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10 ANI DE LA PRIMA APARIŢIE A REVISTEI ALMĂJANA
ÎNCHINARE
Ani mulţi, prea mulţi ca să‑i numărăm, Valea
Almăjului, această ţară a Ţării românilor, aflată la frontieră,
adică la margine de imperiu (austriac, austro‑ungar) şi la
margine de Românie, şi‑a trăit istoria, când tihnită, când
fulgerată de războaie şi de sabia unor neamuri străine.
Plugurile au arat, păcurarii şi‑au păscut oile, păzindu‑le
de năvala lupilor, oamenii s‑au născut, au iubit, au făcut
copii, au zidit case, au izvodit neasemuite datini, obiceiuri,
cântece, au bătut cu tălpile, ca oşteni ai unei împărăţii
străine, drumurile Europei, iar cei ce au avut norocul să
se reîntoarcă acasă au murit reaşezându‑se sub glia din
morţării, a cimitirelor în care s‑au culcat, din veac în veac,
spre odihnă veşnică, şi moşii lor.
În timpurile acelea, de înstrăinare a limbii (nu a
graiului), de robie a credinţei strămoşeşti (slujba în sfânta
biserică se ţinea într‑o limbă pe care n‑o înţelegeau nici
mirenii, nici preotul), întunericul ce băltea asupra acestui
ţinut părea de netulburat. Dar Dumnezeul neamurilor
a hotărât altfel. În împărăţie străină, frângând oprelişti,
legi şi mai ales mentalitatea stăpânitorilor, s‑au ridicat
cu ajutorul zestrei de acasă şi, prin voinţă şi trudă, mari
oşteni, generalii: Doda, Băcilă, Mătărângă, Bihoi etc. Din
Rudăria a ţâşnit geniul lui Eftimie Murgu, marele cărturar,
„căpitanul Banatului”, dascălul revoluţionarilor N.
Bălcescu şi C.A. Rosetti, ideologul revoluţiei. Din aceeaşi
Rudărie a răsărit, la răstimp de aproape un secol, dr. Ion
Sârbu, strălucit istoric, apoi protopopul militar col. Pavel
Boldea din Borlovenii Vechi, nepotul său, protopopul Iosif
Coriolan Buracu din Prigor, poetul şi istoricul Grigore
Popiţi, prozatorul şi poetul Ilie Ienea, ambii din Pătaş,
poetul şi profesorul David Blidariu, istoricul şi profesorul
Liviu Smeu din Bozovici, reputatul specialist în drept
internaţional Nistor Prisca din Dalboşeţ, din glia şi snaga
căruia s‑au născut mai apoi scriitorii: Ion Marin Almăjan,
Ion Budescu, Iosif Băcilă, Nicolae Dolângă, Petru Novac
Dolângă. Tuturor acestora li se adaugă istoricul şi scriitorul
Alexandru Nemoianu, el însuşi vlăstar al protopopului
Boldea din Borlovenii Vechi, regretatul etnograf Velişcu
Boldea din aceeaşi strălucită familie, pictorul Nicolae
Ungar, criticul de artă şi scriitorul Pavel Şuşară din Bănia,
academicianul Păun Ion Otiman din Gârbovăţ, profesorii
univ. Dumitru Popovici din Rudăria şi Alimpie Ignea din
Bozovici, iubitori şi sprijinitori ai vieţii culturale almăjene,
autorii unor valoroase studii referitoare la istoria, datinile
şi obiceiurile zonei, reputatul sociolog Anton Golopenţia
şi profesorul Pavel Panduru din Prigor – organizator al
unor manifestări deosebite având ca temă recuperarea
personalităţilor importante ale ţinutului, a creaţiei
etno‑folclorice şi mai ales a istoriei Prigorului / Almăjului

– prof. Dănilă Sitariu, publicist cu o mare fervenţă, tânăra
lingvistă Florina‑Maria Băcilă ş.a.
De la un deceniu la altul, Ţara Almăjului a trebuit
să‑şi depăşească arhaicitatea, să păşească alături de restul
lumii în modernitate. Acum cinci decenii a fost creat Liceul
„Eftimie Murgu” din Bozovici, izvor de lumină, matrice a
naşterii altor intelectuali almăjeni.
Cu toate că prin osârdia unor intelectuali locali,
Almăjul a cunoscut de la un an la altul o dezvoltare
evidentă a vieţii culturale, acest frumos şi pitoresc colţ de
lume primind cu interes şi bucurie vizita unor delegaţii de
scriitori din Timişoara, Bucureşti, din alte oraşe ale ţării,
a unor formaţii de teatru, solişti de muzică populară şi
uşoară etc., o publicaţie culturală, care să‑i aparţină şi să‑l
reprezinte în toată complexitatea şi frumuseţea lui, n‑a avut
până în anul de graţie 1996 când, prin truda institutorului
Gheorghe Rancu‑Bodrog, fiu adoptiv al Şopotului Vechi,
a văzut lumina tiparului primul număr al revistei Almăjul.
Din păcate, această publicaţie a durat scurtă vreme.
Peste trei ani, însă, în 1999, făclia ce începuse
să pâlpâie şi fusese atât de repede stinsă a fost reaprinsă
de profesorul şi poetul Iosif Băcilă, animator, pe durata
unui timp destul de îndelungat, al unor ample manifestări
culturale, atât în Dalboşeţul natal, cât şi în alte localităţi
din zonă, strălucit mentor al unor generaţii de tineri pe
care i‑a învăţat nu doar carte temeinică, ci şi iubirea de
limba română, de glia străbună, respectul faţă de înaintaşi,
preţuirea valorilor, tineri care au ajuns la rândul lor
intelectuali de prestigiu.
Noua publicaţie născută sub mâna profesorului Iosif
Băcilă şi cu sprijinul regretatului prof. Oto Verendeanu,
directorul liceului, a fost botezată Almăjana. Încet‑încet,
profilul ei s‑a limpezit, colaboratorii s‑au înmulţit, au fost
convinşi să publice în paginile revistei personalităţi ale
culturii, artei, din ţară şi din afara ei. Dacă am face un
sumar al sumarelor revistei în cei zece ani de apariţie, am
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constata că interesul publicaţiei şi al colaboratorilor ei se
axează cu obstinaţie asupra istoriei locului. De pildă sunt
evidenţiate date şi documente referitoare la localităţile
Bozovici, Prigor, Bănia, Dalboşeţ, Şopotu‑Nou şi Vechi,
Rudăria etc. Se insistă asupra monografiilor localităţilor.
Este momentul să precizez că la debutul revistei existau
doar două asemenea contribuţii monografice, mai apoi, în
pragul jubileului publicaţiei, numărul lor este impresionant,
ceea ce ne determină să afirmăm că revista a avut o influenţă
benefică determinând intelectualii zonei să realizeze
asemenea contribuţii importante la recuperarea culturală,
istorică a comunelor şi satelor almăjene. Spuneam că, pe
parcursul conturării statutului ei, revista a atras colaborările
unor personalităţi locale, regionale şi chiar naţionale
precum: marele stilist şi cărturar Gheorghe I. Tohăneanu,
scriitorul Baruţu T. Arghezi, poetul Octavian Doclin,
profesorul universitar Dumitru Daba, specialist în creaţia
brâncuşiană, istoricul şi scriitorul Alexandru Nemoianu
din S.U.A., profesorii universitari Gh. Luchescu, Valeriu
Leu şi Constantin Brătescu, istorici ai culturii Banatului,
caricaturistul de faimă mondială Ştefan Popa Popas, istoricii
Ionel Cionchin, Aurel Contrea şi Constantin Gomboş de la
Timişoara, publiciştii cărăşeni Nicolae Irimia şi Nicolae
Pătruţ, cercetătorul Constantin Juan‑Petroi de la Orşova,
reputatul muzicolog Doru Popovici, trăitor în Bucureşti,
lingvistul şi scriitorul Marcu Mihail Deleanu, criticul
literar Gheorghe Jurma, ambii din Reşiţa etc.
Ca arie laterală, Ţara Almăjului a manifestat timp
îndelungat conservatorism caracteristic în păstrarea
graiului, datinilor, obiceiurilor, creaţiei folclorice. Dacă,
vorba ilustrului savant Nicolae Iorga, la români mai înainte
se aude cântecul şi apoi răsare soarele, în Almăj mai înainte
se auzea o doină şi după aceea răsărea soarele. Mă exprim la
timpul trecut, întrucât multe datini şi obiceiuri s‑au pierdut
în lungul timpului, iar în ultimii douăzeci de ani tăvălugul
„modernităţii” a uniformizat şi siluit ceea ce ne exprima
cu atâta splendoare – creaţia folclorică. Fireşte că de acest
proces, ce pare (şi probabil este) inevitabil, sunt mai puţin
conştienţi locuitorii zonei, purtaţi de grijile zilnice, ispitiţi
de „făcăturile” propuse de televiziuni şi de posturile de
radio. A rămas deci în grija intelectualilor, a specialiştilor,
ca să apere, să evidenţieze şi să conserve valorile pentru a
nu se pierde definitiv.
În nr. 2/2000 al revistei, criticul literar Ionel Bota
din Oraviţa, referindu‑se la scriitorul Ion Marin Almăjan
(mea culpa dacă folosesc acest exemplu ce pomeneşte
propria‑mi persoană!), scrie: „îşi asumă dimensiunea
idealurilor provinciei din orice timp ar veni ele pentru o
dreaptă situare a acesteia în rotundul metaforei întregirii
noastre(…). Astfel, dintr‑un personalism interbelic al
definirii de sine ca idee bănăţeană, Banatul şi chiar
bănăţenismul au ajuns să instaleze în proza românească
şi europeană un spaţiu şi un destin…”. Am reprodus acest
text întrucât criticul evidenţiază corect, cred eu, misiunea
frumoasă, grea, pe care revista şi‑a propus‑o în numele
valorilor, a bogăţiilor şi frumuseţilor unui ţinut ignorat
în secolele istoriei sale nefericite, chiar şi după unirea cu
România. Bănăţenismul, recte almăjenismul, dacă nu este

un răcnet al orgoliului local, fără acoperire valorică, dau
patrimoniului cultural şi artistic românesc măsura lor de
frumuseţe şi valoare.
Cum era şi firesc, revista şi‑a propus să promoveze
vocile tinere ale creaţiei artistice din Almăj, fie că este
vorba de poezie, proză, pictură sau de interpreţii cântecului
popular.
Apărută sub egida Liceului „Eftimie Murgu” din
Bozovici, având ca redactor‑şef un profesor al acestui liceu,
era normal ca fiecare număr al publicaţiei să reflecte, măcar
fugitiv, aspecte ale instrucţiei şi educaţiei. Ar trebui să
adaug aici multe alte teme pe care revista le‑a găzduit spre
cinstea colectivului de redacţie şi mai ales a redactorului ei
şef, apreciatul profesor şi poet Iosif Băcilă.
Împlinirea unui deceniu de la apariţia primului
număr al revistei merită sărbătorită de către autorităţile
locale şi judeţene, de toţi intelectualii Almăjului. Ideea
d‑lui Iosif Băcilă de a aniversa acest moment şi prin
apariţia unei cărţi care să cuprindă textele publicate în
cursul celor zece ani tratând personalitatea şi opera celui
mai strălucit fiu al Almăjului, cărturarul de talie europeană
şi ideologul Revoluţiei de la 1848, Eftimie Murgu, este
binevenită, mai ales că, în 2009, se împlinesc şi 80 de ani de
la ridicarea monumentului lui Eftimie Murgu, la Bozovici
(Caraş‑Severin). Sper că forurile culturale din capitală,
intelectualii din Bucureşti, ce au căzut după decembrie
1989 în adormire, vor lua în seamă, în sfârşit, acest ţinut cu
frumuseţile şi valorile sale.
Un deceniu de existenţă pare o durată infimă de
timp raportată la marele ocean al existenţei Universului.
Având însă în vedere condiţiile deosebit de grele pe care
le traversează viaţa de toate zilele, arta şi cultura din
România, preţuirea puţină de care se bucură creatorii de
artă şi oamenii de cultură români, mi se pare că efortul
profesorului Băcilă de a scoate această revistă este demn
de toată lauda şi admiraţia noastră. Se cuvine deci să le
urăm revistei şi poetului Iosif Băcilă să trăiască, să crească
şi să înflorească! La mulţi ani!
ION MARIN ALMĂJAN
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ALMĂJANA DUPĂ 10 ANI
Acum 10 ani – în primăvara lui 1999 – alături de
câţiva dascăli şi învăţăcei ai Văii Almăjului, am avut ideea
fericită de a face să apară, pe lângă Liceul Teoretic „Eftimie
Murgu” din Bozovici, publicaţia culturală Almăjana.
Ne propusesem atunci – cei ce alcătuiam colegiul de
redacţie (Florina‑Maria Băcilă, Ana Străin Băcilă, Ileana
Craşovan, Pavel Panduru, Petru Pungilă, Ilie Stoinel, cât şi
redactorul‑şef Iosif Băcilă) – să reflectăm asupra istoriei,
folclorului, frumuseţilor de orice natură, învăţământului,
vieţii spirituale din Valea Almăjului.
Demersul nostru a fost „îmbrăţişat” şi susţinut de
profesorul Oto Verendeanu (fostul director al instituţiei),
prof. univ. dr. ing. Alimpie Ignea (Timişoara), scriitorul
Baruţu T. Arghezi (Elveţia), de istoricul şi cercetătorul
Alexandru Nemoianu (SUA), scriitori şi oameni de
cultură: Ion Marin Almăjan, Nicolae Dolângă, Petru
Novac Dolângă, Nicolae Danciu Petniceanu, Octavian
Doclin, Nicolae Sârbu, Mircea Şerbănescu, Ionel Bota,
Gheorghe Azap, Ioan‑Nicolae Cenda, Vasile Pistolea,
Constantin Juan‑Petroi, Nicolae Murgu, Ovidiu Gligu,
profesorii universitari: Gheorghe I. Tohăneanu, Dumitru
Daba, Alexandru Metea, Vasile Frăţilă, Mircea Popa, Doru
Popovici, Iulian Negrilă, Gheorghe Luchescu, Marcu
Mihail Deleanu ori intelectuali şi publicişti care trăiesc
în Almăj sau dincolo de acest areal: Nicolae Andrei, Ion
Borlovan, Florina‑Maria Băcilă, Angelica Herac, dr. Iosif
Badescu, Pavel Panduru, Petru Pungilă, Dănilă Sitariu,
Busuioc Velcotă, Constantin Teodorescu, Ion Chera,
Pavel Găină, Titus Crişciu, Nicolae Irimia, Nicolae Pătruţ,
Ştefan Popa Popas. Au sprijinit, moral şi financiar, apariţia
Almăjanei, dr. ing. Sorin Frunzăverde, parlamentar şi
ministru, ec. Ilie Mustăcilă, fost preşedinte al Consiliului
Judeţean Caraş‑Severin, prof. univ. dr. ing. Alimpie Ignea,
preşedintele Societăţii culturale „Ţara Almăjului”, prof.
dr. Păun Ion Otiman, academician, secretar al Academiei
Române, rector al Universităţii de Ştiinţe Agricole din
Timişoara, prof. univ. dr. ec. Dumitru Popovici, director
al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş, ing. Ilie
Găină, fost director al Direcţiei pentru Telecomunicaţii
Caraş‑Severin, Ada D. Cruceanu, director la Direcţia pentru
Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Gheorghe
Ţunea, director al Centrului Judeţean pentru Promovarea
şi Conservarea Culturii Tradiţionale, prof. Maria Zvarici,
sindicatul din învăţământ (FEN), şi, nu în ultimul rând,
cărturarul şi editorul Gheorghe Jurma, directorul Editurii
TIM din Reşiţa.
În paginile primitoare ale revistei şi‑au văzut
publicate ideile, gândurile, articolele – elevi, studenţi,
tineri de diferite profesii – eseişti, rapsozi, istorici,
psihologi, poeţi, sportivi. În timp, Almăjana a fost difuzată
în şcolile din Valea Almăjului, în Banat, în ţară (Biblioteca
Naţională a României, Academia Română, Biblioteca
Centrală Universitară – Timişoara, Biblioteca „Banatica”

