situații…” de aici și îndemnul din 

„Meditație” ( p.6): „Tu, care citești povestea, de ești tânăr, ia aminte/La povețe 

și la sfaturi, pline de învățăminte!” . Pentru izvorul inspirator al moralei sale 

creștine ne lămurește   în „Calea, Adevărul, Viața” (p.29) unde spune: „Dar 

dacă pleci cu credință și stăruiești în Scripturi/Afli repede și drumul și cât 

trebuie să-nduri”, ori în „Întărită fiind de ziceri ce-n toată Scriptura-

abundă,/Dar citite cu credință și dorința de-a-nvăța,/Afli că I(I)sus e Calea, 

Adevărul și Viața. Apoi grija dascălului, cu aplecare specială pentru ai săi, ne 

este clar exprimată , moralizator: „Noi, care citim povestea, înțelegem cât se 

poate/Că doar munca și credința sunt izvorul pentru toate.” Concluzia 

demersului scriitoricesc fiind indusă în „Comoara plugarului”, p.9-10 (ilustrată 

printr-un mottou din evanghelistul Ioan 21:9,10,12) „… având roade bogate ca 

să le-ajungă la toți,/Sunt și-o pildă minunată, pentru fii, pentru nepoți.”  

     M-au provocat, în mod special considerațiile scriitorului, privind tâlcurile 

scripturii pentru că mai demult, prin 1998, publicasem la editura ALMAROM, 

din Râmnic, cartea „Provocarea Tâlcului” și apoi mai susținusem, la TV. 

VÂLCEA UNU, împreună cu prietenul Alexandru Cosmescu, un ciclu de 

emisiuni (Conotații Spirituale!) în care lansasem niște mesaje, ca niște 

tălmăciri raționale ale scripturii. Am pus în balanță concluziile mai vechi, cu 

noile sentințe lansate de cartea în discuție. Inginerul din sine, om al faptei- ca 

un ipostas al demiurgului platonian!- pledează pentru devenirea omenească 

prin școlire, doar atunci când se referă la lumea Vieții, pe Cale, unde timpul 

este ireversibil: „Precum trec clipele, trec anii/Se duc, nu știm, spre 

infinit,/Căci timpul e ireversibil/Și-așa va fi pân-la sfârșit.” Pentru lumea de 

dincolo, a veșniciei, una a împăcării cu absolutul ne atenționează: ,N-ai nevoie 

nici de studii, nici să fii prea strălucit”. Credem aici că se cade într-o 



interpretare folosită într-un automatism al obișnuinței, fără descifrarea ei 

corectă, ca o rupere dintr-un context a expresiei:„Ferice de cei săraci cu Duhul 

că a lor este împărăția cerului!”  Putem fi de accord dacă sărăcia este de Duh 

rău. Nu putem fi în nota vremurilor care contrapuneau știința religiei, 

considerându-le concurente aceluiași adevăr! Raționali fiind, trăind 

acumulările umanității, să constatăm că domeniile lor de definiție se 

învecinează, iar în ceea ce privește pragul, dintre tărâmurile lor (formal-

informal/material-spiritual, real-virtual etc.!) o anume legitate le face 

complementare, altfel nu am vorbi de-o trăire dincolo a ceea ce a fost dincoace, 

aici să observăm rememorările, recursurile… și toate acțiunile retro…, 

introduse în vocabular de operatorul…„re-…” (vezi aici o întreagă familie de 

cuvinte în care… privirea înapoi… re-vine, în trecut, uneori repară, prin efectul 

reglajului, propriu tuturor sistemelor vii, cu feed back!)  Am făcut această 

teoretizare pentru a observa… ciclicitatea viețuirii, cu permanente întoarceri în 

timpul rotirii permanente, pe alte inele-ani, adăugate și constatate. 

Pledăm pentru cunoașterea scripturii, ca o catehizare firească, dar atragem 

atenția că infinit mai importantă este deslușirea înțelesurilor ascunse (altfel s-ar 

opera cu taine?… accesibile inițiaților?, și cu minuni?, acolo unde accesul la 

știința care le-a descifrat legitatea este ocultat?).  În cartea noastră… recitirea 

Bibliei, cu aplecare specială, este un îndemn în același timp și chiar o 

provocare pentru a-I surprinde înțelesul dat. Sunt multe recitirile versificate în 

literature noastră ( vezi doar Vasile Militaru, de ex.!) , unele finalizate cu 

sentințe. Planurile: – numite de noi mai sus, în spiritul matematicii, domenii de 

definiție!- ale realității pipăibile și ale credinței - ca  visarea a ceea ce va fi!-,  

sunt aduse în intersecția Cerului cu Pământul, prin întruparea lui Iisus, prin 

Moarte/Înviere. Între planuri avem… „marea trecere” (inspirat numită de un 

mare poet-filosof!). Așa trebuie observat încă ucenicul Toma, care pipăie să se 

încredințeze, apoi după pe crediciosul Apostol (abia după Rusaliile, care îl 

investesc cu Duhul… apostolatului și al credinței… fără cercetare!). Remarcăm 

ispirația titlului: „Toma (ne)/credinciosul” p.84-85  și chiar identificarea  

numitelor…„ domenii de definiție” în titlul : „Îndoiala și credința”. Cum să nu 

cercetezi dacă nu ești lămurit?! De ce să o mai faci, dacă cel cu expertiză, 

inițiat special, o face înmiit mai bine, decât tine, profanul? În același mod 

vedem explicația sentinței, dată de autor, atitudinii ucenicilor: „Puși la testul 

Învierii, au rămas toți corigenți!”  Ucenici fiind, puși în fața unui lucru 

nemaiîntâmplat, era puțin probabil, fără diploma de absolvire luată (abia de 

Rusalii vor da marele examen!), să se încredințeze! Petru se lepădase chiar de 

trei ori, și va fi, totuși, fundamentul noii structuri ce se va institui. Apoi să mai 

atragem atenția asupra unei formulări care în mod obișnuit deturnează sensul 

unui cuvânt: „Domnu-o dă cu bucurie, celor ce se tem de El!”, cu referire la 



clipa fericită! Temerea de Dumnezeu, nu ca pe o spaima  din întunericul 

omenirii , când suveranul avea (ne)dreptul de moarte asupra supușilor (ca fiind 

trimisul Lui Dumnezeu/ vezi și epistola pauliană!), ci ca ascultare smerită, față 

de o iubire supremă! Deturnarea politico-religioasă, a binomului regnum-

sacerdotiu, a slujit abuziv doar puterea din lumea reală de dincoace și nu are 

de-a face cu Adevărul Lui Dumnezeu!  În legătură cu proorocul din vechime 

Iona, erou veterotestamentar,  nu suntem pe aceeași lungime de undă, privind 

sentința autorului (vezi „Iona” p.37-39) : „Iona n-a înțeles mesajul pentru care-

a fost trimis./Și-a rămas în cartea sfântă ca un prooroc … compromis!” În 

spiritul vremii de-atunci, cu veacuri înainte de revoluționarea creștină, cu un 

Dumnezeu al talionului, Iona era în legitatea vremii cu political correct al 

vremii de atunci! Iona este un om moral (vezi și sensurile ascunse ale 

personalității sale, revelate de cultura lumii/Iona… de Marin Sorescu de ex.), 

în spiritul legii omenești. Când Dumnezeul vechi intuiește iubirea viitoare 

(lege aplicabilă… după!), Iona nu aparținea Noului Testament și era din lumea 

veche! În moda vremii sale! 

      Cartea aceasta, cu mai multe planuri și simultaneitate de limbaje (adăugăm 

și grafica!), cu adresabilitate imediată familiei, rudelor, dar și nouă celor ce am 

primit-o, încununează munca unei gândirii pusă de povață și întărire, necesare. 

Să-I mulțumim autorului și celor ce i-au stat în preajmă pentru realizarea ei! 

 

Mihai Sporiș/10. August, 2022 

  

                                     



 



 



 
 

 

                       Schimbare la... față  

  

              În androgin - contur rotund!- 

          Stau în sărut profund: 

O Lună, Ea de/divină, 

Un Soare, El, lumină! 

 

O-mbrățișare legământ 

Să fie viață pe Pământ! 

În focul sacru din iatac 

Porunca-I: fiat lux!, din veac. 

 

Facerea –I lege divină 

Când mândul Soare cată-n flori 

În zbor și freamăt de albină,  

El se-ntrevede în noi zori. 



 

Copac se va ivi de-odată 

Cu Ea și El, de-a stânga și de-a dreapta 

Să-și facă o lume… judecată 

În cumpăna-I (ne)dreapta. 

 

Să se vădească inegalitatea, 

Păcatul strigător la cer: 

Bărbatu-i tare, cu dreptatea! 

Femeia? Anexă lui mon cher! 

 

El alb, Ea, pământ negru! 

Femeia condamnată apriori, 

Bărbatul? Sigur e integru! 

Egali? Desigur … uneori. 

 

Că-i părtinire, lucru-i clar 

Raiul din cer, pus pe pământ 

Permis e, lege în altar! 

Bărbatului cu jurământ! 

 

Femeia are cazne de plătit 

Că a greșit și a-nșelat, 

Așa bărbați-au stabilit, 

Văzând în partea-i doar păcat. 

 

Se uită totul, stând sub zodii: 

Vremuri se-ntorc în cer(c)uri cu r(a)/(o)tații, 

Înnoiri revin, poți da cu bobii, 

Când păcătoșii, fi-vor…doar bărbații! 

 

6 August, 2022/de Schimbarea la față, constatând războirea, pur 

bărbătească, din vecinătate și asociind-o unor păcate strigătoare la 

Cer! 

 

Mihai Sporiș 

 

 



                   
 

                                  Sentințe, comenzi, porunci...! 

Pe loc, repaos! 

Semnele momentului: 

Stâlpul-reper, 

Data evenimentului, 

Mart(i)/(o)rii sub cer! 

 

Aripi, pleoape închise 

Tânjesc necuprinsul promis 

Dusu-s-a somnul cu vise 

Clipele-s topite-n abis. 

 

Răgazul vieții: soare pe cer, 

Netimpul? Veșnicie-n adânc. 

În lumină caut și sper 

De teama-noptării tot plâng. 

 

Ivitu-ne-am lumii cu țipăt, 

În jocul de-a viața am râs, 

La al drumului capăt 

Lumea toată ne-a plâns. 

 



Din noapte, peste zi, către noapte 

Ceasul bătut-a fără-ncetare 

Trudei recoltei de fapte, 

 Rânduielii cu-nsămânțare! 

 

Semințe coapte, înțelepte, 

În datinii înstăpânite, 

Vom asculta porunci și povețe 

Din vecie de Tatăl tocmite: 

 

Pe loc, repaos! 

O lume nouă, ca după Paște,  

Se poate ivi și din Chaos, 

Timp înoit se va naște! 

 

18.aug.2022 

 

 

 

 

La loc, comanda! 

 

De sus 

S-a spus, 

De Suspus, 

Celui supus: 

 

Iată sorocul! 

Termină-ți jocul! 

Fixează-ți momentul 

... în monumentul 

Cu nume/prenume 

și lasă-le-n lume! 

........................... 

 

La apus 

Toate s-au dus: 

Gândurile-n stele 

În abis cele grele. 

Ale Tale, dintru ale Tele 



Toate-au fost ale mele! 

Mulțam Tată de ele 

Și Mumei mijlocitoare, 

Pururea-ntre Fecioare! 

 

18.aug. 2022 

 

  

„ Stânga-mprejur!”/ amintind de 23 august, 1944 

 

Vai ție, țară... tușă! 

Suptă harnic, de-o căpușă, 

Dat-ai palton și dat-ai ceas, 

„Eliberare” cu necaz! 

 

Azi să-ne-amintim, ca lecție!-, 

Cum deschis-am poarta 

La nefericita insurecție, 

Să ne plângem soarta! 

