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Raport, 2013 
 

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

“Grupul de la Râmnic” pentru că s-a constituit cu trisprezece 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 lor frumos şi iau atitudine faţă de stările de lucruri, care urâţesc, 

învrăjbesc şi se îndepărteaza de firea adâncă a … României profunde. Nu este 

organizaţie, gen ONG, ci o structură informală (fără statut şi cotizanţi, fără 

şefi, subalterni şi ordine ierarhice!) care îşi are liantul în consensul misiunii 

asumate voluntar şi în bucuria de-a ne face utili într-o altă conceptualizare a 

iubirii de ţară şi de oameni,  într-o risipire globală şi un turn Babel al 

multilingvismului necesar vieţuirii.  

 Pare ceva cu sens, prin  misiunea asumată,  dar grupul, 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 din 

iubire… faptele. Sunt multe persoanele care s-au afirmat prin ceva concret în 

anul 2013 şi pare imposibil de-a cuprinde întregul. Câteva materiale scrise, 

fotografii, apeluri, trimiteri 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 

structura… informală la care au aderat noi fapte şi 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 2013 dintre 

membrii vechi cu contribuţii deosebite,  într-o ordine aleatoare: Marian 

Pătraşcu, Nicolae Daneş, Petre Cichirdan, Gheorghe Sporiş, Eugen Petrescu, 

Constantin Mănescu, Nicolae Moga,  Nicolae State-Burluşi, Gheorghe 

Cărbunescu, Ştefan Stăiculescu, Fenia Driva, Maria Robescu, Valentin 

Smedescu, Petre Veţeleanu, Petre Iordache, Dragoş Călinescu, Dumitru 

Bondoc, Lazăr Constantin, Sorin Dumitrescu, Emil Catrinoiu, Gheorghe 

Pantelimon, Maria Şufană. Dintre cei de dincolo de Vâlcea trebuie să-i numim 

aici pe : Ioan Ciungara (Făgăraş), Ion Frântu, Dumitru Popica (Sibiu), 

Constantin Zărnescu, Alexandru Stănescu, Emilia Bălan (Cluj-Napoca),  Nicu 

Jianu, (Hunedoara) Ana Meţenti, Florica Moldovan (Baia Mare), Ion Rodos, 

Marian Ghiţă, Gheorghe Baciu, George Rotaru, Adrian Moşteanu, Ion Bratu, 

Gheorghe Piele (Argeş- Curtea de Argeş, Piteşti, Domneşti), Lidia-Viorica 

Hanaru (Piatra Neamţ), Maria Şalaru (Chişinău), Gheorghe Păun, Ion Predoiu, 

Dan Mihalcea, Ovidiu Mihai Stângă (Bucureşti), Mihai şi Alina Sporiş 

(Ploieşti), Ion Mocioi, Dumitru Dănău (Târgu Jiu). Vom consemna în fiecare 
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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. 

Anul 2013 a avut o agendă consacrată acţiunilor tradiţionale în 

organizare şi co-organizare, colaborare (ca parteneri invitaţi), invitaţi. Am 

acţionat împreună cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria”, 

Forumul Cultural al Râmnicului, Forumul Călimăneşti, Liga scriitorilor, 

Arhivele Naţionale-Serviciul judeţean, Biblioteca Judeţeană, Biblioteca 

“Vasile Militaru”(Ocnele Mari), Fundaţia “Nadia Duca”(Horezu), Asociaţia 

“Seniori”, Clubul Iubitorilor de cultură din Curte de Argeş, Asociaţia 

Veteranmont România. Acţiunile pe cont propriu ale membrilor noştri au fost 

remarcate prin lansări de cărţi personale, expoziţii, prezenţe la simozioane, 

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

de televiziune, cercetări istorice de teren, etc.  

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

contribuţia organizatorică să aparţină membrilor cercului, în numele lui, sub 

următoarele cuvinte cheie: Cultură, Eminescu, Unire (Ianuarie), Făurari, 

Meşteri, Brâncuşi (Februarie), Mărţişore -debuturi, lansare concurs de creaţie 

pentru elevi prin Biblionet – (Martie), Paşte, Treceri, Sacralitate (Aprilie), 

Strigarea Numelui – Râmnic, Mircea cel Mare, Rovine, Constantin cel Mare, 

România, Europa – (Mai), Eroi, Eroism, Înălţare – Cocoşul de Hurezi, Ziua 

eroilor, Cotul Donului, etapa locală Biblionet – (Iunie), Soarele, Nedeie – 

Festivalul Naţional”Vasile Militaru”, Nedeia din Lovişte, Ziua Imnului (Iulie), 

Adormire – Memorial D.Bălaşa, Congresul de dacologie de la Buzău 

(August), Ocrotitorii – Antim Ivireanul, Neagoe Basarab (Septembrie), 

Aniversări – centenar: Grup Şcolar Tehnologic “Nicolae Pleşoianu” din Rm. 

Vâlcea, 75 de ani de la inaugurarea Ansamblului “Calea Eroilor” de la Tg. Jiu, 

Medalion “Dumitru Drăghicescu” (Octombrie), Biruinţe – Posada 1330,  

Cetăţeanul de onoare, dincolo de notorietate, Apostolul Andrei (Noiembrie), 

Imnuri de slavă – ţării şi oamenilor : ziua naţională, colindele străbune. 

Agenda s-a realizat integral, acţiunile fiind onorate de o foarte mare 

participare. Cu prilejul lor s-au făcut lansări de carte  cu tematica subscrisă 

cuvântului cheie al lunii respective. Amintim dintre autorii cărţilor : Ştefan 

Stăiculescu, Ion Mocioi, Constantin Zărnescu, Sporiş Mihai, Eugen Petrescu, 

Nicolae Moga, Dumitru Bondoc, Dragoş Călinescu, Gogu Rusu, Dragoş 

Constantinescu, Constantin Isărescu, Zenovie Cârlugea, Marin Bulugea, Liviu 

Popescu, Nicolae Dragoş, Paul Stănişor, Petre Cichirdan, Dumitru Dănău, 

Gheorghe Simeanu, Dumitru Garoafă, Gheorghe Dumitraşcu, Gheorghe 

Stancu, Veniamin Micle, Virgil Constantinescu, Badea Constanţa, Ion Bratu, 
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Alexandru Nancu, Ştefan Ilioaie, Ioan Şt. Lazăr, Ioan Barbu, Nelu Barbu, 

Viorel Popescu.  Dincolo de Râmnic am fost prezenţi la evenimente, 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, Iaşi, Chişinău, Piatra 

Neamţ, Tulcea etc. Am întregit colecţia de fotografii pentru chipul frumos al 

ţării,din vârful munţilor până la marea cea mare, numele celor de mai sus pot 

ghida prin Internet la albume de fotografii, reviste electronice, inregistrări pe 

Youtoube, semnificative. 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 capacitare opinie publică. Lista evenimentelor 

semnificative este foarte stufoasă, nu o vom mai da în extensie ea putând fi 

cunoscută din memoria electronică a bazelor de date, on line, aflate la 

dispoziţie, folosind ca parole numele invocate.  

Remarcăm din cele multe câteva, pentru a ilustra consecvenţa: 

- Aducerea moaştelor lui Constantin Brâncoveanu la Mănăstirea 

Horezu; 

- Canonizarea lui Mircea cel Mare, cel Bătrân, până la împlinirea a 600 

de ani de la trecerea la cele veşnice (31.01.2018) .In fiecare an ,de cel puţin 

trei ori (31 Ian, 20 Mai, de Rusalii!), lansăm public la Cozia mesajul nevoii de 

canonizare şi aducem argumente pentru aceasta ; 

- Cinstirea eroilor de la Posada 1330, ca sărbătoare naţională! (local s-a 

impus cu toate onorurile şi a intrat în conştiinţa locului: are ritual, monument, 

sărbătoare a localităţii, recunoaştere publică!) Contribuţia ASNCE “Regina 

Maria” şi a Primăriei Perişani, fiind exemplară; 

- Extinderea concursului de creaţie dedicat elevilor din cursul primar şi 

gimnazial “Vâlcea Colţ de Rai” (ajuns la ediţia a III-a, vezi Biblionet!) în toate 

localităţile judeţului; concursul s-a experimentat în Ţara Loviştei şi de trei ani 

se implementează prin reţeaua Bibliotecii Judeţene; 

- Recuperarea marilor personalităţi ale neamului, a spiritului lor 

(Dumitru Drăghicescu, B.P.Hasdeu, Constantin Brâncuşi, Dumitru Bălaşa, 

Mihai Eminescu – vezi şi proiectul cu Academia de sub Pământ şi Festivalul 

Naţional “Vasile Militaru”, organizat la Ocnele Mari . Aici trebuie remarcată 

contribuţia unor oameni deosebiţi: pr. Petre Veţeleanu, Primarul oraşului 

Ocnele Mari, a bibliotecarei Violeta Perianu şi a prof.Ioana Florescu; 

- Reconotarea cuvântului erou. (Recuperarea eroismului partizanilor, al 

deţinuţilor politici de sub regimul comunist, al eroismului cotidian, inclusiv a 

celui din câmpul cultural- vezi aici recunoaşterea celor ce trudesc pe cont 

propriu şi adaugă ceva pentru averea tuturor şi zestrea urmaşilor) Aici Eugen 
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Petrescu, liderul local al ASNCE, membru al cercului, este portdrapel al 

cauzei cu zeci de intervenţii publice, anual; 

- Recunoaşterea meritelor celor ce fac ceva pentru comunitate în toate 

domeniile lor de preocupare, inclusiv pentru cinstirea eroilor, de mult plecaţi, 

a monumentelor de pomenire. Contribuţii pentru recuperarea adevărului 

despre noi înşine, rescrierea altfel a istoriei şi repotenţarea iubirii de neam şi 

de toate ale lui (agenda conţine zeci de evenimente! Lansări de carte, 

Antologii, Medalioane, Aniversări, Simpozioane, Colocvii etc.); 

- Între realizările remarcabile ale acestui spirit al Grădinii Maicii 

Domnului, din 2013, nu pot lipsi revistele “Cultura Vâlceană”, “Povestea 

Vorbii 21”, cu generoasa lor prezentare, inclusiv on line, dar şi apariţiile 

editoriale excepţionale ale lui Petre Cichirdan, Nicolae Daneş şi Dumitru 

Bondoc, alături de cărţile omagiale editate de Eugen Petrescu, albumele de 

fotografii electonice ale “Companiei” Troyager şi… Gheorghe Sporiş, dar şi 

evenimentele organizate în ţară şi în Rep. Moldova de către Gheorghe 

Cărbunescu, un ambasador aplicat al unirii prin cântecul de suflet. 

Fiind printre fondatorii cercului, rămaşi în cursă, alături de Constantin 

Lazăr, 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 parazitar!- ci mai ales cu ce să 

contribuim şi noi spre înflorirea ei şi mai binele lui. 
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Iubirea de … patrie 

 
Putem defini un anume loc în multe feluri. Uneori, închizând ochii, un 

relief mirific îţi stăruie în minte şi viaţa lui freamătă, vibrează şi te ia în 

curgerea ei, te dizolvă, pentru ca apoi să-ţi dea senzaţia că eşti parte din acel 

loc, că o inimă a întregului acela bate şi pentru tine. Ieşirea din lărgimea 

nedefinită a orizontului exterior şi definirea locului de liberă şi nestingherită 

iubire s-ar putea numi acasă, uneori loc al natalităţii care ne-a ivit sub petecul 

de cer, ca un cerc, umbrind pe pământ gardurile unui sat cosmic, numit patrie, 

în care toate cuvintele au înţeles şi toţi oamenii îţi sunt fraţi şi îi iubeşti, fără 

vreo poruncă specială. Păstrând în grai zestrea de cuvinte despre locurile 

dragi, suflarea divină a creatorului însufleţeşte munţi, dealuri, văi, păduri, 

sălaşe de oameni cu uliţe, case şi acareturi. Locurile mute în felul lor, ca şi o 

istorie neconsemnată de cronicari, au limbajul lor secret care poate fi descifrat 

cu răbdare, cu ştiinţa căutării, dar mai ales multă iubire faţă de mamă, adică de 

lutul ce ne-a dat trupul. 

  Patria este şi ea o mamă. Sânul ei este izvorul ca un şuvoi al curgerilor 

de sevă pe care învăţăm sărutul înainte de-a articula strigătul de recunoaştere 

ca un imn de slavă. Iubirea este greu de explicat, dar ea se mărturiseşte în 

multe feluri. Iubim şi iar iubim. Ne topim în vârste de zăpezi, dar rămânem 

însetaţi de mamele noastre plecate să întinerească alte primăveri. Ochii 

aproape închişi desluşesc, pipăind patria, iar lacrimile eroice sărută înserarea 

calmă şi înţeleaptă. Putem iubi şi altfel. Ne logodim cu verbul a face şi atunci 

fiii şi ficele noastre, faptele, îşi cer dreptul la dragoste. Dar comuniunea cu 

ceilalţi semeni ne obligă să le iubim şi faptele lor cele bune. Apoi observi 

acumularea acestora ca o avere din care te înfrupţi, venind de dincolo de 

milenii cum se întâmplă cu vorbele, cântările, podoabele, priceperile, 

legendele, uneori cu legile secrete ale pământului care definesc o anumită 

patrie. În patria cea largă a limbii şi a credinţei (datoria noastră cotidiană faţă 

de tatăl nostru… de pe pământ şi din ceruri!) bătăile inimii sunt mai puternice, 

acasă totul trăieşte intensitatea. Acolo, în bătătura ca un epicentru al casei din 

satul tău, magnitudinea trăirii iubirii de mamă este maximă şi tot acolo, prin 

turlele bisericii în care ai fost botezat, apropierea de creator este la o întindere 

de mână.  

Iubitor de locurile natale şi de oamenii care i-au înnobilat patria de 

suflet se arată şi, Dumitru Bondoc din Costeşti de pe valea Bistriţei oltene. El 

a scris semenilor săi, dar şi celor ce vor veni în ştafetă după, epistole de iubire, 

aşa cum ni se arată monografiile despre loc şi oameni, să nutrească 

sentimentul tonic al înrădăcinării proteice, undeva, în rostul cu temei al lumii. 

Motivul pentru care face aceste lucruri binecuvântate ni-l destăinuie în altă 

parte. În monografia dedicată lui Alexandru Bălintescu şi el om al locului, 
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autorul se arată, într-o carte pentru toate celelalte, nu puţine: „Dedic această 

carte costeştenilor mei dragi pentru care, câte zile voi avea, le voi dăltui cu 

modestele-mi slove fabuloasa lor istorie, frumuseţea de neasemuit a locurilor 

natale şi marile personalităţi ridicate din rândul lor, în decursul timpului”.  

 A scrie despre anumite locuri, uneori, devine un fapt riscant prin aceea 

că au făcut-o mulţi, mai înainte şi spusa lor va fi intrat mai repede în conştiinţa 

publică. Este un gest temerar când despre acelaşi lucru vorbeşti de mai multe 

ori, chiar dacă revenirea are întotdeauna valoarea adăugată şi prospeţimea 

altor fapte mai recente. Dumitru Bondoc, omul de formaţie tehnico-

inginerească riguroasă ştie însă să respecte izvorul de informaţii, pe 

cercetătorii de dinaintea sa şi să şi-i facă aliaţi în fiecare carte nou dăruită. Este 

atent la vorbele concetăţenilor spuse, la noile edificii ridicate, la noile poveşti, 

ori concluzii proaspete după îndelungi cercetări. Cred că locul i-a hărăzit pe 

atâţia costeşteni cu simţirea curgerii timpului şi aptitudinea consemnării celor 

esenţiale, altfel greu îţi poţi explica această densitate de personalităţi născute 

aici, ori statornicite prin preajmă. Splendide sunt şi referinţele unor călători 

prin acest colţ de rai al Olteniei de sub munte locuit de oameni, cu atestare 

istorică incontestabilă de cel puţin 45 de secole, cum ne atenţionează autorul 

într-o primă monografie dedicată Costeştiului, de fapt prima parte, volumul 

întâi, al acestei adăugite monografii numită la fel, dar sigur, volumul al II-lea. 

Am credinţa că după Aurelian Sacerdoţeanu, Constantin Popian,  Alexandru 

Bălintescu, numind aici dintre cei trecuţi dincolo, Dumitru Bondoc este noul 

logofăt-cronicar al curgerii Bistriţei oltene, unul legat de amănuntul cotidian 

şi de prinosul proaspăt al tuturor descifrărilor din hrisoave, din cioburi. Este 

dificil, dar credem că şi foarte onorant să fi cronicarul de serviciu când ai în 

preajmă atâţia concetăţeni cu amprenta notorietăţii de departe foarte vizibilă: 

Veniamin Micle, Nicolae I. Chipurici, Ion şi Gheorghe Istocescu, Ion, Angela 

şi Aurelian Stoican, Nicolae Munteanu, Valeriu Popescu, Dumitru Martinescu, 

Felicia şi Nicolae Voineag (despre care aflăm că s-a dus puţin, de foarte 

curînd, în lumea cu dor…)   şi lista  cuprinde atâţia oameni dragi cu merite 

deosebite despre care are grijă specială un autor învestit să ţină pomelnicul 

sacru. Cum să vorbeşti în slovele puse pe monumente, în pisanii, prin cărţi, 

altfel decât ca printr-un pomelnic dus spre glasul preotului rânduit să strige 

numele, spre cer, dinspre altarul, locul unde din pământul mamei se trece 

direct spre cerul tatălui? Ele, numele invocate urcă atunci în nemurire şi 

martorii cei mulţi prezenţi la aceste liturghii iau act de modelele lor pământene 

să le fie viaţa frumoasă. 

Monografia Costeştiului este o lucrare vie, deschisă. Ea nu se citeşte, ci 

se retrăieşte până la momentul în care constaţi că noi lucruri s-au decantat din 

trecut, că fapte noi s-au petrecut în preajmă, dar nu sunt consemnate. Oameni 

noi s-au remarcat, oameni vechi au plecat la mume şi cu duhurile la cerurile ce 
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ne privesc viaţa neîntrerupt curgătoare a patriei. Atunci, fiind de serviciu 

trebuie să aduci la zi pomenirea ca o cronică,  să ne fie de aducere aminte.  

O monografie este ca un semn de identificare a persoanei, chiar întreite 

în fiinţarea ei, cu trecut, prezent, şi statornicia celor agonisite de zestre, pentru 

ce va să vină. Păstrarea hrisovului de întemeiere, a firului călăuzitor printr-un 

labirint de 45 de secole (cât a răzbit autorul în cercetarea oamenilor născuţi în 

Ferigile, mult mai târziului numit Costeşti!), devine, nu un fapt de orgoliu, ci o 

datorie asumată responsabil dintr-o chemare lăuntrică, poate o misiune primită 

de la Creatorul care dă harul, ca pe o energie necreată, să se împlinească în 

rostul tainic al iubirilor de tot felul. Dumitru Bondoc se arată, nu doar prin 

continuare monografiei Costeştiului, dar şi în alte lucrări despre oameni, căi 

ferate, biserici, evenimente diferite, în revistele şi cărţile dăruite, la ocazii bine 

alese, omul chemat, (spuneam mai sus de cronicarul-logofăt!) să slujească 

misiunea aceasta nobilă, fără simbrie, dar cu o risipire de sine pilduitoare. O 

lucrare scrisă cu dragoste, după cum spunea regretatul Costea Marinoiu într-o 

prefaţare la o carte a lui Dumitru Bondoc ( ”Alexandru Bălintescu, artizanul 

Muzeului de Artă din Costeşti-Vâlcea”): ”Cartea este scrisă cu inima…” îşi 

are şi temeiul în voinţa şi ştiinţa inginerului, unul de cuprindere culturală 

renascentistă, după cum se arată monografia sa,  

 Salutăm cu multă bucurie această ispravă a cronicarului Dumitru 

Bondoc, de veghe la povestea, mereu adăugată de trăitorii cei noi, a vetrei 

multimilenare a Costeştilor Bistriţei vâlcene şi constatăm că informaţia 

structurată cu pricepere poate scurta drumul oricărui interesat, de el însuşi, de 

patria sa de lângă inimă. 
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Delta Dunării – eden românesc (fragmente) 
 
E drept că alții au decis pentru mine o excursie de patru zile în Deltă, la 

mijlocul lui iunie. N-o văzusem. Așa se face că am călătorit de la Piatra Neamț 

la Iași cu microbuzul unei companii de transport, asumându-mi aerul 

condiționat din zgârcenie, vorbăria și telefoanele șoferului, aglomerația de pe 

interval... De cîte ori ajung în autogara centrală  a Iașului, îmi amintesc de 

ultima garnizoană sovietică ce s-a îndurat să plece prin ... 1959. Am zărit și eu 

pe acei gradați cu ridicolele lor “caschete”avînd circumferința cât un lighean... 

Azi, în locul acela, e autogara burdușită de mașini și flancată la poartă de 

taxiuri. Am ajuns la prietena mea care are o casă de vis. Bucătăria la demisol e 

binecuvîntată de răcoare blîndă, cu deschidere la grădina florilor, cireșilor și 

… piticilor. Motanul uriaș, de culoarea maro, face legea cu miorlăituri virile. 

Acolo poți tăifăsui în voie și poți să-ți amintești tot ce-a fost frumos odinioară, 

în studenție. Ne-am echipat pentru marea călătorie Iași – Tulcea în compania 

unui cunoscut (inginer pensionar...) care, deși avea dreapta într-o manșetă  

gipsată, s-a aventurat ca șofer. Am ieșit din Iași prin dreptul crângurilor 

umbroase, pe o şosea proaspăt refăcută şi semnalizată. 

Un traseu colinar, cu lanuri curate de grâu și orz, ocrotind .maci 

proaspeți și înfrânți. Culori și miresme îmbătătoare, ultimele flori de tei... 