– Reşiţa etc.) şi peste hotare (Elveţia, SUA, Franţa, Serbia,
Canada etc.). S‑a vorbit şi s‑a scris elogios despre ţinuta
şi conţinutul ei la radio, la televiziune, în presă, în cărţi;
ea şi‑a lansat diferite numere la Bozovici, Anina, Băile
Herculane, Oraviţa, Reşiţa, Timişoara şi în alte localităţi
ale Banatului.
Amintim câteva dintre ziarele şi revistele care au
fost interesate să prezinte structura şi rosturile publicaţiei
Almăjana în peisajul cultural românesc: Timpul, Sud‑Vestul,
24 de ore, Semenicul, Reflex (Reşiţa), Renaşterea
Bănăţeană, Eminescu, Orient Latin (Timişoara), Viaţa
de pretutindeni (Arad), Banatul (Lugoj), Ardealul literar
(Deva); Albina românească, România Literară (Bucureşti)
ş.a.m.d., precum şi în paginile unui număr impresionant de
volume, pe care le înşiruim în ordinea apariţiei lor:
• Dănilă Sitariu: Locuri şi oameni din Ţara
Almăjului, Editura Signum, Reşiţa, 2002;
• Dănilă Sitariu: Valea Almăjului – file de istorie şi
credinţă, Editura Timpul, Reşiţa, 2003;
• Nicolae Sârbu; De o sută de ori Banat, Editura
Călăuza, Deva, 2003;
• Gheorghe Jurma: Cu Editura Timpul peste timp,
Editura Timpul, Reşiţa, 2004;
• Constantin Toni Dârţu: Personalităţi române şi
faptele lor, 1950–2000, ediţia I, Editura Pan Europe, Iaşi,
2002; ediţia a II‑a, Casa de Editură Venus, Iaşi, 2005; ediţia
III‑a, Editura Pim, Iaşi, 2008;
• Artur Silvestri: Memoria ca un concept baroc,
vol. III, Editura Carpathia Press, Bucureşti, 2005;
• Artur Silvestri: Cuvinte pentru urmaşi, Editura
Carpathia Press, Bucureşti, 2005;
• Titus Crişciu: Cei de lângă noi, Editura TIM,
Reşiţa, 2005;
• Liviu Groza: Legendă şi istorie în Valea Almăjului,
Editura Nagard, Lugoj, 2005;
• Nicolae Pătruţ: Drumuri şi umbre, Editura
Marineasa, Timişoara, 2006;
• Nicolae Sârbu: Cămila din Bucegi, Editura
Marineasa, Timişoara, 2006;
• Nicolae Magiar, Eduard Magiar: Monografia
Localităţii Bozovici, Editura TIM, Reşiţa, 2006;
• Alexandru Nemoianu: Fragmente din vremea
persecuţiilor, Carpathia Press, Bucureşti 2007;
• Alexandru Nemoianu: Iluminări, Carpathia Press,
Bucureşti, 2008.
• Cităm două fragmente din „imediata noastră
apropiere”:
„Profesorul îi învaţă pe copiii almăjeni limba
română. Să cunoască şi să iubească locul, fapta de cultură
a înaintaşilor din acest leagăn curat de spiritualitate
românească. Redactorul‑şef scoate, într‑o ţinută sobră,
elegantă, de frumoasă sărbătoare, revista «Almăjana».
Unde scrie şi Alexandru Nemoianu, din America.
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Animatorul este sufletul multor manifestări autentice, care
aici au prospeţime şi ecou. Iar poetul cu acelaşi nume, Iosif
Băcilă, ademeneşte cu talent cuvintele în versuri de un lirism
profund.” (Nicolae Sârbu – De o sută de ori Banat).
„Dacă păstrarea tradiţiilor se face în mare parte prin
oralitate, există încă în Bozovici o preocupare permanentă
pentru cultivarea scrisului, pentru că proverbul latinesc cu
vorba şi cu scrisul este încă valabil. În această idee trebuie
remarcată revista «Almăjana». Este condusă cu pasiune şi
profesionalism de către profesorul de limba română Iosif
Băcilă. Revista fiinţează din aprilie 1999, apare de trei ori
pe an, dar niciodată cu mai puţin de 40 de pagini. Prin
conţinut, grafică, autori de articole, această publicaţie a
depăşit de la început cadrul, uneori banal, al unei reviste
şcolare, ea atrage, pentru paginile ei, pe toţi cei care au
ceva de transmis în scris, de la simpli debutanţi până la cei
care au deja nume consacrate. Este demnă de toată lauda
conlucrarea perfectă între generaţiile diferite care scriu în
această revistă, precum şi varietatea materialelor.” (Nicolae
Magiar, Eduard Magiar – Monografia Localităţii Bozovici).
Astăzi trăim bucuria de a afirma că Almăjana este
publicaţia Banatului de Sud ce îşi doreşte să continue o
tradiţie începută de avocatul bozovicean Iancu Conciatu,
care a condus Curierul Banatului (publicaţia cu îndelungată
apariţie în Banatul din perioada interbelică), precum şi
Almanahul Almăjului, editat şi distribuit de preotul şi
istoricul Coriolan Buracu.
S‑au spus cuvinte măgulitoare despre publicaţia
almăjană, despre cei care trudesc la apariţia ei. Iată şi
câteva dintre cele mai onorante şi autorizate aprecieri:
„ Ţinuta grafică, articolele reprezentative ale
revistei, prezenţa ei valoroasă în spaţiul cultural românesc,
ca şi onorarea numelui dat Liceului Dvs. este oglinda vie
a unei însufleţiri în faţa căreia mă închin cu respect, cu
recunoştinţă, încrezător în valorile conştiinţei care vă
caracterizează sufletul şi năzuinţele permanente.” (Baruţu
T. Arghezi – Scrisoare, datată 8 noiembrie 1999, Lausanne,
şi reprodusă în Almăjana, nr. 1/aprilie 2002).
„Succesul se datorează muncii, insistenţei, pasiunii
profesorului şi poetului Iosif Băcilă. El adună, selectează,
corectează, gândeşte numărul, tremură pentru reuşita,
pentru corectitudinea lui. Fireşte, munca lui nu s‑ar fi putut
împlini fără sprijinul conducerii Liceului din Bozovici şi al
celorlalţi colegi din zonă, care l‑au ajutat, i‑au fost alături.

Am văzut multe iniţiative bune, de‑a lungul anilor, care au
căzut fiindcă au fost binişor săpate de prieteni. Nu e cazul
aici. Am fost de mai multe ori la Bozovici şi m‑am bucurat de
primire caldă şi de o atmosferă prietenească. Îi pot felicita
pe toţi realizatorii – redactori şi colaboratori, sponsori
şi cititori – mai ales pentru sentimentul apartenenţei la
miraculosul ţinut al Almăjului”. (Gheorghe Jurma – 10, în
Almăjana, nr. 1/aprilie 2002).
Într‑adevăr Almăjana a trezit interesul cititorului
dornic de a afla lucruri cunoscute şi mai puţin cunoscute
despre istoria, cultura, despre obiceiurile din Valea
Almăjului, despre preocupările slujitorilor şcolii pentru
mai buna percepere şi înţelegere a experienţelor şcolare şi
a oamenilor, în ultimă instanţă. Îmbucurător e şi faptul că
în jurul revistei s‑a înfiripat o grupare ştiinţifică şi literară
care îşi defineşte rosturile prin ceea ce face şi ceea ce scrie.
De altfel, publicaţia a impus tineri care îşi aud din ce în
ce mai des numele rostit în peisajul cultural al Banatului:
– Ileana Almăjanu, Ileana Craşovan, Florica Ţunea;
– informaticienii: – Ciprian Pungilă, Sorin Ţunea,
Marius Cristea;
– filologii: Florina‑Maria Băcilă, Aida Borlovan,
Mariana Mihăilescu, Simona Pâşlea, Vetuţa Mălureanu,
Ionuţ Pirtea;
– fizicienii: Dorina Boldea, Ionuţ Bălaşa, Ion Sanda;
– geografii: Anişoara Verendeanu, Lazăr Anton;
– istoricii: Pavel Panduru, Dănilă Sitariu;
– matematicienii: George Pascariu, Ovidiu Badescu;
– religie: Ana Străin Băcilă, Petrică Zamela;
– psihologul – Nicoleta Unici;
– talentele lirice: –Nicoleta Giura, Andreea Roşu,
Eugenia Şuta şi „Vocile din Grădina Almăjului” – Cătălina
Pâşlea, Maria Didraga, Maria Careba. Au fost bine primite
rubricile: „Această Vale a Almăjului”, „Convorbiri Almăjana”,
„Antologia prozei”, „Lecturi”, „Ecouri”, „Banatica”,
„Antologie de poezie tânără”, „De la lume adunate”,
„Almăjul în festival”, „Ţara Almăjului – luminând peste
vremi şi vremuri”, „Întâmplări cu scriitori”, „Momente ale
vieţii reflectate în obiceiurile din Valea Almăjului”, „Din
legendele Almăjului”, „Bibliotecă Almăjana” ş.a.
În această colecţie, „Bibliotecă Almăjana”,
profesorul Iosif Băcilă a selectat numele a zece dintre cei
mai talentaţi tineri – Nicoleta Giura, Andreea‑Alida Roşu,
Ovidiu Gligu, Eugenia Şuta, Angela Balaban, Petru Iulian
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Mehnu, Lucreţia Sitariu, Ionuţ Miloi, Lavinia‑Florina
Ursu, Elisaveta Vedrilă – care au publicat în paginile
Almăjanei de‑a lungul timpului – cuprinzându‑le creaţiile
într‑o antologie lirică – Mai blânzi decât liniştea ochilor,
tipărită în anul 2006, cu sprijinul Societăţii culturale „Ţara
Almăjului” (Timişoara) şi al Editurii TIM (Reşiţa). Recent,
cele mai valoroase studii şi articole referitoare la viaţa şi
opera mentorului Revoluţiei de la 1848 au întregit un volum
omagial Eftimie Murgu (1805‑1870) – Erudiţie şi Faptă
– apărut la Editura Excelsior Art din Timişoara (2009).
Ca o permanentă şi necesară relaţie între zonal,
naţional şi universal, alte pagini au luat în dezbatere şi au
prezentat operele lui Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale,
Ion Creangă, Ioan Slavici, Constantin Brâncuşi, George
Enescu, Liviu Rebreanu, Octavian Goga, Tudor Arghezi,
Lucian Blaga, Nichita Stănescu etc., „interferând esteticul
şi utilul în paginile ei, fără a cădea într‑un didacticism
desuet.” (Nicolae Danciu Petniceanu).
„Revista în sine mi se pare o publicaţie excelentă!
De ce spun asta? Nu mă refer numai la ce se publică: fiecare
număr din orice revistă culturală are unele părţi mai bune
ori unele părţi mai slabe; nu despre asta este vorba, ci
despre ţinuta revistei şi de ideea sub care ea apare.
Din acest punct de vedere – ideea sub care apare
– mie mi se pare uluitoare, pentru că ea urmăreşte un
singur lucru: să afirme răspicat şi în mod limpede o
identitate – identitatea almăjană. Pentru asta, orice s‑ar
întâmpla cu ea, revista va rămâne în istoria Almăjului şi,
cred, în istoria poporului român (s.n). Pentru că trebuie
să înţelegem că noi nu suntem pur şi simplu o gloată
adunată la întâmplare, ci fiecare aparţinem unui loc care
are tradiţiile lui, mândria şi identitatea lui”. (Alexandru
Nemoianu –Locul meu de suflet…, în Almăjana, nr.2/
septembrie 2000).
De adăugat şi faptul că revista a prezentat număr
de număr date şi informaţii despre Liceul din Bozovici,
despre dascălii care au trudit la această şcoală, eforturile
lor şi ale elevilor Almăjului pentru a fi competitivi la nivel
judeţean şi naţional.
Mai apoi, nominalizarea Almăjanei la Premiile de
Excelenţă ale Asociaţiei Române pentru Patrimoniu, ediţia
I – 2005, şi primirea Diplomei de Merit ne onorează şi
ne îndrituieşte să credem că spiritul cultural românesc
rămâne peste veacuri. Fie ca acţiunile Asociaţiei Române
pentru Patrimoniu (după plecarea în lumea fără de dor a
eminentului cărturar dr. Artur Silvestri) să continue, înspre
binele culturii române şi ale valorilor ei perene.
Publicaţia culturală, editată de Cercul literar‑artistic
al Liceului Teoretic „Eftimie Murgu” şi Centrul Zonal de
Învăţământ Bozovici, Almăjana – ca toate revistele Văii
Almăjului – a apărut şi s‑a tipărit greu, cu trudă, însă şi cu
multă dorinţă de a spune, prin cuvântul scris, ce are mai
frumos şi mai de seamă acest inegalabil colţ de ţară: istorie,
credinţă, cântec, tineri talentaţi şi destoinici, cu dragoste de
obârşii şi de Neamul Românesc!
				