 

Sighet, Gherla,..., Periprava, 

Ori spre iad trimiși plocoane/plutoane 

Am serbat ani mulți isprava 

Rusului/sovietic... la butoane! 

 

Bocetul-imn de înălțare, 

Biciul-„fratelui” cel bun, 

Toată lumea o... cântare 

Robiei duce la stăpân! 

 

Se plinii, mileniul, veacul 

Când se iscă zarva mare 

Crezut-am că găsit-am leacul... 

Să fie doar o întâmplare? 

 

Ori am dat din nou de Dracul? 

Unul nou, altă culoare? 

  

23. august, 2022! 

 



„Stânga-mprejur!”/ în legătură cu 1 ianuarie, 2007 

 

Bate vântul într-o dungă 

Cântăreții-s  puși pe fugă! 

Au plecat către Apus... 

 S-au dus, fără număr, s-au dus! 

 

S-a aflat iute cu zor 

În ziare, radio, televizor, 

Că-n occident e paradis 

Cum se năzării în vis... 

 

S-au pustiit sate, orașe, 

Lăsând bătrânii în sălașe, 

Păduri, ogoare, fabrici... în ruină! 

Cu șefi la cârmă? De duzină! 

 

Albastră e bolta cu stele, 

Albastră-i țara între ele. 

Situația însăși e albastră, 

Prin Tricolora țar-a noastră! 

 

Singuri (?!), singuri am ales? 

Prea avântați, fără-nțeles? 

Să fim „liberi”  printre străini, 

 Uitând de plai și vechi rădăcini? 

 

Vă rog cu lacrimi, vă conjur! 

Faceți retur: „Stânga-mprejur! 

 

 

 

 

 

 

 

Stânga-mprejur!/concluzie 

 

De vină nu-i Estul, nici Vestul 

-doar puncte cardinale!- 



Precum Sudul și Nordul, nici ele! 

Puterile? Toate... cu arme rebele! 

 

Au capul lipsă, bine ascuns 

 Sub cască, bonetă, ori fes! 

Cu scopuri meschine, de nepătruns, 

Mânate robotic de vreun interes! 

 

Strigoii-se spune!-sunt numai din neam, 

Semințe trădării pentru nesațul de sânge. 

La ei nu contează nici „râul”, nici „ram”, 

N-au milă de ruda ce plânge! 

 

În bezna nopții deschid poarta 

Ucid frații de veghe, perfid, 

Își alătură colții la haita 

Lupilor flămânzi de la zid! 

(trădând propriul... partid!) 

 

O fac bezmetic, n-au mamă, nici tată 

Sunt fiare turbate de pradă 

Imune la legi, judecată- 

Abrogate toate, în grabă! 

 

N-au teama judecății de-apoi 

Se cred dumnezei pe pământ, 

Sunt lupii turmei de oi, 

Fiare din OMUL... căzut! 

 

Când strigoii se-adună armate, 

Măcelul crunt e chiar moartea, 

Pandemic lumea-o străbate 

Și globu-n tabere-mparte. 

 

„Adevărul”? O alba-neagra-n duel! 

Cel tare impune dreptatea 

Învingătorul devine un „El”! 

Absolută? Doar relativitatea! 

 

În vremuirea... cu ciclicul retur 



Comandă doar „El”- fără timp, 

Porunca știută:„ Stânga-mprejur!”-, 

Mai marele din OLIMP! 

 

 

Du-te vino! 

 

Între prea Est 

și raiul din Vest, 

între împăratul prea ... roșu 

și cel cu barba albastră, 

 Baștină-i... grădina noastră! 

 

Să ne trăim țara cu rosturi, 

În legea Pământului, 

În duhul Sfântului! 

Din aurul  spicului, 

 al muntelui,  

Cu inimi  de aur, 

Să ținem al Păcii tezaur! 

 

Să ne-nchinăm luminii noastre, 

Dintre purpuriu și azur, 

Știind că întregul le are pe toate 

 În marele,  rotund contur! 

 

Mihai Sporiș/23.august, 2022 

   

 
 

                           Între utilitate publică și moralitate 

 

     Suntem provocați pentru găsirea unei cauze, să descifrăm o falie între 

efectele la vedere și intențiile unui cadru legal, instituit de oamenii 

desemnați să exercite puterile statului în numele unei majorități. Se pornește 

întotdeauna de la buna intenție, de la o dorință care sună bine, ademenitor, în 

vorbe dulci care exprimă generalitatea – care chiar legitimează puterile!-: 

binele tuturor! Aici se induce păcăleala! Prea dulcele unora omoară de 

diabet pe ceilalți și atunci binele clamat nu poate fi al tuturor. Lucrul acesta 

îl constați însă mai târziu, după ce legiuirea pusă-n fapt și-a produs efectele 



pentru toți Stan pățiții! Cel care administrează democratic societatea, printr-

un stat de drept, o face cu legile sale: făcute după cum s-au priceput aleșii; 

aplicate după priceperea guvernanților puși pe sprânceană și culoarea ochilor 

; arbitrate de justiția școlită special, pusă pe mai multe etaje ale vigilenței. În 

tribună – de unde se poate și huiduii!- stă vocea publică, ca a patra putere...,  

doar informativă. Ea poate sugera arbitrului, hențul!; poate fi nemulțumită: 

de jucători, antrenori, arbitrii,  de organizatorii meciului și uneori aruncă cu 

petarde, năvălește războinic, chiar în arenă. 

    Care este situația în societatea românească de azi, privind binele tuturor, 

promis de politicile învingătoare... în alegerile generale? Să amendăm 

înainte dusul cu preșul, privind cuvântul „generale”, referitor la sufragiul 

social! Jumătate plus unu, din cei prezenți la scrutinul electoral, legiuit și el, 

exclude matematic orice majoritate a societății, prezentă la mandatarea 

puterii. Un compromis, pus în cârca persoanelor care ar avea opțiunea 

libertății de-a participa, chiar în neputința priceperii fiind, ascunde 

mecanismul! Nu cumva campaniile bazate pe credulitatea și buna credință a 

hipnotizatului, luat de minți de o reclamă perversă, este o imoralitatea 

evidentă? 

    Să alegem, pentru cercetarea efectelor, tot arena sportivă ca indicator de 

stare. Ne constatăm  meciul, pe care îl chibițăm, cu tribunele aproape goale. 

Că actorii din scenă, aduși din alte bătături globale, nu prea cunosc oina 

străbună! Că scopul evenimentului excede, ca prioritate, sportul în sine și se 

duce ca utilitate principală  intereselor particulare, într-o finanțare stranie cu 

ciudate târguri de oameni și... (vezi școliții de acasă... în câmpul muncii însă, 

pe alte arene în deplasare !)  alte complicații, inclusiv politice.  Să observăm 

că dacă tribunele de la fața locului s-au golit (oare de ce?), spectacolul s-a 

mutat în virtual pe multele canale video, ba chiar și în on line-ul noilor scule, 

din dotarea personală. Audiența s-a divizat odată cu creșterea noilor oferte, 

ba chiar cu influencerii la dispoziție, să satisfacă, după miros... , așteptările 

spectatorilor, legați de fotoliul de acasă. Presa scrisă, a fostelor cotidiene s-a 

redus, în procesul dispariției, către săptămânalele rărite și ele, de pe tarabele 

publice. 

    Țara, ca teren de joc, este abandonată de milioane de jucători din 

economicul ei. Vezi și prezența noastră săracă la toate... târgurile sportive/a 

se citi Olimpiade!, unde nu se poate arunca vina pe... foștii, ca niște țapi 

ispășitori, de serviciu! Prea privatizarea făcută la nimereală – într-o pornire 

sălbatică/pentru cine poate vâna și roade; pentru cine poate fura, deturna, 

minții, păcălii- ca o potopire a imoralității, într-o orbire  pusă pe seama ceții 

și fumului iscate din senin!- să nu fi avut efectul imoral, intuit în profit 

propriu de anume pescari în ape tulburi?  /inclusiv în exercitarea puterilor 



necesare funcționării statului, cu politici și „politicieni” de casă (Ce ipocrizie 

cu denumirea... de „Casa Poporului” dată  unui palat administrativ rămas 

dator tocmai... poporului român, pus să-i rabde efectele nepriceperilor!). 

Justiția? Neperformantă, după cum o arată MCV-ul, procesele pierdute la 

CEDO, Curtea Constituțională...( politizată! și dependenta de culorile 

politice!), CONSTITUȚIA,  motivată pe temeiul șubred al evenimentelor din 

1989, încă pe rol în descifrarea lor, amânată sine die. Divide et impera! Așa 

s-ar numi desnaționalizarea unor domenii strategice, pârghii esențiale în 

administrarea statului. Toate acestea și multe altele au condus  la fărămițarea 

întregului economic și la războiul intern pentru putere al puzderiei de 

partidulețe, toate imature și în prim plan cu scopul propriilor lor întăriri, prin 

toate mijloacele posibile, între care imoralitatea  ca o cerință  a fișei de post. 

De aici s-a și deturnat, spre alt înțeles în percepția publică,  cuvântul 

POLITICA!  Iar politicianul? Este etichetat, în limbajul comun, drept... un 

învârtit al momentului prielnic, departe de profilul marilor Oameni de Stat, 

ca personalități autentice. Aici nu generalizăm, dar prin efectul balastului 

balanța s-a înclinat spre imediatul pompieristic și de aici pârjolul și-a făcut 

mendrele. Multe au ars, altele ard în continuare, precum CFR-ul cu 

melcuirea lui (să dăm un exemplu inspirat de evenimentele care au o 

frecvență... lămuritoare!). Apoi ard, de prea secetă, cele lăsate fără apa, care 

cândva avea cele necesare să se dea irigațiilor! Ard buzunarele celor ce 

cumpără de la cei cărora le-am dat carburanții și acum își fac voia lor/ că așa 

este în economia de piață!-, nu pe a statului,  complice la specula lor, dar in 

ofseid față de proprii cetățeni! 

      O clasă politică neperformantă – într-o lamentație permanentă, privind 

moștenirea trecutului ( moștenire este și infrastructura, încă folosită de 

cârtitorii care habar nu au că și asta, ca să mai trăiască, are nevoie de propria 

nutrire!)-  ea, această clasă politică, este cauza  rămânerii în urma multora a 

societății noastre,  administrată de statul român! Nu la mai bine s-a pornit 

exodul românesc? Veritabila hemoragie a neamului, mai ceva ca din calea 

războiului celor din Siria, Ucraina etc., a născut abrupt o Românie globală, 

înmărmurită de ceea ce se întâmplă în bătătură (vezi orientarea votului, cu 

polarizare vădită, spre o înnoire necesară și o moralizare rapidă a 

presupusului stat de drept, cu atâtea hibe netratate!). 

    Am luat ca indicator de stare sportul... unde, zice-se, toată lumea se 

pricepe și unde  marile performanțe, cu care încă ne mândrim, nu pot fi 

considerate nenorocirile lăsate moștenire, de... foștii. Terenul ... fostelor 

isprăvi îl observăm acum o infrastuctură muribundă, din motive de proastă 

gestiune – întreținere, reparații curente etc. Nu este clar... nici cine este 

responsabilul, în tergiversările justiției, privind  clarificarea dreptului de 



proprietate! Lucrări gândite ca necesare: proiectate și cu execuția  începută: 

sistate, amânate, abandonate toate, deși erau în logica utilității publice, se 

vădesc azi ruine, tocmai când societatea ar avea mare nevoie de ele și ar fi 

azi de maximă utilitate publică. 