Pulsa ceva în atmosferă care-ți dădea fiori, simțind că trăiești. Cine 

vorbește urît de această țară a noastră e un răuvoitor. Printre coline dulci stau 

pitulite acele orașe moldave despre care se spune c-ar fi uitate de civilizație. 

Nimic mai fals. Am trecut spre Galați prin Vaslui, Bârlad, Tecuci și-am văzut 

curățenie, o mare de flori, drumuri recent reasfaltate. 

Cât vezi cu ochii culturile curate inundă cîmpiile, iar spațiile dintre 

tarlale sunt burdușite de flori, de iarbă. A muncit ceva în zona sa Domnul (fost 

arbitru) Adrian Porumboiu! Popasurile, motelurile sunt curate, cu instalații 

sanitare surprinzător bine întreținute, mîncare bună, bere rece. 

În această panoramare favorabilă Galațiul face notă discordantă: 

cenuşiu, murdar, învechit, fără vegetație, cu drumuri proaste. Ajunși la bac, 

putem admira greabănul maiestuos al fluviului, culoarea lui cenușie și 

răzvrătită de ultimele ploi. Ambarcațiuni de toate tipurile mișună și aici și la 

Tulcea, semn că oamenii călătoresc, sunt dornici să cunoască. 

Odată ajunși în bătrîna Dobrogie cu munții tociți de vreme la orizont, 

totul se schimbă: iarba vrea să îngălbenească, șoseaua e mai debilă, un aer de 

tristețe ne bîntuie. Ne apropiem de Tulcea, ținta odihnei și a popasului de 

noapte. Faleza e impunătoare, dar știrbă de dale, muzica se aude în noapte, 

localurile par pline. Am avut rezervare, la un preț pipărat, la hotelul Delta 

(confort, lift, aer condiționat, gălăgie, n-am închis un ochi...). 
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Mi-a plăcut mult clădirea căpităniei înfățișînd un vapor gata să spintece 

valurile... 

* 

A doua zi, la ora 14.00, lăsăm în urmă țărmul Tulcei și tăiem curajos 

valurile Dunării bătrîne. Șalupa noastră, vopsită în alb și albastru, cu oarece 

confort, și-a distribuit oaspeții (11) după ... vîrstă: cu tineri la proră, cu vîntul 

în față, ceilalți la pupă, în jurul unei mese metalice, pe scaune. Etrava despică 

valurile, iar ambarcațiunea se leagănă molcom. Privim țărmul ucrainean, 

navele militare posomorâte de un cenușiu – argintiu. Sunt bărci cu motor, 

câteva iahturi străine. Am intrat pe șenalul cunoscut și au început să ni se arate 

canalele cunoscute doar din fotografii. Ne-am putut bucura de răsfățul 

pelicanilor și al egretelor gingașe pe plauri. Cine a citit cândva Sadoveanu 

“Ploaie la Nada florilor” poate gusta misterul vieții în Deltă. Sălcii pletoase 

bordează canalele înguste, trunchiuri de copaci se răsucesc în ape, stuful 

maroniu la rădăcină și verde la vîrf ascunde, colcăie de vietăți pe care le zărim 

din mers. 

Apa e neagră-verzuie, cu mâluri adânci hrănind, poate, milioane de 

vieți. Egrete, pelicani, nuferi albi, galbeni, pești rotitori în ape și-n văzduh, 

pescari  pe grinduri tainice, minuscule corturi colorate, lotci bătrîne, bărci cu 

motor, mistreți tainici și sperioși, tăcere ... mai mult tăcere. 

Apar în peisaj pensiuni cochete, cu nume romantice. Popasul de noapte 

a fost la Crişan, în casa primitoare a unor localnici  buni (toamna era 

educatoare și am găsit un limbaj comun). Am văzut tot ceea ce putea în câteva 

zile. Mila 23, un schit de călugări pe rit vechi, Sulina cu toate minunile ei. M-

am mirat cum stau vitele pe grinduri să pască, iar stăpînii să nu se teamă de 

soarta lor. Sulina ne-a purtat spre lacul fermecat unde Dunărea se logodește cu 

marea.... Urbe dobrogeană, pestriță, curată, cu parfum de Jean Bart și 

Europolis... Farul bătrîn  străjuiește cimitirul multinațional, muzeul cu miros 

de document vechi. 

Oameni pașnici și primitori în Deltă; știu să gătească celebrul borș, 

plăchie, pește prăjit cu mujdei și mămăliguță... Te evaluează scurt, dintr-o 

privire albastră, tăbăcită de asprimea vieții. 

Votca, pălinca, țuica de prune  constituie ... valută forte. Dai și ai la 

schimb carași, bibani, scrumbii, somotei, știuci... 

Vinul care se bea acolo e roșu închis, aproape negru ca păcatul... Se iau 

adrese, se creează amiciții fugare. În lotca localnicului care și-a pus motor poți 

zări o băsmăluță roșie sau ... o grămadă de plase.  

Patru zile și trei nopți de vară bună și oboseală. Dacă cu  tine dorul 

fierbinte de viață, misterul ancestral al unui ținut de vis... 

 

Lidia – Viorica Hanaru,  
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DEPĂRTĂRILE APROAPELUI 

 
  Departe, în timp şi spaţiu, copiii unor locuri binecuvântate de 

Dumnezeu, revin, cel mai adesea cu spiritul lor, acasă. Cu cât depărtările au 

fost mai mari, cu atât mai puternică a fost dorinţa locului, dor mântuit, să-şi 

asume rodul. 

De câţiva ani, a intrat în tradiţie, ca Dumitru Drăghicescu, să stea de 

vorbă cu urmaşii locurilor sale natale. A fost rechemat, în rânduiala 

pământului, să fie pildă celor ce pot iubi înălţările în cunoaştere, să se dea apoi 

învăţătură neamului cel mare. Acestei rememorării îi aducem povestea câtorva 

depărtări ale savantului Dumitru Drăghicescu. 

 Era în 4 Mai, acum două veacuri, dar la numai 136 de ani, în 1875, 

când în Oltenia de sub munte, se ivea un om demn să fie remarcat pe paralela 

subcarpatică a geniului românesc: Dumitru Drăghicescu. Să fie întâmplătoare 

această linie de forţă cultural-spirituală, care îi adună la un loc, de la 

Mehedinţi la Buzău, pe Ştefan Odobleja, Constantin Rădulescu-Motru, 

Constantin Brâncuşi, Aurelian Sacerdoţeanu, Dumitru Bălaşa, Anton Pann, 

Neagoe Basarab, Nicolae Bălcescu, B.P. Hasdeu (Câmpina) Nicolae Iorga 

(Vălenii de Munte), Pamfil Şeicaru şi Simion Mehedinţi (Buzău)? Vecinătatea 

marilor mănăstiri, împodobite cu sfinţi şi cu moaşte domneşti, arată şi ea 

nobleţea şi sacralitatea locurilor, într-o ţară pe de-a întregul, Grădină a Maicii 

Domnului!  

 Departe părea Parisul, în 17 Mai 1904, când la Sorbona devenea primul 

român cu doctoratul în psihologie! Rolul individului în determinismul social, 

teza lui de atunci, poate fi azi o învăţătură de minte prielnică! 

 Departe a fost şi Roma, în 9-12 Aprilie, 1918, când la Congresul 

Minorităţilor, se pregătea pentru sine, marele diplomat, şi pentru ţara slujită, 

doar peste câteva luni întreagă. 

 Departe va fi fost Marocul, unde Drăghicescu, va fi fost diplomat. 

 Înalt şi departe de foarte mulţi oameni valoroşi, este forul Academiei 

Române, căruia vâlceanul nostru şi consăteanul dumneavoastră, al celor din 

Măciuca, jud. Vâlcea, i-a aparţinut, înnobilându-l, prin contribuţia sa 

ştiinţifică, de notorietate planetară. 

 Mare liberal, unul cu vederi personale, distincte, greu de avut într-o 

dinastie a Brătienilor, va fi ajuns de mai multe ori departe, în Parlament, ca 

deputat, ori senator, mărturisindu-ne şi azi nouă, tuturor, că numai aparţinând 

unei elite autentice, cu o pregătire profesională excepţională, de mare 

notorietate publică, puteai atinge depărtările şi suii înălţimile. 

  Din luptele lui doctrinare, din depărtările interbelice, se va fi vădit 

fondatorul ideii social-liberale, atât de necesară azi,  într-un context politic, cel 

actual, cu structura de partide  adecvată, în măsură s-o experimenteze. A avut 
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chiar intuiţia să îndemne generaţia tânără să-i urmeze ideile. Îşi pierduse orice 

speranţă în 1945, dar, iată!, după marea urgie roşie, chiar nepoţii îi pot 

confirma învăţătura. 

 Depărtările lui cele mai mari, vor fi fost în … materialul sufletesc 

primordial, din compoziţia psihologiei noastre etnice. Acolo va fi descoperit 

laboratorul, şi pe marele chimist,  destinul nostru istoric, care a făcut să 

treacă acest prim aluat etnic şi toate adausele şi toate amestecurile pe care le-

a aplicat asupra-i; feluritele forme pe care i le-a dat şi feluritele grade de 

consistenţă pe care i le-a imprimat în decursul timpului. 

  Din depărtările lui, el, Dumitru Drăghicescu, cel ce ne-a lăsat 

Psihologia poporului român, atâtea alte lucrări de învăţătură şi îndemnuri 

pentru izbăvire, se întoarce anual acasă, între ai săi, vorbindu-ne despre 

profetul recuperat, din depărtări de vreme. 

   Salutăm cu respect pe fiii locului care au chemat… profetul, acasă la 

el, şi le mulţumim, în numele Cercului de la Râmnic: România Grădina 

Maicii Domnului 
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Mircea cel Mare, cel Bătrân, eroul  de la Rovine (17 Mai 1395, pe 

… Jiu!) 

 

Multe lucruri nedeslușite adună în sacul ei istoria. Puse acolo, mari și 

mici, însemnate și mai puțin, generalități și pipăibile se înghesuie, așteptând 

sortarea miraculoasă, uitarea, ori șlefuirea pentru o nouă strălucire, ca o 

înnobilare adusă de evaluarea înțelegătoare. Decantări, ierarhizări, noi legături 

cauzale dau după o vreme sensul logic al lucrurilor cu puterea lor de-a înrâuri 

viața curgerilor cu cronica lor: istoria. 

Azi, 17 mai, 2013, zi premergătoare Zilei Râmnicului -20 Mai, ziua 

atestării sale în 1388 [1]!- vrem să aducem în prim plan fapta cea mare a 

voievodului Mircea I Basarab, chiar Domnul al cărui hrisov atestă orașul 

Râmnicu Vâlcea: Bătălia de la Rovine, câștigată cu mare preț de sânge, în 17 

Mai 1395. Fapta aceasta este cea care i-a dat lui Mircea Voievod, ctitor al 

Coziei, gloria între contemporanii săi din Balcani și îi va fi dedicat un Te 

Deum de mulțumire în catedrala Notre Dame a Parisului, spre știința 

întregului Apus. Fără această victorie nu ar fi putut redeveni Domn al întregii 

Țări Românești de unde fusese obligat de boierii munteni și de noua viziune  a 

strategiei polono-otomane,  să plece în 10 Octombrie 1394 din scaunul 

argeșean. Această dată este considerată, într-o anumită interpretare a 

cronicilor, și ele ambigue, ca dată a celebrei bătălii de la Rovine, undeva pe… 

Argeș, nu departe de curtea domnească a Argeșului!.   

Importanța acestei mari bătălii , în istoria poporului român, ca și celebra 

Posada 1330, este excepțională, ca a oricărui eveniment care a influențat 

decisiv destinul unui popor. Lucrul acesta a fost spus de istorici remarcabili, 

dar și de geniul autentic românesc care și-a luat, după nevoie, chipul necesar.  

În 1876 istoricul ceh Constantin Jirecek, inspirat de… o mențiune din 

cronicile sârbești(existentă însă și la Mihail Moxa, prin 1620!), publicate în 

1851 de Pavel Jozef Safarik, propunea pentru bătălia de la Rovine: 10 

Octombrie 1394. Anul următor, 1877, marele istoric, enciclopedist în 

cuprindere, cu incontestabil renume internațional între istoricii vremii: 

Bogdan Petriceicu Hașdeu,  observând că moartea unui participant la bătălia 

de la Rovine, despotul sârb Constantin Dragaș (vasal și aliat al sultanului 

Baiazid!) este datată în primăvara lui 1395 și pomenită de împărăteasa 

Bizanțului, Elena Dragaș  (fica lui Constantin Dragaș!), datează bătălia în 17 

Mai 1395. Cu prilejul aceluiași eveniment este consemnată și moartea lui 

Marco Kraljevic.  Data este susținută și de alte cercetări ulterioare (vezi 

Constantin Litzica, 1901, Dorde Spasojevic Radojicic, 1928…).[2] 

„Argumentul a fost acceptat, cu puține excepții,  atât de istoriografia 

internațională, dar mai recent și de unii istorici români” [3]  Incredibil! Să-ți 

negi una dintre marile autorități în materie de cercetare istorică - pe 
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B.P.Hașdeu, pe cel care destinul îl va fi chemat să dea de știre prin Istoria 

Critică (parte, tradusă în limba franceză, la solicitarea  Principelui Carol I!) 

[4], Congresului de la Berlin din 1878, și să fim recunoscuți de marile puteri 

ale vremii, neatârnați de nimeni, independenți!- căreia puzderia de cercetători 

ai istoriei noastre îi va fi amânat, peste o sută de ani, validarea unei cercetării, 

după cum se dovedește azi, foarte serioasă. Dar pentru că prejudecățile, 

partizanatele epigonilor la umbra concepțiilor „marilor lor profesori 

înaintași”,sunt boli incurabile, aflăm din muncita, totuși, Istoria Românilor, 

vol IV, Editura Enciclopedică, București, 2001, pag. 283 : „Nu este deloc 

exclusă (sic! s.n.) nici existența unei duble angajări a ostilităților, prima în 

octombrie 1394, a doua în Mai 1395, pe Jiu” [5]   Această ambiguitate -  

supralicitare a  spiritului științific!- mai mult tulbură, decât limpezește. Lasă 

localizarea posibilului eveniment, la voia întâmplării, ca și-n cazul Posadei 

1330 și posibilitatea să ne batem cu amănuntele în dauna celor de  esență. 

Unde este rațiunea care ar trebui să pună în ordine informațiile, nu puține 

adunate, în legătură cu contextul? Cel puțin ordonarea filelor ar trebui să 

respecte făcută paginarea… cronologiei. Un exemplu doar, să nu procedăm și 

noi la fel! La Rovine, cele din Mai 1395, de pe Jiu, Sigismund de 

Luxembourg, regele Ungariei, aliat cu acte în regulă din 7 Martie 1395 

(tratatul de alianță de la Brașov!) va fi fost și el, însă la Rovinele de pe … 

Argeș, din 10 Octombrie, 1394, nu avea ce căuta. Consecințele celor două 

evenimente, tratate într-o ciudată  ubicuitate, vor fi fost complet diferite, din 

punctul de vedere al Voievodului Mircea I Basarab, și istoria scrisă , foarte 

permisivă la  interpretări, fără logica cronologiei, a contextului cauzal, va fi la 

fel de tulbure ca și-n sacul ce-și așteaptă, încă lămuririle. Să vedem cum, după 

victoria de la Rovinele… Argeșului, Domnul Țării Românești este uzurpat de 

la tronul său,(?!) de către (iar încep ambiguitățile!) nepotul, unchiul, fratele… 

Vlad (deși există document clar în care aflăm că Vlad [1] este fratele lui 

Mircea!). Și cum, după această strălucită victorie, deși turcii sunt alungați 

peste Dunărea … țara se împarte în două! [6] Unde este logica acestei victorii? 

Una  a la Pirus? Victoria din 1395 are, într-adevăr, toate însemnele victoriei și 

ne mai spune un lucru, eludat de lipsa logicii:   la rovinele oltene au participat 

numai oștenii valahi din dreapta Oltului, ajutați de „frații” din Vidinul lui 

Sracimir (cel reînscăunat de Mircea, după ce între 1390-1391 fusese alungat 

de otomanul Firuz bei!). [7]  Oștile boierilor munteni, favorabili lui Vlad și 

turco-polonilor, se vor fi războit în Posada, recunoscută pe teren de N. Iorga, 

în Muntenia (pe trecătoarea Rucăr-Bran!), nu pe la …Severin, (loc situat… la 

nord de Orșova)[8] cum încurcă, din nou locurile, Istoria… Academiei, 

vorbind despre confruntare oștilor muntene ale lui Vlad, cu armatele în 

retragere ale lui Sigismund. La această Posadă oștile muntene vor fi învins 

oștile ardelene ale voievodului Transilvaniei, Știbor, vasalul lui Sigismund, 
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Regele Ungariei. Vlad stăpân la Argeș, peste Muntenia,  dar nu peste 

Podunavia și Valahia Mică, din 1394 nu va mai fi trecut Oltul. El nu aveau 

cum trece prin terenul aliaților lui Sigismund, fără să fie luat la… întrebări, 

inclusiv pe sectorul acesta de fluviu cu cetățile de apărare (inclusiv Nicopolul 

Mic, tocmai eliberat de la turci!)* în mâna lui Mircea! Atacul turcesc din 

primăvara lui 1395 se va fi produs din susul Dunării, dinspre Banat și Serbia, 

de unde veniseră și cei 8000 de oșteni cu  parte din voievozii lor căzuți la 

Rovine! (va fi supraviețuit Ștefan Lazarevic și Constantin Dejanovic!) Turcii 

se vor fi angajat în bătălia de la Rovine dinspre vest, ocolind partea de Dunăre, 

dintre Nicopole și Severin, controlată de Mircea și Staico (fratele său, ban de 

Severin) și de Țaratul Vidinului al lui Sracimir (supus turcilor, abia după 

Nicopole 1396!). Pe câmpul de luptă vor fi fost și   oștile ardelene ale lui 

Știbor (voievodul Transilvaniei și vasalul lui Sigismund!). Sigismund va fi 

sosit cu corpul său de armată, cu oarecare întârziere pe câmpul de luptă, 

moartea soției sale, Maria (fiica lui Ludovic cel Mare, de Anjou!) îi va fi 

întârziat apariția. Așa se explică, de exemplu, pedepsirea lui Șișman fostul țar 

de la Târnovo, aflat în captivitate (cum consemnează și Cronograful lui Mihail 

Moxa, neobservat… de cercetători !),  executat la 3 Iulie 1395 de sultanul 

Baiazid, tocmai pus pe fugă (la două săptămâni după Rovine!), pentru 

reprimarea dorinței de slobozenie a  bulgarilor, după usturătoarea înfrângere  

de la … Rovine. (Fiul lui Ivan Șișman a așteptat mult timp restaurarea sa la 

Târnovo, cu ajutorul creștinilor  și a viitorului Împărat al Europei - din 1410, 

chiar regele Ungariei, Sigismund de Luxembourg!, aliatul statornic al lui 

Mircea și al urmașilor lui, până prin 1437!) 

Trebuie spus că uzurparea din toamna anului 1394 și confruntarea cu 

Baiazid din primăvară sunt două evenimente distincte, ca unități de 

înregistrare logice. Acestea trebuie analizate, separat, pentru că ele au 

coordonate de interpretare proprii. Sugerăm pentru fiecare în parte următorul 

cadru: dată/loc/prilej/cauză/context cauzal/actorii evenimentului, cu motivele 

participării (invitați, angajați, aliați, vasali… din proprie inițiativă, etc.)/ 

desfășurare/ durată/ urmări imediate, consecințe pe termen lung/ învățăminte 

etc. Pe această grilă de interpretare vedem că aproape totul diferă între cele 

două evenimente. Urmările, în lungul curs al procesului istoric consumat, fac 

din cele două evenimente, foarte apropiate temporal,  două file ale aceleași 

cărți. Lupta creștinilor împotriva balaurului otoman, care înghițea totul în 

mersul lui pe Dunăre în sus… către pristolul (altarul!) Romei și lupta 

strămoșilor noștri, creștini ortodocși, pentru salvgardarea statalității lor și a 

legii pământului, acestea vor fi elementele meta-cauzale care vor determina și 

alte evenimente, deși cu specificul lor, o înșiruire, ca un fir roșu, ce reprezintă 

chiar filele istoriei noastre. Descrierea celor două evenimente este un lucru 
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necesar și el se va face, avem convingerea, cu toată răspunderea, de istoricii 

care își respectă neamul și îi cinstesc  valorile. 

