În Oltenia română
Acolo, unde curge râul Jiu.
Drumuri bune, sate îngrijite cu case curate, clădiri reprezentative – sunt semne ale prosperității astfel de imagini sunt în România.
Și nu sunt lângă București, ci undeva în provincie, sunt locuri care sună ca o vrajă carpatică ...:
Gorj, Tg-Jiu, Sohodol.
Pentru început, vă propunem să descoperiți geografia. În partea de sud-vest a României este
situată regiunea Oltenia și acolo (județul românesc) Gorj, cu reședința la Târgu-Jiu, care de cele mai
multe ori se reduce pur și simplu la Tg-Jiu.
Relieful este format din deal și munte: poalele Carpaților – sunt foarte pitorești, ceea ce este tip
pentru acești munți. De-a lungul secolelor, încă de pe vremea Romei antice s-au descoperit situri
istorice, iar abundența mânăstirilor amintește despre vechile tradiții ale acestor locuri.
Renumele României în Europa de astăzi este foarte ambiguu.
Modesta țară post socialistă în care spiritul țiganilor și pericolul criminalității au descurajat multă
vreme străinii, în mod neașteptat a intrat repede în Uniunea Europeană, deși cu oarecare prudență din
partea Bruxelles-ului. Cu toate acestea, rămâne impresia că românii știu să-și atragă maximum de
beneficii să profite de schimbarea regimului.
Mai ales dacă această ”invazie” a străinilor se îndreaptă spre obiectivele turistice; cu alte cuvinte,
România a încercat din răsputeri să arate că este una din cele mai frumoase țări.
Comparativ cu țările vecine Ungaria, cu ”imaginea ei de fostă țară socialistă” aici datorită unei
relansări economice și sub influența naționalismului, România reușește să demonstreze că are
capacitatea de a se orienta spre direcția bună. Pariul făcut de turism este un element constitutiv în
această mișcare(direcție).
Lăsând la o parte luptele politice, la cele mai înalte eșaloane în primul rând conflictul între
președintele și prim-ministrul în general, rezultatele din ultimii ani sunt promițătoare.
Dar succesele? Care sunt? Cum apar? Autoritățile române – la toate nivelele încearcă să
demonstreze că au ceva să arate și cu ce să se laude.
În ultimii ani s-a trecut la regionalizarea țării: de la Delta Dunării la est, de la castele din
Transilvania la vest.
Și iată partea de sud a României mai puțin bogată în monumente decât partea de nor a țării, dar
care de asemenea merită o atenție deosebită.
Care sunt acestea?
În primul rând mânăstirile vechi răspândite în jur.
După ce am trăit epoca de ateism înverșunat în timpul dictatorului Ceaușescu și a familiei sale,
multe locuri religioase din trecut au renăscut astăzi, au înflorit.
În imediata apropiere a orașului Tg-Jiu sunt cele mai cunoscute mânăstiri: Polovragi, existentă
din sec. al XVI - lea, Tismana o mănăstire mai veche și mânăstirea Lainici distrusă de mai multe ori de
austrieci, turci, germani,…
Sunt cunoscute pentru abundența de fresce, de picturi murale și icoane care constituie o sursă
inepuizabilă pentru cercetătorii în ortodoxism și artă.
Un alt motiv de mândrie pentru Gorj îl reprezintă și stațiunile montane.
România speră să atragă atenția tuturor în perioada de iarnă prin pârtiile de schi.
Chiar și mersul pe jos, în jurul munților devine o atracție.
De exemplu, Cheile Sohodolului, care de altfel nu au fost incluse în spațiul de zone naturale
protejate.
În cele din urmă, Oltenia este recunoscută prin olarii săi, prin arta olăritului. În orășelul Horezu,
considerat capitala ceramicii românești există un spațiu special amenajat, un fel de Muzeu al ceramicii.
Nu este nici o îndoială că punctul de vedere al călătorului este diferit cu privire la provincia
românească.
Fiecare dintre observatori este posibil să privească țară cu un optimism prudent.
L. și N. Meinert
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De-a lungul străzilor orașului Tg-Jiu
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