    Utilitatea publică este un scop general care ar trebui să fie definit pe 

înțelesul comun celor mulți. Apoi ideea, că... scopul scuză mijloacele , poate 

fi corect percepută atunci când procesul dobândirii celor utile este pus pe o 

bază morală indubitabilă: legiuiri bune, cu mijloace de aplicare corecte, în 

timp real (nu după expirare, intrarea în prescriere, dispariția combatanților 

etc./vezi revoluție, mineriade, s.a.m.d!). În această premisă, foarte rar 

invocată, se poate înțelege formula: „politic... corect!”,  nu în interpretarea 

ei, în raport cu interesul partizan al societățiilor pluripartidare,  dependent de 

timpul rotației la... putere. Orice interes de grup, partizan, în dauna 

interesului general, este o imoralitate care ar trebui evitată prin claritatea 

legii. Și în interpretarea conceptului de utilitate publică  se cască 

inevitabilele divergențe. Ca atribut legiuit, acordat unor asocieri anume (în 

spiritul Constituției!), cu scopuri declarate și realizări probate în spațiul 

public, de ce nu se aplică tuturor asocierilor, cu misiuni similare? De ce 

anumite drepturi nu se răsfrâng asupra tuturor membrilor asociațiilor?, ci 

doar  celor trecuți de o anumită vârstă, care sunt pensionari din alte profesii 

(medic, inginer, profesor, tehnician, muncitor, agricultor etc.!), decât din cea 

care identifică asociația (Scriitori, Ziariști/Publiciști, Artiști plastici 

s.a.m.d.)?  Legea definește utilitatea publică. În aplicarea ei sunt identificate 

beneficile publice, de evidentă notorietate publică, probată material  de 

produsul și/sau serviciile de incontestabil interes public, în folosul general al 

societății. Ca aplicare a legii este mandatată Asociația, să-și exercite, în 

subsidiar...,  moralitatea. Să remarcăm dintr-un început că spiritul legii care 

încurajează creația, pusă resursă la temelia înnoirii societății,  prin valoarea 

adăugată a atâtor profesioniști nerecompensați vreodată pentru ea (și-au 

primit pensia pentru contributivitatea la ea din alte domenii, conform cu 

cărțile lor de muncă!) este politic corect! Ceea ce poate abuza legea și 

aluneca spre imoralitate, este modul de aplicare al celor delegați să o facă. 

Atunci vom observa tribuna care huiduie jucătorii din teren, arbitrii și chiar 

organizatorii asociațiilor! Între echipierii asociației sunt desigur și neaveniții 

(care nu pot proba ... chemările domenilor respective!), nou veniții (fără 

vechime, fără operă..., oricum plătitori de cotizație în postura ucenicilor, a 

debutanților și ei cu drept la afirmare!). Evaluarea superficială este o 

imoralitate! Falsificarea dosarelor... , absența documentelor credibile, 

solicitarea indemnizaților- fără acoperire în faptele palpabile!- pot supăra 

tribuna care va arunca anatema asupra tuturor. Da! Spiritul reparatoriu și 



încurajator pentru creație, al legii , este politic corect! Imorală poate fi 

aplicarea, lăsată la nivel subsidiar,  cu consecințe negative adăugate 

celorlalte care învrăjbesc o societate măcinată de adversități, deși intențiile 

legiuitorilor erau lăudabile. 

    Nu putem fi de acord cu pseudo-ziariștii care ignoră o deontologie 

elementară, și se dedau, în necunoasterea  evidentă a legii, la atacuri la 

persoane, fără cercetările prealabile, pe care le impune o informare corectă. 

Ei nu sunt microbiștii din tribună,  ci cei chemați să lămurească asupra 

corectitudinii/incorectitudinii, bine  documentate. Să o facă fără sindromul... 

caprei vecinului, roși de invidii, chiar față de unii colegi, lângă care au 

trudit! Îi vom felicita imediat atunci când vor dovedi imoralitatea, și o vor 

pune la stâlpul infamiei, cu toate dovezile la îndemână!  

Obs. Problemele interne ale Filialei vâlcene, UZPR, le-am tratat într-o 

epistolă remisă, în 2021, lui Doru Dinu Glăvan (președintele în exercițiu, al 

Asociației UZPR) și se află, ca document public,  în „Buletinul -2021, al 

Cercului de la Râmnic”, aflat în arhiva www. culturaarsmundi.ro). 

Mihai Sporiș 

 

                            O filă nouă în saga Basarabilor! 

 

          Un nou roman istoric s-a ivit să ne reamintească câteva file din marea 

istorie a Basarabilor. Se împlineau cinci veacuri de la plecarea la cele 

veșnice a domnului Țării Românești, Neagoe Basarab (1521)  și intrarea 

într-o perioadă cu Imperiul Otoman , suzeran nouă, în plină expansiune în 

susul Dunării (tocmai căzuse Belgradul, în 1521, și urma Mohacsul, în 

1526!). O criză politică internă va fi cuprins meleagurile noastre, cu 

acutizarea conflictelor interne pentru putere între facțiunile dăneștilor și 

drăculeștilor. Scena geopolitică și conflictul intern vor fi generat o stare de 

fapt specială pământului românesc. Din complexitatea acesteia, problema 

majoră care se desprindea era pericolul pierderii statutului vasalității (e 

adevărat, în schimbul unui tribut!) și transformarea în pașalâc turcesc cu 

marile consecințe care decurgeau din acest fapt. Un urmaș basarab, trecut la 

islam, Mehmet Beg (pașă de Nicopole... venit din genealogia lui Mihail, fiul 

lui Mircea cel Bătrân!, de aici și numele de, Mihailoglu...) era în vederea 

sultanului Soliman, pentru controlul politic, la nord de Dunăre. Mehmet Beg 

era un apropiat al Dăneștilor, prin Boierii Craiovești care dețineau Bănia, o 

dregătorie foarte importantă pe scena politică internă.  

     Istoria cu descifrarea, pe bază de documente, este o treabă nu la îndemâna 

multora. Literatura , care are și alte mijloace de-a te lua de mână spre o 

cunoaștere necesară, poate suplini istoria în vremuri de reașezare a 



modalităților de-a citi lumea în general. Aici vedem importanța romanului 

istoric,  bine ancorat în realitatea istoriei, descifrată corect. Scriitorii noștri 

au răscolit mai mult în vremea unor mari domnitori, pentru simplul fapt că 

celebritatea celor din prim plan (unii chiar trecuți în rândul sfinților!), 

atrăgea mai repede cititorii. 

    În 2021,  la editura Cartea Românească Educațional, Iași (ECREDU) 

apare cartea Paulei Adrana Cozian, „RADU de la AFUMAȚI, un domn 

deasupra vremurilor”. Titlul spune multe asupra alegerii momentului 

desfășurării... romanului. Vremurile erau complicate, între 1522 și 1525, și o 

anume personalitate istorică, mai puțin cunoscută era... deasupra lor: unul 

din cei cinci fii ai lui Radu cel Mare. Tocmai cel care, precum strămoșul său 

la Rovine (1395), împiedică marele imperiu să ne transforme în pașalâc! 

Editura, care își declară intenția prin...educațional, certifică utilitatea 

publică. Să ne permitem aici un sfat și pentru clasa politică de azi, să 

înțeleagă din mesajul romanului (prin aceasta extrem de ... actual!), 

necesitatea unei convergențe de acțiuni în raportul dintre interesul imediat al 

satului și interesele partizane ale facțiunilor pe care le reprezintă. De ce și-a 

documentat mai ușor această perioadă? Ne-am explicat imediat! Paula... nu 

întâmplător Cozian (aici chiar un... diac de cancelarie domnească, precum 

acel Bogdan din cartea sa... și el școlit la Cozia!) alături de Fenia Driva s-au 

ocupat îndeaproape de Neagoe Basarab, timp de mulți ani, cu evenimente 

dedicate anual. Dincolo de mesajul istoriei, romanul își are propria valență 

culturală. Limbajul cu parfumul cuvintelor bătrâne și multe expresii din 

vorbirea curentă populară face lectura atractivă imediat. Absența aparatului 

critic îți poate crea impresia falsă că încadrarea în cronologia evenimentelor 

nu ar fi reală. De altfel cele 11 capitole ale romanului, intitulate „eseuri” ne 

sugerează prin titlurile lor nu doar firul curgător al narațiunii ci și conținutul 

special. Cuvintele cheie ale titlurilor sintetizează superb conținutul: 

1.„Ridicați Domn, că piere țara!”/ Adunarea boierilor vlastelini, alege 

Domnul; Mitropolitul confirmă că toate domniile sunt de la Dumnezeu!; 

Domnul își desemnează... Divanul; luăm contact cu personajele 

reprezentative ale țării/Marii boieri; 

2.„Lupii”/Conacul de la Motru, fief al boierilor Mehedințeni. Lupii din 

pădure, dar și lupii tineri ai marelui Logofăt Harvat: Alexandru (eroul idilei 

cu Anca... de la Cisnădie), Giura, Moțea și Barbu. Nu cumva în Țara lupilor 

getici (vezi alt autor!), pământenii știu că acest simbolic apărător de... nouă 

hotare, este un model de creștere eroică? 

3.„Soliile”/Fapt rar, în fața primejdiei se face compromisul între facțiunile 

rivale. Se întăresc relațiile de sprijin cu exteriorul. Aflăm despre marii boieri 

și interesele lor particulare, acum într-o unitate vremelnică ; 



4. „De-a dreapta și de-a stânga Măriei Sale”/ Privind harta Mehedinții sunt 

în stânga (vezi fiii lui Harvat!) și Buzăul în dreapta! Se confirmă unitatea 

vremelnică a boierilor (cu o anumită fereală diplomatică a craioveștilor!)și 

chiar faptul de arme al eroilor planului romantic: Alexandru și Giura. 

5. „Ia aminte, doamnă!”/ Ne amintește de... Lăpușneanu,  iar aici de 

avertismentul dat de Mehmet Beg, la Târgoviște, Doamnei Voica, la vremea 

retragerii în bejenie la Brașov. 

6. „Vedenia”/Descrierea cetății Alba Iulia!... Se va vădi peste vreme capitală 

a tuturor românilor, în mai multe rânduri. Aici să amintim și de Constantin 

Zărnescu, și el autor de romane istorice, care ne-a dăruit „Ziua Zilelor” 

vorbind despre 1 Decembrie 1918 și Alba Iulia. 

7. „Luptând în arșița câmpiei”/ Confruntarea decisivă care scoate din jocul 

puterii pe Mehmet Beg. O luptă decisivă precum cea de la Rovine, împotiva 

căderii în pașalâc! 

8. „Conacul de la Motru”/Fam Harvat, călugărul Sofronie... se continuă firul 

romantic... Alexandru/Anca . Vezi invazia tătarilor în Transilvania și drumul 

la Suceava și Mănastirea Bistrița. 

9. „să pui sorți pe un cal pierzător”/ Banul Craiovei l-a susținut pe Vladislav 

al III-lea (care i-a luat dregătoria!), apoi pe Radu Bădica, neagreat de turci! 

Trecuse pericolul cu Mehmet Beg și dorise un domn din ... partida proprie, 

dănească!  

10. „Ucenici la vama vieții”/ Cade cetatea Severinului și odată cu ea 

nenumărați Boieri din divan. Le iau locul... ucenicii! Celor plecați să le fie 

țărâna ușoară! 

11. „Toamna când se duc cocorii!”/Cocorii, simbol al perenității, se duc cu 

întoarcere... Și Radu Vodă se duce la Soliman și se întoarce cu pacea și 

firmanul unei domnii! Doamna Voica iese din scenă, Vlăduț este dus gaj la 

Constantinopol! 

    Povestea romanului are un final cu izbânzi! Alexandru își găsește în Anca, 

de la Cisnădie, izbânda iubirii, iar Țara Românească și-a salvat ființa 

creștină. Nădăjduim că diacul cozian ne va mai dărui ceva file basarabe să 

surprindem și ultima domnie, a cincea, a Marelui Voievod, Radu de la 

Afumați, devenit ginere al lui Neagoe Basarab și al Domnei Milița Despina, 

prin căsătoria cu Ruxandra. 