Poziționarea lui Mircea cel Mare (atribut datorat victoriei de la Rovine, 

în bună măsură!) în legătură cu cele două evenimente, scoate în evidență 

personalitatea și viziunea  sa asupra realității vremii, excepționale. În 1394, 

după ce turcii veniseră pe linia Dunării și cuceriseră țaratul de la Târnovo, în 

1393, inclusiv cetăți dunărene și pământ dobrogean din posesiunea valahilor, 

Mircea contraatacă peste Dunăre, profitând de angajarea lui Baiazid în lupte 

cu emirii seldjukizi, în Asia Mică [8].  Alesese lupta pentru neatârnare, una cu 

vărsări imediate de sânge, neagreată de boierimea munteană, care era 

favorabilă unei vasalități și unei protecții externe din partea Regatului Polon, 

așa cum alesese și Moldova, exact în acest an 1394 (prin înlocuirea lui Roman 

I, pro ungar, cu Ștefan I, pro polon!). Răspunsul imperiului otoman este 

imediat! În toamna 1394, în octombrie, Mircea pierde scaunul domnesc de la 

Argeș, cum se va fi întâmplat și la Suceava, cu aliatul mușatin Roman I,  în 

același context al reașezărilor alianțelor și vasalităților. Mircea pleacă din 

scaunul de la Curtea de Argeș, cu… moșia sa, legitimată demult (Direct de la 

părintele său, Radu I Basarab Voievod, când le-a făcut împărțirea, lui și 

fratelui său Dan I, cu care a fost asociat la domnie între 1383-1386!) și cu 

susținerea boierilor din Valahia Mică (inclusiv fratele ban al Severinului, 

Staico!) și din teritoriile de sub vasalitatea maghiară (Făgăraș, Amlaș) și 

credem noi, din toată Podunavia, până în Dobrogea (vezi mențiunea din Istoria 

Academiei, vol. IV, pag. 284, privind încheierea alianței de la Brașov cu 

Sigismund:  „În aceste împrejurări tulburi, secondat de unii boieri care 

continuau să-l sprijine…” [9], pentru… precizia calitativă și cantitativă a 

informației!). Acțiunile întreprinse în 1395 cu sprijinul lui Sigismund, în 

Dobrogea și pe linia Dunării, în aval de Nicopole, ne spun despre acest lucru 

și despre pregătirile necesare iminentei confruntări de la   Rovine, în 17 Mai  

1395 [10]. Mircea, părăsind Argeșul în 1394, s-a distanțat de boierimea 

munteană, care agrease vasalitatea otomană și a continuat lupta cu partea de 

țară rămasă fidelă acestei soluții. A găsit aliații potriviți și s-a pregătit în 

scurtul răgaz pentru marea confruntare, în condiții complet diferite[11]. Acest 

al doilea eveniment, de testare a capacității de rezistență: Bătălia de la Rovine 

din 17 Mai 1395, este esențială pentru poporul român. Ea salvează statalitatea 

neîntreruptă a valahilor pentru secole multe (cum nu s-a întâmplat la vecinii 

noștri transformați în pașalâcuri:greci, bulgari, sârbi, albanezi, unguri!). Ea 

impune respectul creștinătății pentru apărătorii porților de trecere spre inima 

Europei. Ea permite asediatului Bizanț un răgaz de-o jumătate de veac, să-și 

salveze centru de putere cultural-spiritual înspre alte puncte cardinale, în 

folosul patrimoniului umanității. Ea salvează legea pământului și permite 

supraviețuirea substratului matricial, din care la sorocul modernității ne vom fi 
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reconstituit suveranitatea pierdută prin concesii și compromisuri succesive, 

după capacitatea de relaționare cu puterile lumii de-a lungul timpului. Toate 

acestea izvorăsc din gândul omului iluminat, eroul de la Rovine și apoi de pe 

nenumărate alte câmpuri de bătălie, unde a învins cu toate armele: diplomație, 

credință, dragoste de neam, puse sub atributul înțelepciunii. Rămâne doar să 

ieșim din orbirea somnului nostru, plin de coșmaruri, să constatăm că mărirea 

este atributul unui blazon eroic, că bătrânețea este semnul lungimii de zile și al 

alegerilor înțelepte și că ceea ce a zidit în sufletul nepieritor și adânc simțitor 

ține de sfințenie. Mircea, voievodul de la Rovine este cel Mare, cel Bătrân și 

nădăjduim că după limpezirile ce se vor face i se va constata și sfințenia. Câtă 

nevoie de sfințenie… autohtonă are neamul nostru, și el mare, și el bătrân! 

Păcat de inconsistența  demonstrației sfințeniei noastre…,  precreștine chiar! 

În susținerea eroului de la Rovine, pentru recunoașterea sfințeniei, cel 

mai mare avocat, unul legitimat de geniul său, rămâne Mihai Eminescu, după 

cum constata într-un articol din Studii Vâlcene [11] Costea Marinoiu. El, 

Mihai Eminescu va fi rostit memorabilele cuvinte: „ Mihai, Ștefan și Mircea 

sunt în gândul nostru niște chipuri așa de sfinte în măreția lor, încât ne 

cuprind fiori când le privim”  [12] Iar în ceea ce privește puterea de evocare a 

poetului, privind bătălia de la Rovine, un alt titan al istoriei alături de Hașdeu, 

Nicolae Iorga va fi spus: „Niciodată puterea de evocație a lui Eminescu n-a 

fost mai mare decât în vrăjirea luptei de la Rovine” [13] Motivația poetului, 

mare cunoscător al istoriei, ca rod al unor cercetări asidue (vezi Memento 

Mori, Rugăciunea unui dac, Scrisoarea III, inspirată și din Cronograful lui 

Mihail Moxa – Bistrița, 1620 , etc.) pleacă de la conștința că „Mircea I, acest 

prototip luminos și al artei și al războiului și al celei diplomatice la români, 

n-a gândit toată viața lui decât la menținerea neatârnării.” [14] Vehemența 

lui Eminescu, când autoritățile vremii au transformat Mănăstirea Cozia în 

pușcărie, este determinată de venerația lui pentru… cel mai mare domn al 

Țării Românești [15] Lui îi datorăm și constatarea amară din 23 Decembrie, 

1882, consemnată în ziarul „Timpul” :„au murit pentru totdeauna Mircea-

Bătrânul și Ștefan cel Mare; au murit atât de mult în inima tuturor, încât un 

Simulescu poate preface în pușcărie mormântul celui dintâi, cum ar face și 

pe-al celui de-al doilea”. Și încă nu se consumase profanarea mormântului de 

la Cozia, de vandalii … creștini ai primului război mondial și nici 

reînhumarea, unde Nicolae Iorga și Principele Mihai, viitorul rege, vor fi fost 

să adeverescă un moment de reconsiderarea istoriei, unul… pasager, înainte de 

instaurarea ciumei roșii cu scoaterea lumii din țâțânile ei sfinte. 

În contextul evenimentului nostru de azi, adică al sărbătoririi unor 

localități din lungul Oltului, la atestarea lor documentară, conform cu hrisovul 

de la Cozia [1]  dat în 20 Mai 1388 de Mircea, vom consemna aici câteva 

lucruri despre ținutul Vâlcei și capitala ei, orașul de pe…Râmnic, cu atribut de 
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oraș domnesc. Vâlcea și Râmnicul sunt locuri speciale, într-un întreg 

românesc armonios. Dar Vâlcea și Râmnicul ei au și specificitatea care 

vorbește… numai de  locurile acestea din dreapta Oltului, adică despre acel 

pământ primit moștenire de Mircea cel Mare de la Radu I și pe care l-a păstrat 

și la abdicarea forțată de împrejurările neprielnice de la Argeș. ,,Vâlcea, deși 

n-a fost scaun domnesc și mitropolitan ca acela de la Argeș, a îndeplinit un 

rol fundamental în dezvoltarea vieții spirituale românești…” ne spune lucrul 

acesta P.S Gherasim Cristea [16], cu care suntem de acord în parte, adică cu… 

rolul fundamental. Se cunoaște, fără acoperire corespunzătoare a 

documentelor însă, despre Cânezatul lui Farcaș (Diploma ioanită 1247!), 

despre olteanul Voievod Litovoi, de fratele acestuia, Bărbat, despre localizarea 

neamului basarab în… Oltenia (B.P. Hașdeu) și despre unul dintre cele mai 

vechi scaune de judecată ale românilor, atestat prin 1392, tot prin cancelaria 

lui Mircea cel Mare. Centru de iradiere al credinței și culturii știm că a fost, 

chiar cu sarcini extinse, ca Episcopie a Râmnicului, Noul Severin. Vâlcea a 

fost prin Mănăstirea Bistrița, ctitorie și bastion al unor adevărați seniori: 

Boierii Craiovești [20], și locul asumării unui spirit liber față de ierarhiile, nu 

întotdeauna consonante intereselor neamului[18]. Spiritul nesupus în fața 

abuzurilor stăpânilor vremelnici va fi fost mai pregnant în Oltenia și Muntenia  

de sub munte, în care Vâlcea a fost… epicentrul  [16], dar acesta se manifesta 

complex. Interesantă această concluzie a academicianului Răzvan 

Theodorescu, care consideră [16] că „România modernă, s-a clădit într-un 

areal vast, care merge din Buzău până-n Mehedinți, în plaiurile de sub 

munte. Dar epicentrul arealului a fost , incontestabil, Vâlcea.”  Există o 

anterioritate a Vâlcei, (constată același academician, cu prilejul unei 

conferințe ținute în Râmnic, în septembrie 2000, cu titlul: „Spiritul Vâlcii în 

Cultura română”) față de Argeșul cu mitropolie recunoscută de Bizanț și cu 

capitală, dar spiritul moșnenesc, pregnant în Gorj și Vâlcea, românirea, în fața 

grecizării agresive, sunt mai puternice aici. Adăugăm ca o susținere a 

continuității substratului și tradiția isihasmului, în transmiterea lui informală, 

(cu origini la geto-daci, conform unei sublinieri a lui Vartolomeu Androni 

[17]) prin monahismul cu început devreme, într-o frondă a chiliilor și 

peșterilor, împotriva nu a dogmei, ci a lăcomiei instituției formale cu puteri 

discreționare și uneori abuzive. Să nu uităm că vârfurile ierarhiei cu puterea 

instituirii formale a structurilor, adică patriarhiile s-au aflat, mai mereu, 

departe de fruntarii. Lipsa mitropoliei de la Vâlcea, comparativ cu cea a 

Argeșului, adusă de la Vicina, pentru ca Bizanțul să-și întărească autoritatea, a 

fost mai degrabă un avantaj pentru salvarea spiritului local și apoi răbdător, în 

modernitate, să se manifeste liant nealterat celor păstrate în substrat. Prezența 

lui Nicodim pe la Vodița, Tismana, Prislop, Cozia și la Cotmeana, ca 

reformator – așa cum susține Vartolomeu Androni, arhimandritul și starețul 
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Mănăstirii Cozia, nu ca misionarul unei noi doctrine, [17] cu linia monastică 

sârbească[18], alternativă la Bizanțul intrat sub influența otomană, își găsește 

terenul propice și susținerea unui domn înțelept…, în dreapta Oltului, 

preponderent, și apoi, până prin Moldova lui Alexandru cel Bun, aliatul lui 

Mircea și nu numai atât.   Spiritul, adică duhul nemuritor, nu se documentează, 

ci se constată! O cronică, începând chiar cu eroul de la Rovine, Mircea cel 

Mare, nu întâmplător pristăvit la Cozia, unde este și necropola familiei lui 

Mihai Viteazul, poate vorbi și despre poziția boierilor olteni, basarabi autentici 

[20] (B. P. Hașdeu!) la alegerea din 1394, apoi chiar despre Rovinele Jiului, 

despre Milostea olteană a lui Mircea Ciobanu, despre zavera pandurilor lui 

Tudor Vladimirescu, despre organizarea armată în 1848, cu Islazul și 

Râmnicul în prim plan, despre fronda  ciudatelor mineriade, iscate numai de 

pe pământ oltean, că aici sângele locului clocotește… nesupunerea, față de 

reguli instituite și neclar explicate. Aici se manifestă, în chip special, 

dragostea de cultură și pentru neamul întreg, cum va mărturisi acest lucru, 

veacul de aur al Râmnicului. [19]   

Încheiem cu vorba anticului… Anaxagoras**: „Toate lucrurile erau 

amestecate la un loc; pe urmă a venit rațiunea și le-a pus  în rânduială” și cu 

speranța că putem face ordine, cu bună credință și cu dragoste de adevăr, în 

cele de întemeiere ale neamului nostru și că Sinodul Bisericii Ortodoxe 

Române își va asuma obligația să-i recunoască lui Mircea cel Mare, cel 

Bătrân, sfințenia lui ocrotitoare, dintotdeauna. 
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Eroi și eroism… 

 
Luna iunie 2013, în câmpul cultural, este una pe care vâlcenii au 

consacrat-o eroilor. S-au potrivit calendarele și cele dedicate sfinților s-au 

armonizat cu cele profane. Fiind vorba de trăire, una în spiritul tradiției, eroii 

și-au găsit pomenirea în zile consacrate. În fapt este atât de greu de deosebit 

eroismul cotidian –greu se mai trăiește în vremuri smintite de crize căzute din 

ceruri , unde banul a uzurpat… omenia!- de cel legitimat de sacrificiul vieții în 

slujba patriei slujite. Greu este de cântărit serviciile aduse de oameni, nu fără 

sacrificii, pentru poporul și țara lor, chiar cu prețul libertății, ori cu ocara 

nemeritată prin pușcăriile politice, ori indexul unui oprobriu lăsat în ștafeta 

nerecunoașterii. Eroii cei mulți din veacuri sunt în marea lor mulțime, mai 

mereu, anonimi. Glia îi ocrotește fiindu-le mamă bună. Atunci când îi cinstim 

pe cei cunoscuți nu o facem pentru ei. O fac de regulă cei conștienți de 

importanța memoriei și de avuția moștenită. Este nevoie însă și de modele 

pentru generațiile care vin și cărora trebuie să le transmitem ștafeta. Așa apar 

eroii legendari atunci când le putem evalua cu luciditate fapta : Decebal, 

Mircea, Ștefan, Mihai, Brâncoveanu, Cantemir, Tudor, Bălcescu, Avram 

Iancu, Eminescu etc. Cei puțini numiți sunt în memoria colectivă pentru 

lucruri diferite, aparent diferite. Iubirea lor de neam și lupta lor, cu armele lor, 

sunt eroismul comun, credința în Dumnezeul românilor. Cinstirea noastră 

trebuie să fie la vedere și cu o intensitate a trăirii remarcabilă, să rămână în 

memoria celor ce ne urmează. 

La începutul lunii, Cocoșul de Hurez, 1-2 Iunie, ne-a amintit de olăritul 

românesc în care Oltenia de sub Munte, prin orașul Horezu se poate declara 

capitală. Centrele de olărit din aproape întreaga țară, în ciuda dificultăților 

materiale au fost prezente între stejarii multiseculari. Laureații acestei ediții au 

fost județele oltene: Vâlcea, Gorj, Mehedinți. Au fost acolo și alte 

meșteșuguri, vorbind despre creativitatea românilor și dragostea lor de frumos: 

covoare, broderii, sculptură în lemn, obiecte din piele, obiecte decorative și cu 

funcție utilitară… Organizatorul principal, Primăria Horezu a făcut eforturi 

deosebite să țină în viață tradiția. În vremuri grele supraviețuirea este un fapt 

de eroism. Mulțumiri lui Ilie Fârtat, primarul în exercițiu, celor ce l-au ajutat, 

pentru… eroismul cotidian.  

În 13 Iunie, la cimitirul eroilor din Râmnicu Vâlcea, și nu numai, s-a dat 

onorul eroilor. Oficialii administrației, cetățeni au asistat la Te Deum și la 

depunerea coroanelor de flori. În bisericile creștinilor ortodocși, de Înălțarea 

Domnului se va fi adus cuvânt de laudă și jertfei eroilor. Remarcabilă 

implicarea Asociației Naționale Cultul Eroilor  „Regina Maria” și a 

partenerilor în organizarea solemnității. În consens acestui moment la Budești 

s-a lansat o monografie unde o localitate își poate identifica eroii proveniți din 
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sânul ei; la Biblioteca Județeană un basarabean, venit de la Chișinău (…) își 

va fi lansat o carte (…) dedicată dramaticului „Cotul Donului”. La 

Arhiepiscopie, în prezența unui public special și a ÎPS Gherasim Cristea, se va 

fi vorbit despre Jurnalul de front, al lui Constantin Isărescu, 518 zile și nopți 

în linia întâi. Șansa ieșirii din anonimat va fi fost favorabilă tatălui, viitorului 

guvernator al Băncii Naționale a României. Ediția a III-a va fi fost salutată de 

doi generali, un profesor emerit de excepție  din Drăgășani, doi editori 

implicați în apariția lucrării de la Ed. Antim Ivireanul si Ed. Expert, ediția a 

III-a, precum și de un intelectual fin, Adrian Vasilescu. Moderatorul 

evenimentului pr. Constantin Cârstea, asigurând reușita acestei sărbători de … 

Înălțare. Lucrarea, cu doi eroi în prim plan: autorul povestitor și personificatul 

război, este una a contrapunctului. Luptă dârză pentru supraviețuire cu o 

cronică în care Zeul-Război își va fi luat sângerosul tribut. Albumul de familie 

în care treimea celor trei Constantini,  se arată ființare concretă, ne spune că 

supraviețuirea își are rodul așteptat, dar și că la plecarea unuia dincolo, 

ființarea rămâne neștirbită în… duhul ei, cartea depunând mărturie. 

Evenimentele desfășurate la simultan au fost onorate de membrii Forumului 

Cultural, aceștia fiind prezenți, onorând invitațiile … 

Tot despre „eroi” este vorba în culegerea de reportaje, restituite în 2013, 

chiar în luna iunie, de Editura Proșcoala : Martor la o epopee. Autorul, 

medicul Viorel Popescu, în tinerețe reporter la… Lumina de pe Lotru , va fi 

trăit printre constructori mult peste o mie de zile, după cum ne spune în… 

cuvânt înainte. Eroismul se poate conota în acest caz cu acceptarea unor aspre 

privațiuni pe șantierele lucrărilor emblematice, pentru țară și neam, cum va 

rămâne în conștiința generaților Amenajarea hidroenergetică Lotru. Cartea 

vorbește de câțiva, foarte puțini eroi concreți, dar și de miile de anonimi, unii 

căzuți pe acest front, aparent pașnic, ca împlinire a legendei lui Manole despre 

sălășluirea viului sacrificat în creație. Am retrăit cu emoție cronica unor zile 

fierbinți. Șantierul hidrocentralei Lotru, o școală cu un laborator în mărime 

naturală, va fi format caractere și va fi dăruit țării o lucrare unică să 

mărturisească un destin istoric aievea, probabil irepetabil. Despre acest fapt 

memorabil, istoria ca o epopee, s-a scris și se va mai scrie. Felicităm martorul 

acelor vremi pentru recuperarea reportajelor și îl asigurăm de respectul nostru.   

Eroismul trăirii unei vieții, când libertatea îți fusese confiscată de 

regimurile dictatoriale și Dumnezeu fusese și el interzis se arată și el prin 

mărturiile celor ce vor fi supraviețuit… infernului comunist. Puterea de-a nu te 

dezice de crezul tău când în preajmă încă mai bântuie stafiile unor țapi 

ispășitori și prejudecățile nu și-au consumat dresajele propagandelor, ne arată 

puterea de rezistență, fibra unor caractere de stâncă. Așa am înțeles Viața 

mea, mărturia mea, cartea de dialoguri-interviuri cu părintele Adrian 

Făgețeanu, apărută la editura Areopag, București, 2011. O viață eroică, trăită 
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eroic, de o conștiință românească vie, de-o atitudine a luptătorului dârz, 

pilduitoare. 

28.06.2013, la Arhiepiscopia Râmnicului, un simpozion național 

dedicat generalului Paul Teodorescu va fi adus împreună biserica și armata 

(marina și aviația!), să pomenească un militar remarcabil al oștirii române. S-a 

lansat cu această ocazie și o carte (…) rod al unei cercetării amănunțite a vieții 

celui comemorat, a doua zi fiind consacrată cinstirii numelui apostolilor și 

unui parastas de pomenire la altar, dedicat generalului! Lume multă adunată în 

sala Sf. Calinic a complexului arhiepiscopal, presă, oameni de cultură, 

universitari, ierarhi ai BOR, preoți, monahi, monahii (preponderent de la 

Mănăstirea Dintrunlemn!) au ascultat, au comentat, au răspuns la întrebări, au 

vizionat filme dedicate generalului, ctitor de obiective publice (academia 

militară!) și  de cult. Mânăstirea de la Frâncești îl recunoaște ca al III-lea ctitor 

pe generosul militar Paul Teodorescu, alături de Matei Basarab și Constantin 

Brâncoveanu. Au fost prezente acolo, din cauza luminilor prea puternice și 

umbrele, să ateste dialectic și omisul contrariu. Divizia „Tudor Vladimirescu”, 

incomodul celui comemorat, mareșal Ion Antonescu, ba chiar și „colonelul” 

de la Căldărușani, din mărturia lui... Făgețeanu  (vezi pag.53-54!), au 

demonstrat, ceea ce se subînțelege: mântuirea trădărilor, a 

colaboraționismului, adică pactul cu diavolul, au nevoie de lunga 

penitență a mântuirii, în lipsa spovedaniei explicite. Supraviețuiesc de-a 

împreună faptele rele și cele bune, să ne facă demonstrația câmpului de luptă 

permanentă și asupra existenței eroilor și a lașilor de-a împreună, a victoriilor 

și a înfrângerilor în peisajul cu lumini și umbre, destin tragic, ori fast, al 

neamurilor nefericite.  

În 29 iunie, la Mănăstirea Cozia –în fapt la Bolnița mănăstirii construită 

de voievodul Petru Radu Paisie – am omagiat, la doi ani de la trecerea dincolo, 

pe Dan Panu Misăilescu. Chiar de Sf. Apostoli Petru și Pavel (ne întrebăm de 

ce în această zi nu se oficiază o pomenire și pentru voievodul ctitor al 

Bolniței, purtând numele apostolului ?!), membri ai Forumului, ai 

Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala vâlceană am 

omagiat alături de rudele  și consătenii marelui dacist și trăitor creștin autentic, 

pe „fratele Dumitru”. Ovidiu Stângă, un aplicat cercetător istoric, ne va fi 

arătat de acolo,  spre colinele premontane ale Masivului Cozia, de peste Olt , 

locuri care își așteaptă dezlegarea unui trecut încărcat de istorie veche. L-am 

omagiat acolo la cimitirul Bolniței și pe Petre Bardașu, istoric recunoscut, 

amintindu-ne că pe vremea lumii lui, de dincoace, își sărbătorea și el numele. 

Vremea din urmă i-a pus vieții noastre în față un alt câmp de bătălie. 