IOSIF BĂCILĂ
redactor‑şef Almăjana



LA CEAS ANIVERSAR
La ceas aniversar îmi amintesc de o ghicitoare auzită
demult, ce părea criptată pentru copilul care nu începuse să
descifreze tainele slovelor şi al cărei sens nu l‑am înţeles
decât după ce mi‑a fost explicat:
„Câmpu‑i alb,
Oile‑s negre,
Cin’le vede
Nu le crede.
Ci’le paşte
Le cunoaşte!”
În urmă cu ceva timp, cu totul întâmplător, am aflat
că în limba germană „alm” înseamnă „păşune alpină” şi
gândul m‑a dus la o nuanţă a termenului pe care nu am mai
întâlnit‑o subliniată.
După părerea mea, termenul de „păşune” presupune,
nu numai pentru păcurari neapărat ceva proaspăt, în
primul rând o înviere primăvăratică a naturii, un dar care
îi face să uite de necazurile iernii şi care le permite să‑şi
reclădească libertatea de mişcare şi de ce nu şi de gândire.
Pentru întregul sat de munte, dar poate în primul rând
pentru copii şi, apoi, pentru cei cu chemare, scoaterea oilor
la păşune era o sărbătoare…
Oare analogia nu este evidentă? Prin grija editorilor,
ideile conţinute în paginile revistei Almăjana au frăgezimea
primăverii, cu acel verde crud care este simbolul unei
noi deveniri. Şi, cu fiecare reapariţie, cei care trudesc la
realizarea ei parcă aduc o nouă primăvară, aceeiaşi, dar
totuşi de fiecare dată alta, cu noi nestemate, pe care noi
– cei cu mai multe amintiri, le mistuim nostalgic, tinerii
– cei dornici de cunoaştere, le sorb cu nesaţ, iar indiferenţii
– cei ce nu simt pe moment nici o emoţie, rămân oricum cu
amprenta unei posibile nostalgii.
În peisajul informaţional care ne înconjoară,
Almăjana este o oază de lumină a tuturor celor care nu
se simt străini de Ţara Almăjului, dar revista nu rămâne
aici, ci se deschide ca un izvor de cultură românească,
menit să consemneze şi să rememoreze oameni şi fapte,
gânduri şi îndemnuri, orizonturi enciclopedice şi puncte de
vedere, toate acestea îmbrăcate în straiul de sărbătoare al
Poeziei…
Prof. univ. dr. ALIMPIE IGNEA,
Preşedintele Societăţii Culturale
„Ţara Almăjului” – Timişoara
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REVISTA CULTURALĂ ŞI IDENTITATEA CULTURALĂ

Acum când „intraţi în Europa”, ne dăm seama
mai bine cât de europeni suntem de multă vreme şi cât de
moderni încă nu vom fi destulă vreme tocmai pentru că, din
inconştienţă, pseudomodernitate sau elitism de prost gust,
unii au crezut că ne putem afirma ca europeni omiţând
oarecum ceea ce este românesc, problema identităţii
culturale se pune mai acut ca oricând. Şi nici din trufie, nici
prin recent abolitul protocronism, nici prin vreo intenţie de
obscur fundamentalism cultural. Ci, pur şi simplu, pentru a
pune un punct elegant unor ani de prostituare subculturală
în care am suportat cu toţii dejecţii comerciale lipsite şi
de inspiraţie, şi de identitate, produse ale unui fel de oală
comună a subculturii cu condimente clare de anticultură pe
care s‑au grăbit să ni le difuzeze multe costisitoare instalaţii
electronice conduse prin concepţii manageriale care nu au
nimic de‑a face nici cu ideea de respectare a culturii în
limitele bunului simţ, nici cu aspectele educaţionale, nici
măcar cu preocuparea aspectelor modului cum suntem
văzuţi că gândim şi cum dorim să gândească urmaşii
noştri. Nu, nimic din toate acestea. O goană ieftină după
frivol, dacă nu cumva pleonastica exprimării agravează
circumstanţele televiziunilor în cauză, iar pseudomultinaţionalitatea de care ele dau dovadă la fel ca barmanii care
oferă cocktailuri numai ca să folosească alcooluri proaste,
poate fi luată fie ca atracţie spre minorul din alte culturi şi
spre a lua banul de reclamă altor firme multinaţionale la
fel de inculte şi de agresive, fie chiar ca un act demolator,
conducând spre derizoriu faţada ţării care se vede pe
ecranele de sticlă.
Iată că a trebuit să facem
pasul oficial în Europa ca să ne
dăm seama cât de grijulii sunt alte
ţări faţă de jocurile, brutalităţile şi
vulgarităţile permise comercialului
din cultură, cât de categorice sunt
preceptele prin care trebuie asigurată
educaţia la vârsta educaţiei, ca şi
educaţia celor ce n‑au avut‑o la
vârsta respectivă. Şi vedem cum
ţările Europei îşi apără valorile, ba
– mai mult – îi supun la examene
despre aceste valori pe cei care vor
să se integreze în comunităţile lor.
Este cunoscut anunţul de curând
făcut de către autorităţile engleze
către străinii care vor să muncească,
să se stabilească sau să aspire la
cetăţenia britanică: Vor trebui
să dea un examen de cunoştinţe
elementare de istorie, de precepte

morale, de conduită civică şi de cunoaşterea valorilor
societăţii britanice. Exemplul l‑a preluat şi Olanda şi, până
la urmă, se va generaliza în ţările Europei, aşa că şi noi ne
vom da seama că, de‑am fi avut acum zece‑cinsprezece ani
mintea de a‑i pune pe unii nou‑veniţi să înveţe ce înseamnă
pentru noi Rovine, Podul Înalt, Reformele lui Cuza şi
Personalismul Energetic al lui Rădulescu‑Motru, poate că
nu şi‑ar mai fi permis nici să ne vândă produse expirate
sau contrafăcute, nici să ducă ziarişti la răpirea din Irak şi,
mai ales, nici să plătească afişe electorale pentru politicieni
corupţi.
Dar, revenind la cultură şi la conceptul identităţii
culturale tot mai apreciat de gânditorii lumii, ar trebui să
calculăm cât rău ne‑a făcut acest libertinaj spre distractivul
ieftin şi vulgar ca spectaculozitate. Şi ne vom da seama
că efectul se vede de‑abia acuma când, dând faţă‑n faţă
cu rigorile culturilor puternice şi stabile, constatăm cât
de mult ne‑au aneantizat aceşti importatori de plăceri pe
suport electronic adresate unor subdezvoltaţi pentru care
identitatea culturală nu a însemnat niciodată nimic. Dureros
este faptul că, pentru noi, oameni care ne‑am menţinut şi
am rezistat prin identitate culturală, apare acum pericolul
de a nu fi luaţi în serios de ţări şi popoare care au făcut la fel
şi au conştiinţa valorii unui asemenea deziderat.
Ca o modestă strădanie întru slujirea lui, revista
noastră (n.r.: Albina Românească) a pus în discuţie de mai
multă vreme, apoi a formulat într‑un proiect acceptat de
toţi participanţii la cea de‑a şaptea ediţie a Consfătuirii
Naţionale a Intelectualilor de la Sate,
trecerea la alcătuirea unui portal
internet care se configurează astăzi
sub denumirea «CARTE ŞI ARTE»
şi cum poate fi găsit în construcţie pe
siteul: www.cartesiarte.myforum.
ro, portal care se poate realiza
numai prin contribuţia tuturor
cititorilor şi voluntarilor noştri şi
prin colaborarea tuturor forurilor
culturale din ţară, a Consiliilor
Judeţene şi Locale dintre care, după
cum se poate vedea, unele ne‑au şi
răspuns şi, nu în ultimul rând, deloc
în ultimul rând, ci făcând apel la
ele pentru un efort în plus faţă de
cel pe care îl ştim că îl fac pentru
propria lor apariţie, cu sprijinul
tuturor redacţiilor de reviste
culturale din ţară şi a editurilor
sau editorilor respectivi, tocmai
în numele strădaniei comune de a
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sublinia IDENTITATEA CULTURALĂ PRIN CARE SE
DISTING LOCALITĂŢILE ŢĂRII.
Desigur, există şi apariţii care ţin mai mult de vanităţi
auctoriale, de dorinţa creatorilor locali de a exploda spre
celebritate, după cum există – slavă Domnului! – publicaţii
conştiente de rostul lor cultural faţă de locul în care apar şi
suntem convinşi de faptul că, legănându‑se în această reţea
de informare reciprocă pe care o propunem, aflând mai
multe unii despre alţii şi sprijinindu‑ne în difuzarea efortului
nostru artistic, literar şi intelectual către un public tot mai
larg căruia dorim să ne adresăm, fiecare va avea de câştigat
şi ca substanţă tematică şi ca lărgire continuă a adresării
către publicul cititor şi chiar ca structurare în sprijinul
afirmării identităţii culturale pe care o reprezintă. În acest
mod, prin sutele de faţete ale vieţii spirituale specifice,
vom alcătui însă şi imaginea identităţii noastre culturale
naţionale, completând cu amănunte contemporane din
toată ţara HARTA CULTURALĂ ŞI A INIŢIATIVELOR
LOCALE ÎN ROMÂNIA CONTEMPORANĂ.
Că, prin voinţa cu care aceste reviste locale,
trecând prin grave vicisitudini reuşesc să apară şi să‑şi
respecte periodicitatea este o dovadă a conştiinţei de
identitate culturală pe care o reprezintă şi o stimulează,
nu mai încape vorbă. Ţinta noastră este ca într‑un
climat politic încă nefavorabil, în condiţiile în care, din
punctul de vedere al instituţionalizării, sprijinul acordat
actului cultural este subiectiv, aflat la voia întâmplării, la
deschiderea sau nedeschiderea către el, la înţelegerea sau
neînţelegerea importanţei lui de către diferite autorităţi
care, în cazul în care sunt dublate de oameni cu simţire
spirituală încurajează dar, în cazul în care decizia e obtuză
sau de rea credinţă, nu există nici o măsură legislativă
care să oblige spre această încurajare. Rămâne să‑şi spună
cuvântul doar puterea exemplului şi, pentru asta, suntem
recunoscători acelor organisme locale care, înţelegându‑şi
rostul de mecenat cultural, o fac din toată inima. Deoarece,
chiar dacă nu au prevăzut aceasta,
aşa cum în perioada interbelică, prin
exemplul trecut de la unul la altul,
localităţile româneşti au consemnat
o înflorire a aşezămintelor culturale,
suntem convinşi că, şi astăzi,
exemplul succesului lor politic prin
atenţia pentru cultura românească îi
va atrage şi pe alţii care se vor ruşina
că încă nu au făcut‑o.
Iar această ţintă o vom realiza
mai uşor manifestându‑ne prezenţa
de grup, prin intermediul acestui
website ce ni‑l propunem. În total
respect faţă de aspectele pozitive
ale descentralizării, fără a stânjeni
cu nimic independenţa şi programul
fiecărei publicaţii, fiecărei edituri,
fiecărei formaţii artistice, fiecărui
organizator de conferinţe culturale
şi fiecărei instituţii culturale în aria
de acţiune pe care şi‑a propus‑o,