    Mulțumim Paulei Adriana Cozian pentru darul ei venit la reperul 500 al 

anului 2022, amintind și de cei exact 500 de ani ai Mănăstirii din Ostrovul 

Călimăneștilor! Să nu uităm că peste drum de Cozia... nouă, bolnița lui Radu 

Paisie, ne spune că alt frate al celui de la Afumați (sfârșit în altarul bisericii 

Cetățuii Vâlcii!) va fi lăsat însemne durabile în peisajul local, că fratele 

Mircea Ciobanu se va fi războit și pe la Milostea.. Vâlceană. Recomandăm 



citirea acestui roman, nu doar pentru numita sagă basarabă, ci mai ales 

pentru a pricepe zodiile cele noi, cu altfel de geopolitică (cu adevărat 

planetară!), dar și răzmeriță politică internă, pustiitoare, în dauna folosului 

general, tânjind pacea, iar nu războirile dintre oameni. Dăm doar un citat din 

autoarea noastră spre edificare: „Am crezut ani în șir, fără temei, că 

războaiele au trecut, că n-au să mai moară oameni pentru poftele deșarte ale 

stăpânitorilor de popoare. Pesemne că puterea nu le va fi niciodată 

îndestulătoare, oricâtă ar agonisi. Ea își înfige adânc colții în măruntaiele 

lumii, îngenunchind-o...” p.66.  Încă o dată mulțumiri, Paulei Adriana 

Cozian! 

Mihai Sporiș/ 6. August 2022 

 

 

 

Sfântul Neagoe Basarab –„izvor de spiritualitate românească!” 

 

      Joi 29 septembrie, 2022, în sala de lectură a Bibliotecii „A.E.Baconsky” 

din orașul Călimănești,  Sfântul Neagoe Basarab, voievodul Țării Românești 

(1512-1521) canonizat de Biserica Ortodoxă Română, prin 2008 și trecut în 

sinaxar cu ziua de pomenire, 26 septembrie (Domnitorul a trecut la cele 

veșnice în 15 septembrie 1521!) și-a primit pentru pomenire un Simpozion 

Național.  Organizatorii locali, între care Forumul Cultural al Orașului 

(Președinte: Fenia Driva) au reușit o pomenire sobră și de maximă utilitate. 

Simpozionul,  intrat în tradiția evenimentelor din agenda anuală, a ajuns la 

ediția a XII-a, cu sugestia titlului, privind utilitatea lui publică. Evenimentul 

a fost onorat de: elita cultural-spirituală locală, sala de lectură a bibliotecii 

devenind neîncăpătoare (aici remarcăm rolul unui forum care își face 

funcția publică!) și de reprezentanții locali ai bisericii (Mănăstirile: Cozia și 

Ostrov, Protopopul locului). Oficialitățile centrale ale județului Vâlcea nu au 

putut da curs evenimentului din cauza concurenței Sf. martir Antim 

Ivireanul, și el canonizat prin 1992, trecut în sinaxar cu pomenirea în 27 

septembrie. Ales patron protector al Râmnicului, oraș cu blazon de cetate a 

tipografilor, pentru vocația lui cărturărească, în slujba ortodoxiei, în limbile 

neamurilor-inclusiv română!- , Sf. Antim Ivireanul a devenit, abrupt, 

supralicitat de o anume propagandă oengistă, umbră și ceață mai 

îndrituiților, încă necanonizați: Mircea cel Bătrân (cel Mare!) ; înaintea 

domnitorului (cel cu pravilele...) Matei Basarab, cu osemintele la Arnota ; 

Mihai Viteazul și el cu treceri prin Vâlcea. Credem că decizia, privind 

patronajul  pentru cele cărturărești, ar fi fost suficientă  doar pentru ocrotirea 

Bibliotecii Județene, care cu toată... protecția își cam pierde  „vagoanele” 



locale...!). Încă nu s-a descifrat contextul geopolitic și poziționarea unui 

Mitropolit al țării, pentru care a fost caterisit... doar vreo 250 de ani? Să 

înțelegem azi, când pacea lumii este zdruncinată, înclusiv de îndemnul la 

război al unui petriarh ortodox, nonecumenic, că Antim Ivireanul, venit la 

Râmnic să se contrapună prozelitismului uniatist, că acționa în „casa păcii”? 

ne sincron Domnului său... Brâncoveanu? Deplângem absența celor care ar 

fi  trebui să dea semalul de respect pentru o muncă voluntară în slujba 

societății și așezarea, în matca lor, a adevărurilor omenește posibile, prin 

cercetări continue și decantări necesare! Să remarcăm faptul că dintre 

invitații speciali, trecuți în program, oficiali fiind, nu și-au făcut răgaz 

niciunul, măcar pentru vreun salut! Ne punem și punem mereu întrebarea 

pentru urechile prea surde, ori cu timpanele direcționate numai la cele 

plăcute auzului...: Catedrala Mântuirii NEAMULUI... își are întregit temeiul, 

fără minunatul eroism și înțeleapta diplomație a lui Mircea și a celorlalți 

voievozi emblematici? 

Ne bântuie o zicere care își cere dreptul la o reformulare: Propaganda te 

ridică,/Propaganda te coboară!/Ea te caterisește,/tot ea te sfințește!/O face 

sigur, pentru sine/ vinde ce-i rău... tot bine!/Te face... din nimic, om 

mare/peste cei mulți popoare/și vei primi la schimb: averi... onoare! 

Adevărul relativ este pledoaria avocatului diavolului pentru onorariul acelor 

arginți investiți să schimbe sensurile! 

     Evenimentul, fiind mediatizat apriori, a beneficiat de presa uzeperistă 

(vezi revistele culturale!), aceea nepartizană actorilor din scena propagandei 

politice. Comunicările participanților veniți din țară (Sibiu, București, 

Râmnic, Călimănești, etc.) cu documentarea științifică a datelor și 

informaților, făcute pe înțelesul participanților, au captat atenția unor oameni 

interesați de noutăți și raportate la vremea de azi.O muncă de cercetare a 

adus în atenție lucruri inedite și noi deslușiri a celor mai vechi, văzute în 

perspectiva scenei lumii de azi. Remarcabile expunerile referenților: Alexiu 

Tatu, Mihail Ovidiu Stângă, Mihai Mustățea, Paula Cozianu. Fenia Driva a 

condus, ca întotdeauna, cu pricepere dezbaterea științifică, dar și impresiile 

post-simpozion de la Mănăstirea Ostrov. 

    Am remarcat acolo potrivirea acestui eveniment intrat în tradiție, 

ocazionat de luna septembrie, cu câteva repere speciale, altele decât cele 

legate de Neagoe Basarab. Cu o zi în urmă, în 28 sept., se împlineau 140 de 

ani de la nașterea marelui istoric Vasile Pârvan (un model al descifrării 

trecutului istoric, care trebuie valorificat!), iar în 14 septembrie se împlineau 

550 de ani (11 jubilee!), de la căsătoria lui Ștefan cel Mare cu Maria de 

Mangop (1472!). Despre frământările acelei vremi tulburi în contextul 

geopolitic al Pontului Euxin, se va fi discutat mult și documentat, cu atât mai 



mult cu cât Crimeea, Marea Neagră sunt probleme de mare actualitate azi. 

Apoi despre „casa păcii” în care s-au situat, sub puterile suverane ale vremii, 

domnitorii noștri emblematici, s-a discutat cu trimitere la vremea de azi, care 

are nevoie de diplomația și experiența înaintașilor. Vorbind despre Neagoe 

Basarab, ca despre o piatră de hotar, remarcam acolo că nu statismul unei 

borne care privește-bifrons!- este important, ci învățătura istoriei citită cu 

înțelegere, în prezentul acesta frământat, pentru luminarea orizontului din 

față. Să folosim înțelepciunea Sfântului Neagoe, lăsată talant de înmulțit, 

slujind, prin toate mijloacele, casa păcii!  Am colindat apoi prin grădina 

Maicii Domnului, a Ostrovului împodobită special, de obștea slujitoare a 

maicilor Mănăstirii, cu priceperea lor și culorile unei toamne generoase. 

Dăm mulțumire lui Dumnezeu, Sfinților Lui, cu adevărat ocrotitori și 

oamenilor cu suflet mare, trăitori cu toată dăruirea lor pentru binele tuturor și 

pacea lumii! 

Mihai Sporiș   

 

  
 

La Mănăstirea Ostrov/Călimănești… ctitorie Basarabă 

 

 

 

                       „Sibiul românesc ...”- clarificări necesare! 

 

     În 2007, chiar la 1 ianuarie, România devenea membră a Uniunii 

Europene iar Municipiul Sibiu-Hermanstadt, în tandem cu Luxemburg, era 

desemnat capitală culturală  europeană! Amprenta europeană a orașului, 

întemeiat de coloniștii sași cu secole multe înainte, cu o mărginime... 

românească fără recunoașterea drepturilor ca națiune receptă, se demonstra 

ușor mai  europenilor, dar românii orașului, neclarificați despre sine, puteau 

vedea în frumosul blazon doar o concesie. Cineva a intuit starea de lucruri, 



s-a pus pe treabă și a clarificat în scris, documentat, cu expertize 

specializate... cum a lucrat „picătura românească” în posibila prejudecată că 

orașul fratelui (herman!) nu ar fi avut și încrustarea în piatra cetății a unui 

adevărat fenomen românesc cu o forță de iradiere în modernitate și peste mai 

lărgimea plaiurilor reîntregite. 

     La Călimănești în 2022, într-un anumit context, am primit o carte 

frumoasă: „Sibiul românesc-Oameni și locuri” Editura HONTERUS, Sibiu 

2016. Coperta IV, prin sinteza lui Alexiu Tatu ne edifica imediat asupra 

conținutului și autorului. Redăm integral prezentarea specialistului de la 

Arhivele Statului din Sibiu, el însuși cu expertiză în domeniul cercetărilor 

bazate pe documente: „Cu acest nou volum istoricul sibian Cornel Lungu, 

un împătimit cercetător al culturii naționale, readuce în memoria comunității 

contemporane Sibiul românesc, mai puțin cunoscut, cu sorgintea în cetatea 

Sibiului din amurgul evului mediu transilvan până la jumătatea secolului al 

XX-lea.” 

    Cartea, cu un titlu sugestiv, are pe Coperta I  imaginea „Muzeului 

Asociațiunii” (ASTRA),  ne atrage atenția și printr-o grafică inspirată , 

datorată lui Claudiu Popa. Intenția autorului este explicită prin dedicația : 

„Orașului meu”,  iar ideea acestei scripta manent (și cu dovada imaginilor, 

altfel... lucrătoare!) este în înțelesul mottoului în latină, preluat dinspre 

Ovidius Publius Naso... cu trimitere  la tenacitatea perseverenței... picăturii, 

în amprentarea pietrei. Cuvântul înainte , scris prin 2010,  ne-a dus spre 

supoziția că evenimentele din 2007, ar fi determinat  clarificarea adusă de 

această carte, în prima instanță chiar pentru cetățenii orașului. Suntem 

atenționați, avant la lettre, asupra unei munci în echipă și asupra contribuției 

financiare a unor oameni de bine (aici în respectul utilității publice!). Facem  

aici publice numele arhitecților: Dr. Alexandru Avram și Ioan Bucur, ale  

administratorilor fondurilor Bibliotecii ASTRA (din Sibiu) Voichița Bițu și 

a fondului Emil Fischer; a fotografilor pentru imaginile Sibiului 

contemporan: Vladimir Secoșan și Louis Guermond , apoi a familiilor 

Marilena și Robert Blaj din Sibiu și Ioana și Cornel Dragomir din Ocna 

Mureș... pentru sprijinul financiar acordat. 

      Cartea, nu doar de... învățătură (cum o numește Alexiu Tatu!) 

argumentează asupra unei istorii remarcabile a orașului care și-a primit 

blazonul meritat de capitală culturală. O densitate de evenimente atestă 

leagănul spiritual multicultural al orașului de pe malul Cibinului. O 

cronologie inspirată făcută sub titlul „Pentru prima dată în Sibiu în țară și în 

lume” amintește, între 1292 și 2007, cele mai importante premiere, nu doar 

pentru cunoaștere, dar și pentru potențarea unei mândrii, nu doar locale! 