Odată cu răscoluția noastră din 1989, când românii s-au aruncat fără colac de 

salvare în fluviul globalizării, o realitate, aparent așezată, s-a smintit peste 

noapte. Cei din vârful mușuroiului, - a se citi fostele structuri de putere!- s-au 
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orientat imediat și au schimbat foaia din totul pentru toți (lozinca falsă a 

trecutului!), în toate pentru sine, fără rușine, să trăiască fiecare bine, în 

complicitate cu oricine. Cu vorbele mieroase, programele nerealiste 

(privatizarea eșuată în peste 80% din cazuri!), promisiuni utopice societatea 

românească a fost transformată într-un câmp al supraviețuirii. Supraviețuirea 

prin furt, prin toate mijloacele perverse ale unei societăți dezumanizată de 

minciună, sperjur și justiția bunului plac a găștilor politice în continuă 

hârjoană și ciolaniadă bezmetică. Există și multă luciditate amară care constată 

sarcastic, starea acesta de beție, parcă sub euforia drogurilor și lehamitea, 

dezgustul celor educați într-o morală a bunului simț, agresat permanent. Poeții 

lumii, cândva sfetnici împăraților luminați își fac, pentru priceperea celor 

striviți de realitatea bolnavă, meseria. De al Târgu Jiu am primit strigătul lui 

Cornel Munteanu în cartea sa „Meandre”, Editura MĂIASTRA, 2013. O 

scriitură cu cadența mitralierei, în graiul neaoș, cu repeziciunea ploii de vară 

oltenești, cu incantația poeziei în fiecare propoziție. Este aici înțelepciunea 

neamului, care își înțelege caznele, își trăiește în simplitatea lui sfântă ororile 

„sistemului” cu care l-au procopsit odraslele lui cocoțate, duse, seduse, prea 

sus ajunse, orbite de înfruptările necuvenite, nu mai știu ce fac (nu le 

interesează, decât haita, gașca, banda, sau cum s-or numi toate partidele 

politicianiste care au jecmănit neamul și l-au răstignit, mai ceva ca 

războaiele!). Este un eroism în felul de-a fi al românului pe care îl remarcăm 

în cartea gorjeanului. Aducem mulțumirile noastre inspiratului autor că  putem 

arăta, chiar peste vreme urmașilor, că dificultățile ne întăresc și că smerenia, 

felul de-a fi împăciuitor, de-a persifla ieșirea din rânduială, abaterea de la 

morală, sunt valori care ne atestă nădejdea și credința în Dumnezeul 

românilor, fără a duce în derizoriu, cum se mai obișnuiește, spiritul cosmic, 

mioritic, al armoniei românești.   
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Ziua Soarelui 

 
Ceața densă de deasupra Oltului se târâie în caiere dezlânate pe 

povârnișurile Buldihăului din față. Pe Gruiul Mircii pare mai albă și mai 

vioaie în urcușul care o dizolvă imensității albastre. Pe acolo urcau, nu se știe 

de când, strămoșii noștri, să meargă la Nedeia de la Titești care se ținea în 

fiecare an de Sf. Prooroc Ilie. În albastrul larg, cuprinzător, s-au ascuns și 

duhurile lor iubitoare de ceruri și de soare. Până târziu pe poteca aceasta am 

urcat și noi, copiii, azi oamenii cu vârstele ajunse la socoteală, scrutând 

încrezători tot albastrul. Soarele, marele sărbătorit al zilei, pentru că este chiar 

20 Iulie, se grăbește la întâlnirea lui cu adoratorii. 

El, Soarele, în luna cuptorului, ca o zeitate care se respectă, este peste 

tot. Pe conturul dantelelor de piatră ale Făgărașului, își are muntele lui de 

deasupra Țării Loviștei și deschiderea către năvalnicul Topolog. Fața Sfântului 

Ilie, locul ales în vechime, pare un nume de munte creștinat de imensa poiană, 

loc de adunare dinspre toate plaiurile, să povestească despre ceea ce azi… pare 

mit, poveste cu un sâmbure de adevăr. În Munții Căpățânii își avea chiar 

muntele Nedeii, ca o căciulă dacică dominantă, deasupra Văii Lotrului și a 

Oltețului, cu tainicele lui peșteri. Creștinarea, ori poate adăstarea la șes pentru 

iernat, a mutat nedeia din vârf la altitudinea atinsă de creștini, în urcușul lor pe 

scara virtuților. De pe Scara, muntele cu izvoarele Topologului, duhul soarelui 

se va fi dizolvat să cuminece cu cele sfinte buzele însetate. Apoi, chiar Boia cu 
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izvoare răsfirate și  năbădăioase, ori Tărurea, precum toate izvoarele țâșnite 

din cremenea uriașilor, cu fruntea în cer, vor fi pogorât bucăți din soarele 

prefăcut în pulberi de aur, pentru rostul trudiților băieși.  Asemănarea între 

Topolog și Polovragi, locul de la cheile Oltețului ales pentru târgul de Sfântul 

Ilie al Olteniei de sub munte și al roitei mărginimi sibiene de pe Valea  

Lotrului,  ține nu doar de sonoritatea de clocot și de clopot a cuvintelor, dar 

poate ascunde (că doar vorbeam de tainicele peșteri!), chiar o zeitate cu chip 

solar, precum Apollo, cunoscută fiindu-i obârșia hiperboreeană. Soarele, 

cândva poate zeul frate al nopții cu lună, apoi chiar Ilie în trăsura lui de foc, va 

fi poposit și el în miezul verilor, după obiceiul cu băile de mulțime ale celor de 

sus. La început își proptea razele pe vârf de munte, cum o mai face chiar azi 

pe la târgul fetelor de pe  Găina,  locul de nedeie al moților de pe muntele 

aurului, să poată dărui zestre: ouă de aur, fetelor pețite de mulțimea feților 

frumoși. Frumoși și viteji sunt moții! Istoria recentă, acolo unde veacurile par 

zile, ne vorbește despre aurul din inima lor. Apoi, Soarele ivit în toate zorile, 

în toate locurile s-a coborât la alt soroc, obligând umbrele să se ascundă în 

grotele nopții, în văile umbroase. Loc de adunare va fi găsit în Loviștea, unde 

lumina putea cuprinde lărgime de țară cu sate. În Mlaca Titeștilor  s-a oprit 

preț de-un târg, reașezându-și ceremonialul. O face în fiecare an, în toiul verii. 

A făcut-o și anul acesta.  

Tocmai este pe creastă, rotund și mai aprins ca niciodată. Caută cu 

privirea duhul Oltului cu noile oglinzi tocmite de curând. Din arama cupolelor 

cruciate, apărute și ele cu altarele spre răsărit, ca din senin, de pe gruiuri, se 

reflectă reverberat în ochii albaștri ai lanului de cicoare de pe marginea unui 

drum plin de oameni, cu copiii ciopor, mergând spre locul întâlnirii. Ne lăsăm 

luați de acest nor într-o levitație subtilă și simțim plutirea spre înalt, dar și 

desprinderea carului de foc de pe dunga orizontului să ne privească mult mai 

de sus, mai înalt, ca într-o tainică ademenire. Chiar pe platoul Mlăcii, suveran 

satelor de dedesubt cu forfota lor vie, deasupra eroilor tăcuți, adunați la un loc 

de un trecut măcel, marea de oameni din norul răsfirat ca prin minune, este un 

freamăt sărbătoresc. Amestec ciudat de muzici pentru  gusturile vârstelor, 

pestrițe și ele, ale ocupațiilor și locurilor de unde s-au evaporat în zori duhurile 

plecate de acasă. Fumul, adeverind înălbăstrirea și lăcrimarea cristalinului 

ațâță poftele sacrificiilor, cu arderi de tot, și nevoia de conversație lângă 

fântânile cu… nectarul răcoritor, permisa băutură oamenilor, cu numele 

tuturor spirtoaselor și cu etichete universale, locale, să poată fi aleasă de 

vârstele și însetarea momentului. Pe poiana înverzită, păstrată așa în toiul 

verii, negustori veniți de departe, parcă ucenici ai Lui Hermes, olimpianul, s-

au alăturat celor ce s-au pregătit pentru petreceri și-au așezat mărfurile 

ademenitor să-i tragă de mânecă pe căutătorii puiului târgului. După cum sunt 

îmbrăcați cei sosiți la târg poți intui unde se va opri fiecare. Copiii au alvițe, 
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cocoși roșii de zahăr, acadele, fluierice, baloane, înghețate pe băț, din zahăr 

amețit și făcut… vată. Tinerii, perechi proaspete se privesc mai mult între ei și 

vor să amețească de plăcere în nelipsita tiribombă. Cei veniți cu timiditatea 

lor, însingurați deocamdată,  vor să-și verifice într-o concurență musculoasă 

cerbicia, la vreun automat de dat cu pumnul, să-și primească și ei leacul stimei 

de sine și admirația, nu puținilor gură cască. Există și ademenirile, contra cost, 

unde cei abili își încearcă norocul cu tirul, aruncarea cu precizie a mingii în 

piramida cu obiecte, inelul de gâtul sticlei și câte și mai câte alte provocări. 

Mulți sunt cei care vin de plăcere la târg și fac lucrul acesta de când se știu. 

Merg pentru că așa au pomenit și își amintesc de vremea copilăriei în care 

târgul era chiar sânul lui Avram, din care izvorau toate, spre ostoirea poftelor 

ca dintr-un corn al abundenței. Mai târziu mersul, într-un urcuș evident, 

devine pelerinaj spre un loc intrat în patrimoniul amintirilor foarte dragi, 

tezaur de trăire incandescentă și poate firul tainic al marilor începuturi.  

Târgul de la Titești, mărturie a nedeii ce se ținea pe muntele Fața 

Sfântului Ilie, organizat anual pe 20 Iulie, de Sfântul Ilie, chiar dacă și-a 

pierdut rostul sacru, primordial, de sărbătoare dedicată Soarelui și peste timp 

va fi fost un târg cu utilitatea lui în viața oamenilor, astăzi, când produsele 

expuse la târg le poți procura din orice localitate mai răsărită, redevine un loc 

drag sacralizat de amintirile de neuitat. În fiecare descindere în piața zilnică 

oricine poate cumpăra turtă dulce, dar nu o face.  De vreo zece ani, fără 

excepție, am fost în mod special la târgul de la Titești, să cumpăr turtă dulce și 

să privesc rotirea tiribombei, să văd oamenii între cer și pământ cu închipuirea 

momentului, că zborul circular al semenilor mei reconstituie o horă cerească 

dedicată soarelui. Nu putem uita că în vara aceasta am întâlnit în forfota 

târgului un participant cu ochii, cucerind lumea, la doar cele șapte luni de 

viață. Evident, eram, fără de voie, martori la o taină. Andrei Iliescu, din 

Racovița din vale, la neîmplinitul său cerc de viață era inițiat într-o iubire 

nouă, de ziua soarelui, venerată de strămoșii lui și actualizată de părinții săi 

care-l vor fi adus la prima lui întâlnire oficială cu lumina supremă. Martori la 

acest eveniment, îl mărturisim și vrem  să vi-l împărtășim cu turta îndulcită a 

târgului, din care să ne cuminecăm cu bucurie, că acolo în Loviște, de ziua 

soarelui, încă se mai rotește tiribomba și copiii în spița lunii Iulie, privesc 

soarele mai de-aproape, reîmprospătându-ne lumea. 
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La altar, în Țara Soarelui 

 
            Dimineața zilei de 30 Iulie 2013. Una cu răsuflare răcoroasă dinspre 

defileul Oltului. Între teii înfiorați din incinta Mănăstirii Cozia lume multă 

freamătă și ea. Urdinișul, dinspre și către altarul bisericii, contrastează cu cei 

care nu îndrăznesc să intre, parcă în așteptare.  Au ceva în comun acești 

oameni, părând că se cunosc dintotdeauna: strângeri de mâini, îmbrățișări, 

fotografii, lumina din priviri a bucuriei revederii, incantația vorbelor și câte 

alte gesturi vorbesc despre un lucru special care îi leagă. Au venit din toată 

țara cu gândul lor la doi oameni, plecați de ceva vreme dincolo de Țara 

Soarelui și care astăzi vor fi comemorați împreună, cum nedespărțiți în lumină 

vor fi fost cărările lor prin Daco-România, ca propovăduitori ai substratului 

nostru vechi ocrotit de Zalmoxis, pe numele lui creștin ortodox: Dumnezeu. 

              Preotul Dumitru Bălașa  născut la 1 August 1911, ne adună de vreo 

11 ani (numărați de la plecarea sa la … Zalmoxis!) în preajma zilei de naștere 

să ne sfătuim despre cele de urmat din învățăturile lui spuse cândva ca unor 

ucenici ascultători și consemnate în atâtea cărți care trebuie citite de cât mai 

mulți, reeditate, povestite spre înmulțirea poveței. Până acum ne vom fi 

întâlnit, conform unui legământ: la Sutești, Drăgășani, Arhiepiscopie, Râul 

Vadului, Ocnele Mari. Locurile vor fi fost alese după posibilitățile de 

organizare și cu o anumită simbolistică. Între organizatori în prim plan a fost 

Dumitru Panu Misăilescu până acum doi ani, când și acesta , prea grăbit!, 

decedează, urmându-l în floarea vârstei pe părintele pe care îl iubise din tot 

sufletul. Absența ucenicului alintat cu … fratele Dumitru, implicat 

organizatoric și material decisiv, a rupt firul, în anul 2012, al Memorialului.  

Anul 2013 a stat sub semnul… incertitudinii, tot din motive materiale. Geo 

Stroe ne-a dat semnalul organizării la București, dacă noi nu putem, undeva în 

Vâlcea. În cele din urmă lururile s-au potrivit în mod firesc la  Mănăstirea 

Cozia și ca un omagiu adus celui mai iubit ucenic și susținător de-a lungul 

timpului, al Memorialului Dumitru Bălașa. În luna Iulie, fratele Dumitru, cu 

doi ani în urmă se va fi alăturat în lumea de dincolo a moșilor și strămoșilor, 

urmându-și mentorul și în mod tradițional în iulie îl sărbătoream sub semnul 

soarelui pe cel ce va fi fost oștean al Țării Soarelui, Dumitru Bălașa. 

Îngemănarea motivelor și-a găsit locul și momentul, iar puterea celor omagiați 

a lucrat prin darul lui Dumnezeu, purtând  și nume de pandur,  vorbind despre 

Oltenia de sub munte, de unde și numele polovrăgean:  Misăilescu , pare un 

imn de slavă nemuritor.  

            În fața bisericii, apoi chiar a catapetesmei altarului vor fi fost cei din 

așteptarea lor prelungită. Veneau continuu, semn de iubire pentru cei omagiați, 

din toate direcțiile, la Cozia, unde necropola familiei viteazului unificator de 

țară Mihai și Mircea cel Mare sunt garantul peste veac al apărării gliei și 
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credinței daco-române. Au fost acolo, recunoscuți de noi, din București, 

Craiova, Târgu Jiu, Horezu, Drăgășani, Drobeta Turnu Severin, Polovragi, 

Băbeni, Ploiești, Câmpina, Râmnicu Vâlcea, Călimănești, Brezoi, Voineasa, 

Lungești, veniți special, pentru a cinsti evenimentul. Soborul format din opt 

preoți a oficiat parastasul, apoi în fața altarului, cu arborele de tei aurit să ne 

fie efigie de continuitate în neam și credință, părintele Nicolae State Burluși ne 

va fi introdus în rostul evenimentului. Clopote au dat vestea cerului iar Oltul 

cu oglinzile lui ni-l va fi adus mai aproape. Cogaiononul din preajmă, cu 

crucea treflată și tricoloră ridicată acolo de fratele Dumitru, ca și Paraclisul, de 

lângă frumoasa Stânișoară, dedicat Ocrotitoarei românilor, Maica Domnului, 

fremăta și el bucurându-se în vânturarea duhurilor păsări și aerul proaspăt 

dăruit în plin cuptor. 

            Trapeza cea nouă a mănăstirii va fi găzduit vorbele noastre slobode să 

le fie pomenire celor omagiați, povață celor în nevoie, îndemn la acțiune 

pentru trăirea rânduielilor noastre așezate în armonie, dar siluite de asalturi  

agresive ale lumii smintite de prea multa suficiență a cunoașterii celor de 

suprafață și tot mai oarbă în fața tâlcului… adâncimilor, cu rădăcinile lui vi. 

Academicianul Emilian Popescu ne va fi îndemnat la respectul 

documentelor, dar și a spuselor inspirate și despre necesitatea consemnării în 

scris, ca o garanție a hrănirii celor informale peste timp. Zenovie Cârlugea și 

soția sa, truditori în Oltenia de sub munte ne vor fi amintit de corespondența 

părintelui Bălașa, izvor de documentare în recuperarea operei părintelui și 

despre truda reeditării operei eruditului cercetător. Pr. Prof.dr. Alexandru 

Stănciulescu-Bârda, moderatorul acestui schimb de opinii și recuperări 

memorialistice, ne va fi restituit din tinerețea sa și din cele ale vieții sale, pe 

omul care știa să-și apropie ucenicii și să le înrâurească viața cu temeiuri de 

nezdruncinat. Eugen Petrescu, cu misiunea (spunem noi onorată exemplar!) 

de-a cinsti și altfel eroismul iubirii adevărului despre noi înșine, a prezentat 

aparițiile editoriale dedicate părintelui Dumitru Bălașa, inițiativele pe lângă 

autoritățile vremelnice ale puterii locale pentru cinstirea unei mari 

personalități, despre reușitele evenimente dedicate părintelui, apoi întru 

pomenirea fratelui Dumitru, ne va fi evocat… duhul păsăretului din momentul 

zborului de lângă Bolniță, dincolo peste Alutus, spre culmea dragă a Coziei, 

munte sfânt al românilor. Marian Pătrașcu, lovișteanul cercetător și publicist 

virulent împotriva celor ce-l calcă pe coadă (spirit reacționar față de cei ce-i 

neagă cele cuminecate, în firea sa de piatră, ca și a fratelui Dumitru!), va arăta 

momentul intersecției cu cel în căutare de drum pentru formalizarea cercetării 

(brevetare, protecția dreptului de autor la OSIM ș.a) și prin intermedierea 

acestuia cu Dumitru Bălașa. Respectăm adevărul fiecăruia, dar este bine să 

spunem aici că ceea ce dă dimensiunea care ne-a tras pe mulți de mână și încă 

ne înmulțește, nu este linia oficială a cercetării, susținută, cum altfel? decât 
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sincronizarea la puterea din scaun ?, ci spiritul de frondă împotriva celor 

ascunse, și pe care nu avem cum să le tratăm din perspectiva unei anume 

cercetării, evident științifice. Faptul că azi se spun lucruri, cu dovezi, din cele 

pentru care, ieri, părintele era considerat nebun - alții îi spuneau excentric!- ne 

face să credem, lucru știut demult, că cei ce umblă pe căi bătătorite nu pot 

vedea decât marcajele trasate de alții și sunt robiți de interpretările considerate 

demult literă de evanghelie…, de aici și teama (șifonarea unui anumit 

orgoliu!) de-a nu fi încadrat într-o anumită tabără. Fidelitatea la o cauză, în 

cazul nostru aceea pentru care au trăit cei omagiați, ar trebui să fie fără 

echivoc. Mai sunt și jumătățile de măsură! Părintele Bălașa este un ev-

medievist incontestabil, dar, vezi doamne, bate câmpii, contestând 

romanizarea. Părintele Bălașa va fi intrat în conștiința noastră, ca și Hasdeu, 

Eminescu, N. Densușeanu, pentru recuperarea substratului vechi. Tot ceea ce a 

spus s-a bazat pe documente (are aparat critic la toate lucrările sale!) dar are, 

din cuprinderea sa enciclopedică, intuiția documentelor care au dispărut. El 

poate să  emită idei, ipoteze, scenarii, adică să ne ofere direcții de cercetare. 

Cine l-a atenţionat pe  Papa de la Roma?, cerându-i să-şi prezinte scuzele, 

Bisericii Creștin Ortodoxe, pentru toate cele rele săvârșite de sora apuseană 

Romano-Catolică? Să fi uitat, cei aflați la două capete, că atitudinea aceasta 

militantă a părintelui a avut câștig de cauză, în 9 Mai 1999, chiar de ziua 

victoriei? și că Papa Ioan Paul al II-lea va fi făcut gestul, pe care fără 

valorificarea unei conștiințe actualizate, despre adevărul părintelui Bălașa, nu 

avem cum să  facem împăcarea cu ceilalți frați? Fiecare cu ideile lui !, pe care 

le respectăm, plecând de la premisa bunei credințe, însă unde constatăm că 

sunt frâne eforturilor, costisitoare totuși, nu avem cum să nu le semnalăm. M. 

Eminescu ne este exemplul cel mai bun pentru ceea ce înseamnă deturnarea 

adevărului său și impunerea unor povești, mereu, copiilor ce-o iau de la capăt. 

Chestiunea Eminescu este dovada unui soi de blestem pe care nu-l putem 

mântui pentru că ne poziționăm  bipolar, tranzacțional, de când ne-a intrat 

dracul în casă și am învățat să conviețuim dulcele compromis pentru cei ce-l 

cântă, sau amarul fără leac doinit și bocit … al contestatarilor. (vezi Canalul , 

Sighetul, Aiudul…. și cântarea celor din anturajul, care se făcuseră frați cu 

dracul!) Am invocat Aiudul și ca un omagiu adus celor care vor fi trecut pe 

aici, între care și Dumitru Bălașa, alături de mulții legionari, nevinovați și duși 

acolo pentru invocate delicte de drept comun…   fiecare ispăşind o doctrină şi 

nu păcatele concrete ale persoanei. 