această reţea internet funcţionând ca mijloc de informare
asupra programelor noastre culturale, asupra producţiei
noastre culturale, poate deveni o interfaţă între noi,
consemnând pentru fiecare eforturile şi realizările celuilalt
şi, în acelaşi timp, evidenţiindu‑le mai bine, mai pregnant,
mai precis conturat ca sferă de interes pentru publicul larg,
pentru consumatorul de cultură, pentru beneficiarul actului
educaţional prin cultură.
*
Rândurile de mai înainte le adresăm cititorilor,
bineînţeles, din dorinţa de a ne defini şi a ne explicita
proiectul la care le cerem să colaboreze, dar şi cu
convingerea mai bine întemeiată a faptului că avem de
la ce porni. Am prezentat în numerele trecute o serie de
reviste care apar în judeţe şi localităţi şi chiar în câte un sat
românesc. Am publicat şi ecouri ale apelului nostru printre
care, cel al confratelui timişorean Ion Marin Almăjan, care
ne recomanda o revistă scoasă de Liceul din Bozovici şi
pe alcătuitorii ei(…). Aşa am intrat în contact cu ea şi cu
profesorul Iosif Băcilă, cunoscut cu pregnanţă ca scriitor,
dar fără ca cei din afară să‑şi de‑a seama că el este cărturarul
dedicat acestei reviste, ca şi întregului fenomen cultural
care ne‑a surprins. Pentru că, primind la redacţie revista
ALMĂJANA – publicaţie culturală editată de Cercul
Literar‑Artistic al Liceului Teoretic „Eftimie Murgu” şi
Centrul Zonal de Învăţământ Bozovici, am descoperit,
de fapt, în paginile ei o ţară şi o identitate culturală de
necontestat. E ŢARA ALMĂJULUI cu toate splendorile
specifice acelor «ţări» care configurează prin dăinuirea lor
multitudinea şi multiplicarea comunităţilor româneşti în
timp istoric. E ţara care există şi s‑a afirmat prin Legendele
Almăjului te primeşte prin Porţile Almăjului, te învăluie
în Pădurile Almăjului, se sprijină pe nu prea înalţii Munţi
ai Almăjului, te întâmpină cu morile de pe şuvoaiele ce
vin spre Nera în Depresiunea Almăjului, te găzduieşte în
vetrele Satelor Almăjene înflorate la sărbători de Portul
Almăjan, are o Cronologie Almăjană
care începe cu un dinar de la Vespasian
şi cu o atestare de la 1241, îl are pe
Eftimie Murgu Erou Almăjan şi
se mândreşte de a avea în fruntea
culturii bănăţene Cărturari Almăjeni,
are Muzeele Almăjului, Cântăreţii
Almăjului şi Fotbaliştii Almăjului
iar, ceea ce ţine de tradiţie, folclor
şi creaţie, poartă pecetea Societăţii
Culturale Ţara Almăjului.
Toate acestea le afli din
articolele, studiile aplicate, literatura
şi culegerile de folclor publicate de
revista ALMĂJANA, alături de creaţii
noi în care scriitorii consacraţi dau
continuitate operei debutanţilor,
iar
FENOMENUL
CULTURAL
ALMĂJAN îşi demonstrează identitatea
demnă de o ţară. Nu e o revistă
pretenţioasă, nici spectaculoasă, dar
simţi în paginile ei acea temeinicie
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intelectuală prin care, nu exploziv, ci cărturăreşte, nu
exhibiţionist, ci cu simţ autentic al valorilor artistice, nu
cu pretenţii de a domina omenirea, dar cu conştiinţa stabilă
de a‑ţi consemna locul şi identitatea ta în omenire, se
consemnează ce a dat până astăzi şi produce în continuare
Cultura Ţării Almăjului.
E o desfătare să constaţi echilibrul unei asemenea
publicaţii conştiente de rostul ei, scrisă de oameni conştienţi
de rolul lor, într‑o «ţară», o zonă a românilor conştienţi
de identitatea lor. Dacă, în mult dorita de către noi Hartă
a Culturii Contemporane Româneşti, se vor configura
asemenea perimetre naţionale, consemnate cu strădanie,
onestitate spirituală şi perseverenţă precum a redactorilor
şi colaboratorilor acestei reviste, cât mai multe asemenea
perimetre culturale, atunci vom considera că ne‑am făcut
datoria şi că am cartografiat, atât pentru propria noastră
informare şi cultură, cât şi pentru o demnă prezenţă
europeană, ceea ce este specific spaţiului nostru cultural,
identităţii pe care suntem meniţi a ne‑o afirma în contextul
modern al existenţei comunitare.
Iată cum îşi prezintă demersul chiar creatorii acestei
reviste prin semnătura scriitorului Iosif Băcilă: «Acum
câţiva ani (n.n.: sunt 10 astăzi), alături de câţiva dascăli
şi învăţăcei, am avut ideea fericită de a face să apară, pe
lângă Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” din Bozovici,
revista Almăjana. Ne propusesem atunci cei ce alcătuiam
colegiul de redacţie să reflectăm asupra istoriei, folclorului,
frumuseţilor, culturii, învăţământului, vieţii creştine din
Valea Almăjului. Demersul nostru a fost „îmbrăţişat” şi
susţinut de elevi, studenţi, profesori universitari, scriitori,
oameni politici, editori. Astăzi trăim bucuria de a afirma că
Almăjana este publicaţia culturală a Banatului de Sud ce
continuă cu fală o tradiţie jurnalistică…»
Iar un almăjan ajuns peste ocean, scriitorul
Alexandru Nemoianu, le transmite din America: «Cu mare
bucurie am primit ultimul număr din Almăjana. Este un
număr superb! Nespus de divers, încărcat de informaţie
şi splendid estetic. Nu ştiu cum să
mă minunez de jertfa ce o faceţi.
Recunoaşterea revistei este un semn
de apreciere.
De fapt, valoarea ei nu poate
fi tăgăduită. Dar, în acelaşi timp, să
nu vă faceţi iluzii. Veţi fi invidiat,
atacat şi tracasat încă mult timp.
Revista promovează în principal
identitate, dragoste de loc, credinţa
de a fi Român, Bănăţean şi Almăjan.
Toate aceste scopuri sublime sunt în
stare antitetică, adversă cu religia
lumii de azi (adică a biruitorilor
clipei) globalismul…»
Cu alte cuvinte, concret,
tipărit negru pe alb lună de lună,
un act de identitate culturală cu
care ei, almăjenii, se legitimează,
dar în care se şi recunosc. Şi asta,
tocmai pentru că nu ambiţionează,

ca‑n orgoliile altor reviste, să cucerească sau să domine
cultura universală, imitând trăsături luate de la alţii, ci cu
modestie, în limitele propriilor lor trăsături, afirmându‑şi‑le,
subliniindu‑le şi, mai ales, arhivându‑le cu bună cunoaştere,
în aşa fel, încât ele încep a putea fi evidenţiate oricând, la
locul lor nu ambiţios, dar statornic, în contextul culturilor
lumii. Pentru că oricât de mari sau moderni iniţiatori s‑ar
da unii care sunt pe cale de a‑şi pierde identitatea, interesul
cultural contemporan îşi dovedeşte pregnant aplecarea
spre ceea ce este particular şi specific în diversitatea lui.
Pluralismul existenţei fiind un adevăr, pluralitatea culturilor
este un argument care susţine acest adevăr, restul, de
oricât de supusă sau mai mult mediatizată inspiraţie s‑ar
pretinde că este, nu va ajunge niciodată a depăşi kitsch‑ul
aşa‑ziselor haine de firmă care se poartă un sezon, faţă
de perenitatea portului popular pe care noi îl păstrăm în
muzee. ALMĂJANA este un asemenea muzeu: realizat
cu seriozitate de nişte oameni care expun ceea ce ştiu că
într‑adevăr au. Dacă în toate ţările de pe întinsul existenţei
româneşti, fiecare va face la fel, atunci harta la care
aspirăm noi, Harta Culturală a României Contemporane,
va fi gata alcătuită. Ca un act de identitate naţională a
acelor care promovează, vorba almăjanului de peste ocean
(n.n.: istoricul şi scriitorul Alexandru Nemoianu), care
s‑a recunoscut în această revistă: Identitate, dragoste de
loc, credinţa de a fi Român, Bănăţean şi Almăjan, nu în
sensul neapărat al mândriei şi ambiţiilor, ci al legitimării
noastre specifice într‑o lume a cărei componentă suntem,
simţindu‑ne ca atare.
Bine‑nţeles, fiecare punând în loc de «Bănăţean şi
Almăjan» alte atribute, cele ale locurilor şi specificului
cultural pe care‑l reprezintă. Iar, pe lângă specificul
cultural, ar mai fi de adăugat şi identitatea celor care‑l
susţin ca atare.
Pentru că această revistă, care nu este editată de
foruri mari, ci pe lângă un liceu dintr‑o mică localitate
(Bozovici), a fost sprijinită pe rând de Societatea Culturală
„Ţara Almăjului”, de Consiliul Local şi Primăria Bănia, de
Consiliul Judeţean Caraş‑Severin, de
Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Caraş‑Severin. Fiecare cum a putut
şi când a putut. Dar fiecare punând
umărul pentru a păstra această flacără
aprinsă pe locurile lor. Ceea ce
demonstrează că oriunde în ţările ţării
noastre se poate aşa ceva. Este un fapt
cert care se va configura în cealaltă
faţetă a iniţiativei pe care am lansat‑o:
HARTA INIŢIATIVELOR LOCALE
ÎN ROMÂNIA CONTEMPORANĂ,
pe care vor fi înscrise toate aceste acte
de afirmare prin noi înşine, la care vom
proceda şi pe care le vom sprijini.
CORNELIU LEU
(Albina Românească, serie nouă,
Bucureşti, ianuarie‑februarie 2007,
p. 1 şi 5‑6).
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SCRISORI CU ŞI DESPRE ALMĂJANA
Bucureşti, 30 decembrie 2006
Mult stimate domnule Iosif Băcilă,
Am primit numărul ultim din revista Almăjana.
L‑am citit cu acea brâncuşiană „bucurie curată”! Fără
exagerare, vă pot spune, cu sinceritatea care mă defineşte,
că este o revistă profundă, care ar putea avea ca «motto»
aforismul:
„Minuni face iubirea, ce ne‑o trimite Domnul”!
Am să recenzez această revistă, în emisiunea «Matinal de
week‑end», într‑o Duminică, pe programul 2, orele 7:30,
dimineaţa. Şi veţi simţi «în spatele tăcerii, lumina din
cuvinte»…
Pe lângă eseurile închinate Ţării Almăjului apare şi
un omagiu, sensibil, adus nemuritorului Eftimie Murgu.
Printre compoziţiile mele, concepute după perioadele
creatoare, postimpresioniste şi postexpresioniste, se află şi
cea neobizantină, care cuprinde numai muzică religioasă,
concepută pe melodii, născute din fuziunea, ideală, dintre
monodia din Elada şi cea din Palestina Psalmilor. Am
compus, în acest climat spiritual, arhaizant, opusurile:
Simfonia a 3‑a – Bizantina – prima şi ultima simfonie din
România, închinată Sărbătorilor Sfinte ale Crăciunului,
apoi, cantata de Paşti, In memoriam Mariana Dumitrescu,
– poetă dispărută prematur, fosta soţie a compozitorului Ion
Dumitrescu şi inspiratoare a fostului meu profesor, Mihai
Jora – şi, în sfârşit, o altă cantată de Paşti, intitulată Epitaf
Eftimie Murgu. Aceasta din urmă conţine un „Praeludium”
– o passacaglie (temă cu variaţiuni polifonice), un imn
bizantin, plin de tristeţe, ce se cântă în Vinerea Mare,
un interludium evocator, al doilea imn bizantin, plin
de luminozitate, care vesteşte Învierea Mântuitorului,
continuat cu un „Postludium”, de o seninătate angelică. El
s‑a interpretat, admirabil, la Filarmonica „George Enescu”
din Bucureşti, la cea din Timişoara şi la Orchestra simfonică
Radio, în toate reliefându‑se – cred eu… – o grandoare
austeră şi hieratică, pe care am generat‑o ca un pios omagiu
– singurul, până acum, în istoria lumii Euterpei, pe fond
sufletesc românesc, – accentuez: ca un pios omagiu adus
legendarului fiu al Banatului meu drag. Spre bucuria
mea, înregistrarea radiofonică s‑a prezentat la diferite
radiodifuziuni din Europa.
Revenind la revista trimisă de dumneavoastră,
mult stimate domnule Iosif Băcilă, pot sublinia faptul,
în virtutea căruia ea mi‑a umplut inima, cu acea mult
râvnită limpiditate, ca şi prezentarea, în Spania, a operei
mele, Mariana Pineda, în cadrul „Anului Federico Garcia
Lorca”, la Londra, a suitei mele, Codex Caioni, ce are
la bază theme transilvane, din secolul al 17‑lea, culese