Pentru fiecare român, venit la Sibiu, cartea este un ghid și un motor de 



căutare, prin istoria și cultura română. Poate fi călăuză prin orașul care a 

catalizat, printr-un proces al ridicării elitei românești, structurări 

instituționale și acțiunile în câmpul faptei, singura amprentabilă în relief, dar 

și în codul genetic al românescului cultural-spiritual. Ce vectori ai ființării 

românescului... marile personalități care au trăit, ori doar au trecut prin acest 

oraș! Despre acest proces al edificării unei elite românești apelăm tot la 

sinteza Copertei IV, și vom afla în plus despre structurarea volumului de 

date, informații, imagini ale cărții: „Evoluția sinuoasă a societății românești, 

ridicarea prin școală și cultură dar și figuri de clerici și cărturari, scriitori, 

filozofi, medici și înalți funcționari, toate acestea apar clar de sub vălul pe 

care autorul îl ridică de pe instituțiile și personalitățile care au făcut carieră 

în Sibiul de altădată. Identificarea personalităților sibiene cu străzile și 

clădirile intrate de acum în istorie ca și prezentarea lor integrată în universul 

civilizației transilvane multietnice și multiculturale, dublate de o bogată 

ilustrație comparativă, iată noutățile care îi vor face pe sibienii de azi și de 

mâine să se apropie cu interes și să se despartă cu mândrie dar și cu regret de 

acastă veritabilă carte de învățătură”. Este cu adevărat o... carte de 

învățătură, dar nu doar pentru sibieni! Credem că pentru toți românii, 

inclusiv pentru habotnicii care luptă pe baricadele însingurării etnice, într-o 

vreme a multiculturalității, chiar printr-o capitală culturală europeană! Să 

facem trimitere doar la opoziția față de ridicarea unui monument baronului 

Samuel Brukental, fost guverantor al Transilvaniei, personalitate 

emblematică a istoriei.  Procesul istoric, marcat în schimbarea numelui 

străzilor, al vremelniciei unor locații și trecerea unor personalități prin locul 

bine precizat, la un moment anume, fac din Oraș un muzeu, care își are în 

carte ghidul la îndemână. 

      Urmărind traseul biografic al unei persoane se poate identifica și 

interesul altor orașe... pentru acest ghid care le recuperează personalitățile 

uitate. Facem aici remarca, privind doar traiectoria arhitectului Alfred Hugo 

Cernea (1883-1965). Ca un studiu de caz pentru ilustrarea organizării 

informațiilor despre ... oameni și locuri (vezi cuvintele cheie din titlul 

cărții!) vom remarca succesiunea: Strada cu imaginea de ansamblu/ 

denumirea ei de-a lungul timpului/ apoi la o anumită adresă (nr...) , în 

imobilul descris de arhitecți!(și cu imaginea dacă arhivele au păstrat-o, ori 

poza de azi!)/apare personalitatea cu chipul ei și elementele biografice. 

Remarcabilă, între toate, fosta cale a Cisnădiei, azi  strada Nicolae Bălcescu! 

    Am ales personalitatea arhitectului Alfred Hugo Cernea care a locuit pe 

strada General Magheru nr.54.  Aflasem de la prezentarea de ansamblu a 

străzii că numele lui Magheru, fusese atribuit în 1970 și că până atunci își 

avusese , începând dinainte de 1540 numele: Platea Schporar, Sporegasse 



(Strada Pintenului), Carol al II-lea (1929-1934),  Pintenului (1934-1947) 

apoi pentru o scurtă perioadă: Mihai I și  V.M. Molotov (1948-1970). Aflăm 

instituțile cu sediile pe această stradă și marile personalități care au avut o 

legătură anume cu ele (între ele Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”). 

Aflăm că la Nr.27, a locuit o perioadă Ioan Slavici, căruia i se recuperează 

biografia... spre necesara cunoaștere a celor ce încă nu l-au cunoscut. 

Cităm de la p.72-73, ca să motivăm alegerea acestui exemplu și din orgoliul 

local: faptul că vom face recomandarea acestei valoroase cercetări în  revista 

„Cultura Vâlceană” și întâmplarea că am intrat în posesia cărții la... 

Călimănești, unde l-am cunoscut și pe cercetătorul Alexiu Tatu. „Fiul lui 

Josef  Czernil (Alfred Hugo Cernea s.n), venit,  la finele veacului XIX-lea, 

de pe meleagurile Boemiei, urmează școala primară la Călimănești, unde 

tatăl său fusese numit mecanicul stațiunii, prin decretul regelui Carol I. După 

absolvirea liceului  „Alexandru Lahovari” din Râmnicu-Vâlcea pleacă la 

Salzburg și apoi la Viena unde va face strălucite studii de arhitectură. 

Dragostea lui nemărginită pentru România îl aduce în țară și la scurt timp 

pleacă pe front. La întoarcere, aidoma tatălui său, cere cetățenia română și se 

stabilește definitiv la Sibiu în 1919. ” Este consemnată truda s-a în domeniul 

arhitecturi din Transilvania, mai peste tot: Făgăraș, Hunedoara, Târnăveni, 

Tălmaciu, Cisnădie, Sibiu, Prejmer, Nucet, Cristian, Rășinari, Săliște 

(biserici, școli, cămine culturale etc.). 

    Vă recomandăm să luați în studiu această carte album, ghid, aide memoire 

și carte de învățătură totodată, de o frumusețe specială, de-o riguroasă 

abordare științifică și de maximă utilitate. Luați-o tovarăș pe străzile 

Sibiului! Priviți clădirile, prin spusa arhitecților și constatați îndemnul la 

armonia interetnică, după cum și stratificarea cultural-spirituală și trăirea 

confesională diferită o constată! Să mulțumim celor ce au făcut-o posibilă și 

să îndemnăm forurile culturale oficiale să o remarce ca exemplară realizare; 

să o multiplice, eventual și în alte limbi de circulație..., că doar este vorba de 

Sibiul din România, capitală culturală a lumii în întregul ei. 

 

 

Mihai Sporiș/ 6. Oct.2022 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

                                      Presa angajată partizan… 
 

     Rolul de arbitru, între puterile statului- acel dumnezeu pamântean, treime 

de ființare pe pământ!- asumat de presă, ca putere, un fel de Argus văzător al 

tuturor văzutelor omenește posibile, este recunoscut de societatea modernă. 

Societatea oamenilor, structurată etajat și în logica democrației, și-a impus, 

ca forță supremă, vocea majorității exprimată la sorocul unui îndemn. Între o 

elită de deasupra –cunoscătoare a funcționării lumii ei, și marea masă 

ignorantă se interpune întotdeauna mesagerul care transmite 

mesajul/informația/cuvântul/încredințarea… O face dintr-o misiune asumată 

în serviciul unui anume interes… Poate fi … propaganda, în serviciul 

politicii corecte (în logica legilor oamenilor, așezați în reguli, acceptate 

apriori!), respectând canoanele echidistanței între extreme, între polaritățiile 

inerente unei confruntări, cum este permanenta contrapunere a contrarilor. 

Adevărul absolut – valabil numai la intangibilul Dumnezeu!- nu este posibil 

oamenilor! Chiar replica pamânteană a puterilor, este o aproximare a 

„sfinților” intermediari, fiecare slujind o mare diversitate nu întotdeauna 

sincronă și locuind aceeași religie, același spațiu! Marea diversitate exclude 

ubicuitatea pamânteană. Să ne amintim doar mesajul adresat mulțimii care a 

clamat eliberarea lui Baraba și a cerut răstignirea… Mântuitorului! Adevărul 

si nonadevărul își schimbă polaritatea cum si globul își rotește polii și își 

inversează sensul magnetismului. Și lumea se plictisește și denunță 

monotoniile! Cum este posibilă schimbarea abruptă? Denunțarea adevărului, 

colorat nocturn în minciună! Pledoaria avocatului diavolului, în marea 

instanță a judecății de apoi, în care casa/infernul judecătoriei, cu 

incontestabila vizibilitate publică, pledează pentru forma fardului, în dauna 

fondului! Ce rol poate avea Presa aici? Creează, prin manipulare, „adevarul” 

gregar, în slujba interesului obscur, plătit cu celebri arginți. Procedeul este 

… biblic! „Avocatul” este Mefisto în persoană, iar condamnatul poate fi 

chiar Prometeu, căruia o putere, care a uitat de binele făcut oamenilor… îi 

ciugulește ficatul! 

 

      La schimbarea abruptă a regulilor de exercitarea puterilor –să le numim 

aici pe cele identificate în administrarea Statelor!- se schimbă și actorii, dar 

și procedurile de aplicare ale înnoirii! Grea misiune pentru noul arbitru care 

trebuie să-și facă noua structură și să-și aleagă noii slujitori. Prin ceața  

așezată, prin prea tulbureala momentului, prin vacarmul în care nimeni nu 

surprinde vocile distincte, un ecou nu este posibil! Toți au dreptate și se 



impune doar cel orientat apriori și cunoaște fenomenul traversării deșertului, 

tunelului… 

 

     Privim acum în urmă cu peste două decenii și constatăm, în presa scrisă, 

salvată într-o mărturie (Strigate din pustiu, Ed. ALMAROM, Rm. Vâlcea, 

1998), preocuparea momentului pentru formarea unui spirit civic, în masură 

să ajute masa votantă (prea se invoca puterea votului… demosului!), să nu se 

cadă în plasa manipulării. Ce naivi puteam fi! O masă votantă – cu capul 

plecat… într-un dresaj creștin, militant; încă sub anestezia ideologizarii 

agresive a fostului regim; înrolată într-un front al salvării , cum putea să 

voteze în duminica orbului? Statul nu era pregătit, adică, după spusa unui 

contemporan, privind  noua ideologie a democrației europene: lipsea o 

Românie… educată! Vom fi insistat - în acea perioadă, cu rotația stângii și a 

dreptei la putere, ba și în perioada ciudatei lor uniuni social-liberale!- pentru 

edificarea unei opinii publice, mai rezistentă la feluritele manipulări! (vezi. 

Spiritul civic, stare de fapt și deziderat, 4 volume, în perioada 1999-2006 ). 

Strigătele noastre în pustiu, atenționările noastre, privind posibilele efecte 

ale fenomenelor în desfășurare (mai încurajate, decât intimidate, de factorii 

interesați!) au anticipat, din păcate, o stare vizibilă de foarte departe (vezi 

monitorizarea MCV, necompatibilitatea cu Schengen-ul, sentințele CEDO, 

diferitele ratinguri financiare, deficitele balanței etc.)  

     Manipularea prin noua presă, în special cea din vizualul cu atâtea canale 

(publice și private!), cea prin influencerii de pe platformele mediei virtuale, 

cu o viteză instantanee a transmiterii informației, a atins paroxismul. 

Prăpastia între știre și descifrarea ei este imensă! Forma se impune imediat 

în dauna conținutului. Imaginea cu orice preț, dusă cosmetizată imediat, 

sucește, nu doar mintea neavizată, ci și inima prin jocul măștilor care știu 

bine pune în scenă emoția care nu judecă! Prin 2021, în plină pandemie (și 

aici o imensă scenă cu jocul de-a alba-neagra al Covidului, care ne-a împărțit 

în tabere!) ne imboldea gândul să ne mirăm de epopeea Zăganului (vezi 

Zăganiada, Editura INTOL PRESS, Rm. Vâlcea, 2021), să spunem în scris 

ceva despre glasul de miere al Puterii, marea beneficiară a propagandelor și 

mai mereu a manipulării opiniei celor mulți și înca… needucați! Povestea cu 

somnul rațiunii, cu pupăzarea văzului și mai ales îndemnul deșteptării…, 

trecut și în Constituție…, le cunoaștem! Cum rămâne cu … România 

educată? 