S-a lansat, acolo, la Cozia, în locul consacrat multor împăcări, o chemare la 

unitate în jurul unor valori desconsiderate și în mare nevoie de apărare: 

codrul, fratele românului şi sufletul românesc, tainic. Ele  au nevoie de iubirea  

şi de lupta noastră.  Cu vibrantul gând, rezonând cu spiritul Coziei, 

comuniunea celor veniţi lângă altarul  Mănăstirii Cozia, va dăinui mult după 
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ce ne vom fi întors de unde am venit fiecare, spre a încredinţa faptelor, cele 

tăinuite, dar ivite prielnic, să ne fie folositoare  
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Bogdan Petriceicu Hașdeu , piatră de hotar 

 

Mottou:  „Ce este românismul?: Prima condițiune să putem iubi 

Umanitatea. El este pentru noi prima condițiune să putem iubi libertatea. El 

este pentru noi prima condițiune să putem iubi adevărul. Românismul este: 

Umanitate, Libertate, Adevăr.”[1] B.P.Hașdeu 

Cuvinte cheie:    hotar, substrat, strat, spirit enciclopedic,  analiză, 

sinteză, creativitate, militantul 

Sumar: 

Bogdan Petriceicu Hașdeu, vine de la hotarul Hotinului, luptător la 

sorocul unității principatelor dunărene, conștiință vie că vatra țării este mai 

largă decât Dacia ascunșilor daci de către propagandele imperiale megieșe. 

Este trimis*, ca și Brâncuși, să ne arate rostul cel mare în umanitatea 

cuprinzătoare. Are puterea rădăcinii să se nutrească din străfundurile… 

substraturilor, pe cea a tulpinii să privească larg înconjurătorul cu privirea 

roată a înmiitelor sale frunze, are parfumul gândului însorit al spiritului, 

căutat cu dor, în lumea de deasupra vieții. Este luptătorul la hotarul, atât de 

disputat al cunoașterii de sine al neamurilor, tocmai trezite din strânsoarea 

păsărească a unui babel împovărat de împilări. Este spiritul  muncii rodnice, 

metodice, cu o capacitate de cuprindere, de interpretare  și sinteză, peste 

capacitatea vremii sale. Este totalul unei sinteze critice a ceea ce s-a expus 

despre istoria neamului său de către înaintașii, contemporanii și istoricii 

recunoscuți ai lumii.  Lingvistul, istoricul, folcloristul, scriitorul etc., cu 

notorietate în toate domenile cercetate, se vădește din timpul vieții omul 

chemat. Istoria slujită, cu dragoste de neam, în spiritul adevărului, ni-l arată 

chiar participant la istorie, acolo unde Arhiva istorică a României, Istoria 

Critică, Etimologicum Magnum Romaniae vor sluji generațiilor vremii sale, 

generațiilor viitoare, dar și diplomației românești (vezi  Congresul de la 

Berlin, din 1878!). Cercetător al procesualității istorice, spirit anticipativ, 

B.P.Hașdeu este, prin conexiunea trecutului descifrat cu viitorul anticipat 

profetic,  o verigă incontestabilă în lanțul axiologiei românești.    

Hașdeu spirit enciclopedic 

Vremea pe care o trăim este un asalt informaţional asupra minţii 

omului, fără precedent în istoria cunoscută. Posibilitatea de-a te descurca în 

avalanşa stârnită de progresul tehnologiilor informatice moderne, devine 

dependentă de ştiinţa omului de-a selecta şi de-a da semnificaţia adecvată 

informaţiei. Specializarea omului, la vremea unui anumit stadiu al cuceririlor 

sale l-a depărtat de viziunea întregului şi l-a obligat să se asocieze cu alţii, ca 

într-o reţea neuronală, să nu piardă vederea panoramică. Azi nu se mai pot 

naşte enciclopedişti ca Pico della Mirandola, Dimitrie Cantemir, Leonardo da 

Vinci, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Nicolae Iorga etc. Din această perspectivă 
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evaluarea vieţii şi creaţiei savantului Bogdan Petriceicu Haşdeu ne situează pe 

constatarea fericită din Wikipedia: ,,Haşdeu a fost una dintre cele mai mari 

personalităţi ale culturii române din toate timpurile” . Pornind de la această 

sentinţă ne minunăm cum neamul românesc, în căutarea afirmării naţiei îl va fi 

ivit pe Tadeu Hîjdeu în Cristineşti Hotinului, în 1838, să ne devină marea 

personalitate, cunoscută cu numele Bogdan Petriceicu Haşdeu  

Hașdeu, spirit al locului 

Într-un studiu al savantului: ,,Acţiunea naturii asupra omului”, ne 

lămurim asupra relaţiei persoanei cu locul său natal, într-o deducţie posibilă. 

Locul de naştere, dintre Prut şi Nistru, de la impunătoarea cetate a Hotinului, 

ne vorbeşte despre un hotar unde răsuflarea stepei muscale, căutând departe 

spre apus măreția Ceahlăului, se amesteca în galopurile căzăceşti, ori tătăreşti, 

cu năvălirile leşeşti, coborâte cu apele dinspre Carpaţii nordici, cu urcușul, în 

contracurent, al semilunei spre pristolurile creștine [2], nu de puține ori, cu 

roirile de cavaleri litvani şi teutoni. Spiritul cetăţii de la hotar, chezăşie a 

neatârnărilor de tot felul, se va fi impregnat, cu rostul ei, explicaţie şi pentru 

alte cetăţi ale românilor : Suceava, Neamţ, Cetatea Albă, Dârstor, Nicopole, 

Vidin, Severin, Caransebeş, Timişoara, Ineu etc., ori poate pentru măreţia 

cetăţii naturale, acea coroană carpatină din mijlocul vetrei. Destinul unui 

neam, cu rădăcinile în cercul cel mare apărat de cetăţi şi de oşteni destoinici, 

s-a limpezit în interferenţa culturală a Bizanţului, după … Bizanţ, a spiritului 

Cracoviei, a lui Petru cel Mare - când se va fi ridicat Rusia imperială. 

Tinereţea îl va fi găsit şcolindu-se la şcoala Harkovului, apoi oştean ţaratului 

rusesc, ce se va fi întins din 1812 şi peste Basarabia, după cum imperiul 

habsburgilor va fi venit şi el în Bucovina, prin 1774. Destinul unui neam, de 

sub ,,protecţia imperiilor”, i se va fi limpezit repede unui tânăr care îi va fi 

îndrăgit pe Kogălniceanu, Bălcescu, Laurian şi pe alți căutători de adevăruri.  

Va fi intrat repede în tabăra partidei naţionale şi va participa la istorie, când 

încă nu împlinise 21 de ani. Toate creșterile au fost în duhul locului, ca mai 

târziu, în perioada maturităţii sale, să ajungă, militantul modernizării 

instituţiilor unde a fost hărăzit păstor, al emancipării naţionale; să devină un 

cercetător polivalent, un scriitor remarcabil. În babelul atâtor limbi, asaltând… 

nu doar Hotinul, ori coexistând paşnic prin faţa altarelor, apoi în competiţia cu 

administratorii trimişi de … protectori, se va nutri spiritul poliglot al 

cercetătorului. Traseul, prin îndeletnicirile înseriate, va fi creat abilităţi 

deosebite şi viziunea largă asupra vieţii oamenilor, tocmai când naţiile îşi 

căutau matca : ofiţer, jurist, profesor, bibliotecar, arhivist, publicist, scriitor…, 

om politic. Pe un fond natural bogat, un spirit creativ de excepţie, o conştiinţă 

de neam educată, experienţa, studiul continuu şi foarte larg, se vor fi adăugat 

permanent şi vor fi creat pe marele savant. Avem convingerea că spiritul  său 

enciclopedic îşi găseşte resursele în locul naşterii sale, în educaţia sa, în 
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puterea sa de muncă uriaşă şi în forţa sa de creaţie ieşită din comun. Şuvoiul 

vremii, cu comandamentele lui, l-a dus spre izbânda cea mare, în slujba ţării al 

cărei fiu se recunoscuse demult. 

Hașdeu, cercetător și creator 

Vocaţia sa de cercetător al străfundurilor, inspirată de arheologia care se 

înfiripa ca ştiinţă (cu modelele la vedere ale lui Odobescu, Bolliac, mai apoi a 

elevului său Tocilescu!) se pune-n evidenţă ca șef al Arhivelor Statului, timp 

de 24 de ani, de plină construcţie instituţională. Va da ţării două lucrări 

monumentale: Arhiva istorică a României (1865-1867) şi Istoria Critică. 

Apoi filologul remarcabil, primit în Academia Română și investit profesor, de 

Filologie comparată, la Universitate, va fi căutat Cuvente den bătrâni și se va 

fi căznit, ca nimeni până la el, pentru un dicționar unic : Etymologicum 

Magnum Romaniae. Istoricul și filologul se va ilustra prin cercetarea 

multidimensională, anticipând spiritul modern al colaborării mai multor 

ştiinţe* în căutarea adevărului[3]. Consonant, într-un fel, cu Spiru Haret care 

introducea în atenţia lumii Mecanica Socială [4], era în curentul emancipării 

din temelii, al unei țării, venind dintr-un feudalism târziu și care făcea eforturi 

uriașe să țină pasul cu tactul lumii moderne. Aparţinea unei generaţii 

exponenţiale din destinul românilor, una continuând imediat programul 

paşoptiştilor. Despre rolul generaţilor, C. Rădulescu Motru ne va fi lămurit, 

mai apoi: ,, … fiecare generaţie de oameni, când vine pe lume, are o altă 

conştiinţă prin care vede această lume decum a avut generaţia care a 

precedat-o. Cei veniţi în urmă au posibilitatea să vadă mai clar şi mai unitar 

decât cei dinaintea lor. Pe măsură ce-şi urmează destinul, conştiinţa 

omenească devine mai ordonată şi mai pătrunzătoare (s.n); fiindcă, în mod 

excepţional, ea singură pe lume are darul să crească, moştenindu-se de la o 

generaţie la alta…” [5]. Din amănunte, prin sclipiri geniale, în fapt scânteia 

masei critice a volumului uriaş de informaţii, creativitatea savantului Haşdeu 

va închega teorii istorice şi filologice şi va dezlega probleme dificile, va 

impune puncte de vedere valoroase în dezbaterile vremii, inclusiv în 

dezbaterea internaţională, ca autoritate recunoscută şi respectată,  asupra 

marilor evenimente şi procese ale istoriei noastre (continuitate, statalitate, 

întemeierile statelor româneşti, etc.). Constatând abordarea, interesat 

propagandistică, a imperiilor din preajmă şi eludare istoriei noastre vechi va fi 

pus devreme întrebarea  : Perit-au dacii? Apoi, dându-şi seama că nu se poate 

face înţeles, de vremea lui, va conceptualiza teoria stratului şi substratului, ca 

demonstraţie ştiinţifică. Va fi intuit procesualitatea transformării permanente a 

societăţii. Era înaintea vremii lui, era un proactiv. Invocăm aici un mare 

arhivist, venit mult după Haşdeu, pe Aurelian Sacerdoţeanu care se raportează 

în demonstraţie sa la teoria stratului şi substratului, referindu-se la 

continuitatea dacică: ,,Fondul a rămas dacic. Cultura, mai ales cea populară, 
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rămâne dacică, îmbogăţită cu aport roman” [6], apoi, prizonier într-un fel 

documentului, considerat singura mărturie opozabilă spiritului ştiinţific, 

arhivistul oltean, să spună: lipsa de mărturii istorice referitoare la această 

epocă (…) adeseori face pe istoric să recurgă la descrieri frumoase şi la 

ipoteze seducătoare cu care se umple golul simţit.” Ce este rău în acest lucru?, 

întrebăm noi, adepți, ca și Hașdeu, ai cercetării multi și interdisciplinare, știind 

deja că…, toate au legătură cu toate! Tabelul elementelor din chimie, al lui 

Mendeleev, nu s-a completat prin intuiţie ştiinţifică, confirmată? Sub această 

limitare se înscrie şi afirmaţia : ,,Ipotezele seducătoare ale lui Haşdeu, de 

pildă, rămân numai puncte de plecare, dar nu şi de aprofundare” [7]. De ce 

nu și aprofundare? Să-l contrazicem pe Sacerdoţeanu, cu un singur exemplu! 

Hasdeu localiza importanta bătălie a lui Mircea cel Mare (1386-1418), la 

Rovine,  în 17 Mai 1395, ca abia după un veac, de la precizarea datei, după 

mari dezbateri (care se continuă inerțial pentru cei ce încă nu s-au dumerit!), 

să se dea credit savantului[8]. Hașdeu, recunoscut ca pionier în multe domenii 

(lingvistică, filologie și lexicografie, arhivistică etc.), are intuiția cooperării 

disciplinelor, cum remarcam mai sus.  

Cercetătorul specializat și slujitor al documentelor, se vădește 

cuprinzător prin izvoarele invocate și consemnate în aparatul critic. Lucrări 

vechi: cronici, hrisoave, carte veche bisericească, pravile, pomelnice, pisanii, 

inscripții, cărți de învățătură; arhive, colecții diverse, biblioteci, descifrate din 

greacă, latină, slavonă, polonă, germană, franceză. A studiat, a cercetat, a 

cunoscut tot ceea ce se putea cunoaşte într-o problemă, până la vremea sa. Prin 

vizorul său critic, în problemele de interes ale poporului român au trecut: 

documente de cancelarii, cronicari (Ureche, Costin, Neculce, boier Murgul, 

Ştefan Ieromonahul, Ludescu, Greceanu etc.), Coresi, Dimitrie Cantemir, 

Stolnicul Constantin Cantacuzino, Ioan Molnar Piuariu, Iosif Argeşiul, şcoala 

ardeleană (Şincai, Maior, Micu), Laurian, Fotino, Kogălniceanu, Bălcescu, 

Simion Bărnuţiu, Aron Florian, Heliade, Hurmuzachi, izvoarele romano-

bizantine, istoricii din lumea largă a vremii lui : Engel, Gebhardi,Eder, 

Hunfalvy, Bezsonov, Sultzer, Rosler, dar şi cei din vecinătate: Xenopol, Ioan 

Cavaler de Puşcariu, Gr. Tocilescu, V.A. Urechia, D. Onciu etc. Analizează 

detaliile şi le sintetizează, le pune-n dezbatere prin publicare, se confruntă la 

marile congrese cu istoricii lumii, apărând cu argumente, adevărul neamului 

său.     

Strat și substrat 

Conceptualizarea, din mai multe perspective (geologic, 

arheologic,lingvistic), a teoriei stratului-substratului ne arată mecanismul 

gândirii analitice al lui Hașdeu. Schematizarea procesului devenirii continue a 

stărilor succesive, venind din trecut în prim planul stratului, adică a realității 

prezente sub simțurile noastre, prin implacabila lege a perpetuării viului, dă 
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posibilitatea interlocutorului să vadă în spate, să reconstituie cu mintea lui 

(singura în măsură să valideze și să încredințeze un fapt petrecut!). 

Fundamentat fiind principiul, legea care descrie fenomenul, datele și 

informațiile se modelează și se așează într-o logică acceptată, în adevărul 

omenește posibil, slujitor prezentului. Istoria se face ca să slujească viața, iar 

atunci când o faci ca oștean de-al pământului, nu ca mercenar, te poți și 

sacrifica pe altarul adevărului. Atunci când neamurile o invocă o fac în slujba 

vieții lor. Poți oare sluji, ca mercenar, dincolo de soldă o cauză, totuși străină? 

Poți scrie o istorie care trebuie simțită, la comandă și să slujești adevărul în 

concurență, evident subiectiv? Istoria abstractă, în slujba adevărului pur (o fi 

existând așa ceva, în lumea oamenilor, aflați în luptă pentru supraviețuire?), 

prevalându-se de spiritul științific, are tendința să excludă, sub eticheta 

protocronismului, legenda, mitul, basmul, intuiția marilor creații scriitoricești. 

Nu cumva tocmai componenta trăirii, una evident continuă, este exclusă ca 

martor la evenimentele care marchează procesele în desfășurarea lor? 

Substratul definit de mintea lui Hașdeu, nu se limitează doar la demonstrația 

din articolul  său [9], ci se găsește în arborele , ca rădăcină adâncă și 

ramificată a fiecărui cuvânt din marele său dicționar. Fiecare cuvânt, venit din 

bătrâni, prin procesul actualizării permanente este o demonstrație a succesiunii 

logice a stărilor parcurse, ca niște suprapuneri arheologice descifrate în 

rânduiala lor inconfundabilă. Acidentele ,ca factori perturbatori ai procesului, 

nu pot deturna o lege, cum este cea a vieții. Substratul lui Hașdeu este plin de 

viață. O demonstrează vasta anchetă etnografică, cu mii de culegători de 

mărturii ale substratului în manifestarea lui, care au dăruit informații pentru 

marele dicționar. În fapt, atât de disputata continuitate, este reductibilă la 

demonstrația că oamenii, cu modul de trai, în plaiul lor, cu vorba lor, cu 

Dumnezeul lor n-au lipsit niciodată, în ciuda unor accidente (glaciațiuni, 

molime, invazii, războaie). Hașdeu, Densușeanu, Iorga, cu iubire de pământ, 

au simțit și viața acestuia, precum Eminescu, râul, ramul, și nu au căzut 

prizonieri fetișului document, mură-n gură, nu de prea multe ori citibil în 

adevărul omenesc al vremii, ci în vrerea „politicii” de atunci. În alt plan al 

conceptualizării, al formei și fondului bunăoară, putem intui abstractizarea 

celor două stări parcă după modă. O vreme  anume, din fondul moștenit ne 

propune, actualizată, o nouă formă. Stratul nutrit dintr-o anumită zestre, 

evident determinată informal, nu se va actualiza fără accidentul catastrofal, 

într-o formă nedeterminată.  Noul născut va vorbi cu cea mai mare 

probabilitate limba maternă, va semăna cu tatăl său și cu locurile unde s-a 

născut, și va îmbrățișa credința alor săi. 

Cercetarea fenomenului istoric, ca manifestare a unei  legități, și 

identificarea acestor legități în folosul istoriografiei românești, devine un lucru 

posibil după fundamentarea metodei de cercetare. Atunci când savantul 
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recomandă metoda, o aplică în cercetarea sa, susținută de date și dovezi 

materiale, poate obiectiva și impune adevărul în câmpul disputelor partizane. 

Problemei controversate a hiatusului milenar în Dacia, părăsită de romani, 

Hașdeu îi aduce demonstrația continuității viețuirii inclusiv a formelor de 

statalitate coagulată, a vieții de obște (vezi și romaniile populare ale lui N. 

Iorga, vlahiile lui Gabriel Gheorghe! - Valah, Fundația GÂNDIREA, 2012.) și 

a unor conducători ai tradiționalei clase nobiliare a dacilor, (denumită de 

Hașdeu: castă!) identificați în Oltenia ca Basarabi (vorbind despre marile 

neamuri boiereşti din plin ev mediu românesc, Haşdeu le consideră 

continuatoare ale celor dacice, în spiritul tradiției românești de foarte târziu, 

unde noii veniți erau venetici… și destul de greu intrau în voia celor demult 

așezați!). Aducem ca argument afirmația lui Ion Donat : „funcția istorică a 

pământului (…) n-a fost întotdeauna aceeași ci a stat în legătură cu viața …” 

[10]. Viața este linie firească de continuitate, una neîntreruptă,  dacă avem în 

vedere tradiția statalității românești,inclusiv sub protectorat otoman, în 

condițiile în care întreaga vecinătate își pierduse acest atribut. Atunci când ne 

referim la istoria noastră foarte veche s-a constatat că teoria vidului nu este 

valabilă nici pentru alte perioade, mult mai îndepărtate; „se știe azi, că vestita 

concepție a unui hiatus între paleolitic și neolitic s-a spulberat pretutindeni 

unde s-au făcut săpături” ne spune istoricul Dumitru Berciu [11]. Din punct 

de vedere al continuității substratului etnic, unul bine individualizat cultural, 

Hașdeu face constatarea ariei largi de răspândire a filonului lingvistic latin, 

mai extins în acest Răsărit de la vărsarea Dunării, mult peste vremelnicele 

limesuri ale măreței Rome pravălită şi în Dacia. „Să nu uităm că românii 

singuri formează întreaga ramură romanică orientală, a căreia formare 

înfățișează o mulțime de particularități specifice…”[12] Și mai constată 

vitalitatea extraordinară și capacitatea de resorbție a accidentelor. Pune chiar o 

întrebare interesantă: ,,Oare unde mai sunt cumanii din Moldova?” [13] (se 

vor fi găsit în treabă mercenarii de profesie, să ceară vandalizarea/profanarea 

mormintelor Basarabilor, și să identifice în marele aisberg  al substratului 

nostru de acum o mie de ani, culmea!, tocmai infima dominantă cumană, 

pentru că i s-a năzărit cuiva, că s-ar trage din… maimuțele, văzute de el prin 

Africa!) Substratul, care le conține pe toate, și din care răsar și rezistentele 

forme nedorite, are dominantă informația puternic impregnată și cu energia 

manifestării, la sorocul prielnic, maximă. Diversitatea,  topită în întreg, este 

procesată după legea pământului, una în care natura a învățat omul optimul 

viețuirii sale. Transformările obișnuite din viața oamenilor, acumulările de 

noutate în aceste transformări, sunt foarte lente ca însăși transformările 

obișnuite din natură, observabile în generații. Divers fiind substratul, diverse 

trebuie să fie și științele chemate să-l cerceteze. Dar ca să observi trecerea de 

la acesta la chipul viu al realității prezente de sub priviri, trebuie să refaci 
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filmul și să-l derulezi credibil etapă cu etapă. Stratul de sub priviri are în el 

povestea ascunsă, uneori mitizată, ori poate… canonizată. Credem că B.P 

Hașdeu a intuit, cu geniul său mecanismul prin care aceste lumi, coexistente, 

se determină prin puterea inferențială a unei minți omenești. Deși studiul 

istoriei pare o întoarcere în trecut, prin informația vie de lângă noi (pentru că 

numai metaforic putem asocia substratul cu ascunsul subpământean, derutați 

de arheologie!), cel mai adesea în capul savantului doldora de informații, 

reguli, legi, principii și abilități dobândite, constatăm că trecutul este prezent 

la judecata prezentului, prezent fiind. Iar apoi, cel despre care spuneam 

undeva că a fost chemat,(sa dea verdicte, solutii, să-şi reprezinte vremea!) știe 

să le confrunte, să le decanteze, să le rafineze, să le reașeze, să le 

reambaleze… și să le dea preparate gata, vieții. Mintea lui Hașdeu va fi 

încercat apoi și ceea ce este peste posibilitățile noastre de înțelegere (greșit, 

după părerea noastră, etichetat ca mistic!). Să stabilească legătura, nu în spate, 

cu convenționalul trecut tezaurizat în materialul cu memoria sa, ci în față, în 

acord cu spiritul eliberat din… rânduiala structurii materiale. Într-un dialog cu 

convenționalul viitor, adus la sfat, înainte, nu după. Adică nu cu 

convenționalul subteran/underground, ci cu lumea plutind, spuneam, deasupra 

vieții, adică una virtuală, în aisbergul eteric al spiritelor. Așa văd, în altă 

perspectivă, evident speculativă, pe Bogdan Petriceicu Hașdeu stând între 

lumi, piatră de hotar, între ceea ce putem și ceea ce vrem să înțelegem din 

vasta sa operă.  

