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Pestera Closani a fost modelata de apele râului Motru 

în calcarele mezozoice din Cornetul Satului, prelungire 
sudica a Pietrei Mari a Closanilor. Acest masiv carstic 
delimiteaza la nord Muntii Mehedinti, unitate geografica 
majora a sectorului vestic al lantului Carpatilor 
Meridionali. 

În zilele calduroase de vara spre pestera este bine sa 
urci odata cu rasaritul 
soarelui, protejat de racoarea 
diminetii si înconjurat de 
acele nenumarate si 
nedefinite zgomote precum si 
de vietati curioase, asociate 
toate într-o simfonie de 
neconfundat a satului Closani 
care se trezeste din somn. 

Oricât de matinal ai fi, 
niciodata însa nu poti fi sigur 
ca te-ai trezit primul. 

Adeseori, cu o tenacitate pe 
care numai vârsta inocentei 
lor o poate justifica,  copiii 
satului te urmaresc cu 
îndaratnicie sperând ca într-o 
zi îti vei gasi timp si pentru ei 
si vei accepta sa te 
însoteasca. Sunt stârniti de 
legendele batrânilor care le 
povestesc de vremuri trecute 
când Domnul Tudor si-ar fi 
ascuns tocmai în aceasta 
grota o parte din arhiva 
revolutiei de la 1821, s-au de 
basme cu regi veniti de aiurea 
care au dosit în ea comori 
nepretuite pazite cândva de 
balauri. 

Oare astazi vor putea în sfârsit sa o vada? 
Undeva peste apa Motrului asezat pe o banca, fericit ca 

a mai prins un rasarit de soare mos Grigore, la cei peste 
85 de ani împliniti, privind spre gura pesterii cere 
îngaduinta pentru nepotii lui, iar noi nu-l putem refuza. 

Si pesterile, ca si oamenii, au o tinerete, o maturitate si 
o batrânete a lor. 

În tineretea ei Pestera 
Closani era strabatuta doar de 
o parte din apele vaii Motrului 
care, insinuându-se prin 
crapaturile calcarului, i-au 
sapat galeriile. Dupa milenii 
de munca ele s-au retras, 
locul lor fiind luat de alte ape 
provenite direct din ploi sau 
zapezi topite care se furisau 
prin masivul de calcar spre 
golul din strafunduri. Gasindu-
l parca prea pustiu, au început 
sa-l împodobeasca cu 
fantastice forme de cristal, în 
fantezia lor încercând sa 
reproduca imagini de 
deasupra de unde veneau. Au 
creat astfel o lume 
predominant minerala în care 
vii sunt doar minusculele 
gânganii sau liliecii 
somnorosi. 

Mai târziu în pestera au 
patruns si oamenii. O parte 
din ei, crezând ca se pot 
identifica cu vesnicia pesterii, 
s i-au lasat peste tot iscaliturile 
sau i-au spart podoabele 
pentru desarte suveniruri, în 
egoismul lor uitând ca si altii  
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care vor veni dupa ei vor dori sa-i admire frumusetile. 
Tocmai de aceea nepotilor lui mos Grigore le-am 

aratat întâi galeria veche pe care localnicii o cunosc de 
când destinul lor a hotarât sa ramâna pentru totdeauna 
pe aceste locuri. Unii au numit-o Pestera Mare de la 
Closani, altii Pestera cu Apa de la Closani, multi însa, 
legându-i numele de amintirea pârcalabului de altadata, 
Tudor din Vladimiri, ajuns efemer domnitor al Tarii 
Românesti, îi spun Pestera lui Tudor Vladimirescu. 

Numeroasele stalagmite si coloane sunt înca 
impunatoare iar din bolta  picaturi neobosite de apa 
saturata în carbonat de calciu dizolvat pe drumul lor de 
înfiltrare prin corpul de calcar, continua sa depuna cruste 
si stalactite noi, de un alb imaculat, încercând parca sa 
stearga cenusiul zonelor fumurii sau sa cicatrizeze ranile 
sparturilor facute fara discernamânt. 

Aici, în aceasta galerie, biospeologii au identificat 
numeroase genuri si specii noi de mici vietuitoare 
cavernicole ale caror denumiri latine consfintesc originea 
locului lor de descoperire: Closania winkleri, Onychiurus 
closanicus, Neobisium closanicus, etc.,. 