 



  
 

 

 
 

          Alături de amfitrionul Florea Firan/sufletul evenimentului 



 
 

 Participanții la colocviul organizat de „Scrisul Românesc…” la 

Craiova,   Ediția a XVII-a/2022 

 

  
 

 

 

                                  Adolescența... Seniorilor 

 

    Prin toamna anului 2007, apărea în peisajul organizațiilor 

nonguvernamentale din Vâlcea „Asociația  Seniorilor din Educație, Știință și 

Cultură. Trecuseră câteva luni de reflecții de la momentul aderării României 

la Uniunea Europeană, fapt împlinit în același an în ianuarie și faptul 

integrării reale la o noua cerință a multiculturalității și a toleranței etnice, 



într-o temperare a sentimentului dat de supralicitarea naționalismului, cerea 

imperios din acea parte  pregătită a societății civile, participarea la un proces 

necesar, dificil și de durată cum sunt cele din mentalitatea înstăpânită 

durabil. Asociația se ivea în peisaj, în mod necesar, pentru că deși un Forum 

Cultural exista, se impunea o anume distanțare față de o organizație atrasă 

într-un siaj politic (vezi forumurile regionale și naționale colorate rozaliu și 

temătoare privind pierderea identității, deși exodul – hemoragie românească 

în căutarea locurilor de muncă!- era în floare.) . Efectele curentului 

antieuropean, tocmai după atingerea celor două obiective – NATO și UE 

(pompos numite „proiecte de țară”!) își făceau rolul în lupta politică internă 

și întârziau procesul integrării, nedus niciodată până la capăt (vezi și azi: 

MCV-ul, Schengenul, Procesele pierdute la CEDO ș.a !). Făceam 

constatarea după vreo 4 ani – vezi „Moravuri și năravuri românii și Europa” 

Editura Petrescu, Rm. Vâlcea, 2011!- după marea izbândă, când lăudată, 

când demonizată, după poziționarea partizană între prea roz și prea albastru: 

„Se arătaseră cumva zorii la orizonturile noastre, încă rozalii și începusem  a 

visa cu ochii deschiși  la un paradis iluzoriu. Noii puternici ai zilei făceau 

vâlve cu ce o să mai fie cu democrația și libertatea câștigată, cu multe 

sacrificii de vieți tinere. Peste tot, în entuziasmul nemăsurat, specific tuturor 

naivităților, economia de piață, libera concurență, libera circulație a 

oamenilor,  restructurările unităților economice pe criteriul eficienței, 

dăduseră frâu liber tuturor energiilor primare (adică reflexelor impulsive și 

inconștiente, uneori!) și tot ce zbura era, în mod evident, comestibil. (...) 

Este greu să-ți modifici firea peste noapte și să semeni cu cei pe care ți-i 

dorești parteneri de drum și cetățeni asemenea ție. Dar s-ar putea mima 

calitățile lipsă și păcăli partenerul de drum? Cum să nu! Apuseanul Nicolo 

Macheavelli ne va fi spus că scopul scuză mijloacele, apoi năravurile noastre 

constataseră că este de mare fală să promiți, dar este o prostie să te ții de 

cuvânt. De aici, până la politica travestită într-un politicianism generalizat, 

nu a mai fost decât un pas. Ce să facă nobila Europă, cu o clasă politică 

românească infantilă și cu toate năravurile marcă înregistrată, probate în 

atâtea împrejurări?”  

    În acest context al unei tranziții prin ceața politică, când tocmai atinsesem 

țărmul unei dorințe împlinite a apărut Asociația, să contribuie cu imensul 

potențial de cunoaștere al membrilor ei, la limpezirea drumului și mai rapida 

familiarizare europeană. Azi, după 15 ani de adolescență, în care și vreo doi 

de repaos pandemic, constatăm existența membrilor într-o mare diversitate a 

profesiilor, înainte de pensionare, în care totuși dascălii sunt majoritari. Mai 

constatăm că socializarea lor prin evenimentele de-a împreună le ține 

valorosul potențial în funcțiune și la dispoziția societății, pentru valorificare. 



O  revistă semestrială, ajunsă  la nr. 24 le atestă forța creatoare și 

permanenta expertiză de utilitate publică. Ne punem însă întrebarea, asupra 

utilității publice, manifeste, în folosul societății și nu doar pentru igiena 

intelectuală a membrilor ei (foarte necesară și ea!). Nu cumva bazele de 

date, de cunoaștere, de experiențe de viață nu sunt valorificate corespunzător 

de Statul care administrează prin autoritățile îndrituite,  funcționarea 

societății? Că nu le folosește, pentru că nu le observă existența, și nu le 

consideră resurse utile? Apoi să ne întrebăm asupra intensității implicării 

Asociației, în cele publice, tocmai pentru a nu se irosi un potențial existent 

atât de valoros, precum cunoașterea și priceperea punerii în operă a celor 

subtile, proprii unei elite incontestabile! Nu cumva construcția unei punți, ca 

un parteneriat public-privat, poate porni dinspre cele două... maluri? Nu 

cumva cel ce știe, având de partea lui experiența, ar trebui să fie inițiatorul 

dialogului și să meargă spre celălalt să ofere și nu doar să ceară? Să fie 

proactiv, fără să trădeze echidistanța față de culorile întregului spectru al 

puterii și fără a face concesii partizanatelor inerente ale luptei pentru puterea 

politică?  

      La bilanțul celor 15 ani de existență se poate face o apreciere asupra 

funcționării Asociației, în raport cu misiunea asumată cândva. Să evaluăm 

doar momentul aniversar, din 18 oct. 2022, ocazionat de Biblioteca 

Județeană „Antim Ivireanul”! Apoi, conținutul ultimului nr. al revistei 

„Seniorii”( Nr.1-2/octombrie 2022),  tipărită de Biblioteca Județeană, din 

care scripta manent/și pozele… adeveresc o stare de fapt. Să spunem, 

asumându-ne constatările, în ciuda posibilelor supărări: ceea ce am văzut 

(vezi foto expoziție!), ceea ce am citit în revistă, ce am ascultat în sala de 

conferință, din partea oficialiilor invitați și a conducerii Asociației. Să 

constatăm, înainte de aprecierea evenimentului aniversar, că puterea 

executivă a Asociației, în buna tradiție a capului, le face și desface și restul 

organismului suportă consecințele punerii în operă a deciziilor/ori lipsei lor, 

la momentul cerinței oportune. Asociația ivită să fie ea însăși, distinctă de 

mai vechiul Forum Cultural, și-a luat același soft managerial: nu sfătuitor 

independent, ca purtător de cuvânt al societății civile, ci gata să se arate 

favorabil celor din scaune, pentru o minimă miluire materială, necesară 

supraviețuirii, de aici acel laudatio permanent și contraproductiv unui 

necesar spirit civic, singurul în măsură să ajute procesul înnoitor al societății. 

Nu facem aici numiri de persoane (cunoscute bine printr-o simplă operație 

matematică, conform teoriei mulțimilor a intersecției între elementele de 

conducere ale celor două... asociații, unde vârful s-a potrivit să fie același 

și... azi în aceeași situație!), pentru că oamenii de sub vremuri vor vremui 

credința dobândită și nu pot adeveri înnoirea. Așa funcționează mecanica și 



mecanismele inerțiale, așa funcționează orice condensator/acumulator,  la 

debranșarea abruptă de la rețe(t)a veche ( a se vedea interminabila tranziție... 

care are multă energie în atâtea picioare puse împotriva curentului!) , el 

descărcându-se încă o vreme. Așa ar trebui să observăm și lenta maturizare  

a organizației, ritmul de melc al înnoirii la noile provocări existențiale și 

timiditatea/timorarea (?!), în raport cu puterea oficială! Dar să descifrăm 

evenimentul și ... cele aduse mărturii! 

     O invitație lansată public informează pe multe canale media că în 18. Oct. 

2022 între orele 16.00 și 17.15 la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”, 

considerată partener, alături de Consiliul Județean Vâlcea, va avea loc 

Adunarea Festivă, pentru aniversarea celor 15 ani de existență ai Asociației 

Seniorilor. La ora fixată se deschide manifestarea cu Imnul Național. Pentru  

invitații oficiali, ai puterii locale (Președintele Consiliului Județean, 

Prefectul Județului, Primarul Municipiului!) vorbesc înlocuitorii trimiși să 

adreseze salutul și respectul lor (?!) și să primească nelipsitele diplome 

(forme fără fond!). Inalt Prea Sfințitul Varsanufie, ne-a binecuvântat 

adunarea prin Consilierul trimis. Vorbesc scurt, pentru că trebuie să plece 

înapoi la treabă... (Machea! Suntem aproape de ora 17.00!). Televiziunile 

locale înregistrează momentul și pleacă și ele. Vorbele au în ele intențiile 

unor idei iscate din interesele rostuite din cuvinte...! Ce ne facem cu faptele, 

care nu se ivesc în raiul promis? Apreciabile intervențiile unor Instituții, 

reprezentate de titularii în funcție, cărora  le mulțumesc pentru sinceritatea 

mesajelor: Serviciul Județean al Arhivelor Statului și Inspectoratul Școlar 

Județean.   Se încearcă, apoi, recuperarea unor dări de seamă, amânate de 

pandemie vreo doi ani. Aflăm că ne-au părăsit mulți colegi, inclusiv dintre 

fondatorii Asociației, cărora le ținem momentul de reculegere! Salutul 

Managerului Bibliotecii, venit pe ușa din spate, ne lămurește că instituția sa 

a tipărit revista (ultimele numere!). Și iar mă îmboldește întrebarea care este 

deosebirea între manager (care poate fi angajat politic!) și Director?... care ar 

fi incompatibil în ecuația depolitizării instituțiilor publice! Se fac informări 

asupra activității Asociației cu precizarea că revista le are consemnate și pot 

fi cercetate pe îndelete. Așa și procedez! În mesajul secretarului general, mă 

constat exclus din Consiliul de Conducere (încep să mă simt comfortabil, 

pentru că anticipasem o atitudine ostilă de ceva vreme, constatând că nu 

funcționăm ca o echipă, ci doar o aparență formală într-o democrație 

spoită!). Cineva din sală constată... omisiunea, eu fiind prezent totuși în 

prezidiu, tocmai să-mi exprim o părere despre adolescența noastră întârziată 

și faptul că nu trăim cu plenitudine... utilitatea publică. Se cercetează imediat 

revista cu pricina și se constată că și acolo omisiunea se repetă! (Nu-i nimic 

în următoarele 100 de numere se va face reparația omisiunii, încearcă 



cineva să mă consoleze, deși adevărul omisiunii mă fericea pentru că ... 

revista cercetată mai apoi se arăta fără capul limpede  care permisese și alte 

omisiuni regretabile, făcute în cunoștință de cauză de Instituția, care și-a 

asumat tiparul, cum ar fi: 15 ian.2022 Concursul „ Vâlcea Colț de Rai”  la 

care managementul instituției rămâne de ani buni dator; 3 mai 2022 

Centenar „Aurel Constantin Zorlescu” organizat chiar la Biblioteca 

Județeană, care a uitat de donația unei mari personalități, iar onorabila 

noastră Asociație, nu a finalizat demersul pentru cetățenia de onoare, cum se 

convenise ! ; 19 Mai, Expo „Zorlescu” la galeria „Constantin. Iliescu”, de la 

Consiliul Județean Vâlcea. Întâmplarea, scuzată cu insistență, nu poate 

ascunde cenzura deliberată a instituției aleasă partener și nici grafica slujind 

puterile care ne tratează în logica second hand-ului, cum se vădea și 

expoziția foto din holul bibliotecii. Am anticipat constatarea de aici când în 

dimineața aceleași zile (orele 11.00) voi fi adăugat niște cărți la expoziția... 

seniorilor, cu un anume mesaj. Vezi foto cu: „Strigăte din pustiu”, „Spiritul 

Civic” și amintita mai sus... „Moravuri și năravuri românii și Europa”. 