şi orânduite de neorenascentistul Ion Căianu şi a piesei
mele, Imn bizantin de Crăciun, tălmăcit de Corul de Copii
al Societăţii Române de Radiodifuziune, în multe centre
culturale din vestul bătrânului nostru continent. Fără
exagerare, pot afirma că revista ce mi‑aţi dăruit‑o, dintr‑o
inimă pură, ca şi ninsorile dintr‑un decembrie solemn,
mi‑a conturat acea eufonie a liniştii şi a concordiei, ca şi
concertele amintite mai sus.
În revistă, pe lângă multe scrieri, emoţionante,
se află şi eseul Nichita Stănescu sau poezia poeziei, de
profesorul universitar doctor Iulian Negrilă, din Arad. Din
lumea livezilor de apoi, fostul meu prieten, appollinicul
Nichita, ne‑ar binecuvânta. Mai evidenţiez eseul La
sărbătoarea unui poet – Gheorghe Azap… – a cărui operă
am recenzat‑o cu decenii în urmă, în emisiunile mele de
radio. Eseul dumneavoastră, pe care l‑am aprofundat,
domnule Iosif Băcilă, este emoţionant şi reţin fragmentul:
„Odată cu apariţia versurilor lui Gheorghe Azap,
luna iulie nu mai este doar luna lui Cuptor şi a drumeţiilor
spre munte sau spre mare, ci şi luna Poeziei. A iubirii
de poezie şi a unui Poet. Aşadar, din Almăjul bucurat de
miracole, îi trimit – cu sentimentul solidarităţii literare
– sincerul salut confratern (Multă sănătate şi La mulţi ani!
Peană cu ambiţ întru împlinirea rosturilor scriitoriceşti
şi încântarea cititorilor!!) unui om şi unui artist care ştie
că în fiecare operă de valoare, în fiecare poem, se află
şi o respiraţie divină. Ca în creaţiile lirice nepereche ale
Poetului din Ticvanii Caraşului.”
În acelaşi context pun într‑un con de lumină
torenţială şi alte opusuri.
Mă bucur că din S.U.A. ne fericeşte, cu un
comentariu profund, prof. Alexandru Nemoianu, cu titlul
În afara gloriei, câteva gânduri, din care reţin finalul:
«Ion Marin Almăjan mai reuşeşte încă multe lucruri
şi pe câteva îndrăznesc să le amintesc.
El arată cum un ţinut, Ţara Almăjului, devine
în amintirea şi trăirea afectivă a celui plecat, un tărâm
atârnând între lumea văzută şi nevăzută. Ion Marin Almăjan
reconstituie nu numai viaţa Imperiului şi a Ţărilor Române,
ci şi viaţa locuitorilor Ţării Almăjului, în intimitatea lor
zguduitoare emoţional. Dar, mai mult decât orice, într‑o
vreme în care a susţine acest lucru este considerat de
nătângi o „crimă”, Ion Marin Almăjan arată că nu este
nici un motiv să te ruşinezi să fii român. Nici unul!
Acest mesaj al scrierilor lui Ion Marin Almăjan
cred că este cea mai de seamă contribuţie a Banatului în
crâncena vreme ce ne este dat să o trăim. A confruntării
dintre „globalism” şi Neamuri.»
Dacă mai adaug şi numărul mare de poeme, create
de dotaţi tineri poeţi, pot spune că revista a devenit o „suită
de arbori, care cântă, născând mii de viori”…
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Regret că nu am analizat, mai amănunţit, această
revistă, care de fapt poate fi socotită o «carte patriotică a
Banatului meu Montan», demnă de o sinceră preţuire.
Omagiu celor ce scriu la revista Almăjana…
Voi, dragi scriitori, la revista Almăjana,
Într‑o eră, în care „economicul” striveşte „spiritul”,
Aţi înţeles că, în România,
„Sub ceruri e Voroneţul, în inimi, Dumnezeu”…
Voi, „oameni între oameni”,
Sunteţi conştienţi că…
„Eminescu este numele cu care
Se iscăleşte România,
Într‑o limbă pe
Înţelesul tuturor”…
O…, scriitori din Banatul meu milenar,
Operele voastre ar putea avea ca «motto»
Sublimul aforism al lui Nathan Hale:
– „Regret doar că am numai o viaţă,
Pe care să o pierd pentru ţara mea…”

Prof. univ. dr. DORU POPOVICI
– muzicolog, compozitor şi scriitor –

de Neamul Românesc prin stingerea din viaţă a lui Artur
Silvestri, rolul şi rostul frumoasei din poveste, Almăjana,
sunt mai de seamă ca oricând.
Îmi închipui cât de greu vă este tipărirea ei. Dar să
ştiţi că această jertfă înseamnă VIAŢĂ pentru cultura şi
Neamul Românesc. Mereu rog pe bunul Dumnezeu să vă
ţină în putere şi în voia de a duce mai departe ceea ce cu
atâta eroism faceţi.
Faptul că aţi pomenit şi de mine păcătosul, în
paginile revistei, reprezintă o bucurie fără egal, specială.
Ştiu bine că nu merit laudele aduse, aş minţi să spun că nu
m‑au bucurat peste măsură, dar ştiu că nu le merit. În acele
cuvinte văd însă dragostea de ŢARA ALMĂJULUI şi de
oamenii ei.
Cu mare părere de rău am aflat de necazurile ce le
aveţi (…) Dumneavoastră. Dumnezeu să vă întărească să
treceţi cu bine prin aceste mari greutăţi financiare, fizice şi
morale…
În „attachement” am pus un scurt cuvânt de închinare
la aniversarea lui Eftimie Murgu şi la aniversarea de zece
ani a „frumoasei din poveste”.
Cu toată dragostea vă îmbrăţişez pe Dumneavoastră
şi tot Almăjul.
ALEXANDRU NEMOIANU
„Vatra Românească” – SUA

Stimate Domnule Profesor Iosif Băcilă,
Am primit cu bucurie cele două Almăjene care
dovedesc marea contribuţie a şcolii în ridicarea spiritului
românesc. Daţi‑mi voie să vă felicit personal, ca şi pe toţi
colaboratorii revistei, profesori şi elevi cărora le urez mari
împliniri.
Vă mulţumesc pentru cele două însemnări de condei
regăsite în contextele celor două exemplare primite.
Dorindu‑vă mult succes pe toate planurile
activităţilor Dvs. şi fiind sigur de izbânzile viitoare atât
profesorale cât şi literare, închei cu un gând bun pentru
întreaga grupare sufletească a şcolii, dascăli şi elevi,
rugându‑vă să iertaţi întârzierea răspunsului meu, fiind în
vacanţă prelungită în România.
Vă urez mulţi ani fericiţi şi un Crăciun cu multe
daruri sufleteşti!
Al Dumneavoastră,
Baruţu T. Arghezi
Lausanne, 16 Decembrie 2004
20 ianuarie 2009
Dragă Domnule Profesor şi Iubite Prieten,
Cu emoţie şi recunoştinţă am primit doririle
Dumneavoastră de bine la Crăciun şi Anul Nou şi numerele
superbe din Almăjana.
În momentul de faţă, după enorma pierdere suferită

IMPORTANT
Prin bunăvoinţa Asociaţiei Române pentru
Patrimoniu care, „în semn de recunoştinţă obştească
şi continuă aducere-aminte” a acordat revistei noastre
DIPLOMA DE MERIT (martie 2005 – preşed.: prof.
univ. dr. ARTUR SILVESTRI), pagini ale ALMĂJANEI
pot fi accesate pe INTERNET la adresa www.almajana.
wordpress.com sau pe site-ul ARP, punctul 2, Publicaţii
în ediţie on-line în parteneriat cu redacţii din ţară şi
străinătate.
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80 DE ANI DE LA RIDICAREA MONUMENTULUI LUI
EFTIMIE MURGU LA BOZOVICI
EFTIMIE MURGU
(schiţă de portret)

Continuăm prezentarea de portrete ale înaintaşilor
almăjeni, luptători pentru limbă şi neam, începută în
numerele anterioare ale revistei Almăjana, cu gândul că
vom răspunde chemării părintelui Coriolan Iosif Buracu
din anii 1930: „Să reamintim copiilor şi nepoţilor noştri
războaiele şi luptele în care au sângerat strămoşii, moşii şi
părinţii lor, în dorinţa ca şi ei să calce pe aceleaşi urme de
vitejie, păstrând neştirbită mândria şi virtuţile ostăşeşti, ori
de câte ori vor cere împrejurările pentru apărarea integrităţii
Ţării şi neamului nostru”.
Despre dascălul, filozoful şi revoluţionarul Eftimie
Murgu s‑a scris mult de către pasionaţi istorici şi valoroşi
scriitori, fie‑mi şi mie permis să prezint, din aceste lucrări,
câteva idei şi acţiuni ale celui care a fost simbolul unităţii
Revoluţiei de la 1848 şi al luptei pentru independenţa
bisericii româneşti de sub ierarhia sârbească, cu speranţa
că strădania nu va fi zadarnică, încadrându‑se în îndemnul
lui Samuil Micu „urât iaşte românului să nu ştie începutul
său, să nu ştie neamul său, pre mai marii săi şi istoria
neamului său”.
Între localităţile almăjene de graniţă durate cu
veacuri în urmă de populaţia românească autohtonă se
numără şi Rudăria, comună
aşezată la rădăcina sălbaticelor
chei, care îi poartă numele. Aici
a văzut lumina zilei înflăcăratul
revoluţionar paşoptist EFTIMIE
MURGU,
neostenit
pentru
dezrobirea socială şi naţională
a poporului român. De aici, din
Rudăria, astăzi Eftimie Murgu,
s‑a ridicat acela, care prin faptele
sale pilduitoare, prin lupte şi jertfa
sa, şi‑a „încrustat adânc numele
pe răbojul istoriei noastre”.
Eftimie Murgu s‑a născut
la 28 decembrie 1805. După cum
reiese din actul de naştere păstrat
în copie, la acea dată: „s‑a botezat
şi s‑a uns cu sfântul mir pruncul
Eftimie”, fiul lui Simu şi Cumbria
Murgu din Rudăria. Tatăl era
militar în regimentul român de
graniţă din Caransebeş, iar mama,
cu numele de fată Pungilă, era
originară din Bănia, o comună

învecinată. Se căsătoresc în ianuarie 1805 şi vor avea 5
copii: Eftimie (1805‑1870), Versavia (1808‑1887), Nicolae
(1812‑1848), Ilie (1815‑1847) şi Călina (1808‑1810).
Deşi se născuse într‑o familie în care cariera ostăşească se
moştenea din tată în fiu, Eftimie Murgu nu se simţea atras
de aceasta.
A stat puţin la vatra satului, dar a rămas pentru
totdeauna rudărean. Satul natal l‑a marcat întreaga viaţă,
fiind urmărit în permanenţă de dorul de Rudăria. Eftimie
Murgu îşi amintea cu drag de plimbările în jurul satului
natal, unde petrecuse multe zile odinioară când fugea de
acasă pentru a asculta şoaptele pădurii de pe coastele din
apropiere, în arşiţa sfârşitului de vară, deasupra cărora se
arcuia cerul albastru şi peste care soarele alerga laolaltă cu
vântul. Atunci asculta şi suşotitul izvorului de la „Ciucior”
de unde bea apă pentru a se răcori după zburdălniciile de
peste zi.
Studiile le începe în comuna natală, Rudăria, la
şcoala naţională, apoi la Caransebeş, la şcoala trivială.
Aici a învăţat limba germană, dovedindu‑se un excelent
cunoscător al acesteia. În anul 1826 studiază filozofia
în oraşul Seghedin. De aici, trece la Universitatea din
Pesta, absolvind în anul 1827, cu
rezultate excepţionale, Facultatea
de Filozofie. Murgu se înscrie apoi
la Facultatea de Drept din acelaşi
oraş. În anul 1834 obţine titlul de
doctor în drept al Universităţii
din Pesta. Pe lângă limba română
vorbea fluent latina, maghiara,
germana, greaca şi slavona.
În această perioadă în
capitala Ungariei se afirmă
un puternic curent naţional
românesc susţinut de corifeii
Şcolii Ardelene, ale căror opere,
apărând teza originii romane
a poporului român, au răscolit
profund intelectualitatea din
oraşul Pesta. Eftimie Murgu le‑a
studiat lucrările fără să obosească,
descoperind în ele exemple demne
de urmat, devenind un aprig
continuator al luptelor naţionale.
E. Murgu urmăreşte cu
interes disputa dintre Damaschin
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Bojincă, prietenul său, şi Sava Tököly, un sârb maghiarizat
care neagă originea romană a românilor, răspunzându‑i în
1830 printr‑o lucrare bine documentată, publicată în limba
germană, Combaterea dizertaţiei – (Wiederlegung). Pe un
ton ironic, Murgu spulbera pe rând argumentele şubrede
ale cârtitorului. Apărând originea latină a limbii românilor,
continuitatea şi unitatea poporului român, Eftimie Murgu
apăra, de fapt, dreptul la viaţă al acestui popor.
La activitatea cărturărească a lui Murgu se
adaugă faptul că a fost unul din deschizătorii de drum ai
învăţământului filozofic în limba română.
În perioada 1834‑1836 este profesor de filozofie la
Academia Mihăileană din Iaşi, fiind unul din întemeietorii
învăţământului filozofic românesc. Prin cursurile sale
pretinde învăţăceilor „înţelegere bărbătească şi judecată
pătrunzătoare”. Lecţiile lui Murgu erau vii, stimulând
libertatea de gândire a tinerilor şi în cursul cărora profesorul
filozof vorbea despre „anumite lucruri” care nu erau pe plac
boierimii şi domnitorului Mihail Sturdza. Atitudinea sa
intransigentă l‑a obligat să plece din Iaşi, deşi i se fãcuseră
oferte de mărire a salariului.
În anul 1837 este profesor la Colegiul Sfântu Sava
din Bucureşti. În anul 1840 este implicat în mişcarea
revoluţionară din Ţara Românească alături de alţi tineri
revoluţionari şi care era calificată de autorităţi un „complot
criminal” îndreptat împotriva ţării. Este expulzat. Vine
la Caransebeş unde este arestat, şi apoi întemniţat la
Lugoj. După eliberare, septembrie 1841, se stabileşte la
Lugoj, continuându‑şi activitatea printre meseriaşii şi
intelectualitatea Banatului, susţinându‑le revendicările
lor fireşti şi organizându‑i în vederea viitoarelor acţiuni
revoluţionare.
Reîntors în Banat începe lupta cu autorităţile
imperiale, urmărind să elibereze „naţionalitatea românilor
care constituie partea cea mai numeroasă a locuitorilor din
acest ţinut şi de‑a întemeia un stat
românesc”. În anii 1844‑1845,
Murgu a apărat cauza ţărănimii
exploatate. El a luptat, totodată,
pentru înlăturarea stăpânirii
străine şi închegarea unui stat
unitar românesc. Este arestat şi
condamnat pentru a doua oară cu
vina de „răsculare a poporului”,
„ruperea Banatului de patria
maghiară” şi „unirea lui cu
Ardealul, Moldova şi Valahia”.
Înflăcăratul
apărător
al românilor bănăţeni a stat la
închisoare până în aprilie 1848,
când a fost eliberat de studenţii
români. Deci, Revoluţia de la
1848 îl eliberează la 9 aprilie,
ceea ce a produs un mare
entuziasm în întreg oraşul. „Caii
de la căruţă se desprinseseră
şi tinerii unguri, români, cu un
mare triumf, cum la un bărbat