Haşdeu, luptătorul 

Tânărul Haşdeu înrolat în armata ţarului, ca ofiţer, Basarabia fiind sub 

ocupaţie rusească din 1812 (cum astăzi Hotinul se află înglobat în … 

Ucraina!), trece în Moldova, în sudul Basarabiei (1856!), în ciuda interdicţilor 

şi pierderea unor drepturi materiale. Este momentul în care va fi schimbat 

armele şi natura cetăţii apărate. Ţara neamului său avea nevoie de cetăţi 

informale şi de oşteni pregătiţi să le apere. Haşdeu va fi militantul de serviciu, 

inclusiv ca om politic în parlamentul ţării. El cunoaşte rolul dar şi efectele 

nedorite induse de politică în adevărul istoric, lucruri care-l ajută să-şi 

înţeleagă vremea şi să acţioneze. Spune savantul şi omul politic: ,,Acestea sunt 

problemele cele mari de limpezit(…), probleme pe cari demult le-ar fi dezlegat 

ştiinţa, dacă întruna (şi azi! s.n), fel de fel de căi piezişe nu s-ar fi silit să le 

încurce politica. Negreşit politica unui stat, poate şi chiar trebuie să se 

folosească de istorie la aşezarea instituţiunilor interne şi a raporturilor 

externe ale naţiunii…” [14]. Înţelege importanţa luptei de idei şi că adevărul, 

omeneşte posibil, se impune foarte greu, cu atât mai greu în lumea geo-

politică, sensibilă la adevărurile convenite şi susţinute de propaganda 

necesară. Înţelege, ca nimeni altul până la el, că fără o carte de vizită credibilă 

(evident printr-o demonstraţie ştiinţifică, cu metode unanim acceptate!), nu te 
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poţi recomanda şi nu te poţi face cunoscut lumii şi apoi respectat. Această 

atitudine o constatăm la Haşdeu chiar din spusele sale [15] : ,,Imediat după 

publicarea Studiilor româneşti ale lui Rosler, zguduit prin acea măiastră 

lucrare, eu m-am apucat a scrie şi am publicat la 1873 prima ediţiune la 

Istoria critică , după care a urmat apoi a doua ediţiune ,,revăzută şi foarte 

adaosă” în 1874. Titlul special al volumului era totodată ca o programă”. 

Din programul, intuit ca o necesitate, concomitent cu pregătirea oştirii pentru 

războiul ce va asigura neatârnarea faţă de imperii a României, se va fi inspirat 

politica vremii. ,,Din acea programă apăruse numai primele trei punturi, iar 

primul punct, singur, întinderea teritorială, foarte amplificat în mai multe 

privinţe,  a fost publicat franţuzeşte la 1878, fiindu-mi cerut atunci de Ion 

Brătianu pentru Congresul de la Berlin” [15]. Lupta internă pentru 

promovarea Istoriei critice, realizează un vremelnic şi de bun augur consens al 

societăţii româneşti. Principele Carol I, îl decorează pe Haşdeu, Parlamentul 

votează un buget pentru continuarea lucrării,  ,,d.librar Socec s-a grăbit din 

propria iniţiativă a ne oferi hârtie în condiţile cele mai înlesnitoare.” [16], 

,,D. Prim-ministru Lascăr Catargiu (adversar conservator, Haşdeu fiind în 

tabăra liberală! s.n) a încuvinţat a se tipări a doua ediţiune la Imprimeria 

Statului iar d. General Tell, atunci ministru la culte, luă prin prenumeraţiune 

un număr însemnat de exemplare pentru a fi distribuite la examene 

scolastice”[17] . 

Haşdeu, piatră de hotar? 

Hașdeu și-a ales în nume componenta pietrei, una de temelie… 

domnească: Petriceicu, amintind de Ștefan Petriceicu, domnul moldovean, 

aliat lui Ian Sobieski, în 1673, într-o luptă dusă chiar la  Hotin. 

Hotinul s-a situat la hotarul nord-estic, pe Nistru, cetate de… hotar. 

Hașdeu aparține unei generații de frontieră pe hotarul în care timpul și-a 

marcat răbojul. Timpul țării își trasa principatul/regatul României pentru că 

țara își câștigase, prin luptă și diplomație dreptul suveran de-a își apăra 

singură, fără biruri, fruntariile. În lupta aceasta Hașdeu va fi pus umărul și 

mintea să ne arate legitim așezați, cu cele ale noastre, milenar permanenți, ca 

și piatra Carpaților, curgători ca Dunărea și Nistrul, ca toate râurile noastre 

limpezi, povestitori  în limba lor atât de veche și trăitori ai obiceiurilor și 

credințelor, venind de dincolo de mituri și legende. Hașdeu este momentul 

unei sinteze și propunerea unei noi teze. România , după unirea cea mică, 

nutrea o Românie Mare, legitimată de Marea Dacie, teama imperiilor vremii 

care puseseră ghearele și pe glia strămoșilor noștri… ascunșii daci. Hașdeu ni 

s-a așezat simultan între substrat și starea noastră de participanți la viață, 

precum și între aceasta și spiritul nemuritor, ocrotitor din vecinătatea lumii 

drepților de deasupra noastră. El ne este o piatră de hotar ca … un jurământ, 

ca un blestem [18] . Contestarea acesteia ne poate situa sub blestemul pe care 
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nu îl putem mântui decât, asumându-ne jurământul iubirii necontenite a 

neamului nostru viu de când lumea și statornic în crezul său. Piatra, o va fi 

ales și  Brâncuși, să vorbească prin ea în opera sa:  „eu am făcut piatra să 

cânte pentru UMANITATE” [19]. 

  

 
 

APEL 
 
            În 15 August 2014 se rotunjesc trei veacuri de când Constantin Basarab 

Brâncoveanu, fiii săi : Constantin, Ștefan, Radu, Matei și vornicul Ianache 

Văcărescu vor fi dat jertfa supremă și se vor fi sfințit pentru credința și neamul 

lor. Tot de pe atunci mormântul orânduit la Horezu al marelui Voievod își 

așteaptă un pumn de tărână. 

            Constantin Basarab Brâncoveanu, din stirpea olteană a nobilei caste a 

dacilor nemuritori, pierit năpraznic, ca de un blestem, prin trădarea rudelor 

sale cantacuzine, rămas statornic, neclintit, în cugetul crezului său creștin și 

legea pământului său strămoșesc, trebuie adus acolo unde își rânduise 

veșnicia, la ctitoria sa de la Mănăstirea Hurezi! 
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            Solicităm tuturor iubitorilor de strămoși cu adunările lor anuale în 

congresele dedicate dacilor, să fie o voce și o voință pentru ca țărâna 

voievodului să se așeze locului de mult hărăzit. 

            Propunem celui de-al XIV-lea Congres de Dacologie, Buzău, 2013, să 

analizeze posibilitatea organizării viitorului congres în „Oltenia de sub 

munte”, cu tematica : „Casta Basarabilor și spiritul moșnenesc, fir roșu al 

continuității dacice”, ca un omagiu adus lui Constantin Basarab Brâncoveanu 

și familiei sale, cu înaintași emblematici: Mircea cel Mare (cel Bătrân), Matei 

Basarab, pristăviți în aceste locuri.  

            Suntem de asemenea purtătorii mesajului participanților la Memorialul 

Dumitru Bălașa, ediția a IX-a, desfășurat la Mănăstirea Cozia în 30 Iulie 2013, 

ai membrilor Forumului Cultural al Râmnicului și ai Asociației Naționale 

Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Vâlcea, care susțin propunerea noastră. 

Cu nădejdea susținerii propunerilor noastre… 

                                                   

 

Pe „Calea Eroilor” într-o zi  însorită. 

 
La Târgu Jiu a fost construit un ansamblu monumental dedicat eroilor 

din primul război mondial. Inspirat de eroismul luptătorilor români, între care 

şi cetăţenii oraşului Târgu Jiu şi de desfăşurarea bătăliei de la podul de fier de 

peste Jiu, Ansamblul a devenit o emblemă a oraşului şi un reper mondial 

pentru arta modernă. Pare un lucru firesc pentru oamenii care îşi preţuiesc 

eroii, aceştia fiindu-le rude de sânge, să recunoască prin târgul de altădată 

drumul care făcea legătura de la răsărit la apus, de la cazărmi la locul de 

forţare a Jiului, ca un drum, o cale a eroilor. Recunoştinţa românilor pentru cei 

căzuţi în primul război, cel al reîntregirii, umpluse ţara de monumente. Orice 

localitate mai acătării îşi avea monumentul cu numele eroilor. Aici la 

momentele consacrate pomenirii celor căzuţi la datorie comunitatea vine la 

zilele consacrate de un anume calendar, prin oficialităţile ei, şi depune 

mărturia recunoştinţei. O va fi constatat imediat conştiinţa oraşului Târgu Jiu 

pe Cătălina, eroina incontestabilă a istoriei românilor: Ecaterina Teodoroiu şi 

îi va fi dedicat monumentul cuvenit, apoi ideea întărită de spiritul femeilor 

amazoane al Olteniei de sub munte va fi amplificat recunoştinţa într-un 

Ansamblu. Trebuie remarcate condiţiile prielnice pentru recuperări… de tot 

felul. La Mănăstirea Cozia este reînhumat cu fast, în 1938 -  în prezenţa 

principelui Mihai, viitor rege al României, a lui Nicolae Iorga cel care ţine 

acolo un pilduitor discurs - Mircea cel Mare, act reparator după vandalizarea 

mormântului voievodal în timpul primului război mondial.  

Peste tot în ţara, încă întreagă, se aduceau mulţumiri eroilor. Liga 

femeilor gorjene, condusă de Arethia Tătărescu, într-o perioadă dificilă din 
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punctul de vedere al resurselor financiare ale comunităţii locale, respirând 

aerul amazoanelor locului, ia iniţiativa construcţiei Ansamblului Monumental 

„Calea Eroilor” şi îşi asumă sarcina strângerii resurselor,  a găsirii 

constructorului şi a determinării autorităţilor pentru aprobările necesare. În 

1938, după mai multe amânări, în 27 Octombrie se inaugura ansamblul, care 

va fi fost predat oraşului Târgu Jiu să-i fie, nu doar pentru utilitatea pomenirii 

curente, dar mai ales ca un semn, piatră de hotar, pe planetă, privind 

capacitatea omenească de-a transfigura în simbol, în limbajul universal al 

artei, o taină românească a legăturii dintre lumi, rezonantă în simţirea de 

pretutindeni. 

Locul de aşezare la Târgu Jiu este unul hărăzit. Pe aici planeta, în 

emisfera sa boreală, îşi trasează nevăzut, dar amprentată în blândeţea 

temperată, jumătatea. Paralela de 45 de grade este o evidenţă. Pare o linie a 

soarelui, venind dinspre Răsărit să întâmpine, fără vreo rătăcire, rotaţia 

pământului dinspre Jiu spre Olt. În fiecare vreme, ca o şerpuire deasupra şi 

dedesubtul liniei aceastea de înjumătăţire, oscilăm între muntele de la nord şi 

şesul sudic. În poziţionarea pe meridian aşezarea are şerpuirea concretă a 

Jiului, dar şi orânduirea toponimică : dinspre Gorj (Jiul de munte!), spre Dolj 

(Jiul de câmpie!). Pare o fixare în concret această încrucişare de … curgeri, 

între cer şi pământ. Apoi, prielnic a fost şi omul potrivit, născut din piatra şi 

duhul locului şi chemat la soroc: Constantin Brâncuşi, cel recomandat de 

Miliţa Petraşcu şi de iubirea sa pentru pământul matern. Îmbrăţişarea cu iubire 

a întregului de către geniul ivit din Hobiţa-Peştişani s-a potrivit fericit prin 

prietenul, Ion Georgescu Gorjanu, prin nume un duh al pietrei, înainte 

mergător fiului Ştefan Georgescu Gorjanu, pentru ca acesta, cu numele 

primului martir, să fixeze durabil simbolul nesfârşirii tălmăcit în artă de 

Brâncuşi. S-au întâmplat fericit şi elementele ansamblului care, în sine,  pe 

cont propriu reprezintă ceva anume, cu semnificaţii multiple, după puterea 

noastră de descifrare şi mai ales cu posibilitatea de-a ne conecta la gândul 

inculcat în operă al artistului, însă, în ansamblu, ne spun altceva într-o 

funcţionalitate, organizată să semnifice ceea ce dorea comunitatea. În 1937, pe 

… calea eroilor se sfinţeşte Biserica: Sfinţii apostoli „Petru şi Pavel” . 

Alegerea hramului se conjugă în mod fericit să semnifice temelia de piatră 

stabilă, prin Petru, răspunzător de axisul credinţei creştine  şi curgerea 

oamenilor, a tuturor neamurilor de creştini, prin Pavel. Taina aceasta putea 

induce artistului, prezent la Târgu Jiu şi martor la eveniment, ideea meta-

consacrării unui spaţiu, aşa cum se orânduiesc elementele în înlănţuirea lor şi 

în arhitectura locaşului creştin. Lumea oamenilor, recunoscându-şi creatorul 

îşi consacră prin simbol, respectând un ritual (adică modul de-a fi în 

comuniune cu divinitatea!), locul unei trăiri publice care excede murii 

construcţiei, fără a o exclude din chiar miezul său fiinţial, şi îl plasează chiar 
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în inima oraşului, aceea cu care ne trăim lumea. Ceea ce se sfinţea, obiect cu 

obiect şi se lega prin prima procesiune pe calea eroilor în 1938, trecând prin 

noaptea unei jumătăţi de veac de eclipsă atee, s-a regăsit după 75 de ani, într-o 

zi cu soare. La Târgu Jiu, pe „Calea Eroilor” o nouă procesiune va consfinţi 

ieşirea din eclipsă. În 27 Ocombrie, 2013, pe calea sfinţită de eroismul cel 

vechi şi de rezistenţa eroică, împotriva profanării, s-au sfinţit din nou : masă, 

scaune,  poartă, coloană, alee şi ne-am rugat în faţa bisericii apostolilor. 

Coloana se va fi aprins lumânare, chiar în miezul zilei, să ne lumineze toate 

întunecările adunate în ani de eclipsă.  

Credem că la întemeierea unei aşezări construcţia zidurilor are cu 

adevărat nevoie de sacrificiul omenesc. Construită cu multă iubire, punând 

ceea ce are omul mai de preţ în operă, viaţa proprie, orice cetate devine 

citadelă. Oamenii sunt cei care însufleţesc oraşul. Atunci când vieţile 

oamenilor sunt darul cel mare, oraşul se îndatorează întru veşnică pomenire. 

Aşa am înţeles promisiunea primarului oraşului Târgu Jiu de-a relua 

procesiunile pe… calea eroilor, probabil cu ocazia comemorării anuale a 

eroilor, de Înălţare, când, coloana fără sfârşit poate adăuga în răbojul ei, de 

asemenea nesfârşibil, un nou reper istoric.   Fiecare gest, dovadă de iubire, 

adaugă puterii de-a fi,  un argument în plus. Credem că în „nodul divin” se 

adună continuu lucrurile şi El ne ţine adunaţi în mrejele plasei, din ce în ce 

mai dese şi Ne dă spiritul şi forţa acestui câmp care ne cuprinde subtil. Mai 

ştim că ceea ce este legat se dezleagă cu ştiinţa Celui ce-a făcut-o, ori a celui 

trimis să o facă şi L-a iluminat pentru acest lucru. Privim şi ne minunăm de 

câte sensuri  a putut cuprinde în înţelesul său Ansamblul „Calea Eroilor” din 

citadela Târgu Jiu. Dincolo de cele tăinuite şi lucrătoare în noi diferit, 

Ansamblul „Calea Eroilor” a fost hărăzit cu o funcţie publică evidentă: 

cinstirea eroilor, printr-o procesiune, cum s-a făcut la inaugurare,  actualizând 

sacralitatea şi repotenţând respectul public, într-un civism exemplar. 

Rămânem încrezători în angajamentul Primăriei inspirat de cugetul recuperat 

al citadelei cu eroi şi oameni frumoşi.  
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Ridică-te Gheorghe! Ridică-te Ioana! 
  Ajunul Crăciunului, când timpul iese din calendar, comprimând istora 

omenească într-o concluzie, ne-a bătut la uşă. „Deschide uşa creştine!” răzbate 

înspre un om împărtăşit cu cele sfinte şi încredinţat că cerurile s-au deschis. 

Cum să nu slobozim în inima noastră adevărul care ne colindă, sigur, să ne 

purifice, iluminându-ne cu adevăruri necesare?  A venit în tihna noastră şi ea 

ieşită din şuvoiul atâtor năvale, să ne colinde,  mulţumirea unui om ( un 

Gheorghe –Gogu… biruitor!), că există, şi că datorează acest lucru unui neam 

tenace de moşneni, altoit cu viţa veche a vinului roşu vărsat ca purpura, ori ca 

sângele de sacrificiu într-un nume, etichetat etnic, să pară însemn al 

veneticului, imposibil de şters.      M-am lăsat dus de povestea adevărată, ca a 

tuturor colindelor, în firea unei lumi, pe care am prânzit-o ca pe un colac, ca 

pe un colindeţ. I-am simţit gustul sărat. L-am recunoscut imediat. Povestea era 

cu proprii mei moşi şi strămoşi, oameni liberi, iubitori ai moşiilor şi 

îndărătnici în a face uşor loc altora, chiar prin întemeiere de familii, deşi 

veniţi, atestând patriarhatul, (... venit din cer, unde stă tatăl nostru… cel 

mare!) şi el mai târziu. Dar colinda, vorbind despre abolirea cronologiei, 

introducându-ne în mituri îmi va fi lămurit repede opoziţia stăpânului, 

obligatoriul moş cu funia numelui bărbătesc, şi opoziţia faţă de noul venit. 

Femeia amazoană, cu adevărat sare a pământului dizolvă în sine zeitatea 

venită de aiurea, din ceruri, de prin mărginimea Sibiului (de unde au 

descălecat moşii mei!), de pe podgoriile lui Dionysos, ale Rusidavei (de unde 

au descălecat ruşii noştri, autohtoni şi eroi de epopee!) şi dă oricăror nume 

certificatul cu rădăcini puternice în locul ei de fixare. Pământul îşi are discreţia 

mamelor brăzdate de plugul atâtor nume care se agaţă în uriaşa pădure a 

neamurilor cu rămurişul des, cu frunze milioane care îşi cunosc doar 

apartenenţa la codru, unul cu rădăcini nutrite de aceeaşi sare, cu aceleaşi 

ciripituri de păsări. Mamele, ca nişte duhuri secrete, înainte mergătoare ar 

putea fi numite Ioane, aproape jumătate dintre ele, celelalte ar putea fi Marii 

într-o provocare a dilemelor. Duhul lor este al materiei neamului din care 

provin, deşi legile târzii cereau înscris pe hrisoave, obligatoriu numele 

bărbatului, femeia fiind stigmatizată de anacronicele legi ale oamenilor, ba 

chiar şi ale canoanelor bisericii creştine, care condamnaseră, fără drept de 

recurs pe Eva pentru păcatul strămoşesc, născător al popoarelor de oameni, 

încă înainte de… Preacurata  

Colinda este un adevăr transfigurat, devenit un imn de slavă şi de 

mulţumire. Se referă la ceea ce a fost… să fie. Dar fiind creat câmpul de 

manifestare al unei spovedanii totale cu purificare garantată, Dumnezeu 

coboară între noi, asemenea nouă, întrupându-se şi se aşează la masa noastră 

să pună la cale, viaţa, El fiind chezăşia adevărului nostru omenesc, pe potriva 

puterii noastre de pricepere. Ascultând colinda lui Gogu Rusu, recomandată de 
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părerile lui Ion Tălmaciu şi ale lui George Achim, m-am  luminat cu o nouă 

experienţă de viaţă şi mai ales cu o descifrare a ei pusă nouă în traistă, 

merinde pentru ce va să vie, în destinul personal, al neamului cu rude de sânge 

şi mai ales a celui mare, nu doar din sarea pământului,dar şi din duhul cerului 

de deasupra, cu toate numele noastre.  

Ce are special cartea lui Gheorghe Rusu, dincolo de sorocul în care mi-a 

bătut la uşa inimii? Este una adevărată, confirmând virtutea unui colind. 