Pentru amintire adăugăm câteva imagini de la amintita expoziție, în care 

„Noua Forță” a maestrului Aurel Constantin Zorlescu stă de veghe la colțul 

rușinii unei instituții apărută în peisaj și cu eforturile celui cenzurat! La mulți 

ani seniori, dar nu prea mulți, până la majoratul atât de necesar! A urmat 

apoi agapa cu revărsarea ei de voie bună și socializare autentică. Mulțumim 

organizatorilor și tuturor celor care dau consistența asociației, prin implicare 

și faptele lor de creație valoroase, nu puține  și de mare utilitate publică. 

Mihai Sporiș      

 

 

 

                           Festivalul Muntelui, Voineasa 
 

     Luna noiembrie a acestui an/2022 si-a programat evenimentul anual 

dedicat muntelui: `Festivalul Muntelui`, ajuns la editia a XXIV-a, in 

perioada 4-6 noiembrie, sa cinsteasca intr-un anume fel si jubileul 

inceputului hidroenergeticii lotrene, cu pornirea primului hidroagregat la 

Ciunget, in noiembrie 1972. De ce s-au potrivit evenimentele? Dintr-o 

ratiune anume! Fara Amenajarea Hidroenergetica a Lotrului, nu s-ar fi pornit 

activitatea turistica in infrastructura care a servit ca organizare santierelor 

hidrotehnice; nu ar fi aparut, acum 37 de ani, Clubul de turism „Lotru” 

Voineasa, cel care a promovat evenimentele nationale, cultural-sportive în 

atatea editii. Școala din Voineasa, devenită din necesitate liceu de profil 

pentru perioada santierelor , nu ar fi atras atatea personalitati remarcabile, iar 



Statiunea Voineasa cu infrastructura ei generoasa, nu ar fi permis 

organizarea atator reuniuni stiintifice, culturale, sportive de anvergura 

internationala (vezi doar simpozioanele… „Omul si Muntele”!). Valea 

Lotrului, in toate localitatile sale, dintre munti, va fi cunoscut o rapida 

transformare socio-economica cu noile preocupari aduse de marea investitie 

energetica si descoperirea vocatiei turistice.   Muntele ne găzduiește toate 

isprăvile omenești, ca pe niște minuni ale tehnologiei. Au trecut generații în 

care uitarea se poate înstapâni, cu efectele ei cunoscute. Iată de ce o 

conștiință a apartenenței la acest spațiu cu munti, si minuni omenesti durate 

in peisaj: Asociatia „Descopera Voineasa” și-a luat misiunea, și ea, să țină 

memoria vie și de câțiva ani a devenit un partener remarcabil… mai 

bătranului club de turism. 

 

    Evenimentul acestui ne are din nou împreuna pe toți iubitorii de natură, 

alături de Primăria și Consiliul local Voineasa, în organizarea acestei serbări 

dedicate Muntelui, gazda atâtor minuni și a vietii oamenilor din frumoasa 

Vale a Lotrului. Amintim aici ca multumita unor donatori generosi (inginerii 

Lucia si Silviu Bogaci… care si-au inceput cariera inginereasca la Uzina 

Ciunget/ca … pionieri ai inceputurilor) anul acesta, unul jubiliar va fi marcat 

de o borna de hotar: o placa comemorativa, amintind cativa oamenii dintre 

miile de anonimi ai irepetabilei minuni omenesti. Momentul inaugurarii va fi 

in 5 noiembrie, 2022/ ora 11.00, in fata Scolii din Voineasa, in vecinatatea 

Coloniei `Beneficiar` si orientat cu fata spre Nord, unde a fost colonia 

constructorilor… devenita statiune turistica (COTS Voineasa). Nadajduim 

ca evenimentul va fi onorat de oficialitatile judetene si locale prezente la Te 

Deum-ul consacrarii. Imediat dupa dezvelirea monumentului si discursurile 

lamuritoare se va vernisa o expozitie jubiliara: `Lotru 50` si se vor viziona 

cateva filmulete, cu protagonistii de pe placa comemorativa…,  cuvantand la 

momentul `20 de ani de la PIF` (acum cu totii trecuti in eternitate). Scoala 

din Voineasa va fi partenerul pentru acestea. 

 

      Componenta cultural-sportivă a „Festivalului” are sustinerea unor 

parteneri traditionali: Asociatia Agricola „Tara Lovistei”, Clubul sportiv 

pentru tineret `LYKAIOS`, Academia Olimpica a sportului-Filiala Valcea. 

Competitorii isi vor disputa doua trofee: Trofeul „Gheorghe Ploaie” (teste de 

cunostinte+traseu….contra timp) si Trofeul „LOTRU”  pentru cluburile 

paticipante la toate probele cultural-sportive! Se vor acorda diplome si cupe 

in baza punctajelor obtinute. Primirea invitatilor pentru concurs se face in 4. 

Nov., iar gala finala va avea loc in 6 Nov. (Alte informatii necesare se vor 

transmite participantilor in timp util, prin toate mijloacele… 



Partenerii media, care vor informa publicul despre acest eveniment 

traditional sunt UZPR-ul/Filiala Valcea si revistele INTOL PRESS-ului 

impreuna cu revista locala: `Valea Lotrului` din Brezoi.  

      Tragem nadejdea unei frumoase participari si asiguram organizatorii de 

tot sprijinul nostru! 

 

Mihai Sporis/15 Oct. 2022 

 

 

 



  
 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 
 

Și Vodă..., Basarab I-ul, este un munte, aici în Pripoarele Perișaniului 

loviștean,  unde istoricii localizează, cu o bună probabilitate, locul 

celebrei bătălii a românilor , numită POSADA 1330! 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

Posada 1330 a fost, conform tradiției, evocată la Perișani, în Vâlcea 

lovișteană, cu două simpozioane, o horă a unirii și paradă militară!  

Localitarea își serbează ziua sincron datei marii bătălii din istoria 

românilor! 



 
 

 

 
 

După o nouă Adunare Generală să-i dorim AQUA NOSTRA un restart 

reușit! Noul sediu din vecinătatea Oltului,  în Râmnicul hidroenergetic, 

să poarte norocul... unei misiuni indispensabile!    



                                               „Aqua Nostra”... revine? 

 

    Este început de noiembrie... Anul de grație 2022. La Ciunget, acolo unde 

uzina electrică își consemnează jubileul primului kwh. produs, chiar în luna 

noiembrie, de ceva vreme Dorin Pavel – întemeietorul Hidroenergeticii 

românești!- este patronul desemnat să semnifice importanța acestei mari 

realizări tehnice românești. Se anunță un eveniment care să atragă atenția 

asupra istoriei..., cu lume multă și cu oficialii responsabili, chiar în faptul 

unei crize energetice, provocată de o tulburare geo-politică! Vom fi acolo... 

dintr-o dragoste specială!  Simultan primim vestea că se pune de o Adunare 

generală a Asociației Naționale a Hidroenergeticienilor din România „Aqua 

Nostra”, și se tatonează data și locul. Aflăm că s-a hotărât ca adunarea să se 

facă la Râmnicu Vâlcea, acolo unde cândva în stema județului o turbină-

floare dădea blazonul hidroenergetic al acestui județ, cu Olt și Lotru, 

valorificate exemplar pentru folosul național. Este de bine, mă străfulgeră un 

gând! Atuul hidroenergetic al Vâlcii  începe să-i fie iar recunoscut? – chiar 

dacă și-a scuturat Peltonul din ... stemă?! O rătăcire, ca multe altele, poate fi 

îndreptată, chiar atunci când strigoii sunt dintre ai tăi, când iudele sunt din 

neam și greșelile fac parte din viața noastră. Dar cineva aliniază subtil... 

planetele, fără intenție însă, în mod fericit... La uzina „Dorin Pavel” a 

Amenajării Lotru am fost pe 18 noiembrie, deși prima scânteie electrică din 

subteranul Ciungetului... scăpărase într-un 23 noiembrie 1972, iar finalizarea 

Adunării generale a „Aqua Nostra” (tot eveniment... național!) s-a potrivit 

tocmai în 23 noiembrie, la distanța jubileului istoric. Nu ne-am mai văzut de 

multă vreme și nu doar din cauza pandemiei, ci și dintr-un recul specific 

tuturor tranzițiilor cu fluxurile și refluxurile bâjbâielilor prin deșert, prin 

tunelele... despre care ne vom da și noi cu părerea. Ne vedem la Hidroserv în 

Râmnic, într-un sediu frumos amenajat, seducător, pus la dispoziție să fie 

îndemn revigorării, apoi împreună cu cei veniți de departe (doar este 

asociație națională!), mergem în „sala albastră”de la Hidroelectrica, doar 

traversând Oltul peste barajul hidrocentralei Rm. Vâlcea.  Sala aceasta, 

aleasă special,  fusese în timp martoră la multe evenimente, nu doar 

naționale, de mare interes pentru Hidroenergetica românească. Să amintim în 

trecere doar de colaborarea româno-canadiană, pusă la cale între acești pereți 

albaștri, ori de proiectului „ape curate”, pentru râurile României, lansat și 

aici prin 2001. Sala aceasta albastră are propria memorie, dar nu cumva este 

și purtătoare de ghinion? Prea multe hotărâte aici au fost răstălmăcite de 

Olimpul... centralizat în norii și ceața politică a Bucureștiului. Sperăm că va 

fi bine, pentru că sediul l-am adus în centrul hidroenergeticii, iar șeful cel 

mare l-am ales... din faptul procesului tehnic, cel cu simțirea concretă a apei 



și a curgerii ei. Apoi sfătuitorii din preajmă pot acoperi necesitățile de toate 

felurile ale unei asociații naționale, mă bântuie o speranță... 

 

       Da! Consemnăm un restart, ca  o luare de la capăt într-un început... 

fecund, paradoxal tocmai când se scutură frunzele îngălbenite ale toamnei și 

în înțelepciunea iernii așezate peste noi putem intui calea cea bună a 

reînfloririi. Semnele par bune și să nădăjduim că după douăzeci de ani de 

intenții teoretice și obstacole de tot felul vom ieși din cercul vicios ca un 

blestem al pățitului Sisif. Cu doar cinci zile în urmă ditai ministrul energiei 

promitea la Ciunget o ordonanță de urgență... și în folosul hidroenergeticii! 

 

     Societatea românească, în ansamblul ei, a trăit vremea din urmă în ceața 

iscată, nu doar  în domeniul care ne preocupă. Hidroenergetica nu a fost doar 

ea... în situația atâtor fluxuri și refluxuri. O cauzalitate generală trebuie 

cunoscută, pentru a ieși din cercul vicios, cu atâtea încercări ratate. Prin 

2000, când scena politică românească, cunoaște un fel de restaurație 

politică... apare Hidroelectrica, cu reglementările existențiale aferente. 