aşa strălucit se cuvine, îl traseră până la casa cetăţii pre
piaţa cea mai frumoasă”.
Până la 31 mai 1848 este reţinut de Ministerul de
Interne la Budapesta pentru a nu participa la adunările de
la Blaj şi Lugoj. Abia la 8 iunie 1848, după multe insistenţe
la autorităţile maghiare, soseşte la Lugoj. I se face o
primire triumfală cu muzică şi torţe. Nici împăratul nu s‑a
bucurat de o asemenea onoare – spune un contemporan.
Prin manifestul „Fraţilor români bănăţeni” chema pe toţi
patrioţii de a participa la Adunarea de la 15/27 iunie. La
27 iunie se ţine a doua Adunare la Lugoj cu peste zece mii
de oameni. Murgu este ales mare căpitan al Banatului, iar
fratele său, Nicolae Murgu, vicecăpitan al gardei române.
Revoluţionarii unguri nu sunt de acord cu propunerile
adunării. Kossuth răspunde: „românii să nu ceară căpitani
separat şi gărzi, aceasta înseamnă că este deja un voievod,
care ulterior s‑ar putea ridica împotriva ungurilor”. Murgu
desfăşoară o activitate intensă pentru alianţa forţelor
revoluţionare şi strângerea legăturilor cu revoluţionarii
din Ţara Românească şi Moldova. Preconizând înfiinţarea
unei armate populare române, Murgu promite ajutoare
militare atât revoluţionarilor din Ţara Românească, cât şi
celor din Moldova, în eventualitatea că trupele străine vor
interveni. Alături de Bălcescu, Murgu încearcă o mediere
între Avram Iancu şi revoluţionarii maghiari. Însă, Banatul
este ocupat de trupele habsburgice în august 1849. În urma
unui denunţ este arestat la Lugoj, judecat şi condamnat la
moarte prin spânzurătoare. I se comută pedeapsa la 4 ani
închisoare pe care îi va executa în întregime. Este eliberat
la 24 octombrie 1853.
Eftimie Murgu a fost un revoluţionar consecvent
şi un vizionar politic, el vedea mai departe, dincolo de
orizontul contemporanilor. Prin activitatea didactică, cât
şi cea politică, Eftimie Murgu a avut un rol hotărâtor în
formarea conştiinţei revoluţionare şi naţionale în rândul
tineretului român din Principate. În
concepţia sa revoluţionară, Eftimie
Murgu era adept înflăcărat al ideii
de republică, un neobosit luptător
pentru desfiinţarea relaţiilor feudale,
cât şi pentru unitate naţională.
În toată activitatea sa, Eftimie
Murgu a fost un mare adversar al
absolutismului habsburgic, lucru
dovedit în 1849 în Dieta de la
Debreţin unde votează detronarea
habsburgilor, fapt care va constitui
unul din principalele acte de acuzare
în urma cărora va fi condamnat la
moarte. Era un adversar declarat
al oligarhiei Bisericii Ortodoxe
Sârbeşti, condusă de Iosif Raiacic,
dispută ce avea ca temei obţinerea
dreptului ca Biserica Ortodoxă
din Banat şi Transilvania să‑şi
desfăşoare activitatea în limba
maternă.
El a căutat un mod nou de a
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umple realitatea searbădă şi fără bucurii cu visuri şi idealuri
măreţe, de a înlocui lenea din gândire şi lipsa de acţiune
prin avântul omului înspre fapte mari, înspre libertate.
Discursul său înflăcărat a străbătut ca o scânteie electrică
sufletele tinerilor români atât la cursurile şcolilor pe unde a
umblat, cât şi în cadrul adunărilor de la Lugoj.
A dus, în mijlocul ţăranilor bănăţeni, cuvântul
nădejdii şi al deşteptării, vădind alese calităţi de om cu
minte pătrunzătoare, cu sufletul îndrăzneţ şi cu dragoste de
neam.
Eftimie Murgu purta într‑însul o scânteie divină.
Modest şi senin, a fost toată viaţa o fire serioasă şi gânditoare.
N‑a respectat decât adevărul, frumosul şi omenia şi le‑a dat
o expresie convingătoare în opera sa, care a fost o carieră
de fapte. Toate acestea i‑au umplut viaţa, care în cele din
urmă s‑a confundat cu opera sa practică şi teoretică.
S‑a risipit pentru români, cu idei noi, însă memoria
populară, la nivel naţional uneori, nu 1‑a recunoscut.
Pentru rudărenii săi dragi a rămas o legendă vie, un
model de viaţă, muncă şi creaţie. Ca semn al recunoaşterii şi
preţuirii, ei au schimbat numele satului Rudăria în „Eftimie
Murgu”. Şi azi circulă o legendă ce susţine că în Munţii
Almăjului există un fag pe care sunt încrustate numele
lui Eftimie Murgu şi al lui Nicolae Bălcescu – la 1848.
Poate să fie istorie, poate să fie legendă, dar ea dovedeşte şi
respectul pentru înaintaşi al localnicilor.
După înfrângerea Revoluţiei, marele revoluţionar
este atras de ţinuturile care i‑au dat viaţă, frumoasa Ţară a
Almăjului, însoţind pe episcopul Popasu în vizită canonică
la Bozovici, în anul 1865. Era înconjurat de generalii
almăjeni – Traian Doda şi Aron Bihoiu de la Bănia. „Dar
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mai întâi era el, Murgul, umilitul şi întemniţatul, glorificatul
şi huiduitul, care venise de la Budapesta să întâmpine
pe adversarul de la 1848”. Aceste vizite erau adevărate
sărbători pentru localnici şi afirmări ale unităţii românilor.
Din belşugul neistovit al geniului său a luat naştere
ultima lucrare scrisă în anul 1865 şi intitulată Despre
memorandumul Congresului Sîrbesc. Cu toate piedicile ce
i s‑au ridicat în cale, Murgu şi ideile sale au ieşit biruitori,
cum li se întâmplă întotdeauna acelora care sunt puternici şi
care slujesc un ideal, împlinit prin câştigarea independenţei
Bisericii Ortodoxe Româneşti, în 1865.
Bolnav şi însingurat, moare, la 12 mai 1870,1a
Budapesta.
„Pe Avram Iancu – afirma pe bună dreptate istoricul
I. D. Suciu, l‑a distrus împăratul cu minciuna, pe Murgu,
cu închisorile”.
În anul 1932, prin grija senatorului Coriolan Buracu,
un continuator ardent al ideilor lui Murgu, sunt aduse
osemintele lui Eftimie Murgu de la Budapesta la Lugoj
şi înmormântat cu mare fast, în prezenţa unui numeros
public.
PAVEL PANDURU
Surse
I. Popa, V. Zaberca, Eftimie Murgu, Muzeul de Istorie al
Judeţului Caraş‑Severin, Reşiţa, 1976.
Eftimie Murgu, Curs de filosofie, Editura Facla, Timişoara,
1986.
I. D. Suciu, Revoluţia de la 1848‑1849 în Banat, Editura
Academiei, Bucureşti, 1968.

FILE DIN ISTORIA PRESEI ROMÂNEŞTI –
CURIERUL BANATULUI
SAU MIRACOLE DIN VALEA MIRACOLELOR
Curierul Banatului – Revistă culturală, socială
şi economică, director I. Conciatu. Număr comemorativ,
Anul V / nr. 1, Bozovici, 28 aprilie 1929 –
După întregirea României Mari, în Banat se
organizează remarcabile activităţi cultural‑artistice în
prelungirea aspiraţiilor de unire şi unitate românească. La
Bozovici (Valea Almăjului), fiinţează Reuniunea culturală
„Traian Doda”, cuprinzând în rândurile ei tineri studioşi,
intelectuali şi universitari almăjeni. În acţiunile ce le
întreprind, elogiază trecutul neamului românesc, valorile
locului, folclorul autohton, oamenii de seamă.
Printre gesturile de preţuire şi omagiere aduse
iluştrilor bărbaţi originari din Almăj, membrii Reuniunii,
întruniţi la 25 februarie 1928, hotărăsc să ridice, la Bozovici,
un monument dedicat memoriei marelui revoluţionar şi

cărturar european: Eftimie Murgu. Se alcătuiesc liste de
subscriere, comitetul de iniţiativă, ideea este susţinută
nu numai de localnici, dar şi de intelectualii bănăţeni ai
vremii (Vasile Goldiş, Ion Cucu Bănăţeanu, Ion Vidu, P.
Nemoianu ş. a.).
În ciuda unor greutăţi, bustul lui Eftimie Murgu,
excelent lucrat în bronz după schiţele renumitului sculptor
Oscar Han, a fost dezvelit, în ziua de 28 aprilie 1929, în
Parcul Central din „Metropola” Almăjului. Într‑o exultare
de neegalat, corurile din Anina, Dalboşeţ, Oraviţa,
Mercina, Grădinari, Iablaniţa, Prilipeţ şi Bozovici, reunite
sub bagheta bravului dirijor şi compozitor, Ion Vidu, au
făcut să răsune – peste zări, cât şi în inimile celor adunaţi în
faţa Palatului Cultural – Imnul lui Eftimie Murgu.
La festivităţi au participat Vasile Goldiş (preşedintele
Astrei), prof. G. Bogdan‑Duică (autorul lucrării de mare
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rigoare ştiinţifică Viaţa şi opera filozofică a lui Eftimie
Murgu), compozitorul Ion Vidu, avocatul Iancu Conciatu
(preşedintele Comitetului pentru ridicarea monumentului).
Poetul Octavian Goga a trimis o scrisoare care a fost
publicată în Curierul Banatului, Număr festiv, localizat şi
datat Bozovici, 28 aprilie 1929/nr. 1, Anul V, Director I.
Conciatu. Notá mesianicul poet: „Nu ştiu dacă voi putea fi
de faţă la desvelirea monumentului lui E. Murgu, ştiu însă
că în acea zi de primăvară sufletul românesc integral va face
un popas acolo la Bozovici, unde se înlătură vălul uitării
de pe fruntea unui mare precursor. Prin toată frământarea
lui ne‑a vorbit nu numai conştiinţa unui paznic de poartă
al românismului, ci glasul de apostol care despica negura
vremii crezând în zorii biruinţii.
După monumentul lui Eminescu, (ridicat) la
Sân‑Nicolau, la Bozovici se înalţă o nouă recunoştinţă
turnată în bronz. Acest fapt spune tuturor care pot să
înţeleagă nu numai adevărul că Banatul ştie să(‑şi)
cinstească eroii, dar şi că Banatul rănit în inima lui cere
ajutorul morţilor mari ai neamului ca, redeşteptând pe cei
vii, să ţie pururea trează dogma tămăduirii”. (p. 7)
Curierul lansează şi un apel pentru participarea
la „Desvelirea Monumentului EFTIMIE MURGU sub
Patronajul Înalt Prea Sfinţitului Patriarh şi Regent MIRON
şi pentru Aniversarea Unirei Banatului 1919‑1929”, invitaţi
fiind „toţi almăjenii, toţi bănăţenii, toţi românii”.
Semnează, apoi, materialele de ţinută în această
revistă românească, cu îndelungă apariţie în Banatul de
odinioară: I. Conciatu (Monument lui Eftimie Murgu),
Aron Cotruş (Lui Eftimie Murgu), G. Bogdan‑Duică (Bietul
Murgu), Vasile Goldiş (În Banat), I. U. Soricu (Banatul),
O. Goga (Pentru E. Murgu), Caius Brediceanu (Amintiri de
la Conferinţa de Pace din Paris), Ioan L. Boroş (Deţinerea
a doua a lui Eftimie Murgu), Mihail Gaşpar (Aniversare.