Personajele nu sunt inventate, nu vin dintr-un teren al ficţiunii pure. Contextul 

istoric, întrucât această sagă este o cronică a mai multor generaţii, este corect, 

riguros ştiinţific, precizat pentru fundalul lucrării. Cadrul socio-economic este 

trasat clar, fără preţiozitatea atâtor studii monografice, ori eseuri etnografice, 

atât cât să poată susţine firul ( a fi … fire ne este definită viaţa, de către 

autor!), tulpina din care s-au desprins ramurile şi rămurelele. Cartea este un 

studiu de caz cu puterea generalizării, lucru constatat, mai sus, printr-o 

potrivire a poveştilor altor neamuri. Pare firesc  să fie aşa, atunci când 

moşnenii (corect constată autorul, când spune despre lumea acestora: ”o lume 

neluată în seamă de istorie…”) în legea pământului, au profil psihologic clar, 

o relaţie specială cu pământul moştenit, o filozofie a vieţii ce pare îndărătnicie, 

contrazisă însă de realitatea istorică în dinamica ei; firescul acesta este acel 

specific  (uneori ignorat!) care conferă unitatea unei diversităţi şi dă forţa unei 

iubiri speciale locului de vieţuire. Din această dezvoltare a chimiei 

sentimentului apartenenţei, frumos identificată în limba neamului :sare a 

pământului (vezi extensia cu sarea în bucate, dincolo de toate… dulcegăriile, 

în recuperarea lui P. Ispirescu !), autorul de formaţie tehnică, cu uşurinţa 

identificării proceselor complexe, poate disocia confiscarea de paradă a 

falselor patriotisme din retorica propagandistă, inclusiv cu… cântările la 

comandă.  Să te sărezi cu această iubire de loc, să-i respiri aerul, să-i asculţi 

freamătul, ţine locul oricărei demonstraţii, privind patria abstractă, iubită şi 

clamată în minciuna, dintotdeauna a celor ce nu o mai observă şi-i târă 

poporul în suferinţe. Am citit literatura clasică despre ţară şi ţăran. Liviu 

Rebreanu, mai nou Dinu Săraru, surprind iubirea de pământ într-un anume fel, 

generalitatea stării de lucruri, într-o perioadă fixată istoric, într-o anume parte 

de ţară. Marin Sorescu, Marin Preda, Marin Ştefan cu nemărginirea câmpului 

şi rectiliniul acela fără măguri şi râuri vijelioase, precum  Oltul, Topologul, 

Olteţul, Cerna, etc., nu ne permit un referenţial adecvat pentru geografia 

moşnenilor. Moşnenii lui Dinu Săraru, însă, din Oltenia de sub munte, pot fi 

priviţi în spiritul lor de oameni liberi, cu problemele lor de viaţă. Ei sunt însă 

folosiţi de maestru şi devin  mai prinşi de estetica literară, nu-mi par aşa de 

adevăraţi ca ai autorului nostru cu câmpul inspiraţiei pe valea Topologului. Pe 

linia tratării specifice, chestiunea ţărănească în conceptualizarea lui Dinu 

Săraru, remarcată şi de Aureliu Goci, devine tema unei trilogii remarcabile, 
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problematizante. Gogu Rusu duce problema a… nişte ţărani, moşneni din 

Cremenari, într-o într-o succesiune seculară de…clipe şi face propria  analiză, 

precisă, nelipsită de conexiuni şi atitudini, privind situaţia prezentului cu 

moştenirea veche a unui câmp cauzal, remanent şi nefavorabil (după cum 

constata cândva şi Dumitru Drăghicescu!).  Pregnantul caracter ştiinţific 

(identificat de I. Tălmaciu… cu o scriere monografică!) vădit prin fina punere 

în temă a „prologului”, unde se arată un cunoscător al moşnenilor, parcă 

format special de titratul istoric Dinică Ciobotea, cel cu un strălucit doctorat în 

domeniu, ne spune la fiecare pagină că de fapt este un fel de cronică a 

neamului propriu al autorului, fără nicio urmă de parti pris, şi că descrierile, 

portretele nu sunt inventate de imaginaţia romancierului (G.Achim  consideră 

lucrarea roman!) ci sunt luate din locurile natale memorate şi aduse în decorul 

acţiunii. Cred că frumoasele descrieri, adevărate pastele, pline de viaţă, se 

vădesc în frumuseţea lor cu o anumită repetiţie, adevărate clişeee. Ele revin 

din memoria afectivă demult încărcată cu ele şi credem că imposibil de 

înlocuit cu altceva. Pentru autor acela trebuie să fie Edenul  şi pe acela îl 

însufleţeşte când scenele trebuie să respire iubirea, sărbătorescul. Lucrarea 

este ca  o problemă perenă, ciclică, într-o rezolvare, aducere la zi, necesară. 

Firul începe să se deşire, în perspectiva istoriei, cu bărbatul ales (cu 

puterea să-şi imprime semnul înnoiri, ştiinţa adaptării la noua situaţie, 

înţelepciunea şi smerenia celui ce nu trebuie să se lase convertit, ori sedus în 

mrejele unei supuneri necondiţionate), erou descălecător, spirit înnoitor, care 

se converteşte firesc numai atins fiind, de sarea pământului. Între oameni de 

tăria cremenii, adică cremenari, nu te poţi impune dacă nu ai cel puţin tăria lor. 

Deşi vor fi trecut trei războaie grele peste  spiţa neamului său (independenţa, 

întregirea, eliberarea … cu cântec!), pe durata unui secol stigmatul din gura 

satului a veneticului nu a putut fi şters. În forţa aceasta îndărătnică de 

rezistenţă a unui statut social informal, se poate descifra o demnitate robustă 

ca de altfel şi resentimentul împotriva străinilor, unul moştenit din vremuri 

imemoriale. Poate tocmai din cauza acelora care nu veneau cu gânduri 

paşnice, ci  dimpotrivă, să te jefuiască, să te ducă în robie. Prea multă pătimire 

venită de la iubirea străinilor, după cum blestema Eminescu, în Doina, pe cei 

ce-au îndrăgit străinii în paguba şi în lacrimile neamului său. Demnitatea 

umană, cuminţenia pământului, vindecarea de anumite prejudecăţi, 

revalorizate de autor, om al vremurilor postmoderne,  se clarifică în 

demonstraţia problemei, una ca o culegere de probleme (problema grecească a 

…fanarioţilor; chestiunea evreiască; eliberarea de sub turci; războiul 

reîntregirii; legionarismul; colectivizarea etc.). Românul îşi iubeşte ţara şi o 

vrea neasuprită de neamuri străine (turci, greci, unguri, nemţi, ruşi!). Dar nu 

popoarele acestor neamuri au vină, ci păstorii lor antrenaţi de vârtejul lumii în 

războaiele amintite. Descifrarea scenei lumii - ca o imensă scenă în care 
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oamenii sunt împinşi dincolo de morale, crezuri religioase şi mai mult din 

porniri ale hegemoniei fără hotare, ambiţiile unor încoronaţi cu sânge albastru, 

imense interese economice, idealuri utopice, doctrine cu rase superioare, ori 

popoare legitimate, alese să  imprime mersul lumii după propriul cherem -  

este una foarte documentată şi apoi aproape pedagogic explicată în contextul 

discursului demonstrativ. La Gogu Rusu toate afirmaţiile, ca nişte sentinţe 

bine plasate, se supun determinismului cauzal. Excepţiile sunt foarte rare şi 

atunci întră în scenă presimţirea, nenorocul, întâmplarea, cărora le acceptă 

totuşi o determinare statistică, ori poate intervenţia divinităţii (aşa a vrut 

Dumnezeu!). Substanţa vorbelor se rafinează în  vorbele de duh a căror sursă 

de inspiraţie este averea de proverbe, zicători, expresii uzuale intrate în 

cugetul oamenilor cu un simţ al realităţii special. Îmbinarea spiritului raţional 

cu preceptele canoanelor, realitatea tăinuită a vieţii cu ieşirile sale în vileag,  

forţa personalităţii autentice pusă în contrast cu spiritul gregar, prejudecata 

înrădăcinată cu norma înnoită creează o tensiune discursului şi te provoacă să 

intuieşti rezolvările. Dibăcia autorului în pregătirea scenei şi apoi în explicarea 

conflictului, în urmările sale, este remarcabilă. Contrariile sunt clar precizate 

întotdeauna, conflictul are o evoluţie… dialectică, iar deznodământul, uneori 

tragic, este expediat fără a se insista asupra lui, dând senzaţia nu de banal şi a 

unei legităţi implacabile. Moartea survine violent, ca o ieşire meteorică din … 

scenă, învăluită în necunoscut. Copilul Georgel la doar cinci ani piere pe 

ţarină odată cu strângerea recoltei, ca o ofrandă adusă belşugului, dar cu 

stigmatul nelegitimării în neam a unui moşnean veritabil. Acest Gheorghe, 

simbol al pământului, nu s-a putut ridica! Şi l-a lăsat pe Nicolae Rusu… 

venetic. Gheorghe, cel luat în creştere de la târgul de la Râureni, s-a ridicat o 

vreme, a înfrânt prejudecăţile, cutumele anacronice, dar a fost doborât, 

paradoxal, de spiritul încă nedescifrat (credem că nici autorul nu putea să 

descifreze legionarismul vremii în condiţiile în care comuniştii şi-au aruncat 

vinovăţiile, nu puţine, pe… acarul legionar, iar propagandele cu 

antisemitismul şi naţionalismul – aici acceptându-se doar sionismul! – arătau 

cu degetul tot înspre acolo! Iar istoria este scrisă aici cu pagini frânte şi foarte 

partizan…), noi având aici credinţa că , aceiaşi crimă pentru pământ, prezentă 

şi la Dinu Săraru şi lupta subterană între nou şi vechi au fost circumstanţele 

evenimentului. Titlul acestui tragic eveniment dat de Nicolae Radu – un fin 

spirit de observaţie al locului!- în cartea „Memorie resuscitată” : „Orgolii şi 

cuţite” este edificator. Confruntarea între oameni de cremene, pietre tari, a 

aţâţat toate frustrările şi conflictele mocnite îşi puteau afla prilejul favorabil.  

Gura satului, instituţie informală redutabilă îşi are rolul piperului, acea 

mirodenie care dă  gustul exotic şi face din ascunzişuri lucruri aduse în 

dezbaterea publică. Cârciuma care dezleagă limbile bărbaţilor, biserica unde 

… evlavioasele femei îşi amintesc de … prelucrarea cânepii, ori vreo asociere 
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de interese, aici chiar politice, sunt locuri consacrate cu forţa inoculării 

piperului în gândul întregii comunităţi de a cărei polarizare au grijă, 

dintotdeauna, să se folosească cei ce doresc să controleze… Amintim aici, 

dinspre vremurile moderne, confruntările cu ciomegele alegerilor dintre 

partizanii partidelor istorice, cozile de topor, de peste tot, propovăduind ciuma 

roşie, întovărăşirile, colectivizarea, dar şi alinierea mişcării legionare la care se 

polarizase peste o jumătate din ţară între care preoţii şi profesorii naţiei, 

aderând la un spirit justiţiar de sorginte naţionalistă şi mistic creştină (cam în 

chimismul sării pământului, dar cu condimentul de import al piperului, cum se 

manifestau şi celelalte mişcări naţionale: nazismul, fascismul, într-o 

manifestare ce se opunea internaţionalismului vremii!) A eticheta ieftin pe 

adepţii acestei orientări, este o mare eroare! Buna credinţă a oamenilor dispuşi 

la sacrificii, pentru însănătoşirea morală a neamului, manipulată abil, cu 

excesele abominabile ale oamenilor de nimic, prezenţi în toate timpurile şi în 

toate culorile politice, inclusiv în vremurile de azi, ţine de dizolvarea sării 

pământului în firea lor, ascultătoare de păstorul hărăzit să conducă şi să fie 

urmat până în pânzele albe! Şi azi sunt lipitori de afişe, profitori linguşitori 

precum arendaşii de proprietarul de moşie, ori supuşi de vătaful locului, 

negustori de demnităţi, uzurpatori ai adevărului, cât despre minciună, intrigi, 

provocări, ce să mai vorbim ? Săgeţile ţintite asupra năravurilor cu efecte la 

vedere şi azi ne spun că luciditatea autorului este… înger păzitor.      Ducerea 

chestiunii, nedescifrată încă până la cap, către partizanatul politic legionar, cu 

toate scânteile lui, poate ajuta, o dată în plus, pe cei ce nu acceptă să se 

spovedească, adică tocmai pe aceia care l-au doborât… pe Gheorghe, luându-i  

pământul, da data aceasta român emblemă, truditor cu râvnă al ţarinei 

româneşti. 

La înhumarea lui Gheorghe au fost mai mult femeile… adică femininul, 

glia care şi-a pierdut una dintre conştiinţele  luptei pentru moşie şi  un om cu 

simţul dreptăţii intrat în conştiinţa publică a locului. Gheorghe va fi fost 

doborât! Lupta o va fi preluat soţia sa, preţ de 23 de ani grei. Ridică-te Ioana! 

A făcut-o, călăuzind neamul izvorât din ea şi din Gheorghe, cu prenumele de 

pământ şi cu veneticul, de culoarea sângelui de viţă : Rusu. 

 Ridică-te Gheorghe! Şi-a zis Gheorghe Rusu, în căutarea obârşiilor. A 

făcut-o! Cartea „Sarea pământului” apărută la Editura Silviana, Rm. Vâlcea, 

2013 este semnul unui imn de mulţumire adus neamului său, iar pentru noi cei 

ce l-am primit în colind, mărturisirea de sine, una din care să învăţăm 

respectul datorat înaintaşilor. Azi când cerul s-a deschis să aşteptăm o nouă 

întrupare a duhului primenit, ne-ai colindat cu tot neamul tău, care este şi al 

nostru. Fie-ne viţa şi firea ocrotită de Domnul cel mare, tocmai coborât la 

masa noastră să ne ridice pe toţi, cum o face, fără întârziere, an de an, din 

neam în neam. 
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TREI VETERANI 
                                                                                                                                

În noaptea de Crăciun de anul trecut, a încetat din viaţă, la Grebleşti, cel 

mai bătrân om din Vâlcea şi, probabil, din ţară – pe 11 ianuarie 2014 ar fi 

împlinit 105 ani! Dinu Sporiş, zis şi Mesia, a trăit în cea mai mare parte a 

vieţii sale în vârful  Teişului, o înălţime semeaţă aflată în partea de sud-est a 

satului, pe malul stâng al râului Boia, unde avea o proprietate destul de mare. 

A fost pe front în cel de-Al doilea Război Mondial pe toată durata desfăşurării 

sale. Tatăl lui a fost Dumitru Sporiş, căzut în Primul Război Mondial, cel 

despre care C. T. Stoika vorbeşte cu atâta căldură în jurnalul său (Însemnări 

din zilele de luptă, Ed. Militară, Bucureşti, 1977, pag. 159-160; M. Pătraşcu şi 

N. Daneş, Monografia comunei Câineni, judeţul Vâlcea, Ed. Fortuna, 

Râmnicu Vâlcea, 2008, pag. 75). O şansă prin care a supravieţuit războiului, a 

fost, pe lângă ajutoru’ lu’ Dumnezău ş-al Maicii Domnuli – aşa cum spunea 

într-un interviu luat de Televiziunea Kanal  D în vara anului în care îmlinise 

103 ani, şi faptul că în toată perioada aceea a fost bucătar. Cu toate astea, nici 

el n-a fost ferit de pericolul morţii – odată, o bombă a exploadat la câţiva 

metri de mine, îngropându-mă în pământ… –  spune el în acelaşi interviu. La 

98 de ani, familia l-a silit să coboare din vârful Teişului unde-şi avea 

gospodăria, nu mai puteau să urce în fiecare zi să vadă ce mai face, nevasta îi 

murise demult, în 1975. De atunci, mi-a pierit pofta de viaţă – spune el în 

interviul televizat, în fiecare dimineaţă după ce se scula primul lucru pe care-l 

făcea era să-şi arunce privirea spre vârful Teişului, lăcrimând că niciodată nu 

va mai ajunge acolo…  În Teiş, trăia crescând animale – vaci, oi, capre, porci, 

păsări – şi cultivând cartof, porumb şi legume. A avut 11 copii, azi mai sunt în 

viaţă 7, ultimul – Mihai, fiind născut în acelaşi an cu mine – 1953. Cobora din 

Teiş numai duminica şi la sărbători pentru a merge la biserică. O făcea pe jos, 

umbla călare doar când era vreme rea… Din 1971 nu şi-a mai schimbat 

buletinul. Era un om mic de statură dar foarte vioi: dacă nu m-ar durea şal’le, 

aş fi ca o pasăre – i-a răspuns el tinerei reportere de la Kanal D atunci când 

aceasta l-a întrebat ce mai face. În finalul interviului televizat, menţionat mai 

sus, aceeaşi reporteră i-a spus: Moşule, dacă longevitatea se ia, sper s-o am şi 

eu de la dumneavoastră! Nea Dinu Mesia i-a răspuns râzând: Să-ţ’ ajute 

Dumnezău şî Maica Domnuli! Să-ţ’ ajute!; iar după câteva momente de 

gândire, a continuat: Da’, nu crez! Nu crez să măi trăiască lumea atâta cât am 

trăit eu… Nu crez!  Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace! (interviul 

poate fi vizionat pe You Toube la adresa  

http://www.youtube.com/watch?v=vnRBwt8xGPE ). 

Tot în Grebleşti,  trăiesc şi alţi doi veterani de război, ale căror biografii 

sunt extrem de interesante. Dumitru Teodorescu, zis şi Mitică Căţea, poreclă 

ce i se trage de la faptul că armata a început-o la infanterie („căţea” era 

http://www.youtube.com/watch?v=vnRBwt8xGPE
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denumirea mitralierei). Are 95 de ani şi, din 1941 şi până în 1951, de Crăciun, 

a fost prizonier în URSS (Donbas, Nikolaev şi Odessa). Pe front, făcea parte 

din trupele de jandarmi Cu toate că perioada de prizonierat a fost una 

cumplită,  nea Mitică a scăpat cu viaţă, fiind o fire robustă. Este un bărbat 

înalt, încă în putere (în vara trecută, 2013, şi-a cosit toate livezile singur). S-a 

născut în Boişoara dar, căsătorindu-se cu o fată din Grebleşti (Filofteia Frântu, 

zisă şi Tia lu’ Vulpoi, iar după căsătorie – Tia lui Mitică Căţea), stabilindu-se 

aici unde şi-a făcut o gospodărie frumoasă pe Calea Lungă, lângă gospodăria 

socrilor lui. Trăieşte lângă soţie, având doi copii, băieţi, amândoi ingineri – 

unul agronom, celălalt electrotehnic şi ajunşi în funcţii importante. 

Ion Mandea, zis şi Niţă Mandea, are tot 95 de ani, a făcut tot războiul – 

din Rusia până în Cehoslovacia (Munţii Tatra), de unde s-a întors pe jos 

acasă… De mic copil s-a dovedit a fi inteligent şi foarte curios, la 6 ani deja 

ştia să scrie şi să citească, „furase” de la fraţii mai mari când aceştia îşi făceau 

lecţiile, în ciuda faptului că aceştia îl tot alungau fiindcă-i dearanja, uneori îl 

mai şi băteau… Ca să scape de „balamuc”, tatăl lui l-a înscris la şcoală de la 6 

ani. Tot copil fiind, a în învăţat să dea răspunsurile la strană în timpul slujbelor 

de la biserică (mama lui era fiica preotului Ioan Negoescu-Hagi). De altfel, s-a 

pensionat tocmai de pe urma acestei ocupaţii dar şi astăzi mai cântă la strană 

alături de cântăreţul aflat „în pâine”. La parastase sau înmormântări, lumea îi 

vâră şi lui în buzunarul hainei ori al vestei câte o bancnotă, mai mare sau mai 

mică, după puteri. Cine-mi dă, bine, iau, cine nu, nu, eu nu-i bag mâna-n 

bozânari şî nici nu-i cer – spune cu umor nea Niţă Mandea. Este un om scund 

de statură, dar încă în putere, trăind alături de soţie cu care au un băiat, azi de 

64 de ani şi pensionar, care a lucrat şi a locuit în Sibiu iar după pensionare s-a 

mutat în Grebleşti ca să fie lângă părinţii lui.            
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Dor de acasă 

 
 Atunci când ogorul  care le-a zămislit, năpadit  fiind de buruieni, nu își 

mai poate hrăni creațiile, o parte din semințele acestora se lasă purtate de vânt 

în căutare de ogor nou.  

  Produs al pământului românesc din Grădina Maicii Domnului, planta  

viguroasă din seminția tracilor și-a transmis,  prin vreme și vremi, genele peste 

țări și apoi mări. A creat, aiurea, populații și popoare, dar întotdeauna și-a 

menținut, prin câteva semințe păstrate cu grijă, perenitatea pe pământul 

strămoșesc. Și asta, și pentru ca semințele plecate  să aibă concretul celor două 

elemente,  inoculate în ADN-ul lor:  acasă și dor.  

   În fața hoardelor invadatoare, și-a luat agoniseala în căruțe și în vase 

făcute din lutul strămoșesc, și-a incendiat casele și și-a otrăvit fântânile, și-a 

însemnat locurile prin pietrele de la capetele moșilor și strămoșilor și a plecat 

spre frați: codrii și munții cei înalți. O parte a trecut peste, stabilindu-se în 

locurile unde i s-a oprit privirea, o altă parte s-a întors acasă pentru a-și 

continua dăinuirea.  