Interesul general al societății fusese oficial trădat, când prin declarație 

publică... statul se retrăgea din... economie, făcând hatârul unui capitalism 

sălbatic- cu aplicarea după ureche a legilor economice și legiuirea oficială 

șubredă! Statul român... s-a retras din domenii strategice, dar a permis altor 

state naționale să joace în economia noastră națională (exemplele sunt 

cunoscute chiar și în domeniul energetic!). Între interesele de grup, 

individuale și cele naționale primele au avut prioritate, ba chiar și o suspectă 

susținere legislativă. Apariția numiților „băieți deștepți” este o evidență, 

foarte vizibilă pentru sectorul energetic... procopsit cu autoritate de 

reglementare. În deșertul tranziției (una fără sfârșit!) au apărut idolii cei noi 

cu propriile lor credințe, și chiar ne-am încredințat repede unei libertăți 

sălbatice, ademeniți de manipularea cu un câmp fertil în ancestrala 

credulitate românească, una care crede fără cercetări speciale, după dresajul 

unei biserici creștine funcționale. Între promisiune și posibilitatea reală a 

făptuirii ne-am încredințat permanent minunii dumnezeiești, uitând mereu că 

fără muncă și  pricepere nimeni nu îți bagă în traistă. Au fost mai multe 

valuri în balansul cu flux și reflux al puterilor când liberale, când 

conservatoare, dar preocupate doar de sine în imaturitatea lor  de începătoare 

neexperimentate. Legătura între administratorul suprem și interesul social 

general s-a rupt. Denunțarea fostului regim politic (din rațiuni de legitimare 

politică!) - cu viziune unitară, centralistă!- și alegerea politicii 

descentralizării extreme, fără o analiză pertinentă, a condamnat (fără 

judecată... lucidă!), mediul socio-economic la destructurare, uneori la o 



ruinare a celor lăsate în voia sorții! Noua polarizare politică și noua religie a 

privatizării cu orice preț (ba chiar și pe un ... leu!), ca panaceu universal 

valabil a generat Babelul previzibil! Apoi poterele politice, în edificarea 

forțelor proprii și-au subordonat economicul cu consecințele vizibile, după 

numitele fluxuri și refluxuri, uneori devastatoarele sunamiuri, precum 

cunoscutele crize economice. Ce să facă biata societate românească în 

vârtejul atâtor reașezări ale geopoliticii cu impact global? În propria 

bâjbâială a integrării europene și în neasumarea adevărurilor proprii, 

imediate? Ori  ale schimbării macazului de prin 1989? cum să-și explice 

omul cu experiențe de viață?, specialistul școlit îndelung, că în decizia 

puterilor înscăunate – zice-se democratic!- nu contează decât imediatul? Că 

nu există predictibilitate de pe azi pe mâine? Că se clamează perspectivele 

durabile în claxonul propagandei curente, dar deciziile sunt în contrapunct? 

Că vorbim despre energie verde și sistăm hidrocentralele aflate în 

construcție, că am desființat fondul de dezvoltare al sistemului energetic 

(Invocând continuu obiectivul independenței energetice! Fără o strategie 

clară și unanim acceptată!), apoi am amânat, sine die , fără o perspectivă 

clară, amenajarea întregului potențial hidroenergetic național calificat ca 

tehnico-economic realizabil!  În perspectivă durabilă, privind problema 

APEI, resursa naturală esențială vieții, hidroenergetica este in integrum 

legată de celelalte folosințe. Deciziile privind valorificarea complexă a apei 

au arătat incoerența, dacă nu o condamnabilă lipsă de viziune strategică, 

pentru obținerea eficienței economico-sociale optime. Vezi sistemele de 

irigații din coabitarea posibilă cu acumulările hidroenergetice, nefuncționale 

și obiceiul medieval al slujbelor pentru ploaie, cu soborul... de popi. 

 

     Da, puterile statului, cu bolile copilăriei naive și cu năravurile moștenite, 

nu puteau performa prin deșertul stârnit! Nu puteau vedea prin tunel 

luminița, ele fiind în vagoanele trase de locomotivă. Din fruntea convoiului, 

uneori a turmei dezorientate, mecanicul locomotivei-școlit pentru asta!- 

vedea permanent luminița, ba cunoștea apriori și mersul trenului! Dar se 

acreditează ideea că există un câine de pază al democrației și că el ne poate 

spune și ceea ce ni se ascunde, dintre cele ce n-ar trebui să fie puse sub preș 

și ar fi de interes vital pentru mai binele tuturor. Câți câini, atâția stăpâni, 

ușor de dresat pentru codrul de pâine! O „putere” care să garanteze dreptatea 

celorlalte, greu se putea institui în moda partizanatelor necesare fiziologic, 

supraviețuirii. Soluția echidistanței față de puterile  din scenă, în situația în 

care și aparatul tehnic al administrației publice s-a lăsat dus în siajul 

culorilor politice, devine o problemă existențială: cine nu cântă în strună... 

poate să-și piardă vocea/slujba! O elită competentă în domeniul său tehnic, 



fără a fi făcut compromisul (ignorând pe secretarul florentin, care se referea 

la moralitatea mijloacelor!), fie va fi expulzată, cu efectele cunoscute, fie 

marginalizată ca într-un exil, care  nu poate obstrucționa  deciziile. 

 

     Au fost strigăte în pustiu? Desigur! Durerile se exprimă, se descarcă, 

uneori doar nevăzutului Dumnezeu. Uneori sunt consemnate în scris... 

pentru vremuri mai lucide, pentru atestarea necomplicității și respectului 

celor morale. Există oare ecou în deșert? În larma generală a mulțimii 

încredințată că  se pricepe să discearnă între minciună și adevăr, numai 

porta-vocea se aude și numai reclama bine ticluită te ia de minți și își 

produce efectul în masa ascultătoare. (ce îndemn de la maicile noastre, când 

suntem mici și ignoranți: să fi ascultător, maică!) 

    Cum să strigi cu folos , credibil și să fii luat în seamă în societatea 

dezorientată și ușor de dus într-o pornire gregară? Să-ți multiplici strigătul 

prin asocierea mai multora! Cei care strigă să știe bine de ce  o fac, pentru ce 

o fac, cum să se facă pricepuți , ascultați și percepuți ca purtători ai 

intereselor generale. Prin ceea ce strigă să fie identificați ca purtători de 

cuvânt ai durerilor tuturor, între care ei, ascultătorii direcți. Așa a apărut 

înainte de 2000 „Aqua Nostra”/ Apa Noastră, ca asociație națională, 

echidistantă politic, cu expertiză în domeniul tehnic al valorificării în interes 

public a potențialului hidroenergetic al apelor României. Statutul său, 

conceput de specialiști cu expertiză, personalități recunoscute public, a adus 

între membrii ca asociați, alături de inițiatori, oamenii domeniului 

hidroenergetic, în nume propriu, dar și persoane juridice, interesate în a-și 

striga problemele în spațiul democratic care validează adevărurile 

existențiale... prin vot! Așa a apărut Aqua Nostra/ Apa Noastră, dar buna 

intenție, venită la vremea toboganului cu șubrezirea multor membrii (vorbim 

de structurile... juridice!): Hidroconstrucția.../ cu lucrări sistate; ISPH 

(proiectantul!) fără obiectul muncii, deși potențialul neamenajat cerea... 

proiectele, UCM Reșița cu ciclurile de lungă fabricație a echipamentelor... 

fără perspective ferme; Hidroelectrica în perspectiva insolvenței... parazitată 

legal de... „băieții deștepți” etc., a determinat reculul asociației chiar înaintea 

consolidării ei. Marile personalități care au gândit acest organism de feed 

back, necesar societății românești pentru gospodărirea optimă a apei , au 

plecat la cele veșnice, dar au lăsat ca îndatorare celor școliți de ei să ducă 

misiunea mai departe. 

 

     Reculul cel mare l-a produs declararea insolvenței, Hidroelectricii, totuși 

„perla coroanei” sistemului electroenergetic al României! Cum o fi fost 

posibil ca această companiei din proprietatea statului (majoritar!) să fie dusă 



în această situație? Ce rol să fi avut aici factorul politic, peste decizia tehnică 

a unui proces economic? Nu cumva această „perlă” este pe mai departe o 

miză în „pokerul politic” la masa jocului cu deschidere... prealabilă? 

Inactivitatea „Aqua Nostra” în perioada aceasta dificilă, a lăsat rezolvarea 

problemelor, inclusiv a celor tehnice!- în seama unui avocat aflat într-o 

ademenire a interesului politic cum s-a vădit după, cu urmări evidente pentru 

cine are o minimă expertiză asupra domeniului. Interesul special pentru 

infrastructura durată în peisaj, pentru multe generații, a dispărut (vizibil 

pentru orice ochi avizat!). Efectele asupra construcțiilor și instalaților, ca 

urmare a problemelor de mediu obișnuite, dar și a celor datorate oamenilor, 

reduc dramatic durata de viață a celor făcute cu eforturi imense, fără ca 

factorii responsabili să ia act și să intervină oportun. Par negestionate și 

scăpate din vederea responsabililor îndrituiți, iar cauzalitatea trecută într-o 

neobservare suspectă, ori lăsată în seama timpului reparator. Legislația de 

mediu, aceea cu principiul... că poluatorul plătește, pare o lozincă 

inofensivă, uneori acoperită prin amendarea păgubitului! Este nevoie de un 

câine de pază, dresat special. De ce să nu-și facă și Aqua Nostra, unul 

profesionist – propria presă specializată, prin care strigătul în spațiul public 

să fie un feed back necesar celor  responsabilizați cu administrarea, dar aflați 

prea departe de realitatea din teren? Ecouri singulare au existat și înainte! 

Dar cine să le ia în seamă altfel decât ca pe niște cârteli subiective? Dăm 

spre ilustrare câteva exemple chiar din media jurnalistică vâlceană. În ziarul 

din Rm. Vâlcea „Info Puls”, din 14 iunie 2005, apare articolul „Apocalipsa 

apelor” scris de Constantin Poenaru (se poate citi în cartea editată de Intol 

Press, în 2022: „Publicistica 2004-2016” la p.18-22/ ori din postarea pe 

www. culturaarsmundi, ro). În volumele noastre (vezi Nicolae și Mihai 

Sporiș!) dedicate... spiritului civic, vezi în vol. IV  („Spiritul civic-stare de 

fapt și deziderat”, editura ADRIANSO, Rm. Vâlcea, 2006, p.100-103) 

articolul apărut în presa vremii: „De ce când vin ploile ne punem pe plâns?” 

În perioada insolvenței Hidroelectrica lansam în presă, tot fără un ecou, după 

ce transmisesem epistolele de atitudine responsabililor, un pamflet (așa... ca 

haz de necaz!), pe care îl adăugăm în anexă... Au mai fost și interviuri în 

presa vremii (vezi... Formula AS!). Credem că amplificarea semnalelor 

singulare, prin forța asocierii și perseverență, acestea pot primi ecourile că 

au fost auzite și efectele identificate pot îndrepta, prin reglajele în timp util, 

multe necazuri la vedere, ori potențiale! Este nevoie, mare nevoie și de-o 

Aqua Nostra... funcțională! 

 

    Să urăm succes noii echipe de conducere a Aqua Nostra și să nutrim 

speranța că în noua sa centralizare la Rm. Vâlcea, apele României, apele 



noastre - între care Oltul este un blazon reprezentativ!- își vor limpezi 

curgerile și cerul se va oglindi mai senin în ele! Da capo! Trebuie să spună 

noul dirijor, îndrituit Președinte (ing. Costinel Stoica), pentru marea 

orchestră chemată să concerteze... muzica apelor! Îi dorim succes lui și 

tuturor celor ce se pun, pro bono, în slujba unei cauze nobile! 

 

Mihai Sporiș/27. Nov. 2022 
 

 
 

 
 

 



 
 

   
 

Energia Lotrului și-a serbat jubileul primului kwh. La mulți ani, 

tuturor oamenilor, de sub patronajul lui Prometeu! 

 

 

 

 



 

  
 

 
          



     
 

 
 

   
 

Sărbătoarea națională avusese, ca avanpremieră, și Centenarul 

Încoronării! Alba Iulia 2022 



 

   
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Liceul și Biblioteca din Călimănești cinstesc sărbătorile locale și 

naționale! 



 
 

 
 



 
 

După 33 de ani am trecut pe la Ghencea! Păsări negre încă cer albirea 

penelor! O catedrală, în zare, își dorește mântuirea neamului, iar eroii 

aliniați se întreabă de multele lăsate nelămurite... 

 

 



 

 

  
 

Copiii frumoși colindă nedumeririle noastre cu cinci?, cu șase raze, de 

stea?Așteaptă și ei noile lecții de istorie... care se vor scrie!  Oare?!  

 

                            
 

                     Cercul de la Râmnic vă urează  La mulți ani! 