Câmpia Libertăţii de la Lugoj – 15 iunie 1848), Lucian
Costin (Lui Eftimie Murgu – Apoteoză), P. Nemoianu
(Eftimie Murgu – Note Biografice), I. Rusmir (Bogăţiile
Almăjului), I. Cucu Bănăţeanu (Un monument lui Eftimie
Murgu), Cpt. D. Menciu (Valea Almăjului – Aşezare
geografică. Bogăţiile naturale), I. Ştefan (Dascălul Eftimie
Murgu) etc.
Spicuim câteva fragmente din paginile publicaţiei
dedicate ilustrului înaintaş: „Noi vedem în Murgu pe
eruditul profesor, care întemeia Catedra de filosofie şi
ştiinţe naturale la Academia Mihăileană din Iaşi, la 1843.
În Murgu, care a fost profesorul lui Nicolae Bălcescu,
vedem pe apostolul bănăţean, care a ajutat la îndrumarea
unei întregi generaţii înainte de 1848 spre ideea naţională
atât în Banat, ca şi în Moldova şi Muntenia deopotrivă”. (I.
Conciatu, p. 2‑3)
„Se va desvăli la Bozovici Monumentul lui
Eftimie Murgu. Banatul va primi astfel cea dintâi statuie
românească.
E timpul suprem. Şi va trebui să urmeze seria
busturilor, a plăcilor comemorative pe casele celor iubiţi şi
adormiţi în Domnul. Sunt mulţi în Banat. Fiindcă Banatul
e cuibul cald al geniului românesc. E suflet mult acolo, ca
nicăieri în ţara noastră întregită”. (V. Goldiş, p. 4)
„Ceva i‑am rămas datori: Să stoarcem din viaţa şi
din vorbele lui, tot ce mai poate fi de folos naţiunei, pe care
a iubit‑o, căreia i‑ar fi dat tot sufletul dacă întâmplarea nu
l‑ar fi aşezat printre puţinii care veniseră prea devreme pe
arena bătăliilor pentru libertate”. (G. Bogdan‑Duică, p. 4)
„La o distanţă de şaptezeci de ani, ochii tuturor au
început să vadă clar şi, la monumentul lui Eftimie Murgu,
ridicat de curând în Bozoviciul Almăjului, se vor întâlni,
cu admiraţie şi profundă căinţă, toţi bunii români, vărsând
o lacrimă în amintirea unui mare nedreptăţit şi, reflectând,
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poate, asupra unui vechi program politic, care nici în zilele
noastre nu este tocmai lipsit de actualitate”. (P. Nemoianu,
p. 21)
Pentru acurateţea şi actualitatea textelor, pentru
sensibilitatea lor, editorialul lui I. Conciatu, poezia lui A.
Cotruş şi scrisoarea trimisă de O. Goga le‑am reprodus, în
timp, în întregime, în Almăjana, publicaţie culturală editată
de Cercul literar‑artistic al Liceului Teoretic „Eftimie
Murgu” şi Centrul Zonal de Învăţământ Bozovici. De altfel,
întâmpinând dezbaterile şi manifestările ce s‑au organizat
în 2005, am iniţiat rubrica „Bicentenarul Eftimie Murgu”,
publicând eseuri, articole, poezii, dedicate cărturarului şi
filozofului almăjan.

15

Demersul nostru a fost „îmbrăţişat” şi susţinut de
elevi, studenţi, profesori universitari, cercetători, istorici,
scriitori.
Astăzi, trăim bucuria de a afirma că Almăjana este
revista Banatului de Sud care continuă cu fală o tradiţie
jurnalistică începută de avocatul bozovicean Iancu
Conciatu, cel care a condus peste două decenii Curierul
Banatului, precum şi Almanahul Almăjului, tipărit şi
distribuit altădată de preotul şi istoricul Coriolan Buracu…
Osârdii, strădanii, sărbători… Glasul Almăjului răzbate şi
se aude în Univers!
IOSIF BĂCILĂ

MONUMENT LUI EFTIMIE MURGU
Reproducem din publicaţia Curierul Banatului
– Revistă culturală, socială şi economică, Director: I.
Conciatu, articolul privind inaugurarea monumentului lui
Eftimie Murgu, la Bozovici. Numărul festiv al revistei este
localizat şi datat Bozovici, 28 aprilie 1929. Este o pagină
de istorie şi de istoria presei almăjene.
Se’mplinesc zece ani, de când o parte a Banatului se
lipi cu ardoare la sânul Patriei Mame.
Se’mplinesc tot atâţia ani, de când trup din trupul
aceleiaşi provincii fu zmuls şi trecut sub stăpânirea altui
neam.
Aniversăm astăzi zece ani de bucurie, zece ani de
întristare (n.n.: 1929).
Nu trebuie să uităm că, în vreme ce alte neamuri
slăvesc biruinţa fiinţei şi voinţei lor, aici în Banat, unde a
fost odinioară cuibul românismului, fraţi de ai noştri îşi urcă
încă cu crucea în spinare Golgota suferinţelor viitoare.
Fatalitatea
istorică,
care
mai bine de un secol apasă asupra
acestui colţ de ţară, e ajutată mult de
nepăsarea noastră care acoperă cu
vălul uitării tot mai mult trecutul unui
neam plin de vitejii. Şi nu trebuie să
uităm că acest proces de abandonare
a tradiţiei se petrece tocmai în acele
vremi şi locuri, când şi unde ar trebui
să ardă mai vie flacăra conştiinţei de
neam şi de ţară.
Eşit schingiuit după biruinţa
voinţei popoarelor, Banatul rănit,
dar nu învins, se târăşte spre cuibul
de obârşie pentru a‑şi reîmprospăta
puterile, pentru a‑şi oţeli sufletul.
Tradiţia ne cheamă!
Şi din negura vremurilor, nu
prea îndepărtate, în aceste zile de
bucurie şi restrişte, ne apare măiastră,

falnică şi vijelioasă, figura plină de îmbărbătare a celui mai
mare bănăţean: EFTIMIE MURGU.
Prevestitor şi înainte mergător în luptele noastre
de mai târziu pentru integritatea Banatului, figura lui se
eternizează astăzi în bronz, ca o mărturie vie a zbuciumului
înaintaşilor noştri bănăţeni pentru cauza naţională
integrală.
Aci, în Almăjul Banatului, în cuibul şoimilor,
cetatea munţilor, unde tradiţia românească s’a păstrat mai
curată şi nepângărită, unde s’a zămislit însuşi sufletul
eroului bănăţean, un mănunchi de bărbaţi, desemnaţi de
popor, ne‑am constituit într’un comitet pentru a ridica prin
danii publice monument lui Eftimie Murgu.
Un monument lui Murgu însemnează pentru noi
bănăţenii un altar, un izvor nesecat de îmbărbătare în
luptele de mâine, un început de cult pentru tradiţia noastră
bănăţeană,atât de sistematic mistificată şi abandonată.
Noi vedem în Murgu pe eruditul profesor, care
întemeia catedra de filosofie şi ştiinţe
naturale la Academia Mihăileană
din Iaşi la 1834. În Murgu, care a
fost profesorul lui Nicolae Bălcescu,
vedem noi pe apostolul bănăţean,
care a ajutat la îndrumarea unei
întregi generaţii înainte de 1848 spre
ideea naţională atât în Banat, ca şi în
Moldova şi Muntenia deopotrivă.
Aruncat în închisori, când
ungureşti, când ruseşti, când austriece,
acest mucenic al cauzei noastre
naţionale a înfruntat imperialismul
şi feudalismul deopotrivă şi ne‑a
condus străbunii în marea adunare de
pe Câmpia Libertăţii de la Lugoj la
1848.
Intrigile Vienei, care urmăreau
pururea sfâşierea popoarelor dominate
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cosmopolite, s’au izbit de acest bărbat politic ca de un
obstacol de neînvins şi biserica noastră a găsit în el pe cel
mai vajnic apărător al ei.
Pentru noi, care am cunoscut atâtea regimuri
proconsulare, evocarea memoriei lui Murgu însemnează
chemarea la viaţă a bănăţenilor, însemnează începutul
intrării provinciei noastre alături de celelalte surori ale
României Mari.
În numele comitetului, care şi‑a luat sarcina ridicării
monumentului, ţin să aduc mulţumirile cele mai sincere
tuturor acelora, care ne‑au înţeles şi înţelegându‑ne ne‑au
dat concursul lor fie moral, fie material.
Exprim, în acelaşi timp, toată recunoştinţa d‑lui
profesor O. Han, sculptor, care şi‑a pus tot talentul pentru
a ne da o operă desăvârşită în bustul lui Murgu.
Desigur, că eternizarea vieţii şi operei lui Murgu cade

în domeniul istoriografilor şi nu ne îndoim că se vor găsi
încă mijloace băneşti, prin care marea operă a distinsului
domn profesor Bogdan‑Duică despre Murgu – care se află
în manuscris – să vadă curând lumina tiparului.
Fie ca monumentul lui Eftimie Murgu, desvelit
la Bozovici, să fie un bun augur, piatra de temelie a
Pantheonului bănăţean, locul de închinăciune şi de pelerinaj
al bănăţenilor.
Noi nu ne‑am făcut decât datoria.
I. CONCIATU –
Preşedintele Comitetului pentru monumentul E. Murgu.
Curierul Banatului, Anul V, nr. 1, Bozovici,
28 aprilie 1929, p. 1‑2.

DESPRE EFTIMIE MURGU DE LA RUDĂRIA
S‑a scurs atâta vreme de când s‑au petrecut cele
ce le citim azi prin istorii despre Revoluţia de la 1848.
Românii treceau prin prima şi, probabil, singura lor
adevărată revoluţie. S‑au scris despre acele întâmplări
multe cărţi, destui istorici au răscolit arhivele şi multe fapte
uitate au fost scoase la lumină. Totuşi şi astăzi au rămas
atâtea penumbre, chipul Murgului pare întunecat. Între
cei de atunci a fost poate cel mai învăluit în mister. Aşa a
rămas până acum. Avea deja, în 1848, aura unui luptător
romantic. Lumea îl percepuse ca pe un mare învăţat, un
cărturar, dar nu unul care lâncezea prin biblioteci, ci unul
mereu în acţiune, radical. Prins în conjuraţii, patriot mereu
urmărit, arestat, hărţuit din toate părţile, veşnic călător
dintr‑o parte în alta a cuprinsului românesc, nu‑i de mirare
că a stârnit interesul şi chipul său a rămas efigie.
Puţine documente au străbătut până azi de la Eftimie
Murgu – nimic mai firesc
pentru un expert al acţiunilor
secrete – iar cele care au fost
găsite sunt redactate mai ales
de adversari, de inamici, de
neprieteni: procese‑verbale de
interogatoriu, cărţi şi articole
cu conţinut polemic, denunţuri.
Cele mai bogate depozite
trebuie căutate aşadar în arhive
poliţieneşti, în arhivele celor
ce reprimau. Cei care i‑au fost
adversari în viaţă i‑au rămas şi
după moarte. Penuria aceasta
documentară nu este, în mod
sigur, rezultatul unei întâmplări.
Urmele lui s‑au dorit a fi şterse,
dar, ca întotdeauna, o astfel de
întreprindere nu putea fi decât