A fost un motiv suficient de concludent pentru a-i 
determina pe cercetatori sa îi acorde atentia cuvenita si 
astfel Pesterii Closani, înca din anul 1955, îi este acordat 
prin lege statutul de Rezervatie Stiintifica fiind declarata 
Monument al Naturii. 

Curiozitatea celor care exploreaza lumea subterana 
este însa fara margini si în anul 1959 un geolog al 
Institutului de Speologie face o “traversare” nu lipsita de 
riscuri si patrunde într-o noua galerie a pesterii care 
astazi îi poarta numele: Galeria Matei Ghica. A fost 
considerata la momentul respectiv cea mai importanta 
descoperire speologica nationala, de-a lungul anilor 
geospeologii români demonstrând ca în ea sunt forme 
de concretionare unice chiar si pentru speologia 
mondiala. 

Nu stii ce sa admiri mai în tâi. 
Poate perfectiunea impecabila al unui grup de coloane 

si stalagmite ascuns cu discretie privirilor de o 
somptuoasa draperie fixata în înaltul boltii prin rotundul 
ca de camee al unui disc de calcit, care pentru 
solitudinea lui în ansamblul general al galeriei, a fost 
numit “familia”.  

Poate miile de cristale adunate într-un indescriptibil 
candelabru a caror geneza este pusa pe seama aceleasi 
ape, dar care a fost obligata aici de o pelicula de argila 
ce-i obtura canalul de scurgere sa apeleze la alte legi de 
înfiltratie, renuntând la cele gravitationale în favoarea 
celor controlate de capilaritatea micro-orificiilor 
membranei argiloase. 
Ce uriasa diferenta de forme între masivitatea coloanelor 
si stalagmitelor “familiei” nascute din picurarea 
gravitationala si aceste geometrii cristaline modelate 
parca de un mester în filigran, provenite pe seama unei 
micronice pelicule de apa scapata cu zgârcenie din 
chingile tencuielii de lut care îi bara calea. 

Adunata pe planseu din necurmata picurare apa 
formeaza adeseori oglinzi în care îsi admira parca 
maiestrele arhitecturi de cristal suspendate pe tavan si 
pereti. 

Este stiut ca orice modificare, cât de mica, a modului 
de înfiltratie a precipitatiilor atmosferice în golul cavitatii 
da nastere unei alte forme. Acolo unde debitele de 
prelingere au fost mai mari depunerea carbonatului de 
calciu s-a despletit într-o suita de draperii de dimensiuni 
si grosimi variabile. Printr-o ciocanire usoara ele scot 
sunete cu interferente ireale pe care le asculti ca pe niste 
mesaje muzicale ale erelor geologice vibrând misterios 
din mileniile adunate în piatra spre spatiul tenebrelor din 
galerie. 

Aruncam o ultima privire spre cuibul de cristale depuse 

din baia unui fost bazin de cristalizare. Perfectiunea 
geometriei lor este aproape incredibila si parca ti -e 
teama sa le atingi.  

Nepotii lui mos Grigore se desprind cu greu din vraja 
imaginii. Se opresc amândoi la marginea urmatorului 
bazin privind la apa din care asteapta parca sa se 
produca sub ochii lor miracolul unei noi cristalizari. 

Lânga ei pe o stalagmita de forma unei pagode al unui 
templu pagân o stalactita contorsionata picura ritmat si 
implacabil un fuior destramat de apa care parca îti spune 
ca aici, în lumea întunericului vesnic pe care numai 
lumina purtata de om îl poate alunga, timpul se masoara 
cu alte dimensiuni. 

Iesiti afara privesc din nou spre banca unde mosul îsi 
asteapta nepotii. “Familia“ (Foto 

I.Povara) 

 

“Perfectiunea 
geometriei“  

(Foto G. Diaconu) 



Pestera Closani                                                      1 

EcoCarst nr.2/2001 

Au înteles ei oare ceva ascultând tic-tacul 
ceasornicului de piatra ? 

Este Duminica iar pe pieptul mosului atârna, pentru 
unii poate desuet, câteva decoratii. Pentru el însa fac 
parte din viata lui ajunsa la apus, asa cum formele de 

cristal fac parte din viata Pesterii Closani trecuta si ea 
spre senectute. Si unele, si celelalte, masurate fiecare cu 
timpul existentei lor, trebuie pretuite la fel. 

Generatiile care vin dupa noi vor trebui sa înteleaga si 
sa protejeze semnificatia “picurarii” lor în timp. 

 
 