    Când țarina a rămas prea mică și făina  prea puțină pentru 

supraviețuire ,  a căutat alte țarini care să-i fie ogor și din al căror prinos să 

revigoreze și țarina strămoșeasca. Cea mai mare parte, găsind pământ mănos, 

cald și primitor, se implantează acolo; și acolo pune nume de loc și de urmaș 

care să-i aducă aminte de acasă.  

 Și trece timp, și trec și vremi…  Noi  și noi lăstari apar din glie. E bună 

apa, bun ogorul, dar parcă ceva mai lipseste: e dorul de țarina străbună.  Capul 

îl ridică, adulmecă adierile de vânt….Noi de unde am venit?  

 

 

ARC PESTE TIMP ȘI APE 

 
 Sfârșit și început de veac… O Lume măcinată și discriminată, care se 

călca în picioare pentru pumnul zilnic de mălai, ridică ochii spre Lumea nouă,  

spre “țara libertăților și a tuturor posibilităților” ¹.   

  Psihoza emigrării cuprinde și Țara Făgărașului. Sute de familii  își 

trimit, la inceput, “pionierii”, câte un membru tânăr, necăsătorit, care să ia 

contactul cu necunoscutul și să construiască un cap de pod pentru  alte rude 

sau consăteni.  

   Este și cazul familiei cu patru copii a lui George Ioje Ganea,  din satul 

Pojorta, județul Brașov. În perioada 1906-1912 emigreaza , pe rând, cei doi 

feciori, una din fete, căsătorită în Lisa, și soțul ei. Și apoi, cei trei copii ai 

acestora din urmă, o fată și doi băieți, lăsați câțiva ani în țară, în grija 

bunicilor.  Au plecat cu scopul de a-și găsi un loc de muncă, pentru a face 
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”mia și banii de drum” ² și de a se întoarce în țară, să-și plătească datoriile și 

să-și întregească gospodăriile.   

  S-a întors doar Augustin, feciorul mai mare, care după ani de muncă în 

minele și oțelăriile americane,  și-a reconstruit casa strămoșească, a cumpărat 

pământ și acareturi, și-a îngrijit și înmormântat creștinește tatăl, și-a crescut și 

școlit copilul, și-a legănat și s-a jucat cu nepoții.  Ajuns la o vârstă înaintată, 

pentru a nu fi declarat chiabur și a periclita  cariera în învățământ a fiicei, a 

fost obligat să renunțe, în favoarea Statului comunist, la dreptul de proprietate 

asupra pământului său, cumpărat cu atâta sudoare. Își doarme somnul de veci, 

alături de soția și părinții săi, în cimitirul din satul natal.   

  Ceilalți au rămas în noua țară, care i-a adoptat, i-a hrănit și în care și-

au facut un rost. Urmașii lor s-au căsătorit, la început, tot cu tineri din familii 

emigrate din Țara Făgărașului. În timp, această ramură s-a dezvoltat puternic, 

având astăzi peste 120 de membri răspandiți în mai multe State americane. 

Familii creștine, care au ținut în cei 100 de ani legătura între ele, și-au 

transmis obiceiuri aduse de înaintași, s-au reunit periodic și, cu toată situația 

grea din România din perioada comunistă, au tinut legătura  cu rudele din țară.  

   Dupa căderea comunismului din România, relațiile dintre cele două 

ramuri au cunoscut noi valori.Tineri din Familie, născuți în Statele Unite, au 

venit în Pojorta si Lisa pentru a cunoaște de unde au plecat strămoșii lor. Au 

fost primiți cu căldură de cei de “acasă”, s-au simțit bine și au menținut 

legăturile.   

   În 2013, la întâlnirea tradițională a Familiei din U.S.A., a fost invitată 

și o tânără familie din ramura din România. La sfârșitul lunii iulie, luându-și  

cu ei costumele populare moștenite de la bunici și obiecte tradiționale din Țara 

Făgărașului, cei trei mesageri au plecat spre Statele Unite. La sosire și în zilele 

în care au fost împreună, au simțit ospitalitatea și caldura sufletească a 

românilor. Deși, cu cei mai mulți, s-au cunoscut acum, parcă se știau de o 

viată.  “Glasul sângelui”își rostea cuvântul.   

   Și așa s-a întregit  arc peste timp și ape.                                                                                                                                           
    1. Dan Opriș:   

Făgărașeni în America. Cauzele emigrării - în “Făgăraș, 700 de ani, 1291-1991. 

Pagini de istorie”, Editura Arta grafică, 1991, pag.108.  

    2. Ibidem.                                                      
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Înainte de plecare 

Eufrosina Șerban (n.Ganea) cu cei trei copii - Lisa  1911 

 

 

 

 
Cei doi băieți  și sora lor(mijloc)  - Cleveland Ohio-1983 
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Augustin Ganea (stânga)   -  Canton Ohio 1912 

 

 

 
Augustin Ganea  – Pojorta 1955 
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În satul străbunilor . Cu rude, în Pojorta - 2002 

 

 
                        Întâlnire între două ramuri ale aceluiași trunchi  

                                             Canton Ohio iulie 2013   



58 

 

 
Ramurile unui trunchi cu rădăcinile în Pojorta, jud.Brașov 

                                             Canton Ohio   iulie 2013 

   

 
Am venit și noi să vă cunoaștem 

Canton Ohio  iulie 2013 
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Cu o parte din Familia din USA  -  Canton Ohio iulie 2013 

 

 
Tinere  vlăstare 

Canton Ohio iulie 2013 
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Apel către… pustiu!  

 
Dorim să reamintim un mesaj  mai vechi,  rămas fără 

răspuns, cuiva, care se află vremelnic în vârful  unui important 

sector de activitate al  ţări i  din care face parte şi  turismul,  că are  

obligaţia,  ca pe aceeaşi  cale deschisă, s ă dea un răspuns şi  celor 

care, prin contribuţia  lor,  î i  asigură domniei  sale… salariul .  

Prin acel  mesaj ,  î i  făceam cunoscut,  “respectivului”, câteva date  

tehnice privitoare la acel  obiectiv numit,  "Transalpina Ski  

Resort" –  domeniul schiabil  din munţii  Latoriţei  sau “derdeluşul 

din spatele casei”, aşa cum a fost  el  retrogradat de “înaltul” 

demnitar  cu ocazia  tr istelor sale apariţi i  la posturi le de 

televiziune preferate.  Pentru identificare,  ignoranţi lor de 

aceeaşi  speţă le făceam cunoscut că acest  mare obiectiv –  cel 

mai mare şi  mai  modern în domeniu din această “Gradină a  

Maicii  Domnului” numită România,  se  află în imediata 

vecinatate a lacului  Vidra, de pe Valea Lotrului ,  la aproximativ 

jumătatea distanţei  dintre “staţiunea” cu acelaşi  nume (10 km) 

şi  aşezămintele turist ice de la Obârşia Lotrului  (7 km).  

Făceam apel,  prin respectiva scrisoare,  deschisă, să nu 

fie  întreruptă activitatea investi ţ ională  la acel  important 

obiectiv, fanion al  industriei  turistice româneşti  şi -al  sporturi lor 

de iarnă, în special ,  care fusese realizat  în proporţie de 92%, 

rămânând a se continua lucrări le unor anexe, foarte importante, 

ale investi ţ iei  principale.  

Poate vă veţi  întreba pe cine  reprezentăm şi  ce interese 

avem? Nu reprezentăm şi  nici  un am reprezentat  SISTEMUL .  Nu 

avem niciun interes particular,  sau de grup, deşi  un ONG, sau 

Grup Informal,  îşi  propune pentru sine misiuni,  obiective şi  

acţionează pentru realizarea lor.  Interesul nostru  se confundă 

cu interesul colectiv, cu mândria că suntem români -europeni,  că 

avem munţi  frumoşi  pe care î i  iubim. Suntem dintotdeauna 

iubitori  ai  muntelui  şi  ne -am pus, în mod voluntar,  la dispoziţ ia 

celor ce au vrut să facă ceva pentru turismul românesc.  

 Personal,  semnatarul  acestor rânduri ,  a  facut parte din 

colectivul de autorizare pe mediu pentru aceasta investi ţ ie - 17 

întruniri  - şi  pe deasupra, mai mult  de jumătate din activitatea 

mea profesională am activat  în domeniul turismului.  Din anul 

1985 (stabil i t  cu servicial  la Voineasa!),  am promovat această 

zonă prin art icolele ş i  reportajele publicate în revista naţională 
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“ROMÂNIA TURISTICĂ”  şi  prin sutele de fotografi i  expuse cu 

ocazia unor acţiuni concursuri  în domeniu.   

Pentru popularizarea zonei şi  nu numai, în toamna anului 

1985, împreună cu un grup de t ineri ,  dornici  de dr umeţie  

montană, am înfi inţat  Clubul de Turism (Ecologic) Montan 

"LOTRU", Voineasa –  printre primele ONG-uri ,  în domeniu din 

Romania, organizaţie  care fi inţează şi  azi .  Cu acesta am 

participat  la diferi te concursuri  naţionale, unde am expus 

fotografi i  din zona Văii  Lotrului  şi  am organizat  concursuri  

propri  dotate cu "Trofeul Lotru", la care au participat  zeci  de 

cluburi  din ţară şi  strainătate.   

Imediat  după 1990, am fost… voluntarul  călăuză  al  

echipei de prospectare din Ministerul  Turismului –  Direcţia de 

Cercetare si  Dezvoltare în Turism, condusă de Vasile Glavan 

din care a făcut parte şi  ing. Horia Gheorghe Gologan, 

considerat ,  la acea vreme, cel   mai  mare proiectant al  

"stadioanelor de zapada" din Romania, a zonei domeniului  

schiabil  din masivul  Latoriţ ei ,  acţiune în urma căreia s -a născut  

un pre-proiect  gigant care reunea 17 "stadioane de zăpadă" cu 

tot  atâtea mij loace de transport  pe cablu. Ing.  Horia Gh. 

Gologan –  proiectantul  care a făcut studiul ,  referi tor la acesta,  a 

afirmat:  "Este primul domeniu schiabil  din Romania şi  al  trei lea 

din Europa (acelei  vremi),  ca performanţă şi  complexitate.  

Diferenţa de nivel ,  al t i tudinea de plecare şi  de sosire,  expoziţ ia 

cu persistenţă lungă a zăpezii  şi  cu o panoramă estelo -

peisagist ică unicat  pentru România, face  ca acesta să se si tueze, 

fără niciun dubiu, pe primul loc dintre tot  ceea ce există în 

domeniu, în  România". Cele spuse de mine le -am adus la 

cunoşti inţă şi  domnului ministru Dan Matei  Agathon, cu ocazia  

unei şedinţe de lucru  la Prefectul  Vâlcii ,  promiţâ nd că -l  va 

include în programul "Super Schi în Carpaţi",  dar totul  a rămas 

în stadiul  de promisiune. Este un adevărat  blestem la noi:  ceea 

ce începem, ceea ce gândim să nu poată fi  pus în operă, să 

rămână lucru neterminat…  (vezi D.  Drăghicescu!)  Ca redact or  

şef,  la acea vreme, al  revistei  "România Turist ică", am publicat  

şi  eu şi  domnul Gologan, amănunte legate de acest  mare proiect ,  

inclusiv dialogul purtat  cu ministrul  de atunci al  turismului,  la 

acea întrunire.  

Investi ţ ia de bază este realizată.  Celor în drept şi  cu 

obligaţi i  în acest  domeniu nu le rămâne decât să continue ceea 

ce s-a făcut până -n prezent.  Să rupă blestemul şi  să nu vadă pe 
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cel înlocuit  în SISTEMUL, cu atâtea năravuri  şi  metehne 

istorice, pe duşmanul “care a făcut numai rău ţării ,  de la  care 

ni se trag toate”. Este t impul,  bată -l  vina de imn! –  să ne trezim 

din greul somn al  raţiunii ,  spre binele naţiunii!Va fi  cea mai 

mare realizare,  după 1990. Veţi   intra în istorie… Domnul să vă 

călauzească paşii  spre gândul cel  bun!    
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Acolo  unde stâlpul cerului devine lumânare 
 

 În mod obișnuit o coloană, privind soarele, ne poate fi ceasornic prin 

jocul circular al umbrei  pe cadranul tuturor punctelor cardinale. Un  trasaj 

permanent al intensității zilei este proiecția umbrei coloanei, ca o limbă de 

întuneric pe cadranul înierbat din preajmă.  Un efect special se obține prin 

plasarea prealabilă  a reperului pe cadranul unui loc cu o bună centralizare în 

raport cu cele preexistente.  Privit fiind stâlpul, dinspre capătul umbrei, în 

orice moment, acesta devine o lumânare palidă roșiatică, pâlpâindă, ieșind, ori 

intrând în întuneric, la momentul răsăritului, respectiv la asfințitul soarelui, ori 

o torță incandescentă în apropierea miezului zilei. În fapt miezul zilei nici nu 

mai are umbră, centrul pământului, cu axa coloanei și luminătorul cel mare, se 

află șirag de mărgele pe același… fir cu plumb. Cei ce își îndreaptă privirea 

spre cer, rămași fără umbrire, își pierd imediat vederea. A-L vedea pe Tatăl 

din cer nu este posibil oamenilor pare să ne spună durerea ochilor.  

   Există un moment, o clipă când umbrele se ascund și totul împrejur 

este numai lumină dacă ceva, cineva nu pune între lumină și observator  

propria umbră, ca un alt adevăr despre… lumină.  Este incandescentul moment 

central  al zilei, este chiar miezul zilei , este intensitatea maximă, este alinierea 

centrelor. Duhul de foc, de magmă, al Mamei - pământ cu cel al Tatălui – cer  

se aliniază cu obsevatorul înlănţuit în acea clipă unică, fără umbră, şi devine 

participant la o taină cosmică, cu potrivire precisă, în mişcarea astrelor. Iată o 

posibilă aspiraţie omenească această înmărgelare în stâlpul care aşteaptă clipa 

iluminării totale ca o topire în întregul tatălui şi o dizolvare simultană în 

maternitatea elementară.  Aceasta ar putea să fie provocarea de oriunde de pe 

pământ a columnelor, obeliscelor , a turlelor, turnurilor… Apropierea de cerul 

dominant şi strălucitor este o aspiraţie ca şi aceea a zborului. Nu întâmplător 

multe coloane îşi au în punctul terminus, de sub cer, chiar odihna unei 

zburării, ori chiar expresia dorinţei omeneşti în vreun bronz, piatră,  cu numele 

aspirantului. Numai la miezul unei zile, fără nori pe cer, stâlpul devine 

lumânare iar umbra lui dispare. Totu-i incandescenţă, nicio pasăre nu se mai 

observă pe-aproape, parcă s-au topit în aurul din care pare făcută coloana. 

Această clipă unică, una de cumpănă între răsărit şi apus este hotarul dintre 

creşterea pe boltă încheiată şi tocmai începutului căderii. Drumul către răsărit 

se ascunde treptat, iar apusul îşi are calea aşternută cu lumină. Trecerea carului 

de foc pe bolta cerească, roteşte permanent umbra stâlpului pe cadranul zilei. 

La momentul de cumpănă al zilei, stâlpul , cu reprezenterea omului 

observator… este în lumină şi nu poate ascunde nimic. Este un moment al 

adevărului căutat. În momentele premergătoare umbra are trepte de urcuş în 

cunoaştere prin iluminare progresivă, şi trepte de coborâre, de tezaurizare 

pentre zestrea fără sfârşirii. 
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O pasăre odihnindu-se pe un stâlp funerar dintr-un ţintirim uitat, cum 

erau pline cele oltene cândva (vezi Dumitru Bălaşa), putea să ne sugereze 

gândul cel vechi al oamenilor din proiecţia lor sacralizantă a comuniunii lor cu 

cosmosul. Acea armonie firească şi integratoare , fără de istorie, dar cu 

imemoriala prezenţă continuă. Stâlpul este chiar omul cu ecusonul pe piept, 

uneori şi cu o poveste şugubeaţă ca pe la Săpânţa. Este omul stând locului, 

între cer şi pământ, să-şi tragă sufletul, atâta cât pasărea duh să se odihnească 

înainte de un nou zbor. Atunci când aşteptarea se prelungeşte, inevitabil 

apare… coloana şi prin preajmă, în aşteptare, sunt stoluri întregi de păsări – 

duh, care aşteaptă… migraţia spre alte tărâmuri. Încredinţarea omului locului 

cu o viaţă de apoi va fi lucrat în mod sigur anunci când clipei ieşirii din 

curgere îi va fi spus odihnă, sau cea ivită din onomatopeea opririi  “ho…!”, 

adică hodină, mai sugestive parcă decât repaosul ( mai aproape de metafizică, 

decât  de magica sacralizare!), cu lucrarea răposării. Împărtăşim aici 

constatarea lui Rene Guenon,  privind originea simbolului într-o utilitate a 

funcţiei sale rituale. Un semn de trecere, chiar un semn de hotar, între istoria 

ca o poveste concretă de timp curgător şi lumea de  dincolo a veşniciei, cu 

timpul îngheţat, evaporat, uitat, dus în generalitatea repaosului, oricum anulat, 

speranţă se aşează, fiecărui trecător.  

  Celor ce se ivesc pe calea dinspre răsărit li se arată stâlpul cu umbra lui 

întreagă până la apus. Au în faţă întreaga istorie scrisă pe stâlpul de hotar dar 

şi scara de lumină pe toată înălţimea stâlpului pus spre a fi urcat. Stâlpul îşi 

are virtutea de ceasornic pentru trecători. Pentru cei petrecuţi, cu ceasul oprit 

în apusul îndepărtat, atunci când vor fi ieşit din curgere, devine locul 

reîntoarcerii la cele primordiale. Drumul acesta, ca o retrăire a vieţii pe 

pământ, ca o judecată la care asişti tăcut, îşi are sentinţa , cu iertarea celor 

părăsiţi şi dezlegarea să  te aşezi alături de ceilalţi plecaţi. Pe drumul acesta al 

judecăţii, întotdeauna dreaptă când se acceptă sentinţa că despre cei răposaţi 

trebuie să vorbeşti numai de bine, ca o solidaritate a tuturor cu cel plecat, 

lumea este…  în procesiune.  Locul unde se va da pronunţarea, de către 

judecătorul îndrituit, după ce va fi ascultat plângerea omenească este unul 

special consacrat. Judecăţile acestea publice, după trei zile rânduite… 

cercetării, au loc chiar la miezul zilei. Acolo în faţa altarului, cu uşile închise, 

se aduc rugile către divinitate şi apoi se primeşte încunoştinţarea că toate cele 

legate de timp vor fi dezlegate, indiferent de rang, de apartenenţă socială  şi că 

cele zidite temelie sufletului se vor destructura în cele de alcătuire. Drumul 

spre coloana fără de sfârşit vieţii cu legitatea ei imuabilă are viza de trecere.  

Simbolul bisericii creştine, cu funcţia lui rituală, este în afara oricărei îndoieli.  

La cumpăna dintre  creştere şi  descreştere a umbrelor în raport cu 

ceasul zilei ca o comprimare a vieţii vom fi observat că pe calea apusului 

începem să tezaurizăm pentru lumea de după noi. Să punem totul în simbolica 
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ladă de zestre, evident cu destinaţia spre cei ce ne vor precede. Trecerea cu 

vămi, cu despărţirea povestită de… sărutare, dar şi de lada de zestre, vorbeşte 

de o separaţie a două lumi. Privită ca un arc de triumf, ca o trecere eroică, o 

poartă are în sine, ca un zeu al celor două frunţi, ambele tărâmuri ca două 

maluri ale două lumi întrepătrunse şi  hotărnicite:  subtil  timpul resorbit în 

zestre, ca încununare al multor treceri şi curgerea tocmai iscată să pună la 

temelie ultima plecare. Veşnicia îşi ia în posesie finitul.  

 Timpul mort, circular, îşi întinde trupul  şi devine veşnicie, ar fi spus 

poetul . O face atunci când toate se vor fi umplut. Răsăritul ca o naştere, ieşind 

din tainiţele materne cu umbra înroşită şi cu o scară de suit la tatăl luminii. 

Amiaza mare în care umbra dispare şi tatăl, preţ de-o clipă unică, ne consacră 

urmaş al lui. Apoi drumul pe calea apusului, pe care responsabilizaţi, prin 

taina cununiei, devenim delegaţi ai tatălui să  sporim trecerile cu o nouă 

generare-generaţie. Începem să punem în lada de zestre pentru semnul trecerii 

noastre. Ne întindem să ne onorăm trcerea pe catafalcul ca un tron al măririi. 

Ne dăm, timp închis şi zăvorât în ladă, spre pomenire şi judecată. Ne lăsăm în 

şuvoiul viu duşi, ca pe apa sâmbetii , ca un sfârşit al timpului nostru, spre 

dumineca unui nou răsărit cu contemplaţia întreagă.  Masa pe care am îngheţat 

timpul rotund de deasupra tace. Ascultă larma tânguită, laudele necontenite, 

poate pizma potrivnicilor oricât de ascunsă fiind, prezentă şi ea. Linişte 

întreagă este masa cu atâta larmă pe lângă. 

 Pe drumul de zi de la răsărit la apus, au fost puse toate agoniselile de 

gând şi merindele pentru trup. Apoi când drumul va fi atins limanul şi 

oboselile ne-au cuprins vrem să ne întoarcem acasă. Atunci ne reamintim de 

mama, de tata, de grădina raiului şi dăm totul înapoi să le revenim la sân. Ne 

lăsăm duşi pe calea cu vămi, hodine ca nişte carantine purificatoare (cum este 

parastasul la 40 de zile!), dăm zestrea promisă prin tesamente (demult 

mărturisită şi legiuită de legea omenească!), ne lăsăm în voia lumii care ştie 

bine judecata şi apoi să dea ştire despre o săvârşire.    
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Laureații concursului de creație “Vâlcea Colț de Rai” 

ediția a II-a 
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