iluzorie. Se poate distruge un om, biologia sa – şi Murgu
a fost într‑adevăr distrus cu închisorile – dar nu o imagine
purtată în suflete. Chipul său, urmele sale sunt peste tot
în Banat. Nu l‑a uitat nimeni.
S‑a născut la Rudăria, fiul lui Simu Murgu şi al
Cumbriei, fata lui Ion Pungilă din Bănia, naş i‑a fost la
botez, când s‑a uns cu sfântul mir, Mădru Şuta, rudărean şi
el ca şi popa Ion Popovici. A stat puţini ani în vatra satului,
dar a rămas pentru totdeauna rudărean, aşa cum rămân toţi
fiii unui sat. Rânduiala de la Rudăria a fost probabil singura
pe care a acceptat‑o toată viaţa şi pe care n‑a contestat‑o
vreodată. În puţinătatea documentelor de care am vorbit,
se păstrează dovezi că aşa au stat lucrurile.
Cu mulţi ani în urmă, am fost primit în casa
învăţătorului Vasile Popovici din Pătaş căruia îi port şi acum
o adâncă stimă. Băteam pe atunci drumurile Almăjului
căutând cărţi şi documente
vechi. Stăteam cu săptămânile
prin sate şi îmi făcusem mulţi
prieteni. N‑am să uit niciodată
pacea din casa părintelui
Bogoievici de la Bănia, casă
preoţească, aflată lângă biserică,
şi nici bunătatea profesorului
Vasile Nemiş din Rudăria. Din
om în om, am ajuns la Vasile
Popovici în fapt de seară. I‑am
spus fără ocolişuri ce caut şi el
mi‑a răspuns tot aşa. Avea cărţi
bătrâne. Au fost ale bunicului.
Le‑au salvat pe vremea când
erau destui gata să le ardă.
Pentru unele din ele, în vremea
aceea, puteai intra la puşcărie.
Totuşi le‑au păstrat. Le va
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da la muzeu, mi‑a spus, dar cu o condiţie – să rămână în
Caraş‑Severin. Aşa a şi făcut! Toată noaptea m‑am învârtit
în pat. Abia aşteptam să se lumineze de ziuă, să mă urc
în pod căci acolo erau. Într‑adevăr, stăteau teancuri, unele
peste altele, cărţi şi colecţii de ziare dinainte de primul
război mondial. Am tras la întâmplare una din „palii”, cum
s‑a nimerit. Era ultima carte a lui Eftimie Murgu: Uber Das
Serben‑Congress Memorandum, verfasst von Dr. Euthym
Murgu, Pest, 1865. Pe fila de titlu, în colţul din dreapta, sus,
cu cerneală violetă, o semnătură frumoasă a unui proprietar
de odinioară, Ilie Murgu din Rudăria. Cartea se află şi acum,
ca celelalte pe care Vasile Popovici le‑a donat, în colecţia
Muzeului Banatului Montan din Reşiţa. Atunci am auzit
prima oară de Ilie Murgu. Aveam să mai aud. Este sigur
că acest exemplar provenea chiar de la familia lui Eftimie
Murgu, era, cu siguranţă, unul pe care revoluţionarul l‑a
ţinut în mână de vreme ce fusese în biblioteca nepotului său,
căci nepot de văr primar i‑a fost Ilie Murgu, un exemplar cu
o semnificaţie specială deci. Din păcate nu ştim decât foarte
puţine lucruri despre el, Ilie Murgu. Preotul cărturar Iosif
Coriolan Buracu avusese de gând să‑i dedice un medalion
într‑un capitol – Biografia Almăjenilor de seamă – din
Monografia Almăjului. Nu ştim ce s‑a întâmplat cu acest
manuscris, nici măcar dacă a fost terminat. Nu este exclus
să apară cândva şi atunci vom beneficia de, fie şi o sumară,
biografie a lui Ilie Murgu (Fl. Buracu, Coriolan Buracu
– Date biografice. Date de sinteză, manuscris dactilo în
colecţia Mitropoliei Banatului din Timişoara, redactat în
perioada 1983‑1987, p. 156‑157). Cele două familii se
înrudiseră. Una din mătuşile lui Coriolan Iosif Buracu
(sora bunicului) se căsătorise cu un Ilie Murgu: „Teodosia,
căsătorită cu Ilie Murgu din Rudăria care a fost nepot de văr
primar cu marele luptător naţionalist dr. Eutimiu Murgu.
Ea a avut copii pe Ilie, fost funcţionar la Poşta Centrală
din Budapesta apoi secretar la gimnaziul din Bozovici
înfiinţat în 1924, precum şi pe brigadierul silvic Ion Murgu
care a avut doi fii: pe aviatorul locotenent Ioan Murgu
(prezentat tot de C. I. Buracu în Din trecutul Almăjului şi
al Rudăriei, Turnu‑Severin, 1932, p.
39‑42 – V.L.) care a căzut în războiul
din 1915 în Italia, pe Vizante, inginer
silvic la Orşova şi o fiică căsătorită
cu comerciantul Petru Bârsan din
Bozovici”.
(I.C.Buracu,
Familia
Buracu, nr. 87, Prigor, text reprodus
de Fl. Buracu, op. cit., p. 103‑107).
Despre Ilie Murgu a mai făcut
menţiune şi profesorul Vasile Nemiş
din Rudăria, excepţional monografist
al acestei localităţi. L‑a cunoscut
personal. Precizează că era alături de
Versavia Murgu, în casa din Buda a lui
Eftimie când acesta s‑a stins „sărac şi
nefericit”, la 12 mai 1870. De la el se
ştie, din nişte note pe care profesorul
Vasile Nemiş le‑a văzut, că „după
moartea lui Eftimie Murgu, preotul
ortodox român din Pesta a luat într‑o
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trăsură 3 saci cu cărţi, acte şi memorii pe care le scrisese şi
le‑a ascuns în turnul bisericii româneşti din oraş”. Existenţa
acestor saci cu documente îl fac, pe monografist, pe bună
dreptate, să spere că odată şi odată se vor afla: „Dacă se
vor găsi, ele vor putea aduce noi contribuţii la cunoaşterea
deplină a personalităţii acestui «talent extraordinar» pe
care 1‑a dat poporul nostru în secolul trecut” (V. Nemiş,
Despre satul lui Eftimie Murgu, Bucureşti, 1981, p. 45).
Am avut ocazia să văd şi eu un înscris făcut cu
aceeaşi cerneală violetă de mâna lui Ilie Murgu. Era o filă
de mărimea A3 împăturită în două (deci erau două file
A4, respectiv 4 pagini) şi cuprindea două părţi. Prima era
o biografie a lui Eftimie făcută, se preciza acolo, pentru
Enciclopedia germană Brockhaus, iar alta, un inventar cu
registre al documentelor care – iarăşi se preciza expres – se
păstrau la familie, după moartea revoluţionarului. N‑am
putut să copii acel document, dar 1‑am citit cu atenţie de
câteva ori. Avea importanţă pentru că aflăm aici cine a
redactat scurtul articol despre Eftimie Murgu dintr‑o celebră
enciclopedie. Imaginea – fie şi numai schiţată – cuprinsă
într‑o astfel de lucrare are o forţă extraordinară, este mai
importantă decât multe studii scrise pentru „interior”.
Documentele enumerate în manuscrisul lui Ilie Murgu sunt
cele publicate de George Bogdan‑Duică în cunoscuta sa
lucrare Eftimie Murgu, Bucureşti, 1937 şi se află acum la
Cluj la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”. Era
clar că ele provin de la Rudăria şi profesorul Vasile Nemiş
confirmă că a fost prezent la transferul lor: „Strănepotul
său, Ilie Murgu, când s‑a retras ca pensionar la Rudăria, în
anul 1915, a adus de la Budapesta toate diplomele originale
ale lui Eftimie Murgu şi le‑a predat, în prezenţa mea, lui G.
Bogdan‑Duică, atunci când acesta a venit la Rudăria pentru
documentare în vederea redactării monografiei Eftimie
Murgu, apărută postum în 1937” (V. Nemiş, op. cit., p. 36).
Totuşi există o diferenţă între cele două manuscrise pentru
că în cel văzut de mine acei saci cu documente nu au fost
luaţi şi duşi la parohia românească din capitala Ungariei,
ci la biserica Sant‑Andraş din preajma capitalei, adică la
sediul bisericii sârbe, iar ierarhia sârbă
era – cum se ştie – cel mai înverşunat
duşman al paşoptistului român. El,
Eftimie Murgu, a fost cel care a purtat
după moartea lui Petru Maior, alături de
prietenul său, gârleşteanul Damaschin
Bojincă, polemica cu această ierarhie.
Toate lucrările sale, inclusiv ultima,
menţionată mai sus, acest subiect îl
aveau: românii sunt latini, nu slavi,
românii au individualitate naţională,
separaţia de ierarhia sârbă trebuie
făcută neîntârziat, ea este chiar
principala ţintă a mişcării naţionale
române,
biserica
românească
trebuie să se instituţionalizeze, ea
este naţională şi naţionalizează la
rândul ei. Conduita sa la 1848 a fost
dictată de această poziţionare. Ceea
ce n‑a reuşit în timpul revoluţiei,

Almăjana

18

românimea din Banat se apropia de rezolvare în ultimii
ani ai lui Murgu. Apariţia lui Über das Serben‑Congress
Memorandum în 1865 îl arată încă o dată ca cel mai instruit
condei românesc în chestiunea separaţiei. De altfel, în anul
acela separaţia avea să se producă în fapt prin înfiinţarea
episcopiilor româneşti de Caransebeş şi Arad. Consecinţele
care au înverşunat ambele tabere aveau să dureze încă
multă vreme, iar procesul de partajare nu se terminase la
izbucnirea primului război mondial. Miza era deci uriaşă.
Dacă aceste documente au fost ridicate de sârbi, atunci s‑ar
putea explica penuria de informaţii referitoare la Eftimie
Murgu, ca şi faptul că ele par filtrate astfel, încât să‑1 pună
într‑o lumină defavorabilă, jurnale de închisoare de pildă
care, se ştie, sunt scrise sub stres etc. Este doar o ipoteză,
o întrebare menită să explice diferenţa dintre cele spuse de
Ilie Murgu în cele două manuscrise.
Cum am arătat, biografia lui Ilie Murgu însuşi
rămâne doar schiţată, cu multe răstimpuri neştiute. Vasile
Nemiş, într‑o notă din cartea sa (nota 3, p. 55) rezumă: „Ilie
Murgu (1864‑1946), strănepot al lui Eftimie Murgu, care a
fost luat de el la Budapesta împreună cu mama lui, Tudosia,
văduvă, în anul 1868. După ce face liceul şi funcţionează
ca funcţionar la Poşta centrală de acolo, revine la Rudăria
ca pensionar. De la el a rămas un manuscris de 6 file despre
Murgu, scris probabil pentru G. Bogdan‑Duică, aflat în
colecţia subsemnatului”.
Cu certitudine a fost singurul din familia lui Eftimie
Murgu care a trăit până la mijlocul veacului al XX‑lea şi l‑a
cunoscut direct, chiar dacă la o vârstă fragedă. Cele ştiute
despre Eftimie le aflase însă de la sora acestuia, Versavia,
care a trăit până la 1887, când el, Ilie, avea 23 de ani. Deşi
a trăit în preajma unei personalităţi uriaşe, făcea parte chiar
din familie, şi în cazul său, ca în al atâtor altor bănăţeni,
a fost nevoie de stimuli pentru a scrie şi puţinul care l‑a
scris. A fost nevoie de solicitarea celor de la Brockhaus,
a lui Bogdan‑Duică. Acum însă aflăm că, din fericire, a
mai fost cineva care l‑a determinat pe Ilie Murgu să scrie,
un domn Lăzărel de la Cartea Funduară din Caransebeş.
Acesta îi cere relaţii în 1943 şi le primeşte. Aflăm de aici
puţine lucruri, dar din cele care contribuie la imaginea
omului, a rudăreanului care a fost Eftimie Murgu, a celui
care odată plecat din sat i‑a purtat dorul şi nu l‑a uitat.
Este un document ce contribuie la fixarea unor repere
în vatra satului legate de Eftimie, aşa‑numite „locuri ale
memoriei”, un loc de casă, un izvor... O vom reproduce
întocmai convinşi că şi cel mai mic lucru legat de Eftimie
Murgu face parte din patrimoniul istoric al naţiunii:
Scrisoarea nepotului lui Eftimie Murgu adresată
d‑lui fost director de carte funduară în Caransebeş,
pasionat de trecutul Banatului
«Rudăria, la 16/IV, 1943
Mult stimate D‑le Lăzărel!
Mai nainte de toate vă rog a mă scuza pentru
neglijenţa mea, că v‑am lăsat aşa de multă vreme fără nici
un respuns la întrebările D‑voastră.

Dar să‑mi fie iertat întrucât pe vremea aceea eram
prin moartea soţiii mele atât de deprimat, că nici până
astăzi nu am aflat consolaţia sufletească.
Despre copilăria unchiului Eutimie Murgu a rămas
întră familie foarte puţine date. Ce le ştiu numai din vorbele
mătuşei Versavia (sora lui Eutim), le ştiu. Pentru că dânsul
o fost foarte puţină vreme în supravegherea părânţească
în cercul familiei. El mai mult s‑a crescut în străinătate
urmărind şcoala care pe atunci a lipsit total în ţinuturile
noastre.
După ce a terminat şcoala trivială (trivial Schule,
şcoala nemţească) a fost dus la Szegedin, în şcoala
secundară, terminând şcoala ca „eminent” a fost trimis la
Budapesta (Peşta – că pe atunci aceste două oraşe nu erau
împreunate). Acolo a ascultat la facultate „jurisprudenţa”.
El s‑a născut în Rudăria în casa veche a Murguleştilor,
nr. 191. Mama lor, Cumbria Pungilă, născută la Bănia,
căsătorită cu Simu Murgu încă când dânsul era în Bănia ca
Ortscomandant staţionat.
Din vorbele mătuşei Versavia reiasă că mama
Cumbria era o mamă severă care nu cruţa flenghelul de la a
ei 4 copii (Eutim, Versavia, Nicolae şi Ilia).
Tata lor, Simu, pe era napoleoniană era mai multă
vreme în „Ausmarsch” (cum să zicea pe atunci).
Eutim ajuns la Budapesta, la facultate a făcut
cunoştinţă cu fiul unui „magnat” unguresc şi anume Gróf
Eszterházy de Pápa (Comitat Veszprém) fu primit ca
„mentor” sau „corepetitor” la tinerul nobil cu care, după
terminarea studiilor universitare, a călătorit cu dânsul în
Germania şi Franţa pentru complectarea studiilor.
Acest obicei frumos prin care mulţi tineri cu
purtarea bună şi eminenţi, din clasa socială inferioară or
fost primiţi de familii nobile pentru ambiţionarea copiilor
lor, ca să le slujească ca exemplu şi care or fost ţinuţi ca
membri familiari. Aşa or ajuns mulţi bărbaţi talentaţi la
poziţii foarte înalte.
Din faptul acesta se vede ce purtare şi ce „caracter”
deosebit a avut dânsul; pentru că nu‑i de crezut că un ofiţer
grăniceresc subaltern ar fi avut oricare relaţii cu o familie de
magnat. Poziţia aceasta i se datoreşte numai lui personal.
Acest obicei trebuie să fie „reminiscenţa” din
evul mediu când la curtea nobililor se ţineau aşa‑zis –
„Prügelknabe” care or fost cu fiul nobililor egal educat şi
ţinut. Dar când nobilul tiner făcea un lucru necuviincios
– nu el – dar camaradul lui fu pedepsit, ca să vadă ce
pedeapsă ar fi meritat. Aceasta o fost „illo tempore” un
egoism şi slăbiciune părinţească.
Prin călătoria în Germania şi Franţa s‑a infiltrat
în sufletul lui ideia revoluţionară. Că pe atunci pornisă
mişcarea pentru „Volksaufkärung”, „Menschliche Rechte”
şi Constituţie.
Aşa dară putem deduce, din viaţa lui că o fost un
Caracter mare şi dăruit de D‑zeu cu o minte eminentă şi
talent extraordinar şi cu o fire bună, prin care a câştigat
pretinia intimă a lui Kossuth, Szemere, Gorove etc. etc.
Uica Ştefan Murgu (îmi) povesteşte mie: că când
a trecut prin „Aumarsch” în anul 1866, întelnindu‑să cu
dânsul s‑a interesat viu: or mai exista „Ciuciorul” în Rudăria
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amintind că, ca copil de multe ori să jocau şi aducea apă
pentru mamă‑sa. (Acest izvor şi astăzi există.).
Ca copil şi el s‑o jucat ca toţi copiii.
A murit din boala „tifus”.
Tata lui, Simu a slujit în mai multe locuri începând
cu Bănia, Izbişte, Nadăş, Biserica‑Albă, Karansebeş etc.
etc.
Dl. Cimponeriu Dinois, director poşta‑telegraf din
Sarajevo povesteşte că în ultimii ani a fost profesor de
Regimentsschule din Karansebeş.
A murit la Karansebeş cu rangul de căpitan în 1848.
Mama, Cumbria a murit după el, în Karansebeş, în casa lor
proprie, prin o fractură a piciorului.
Cu părere de rău nu pot să vă servesc cu date mai
interesante.
Vă rog primiţi consideraţiunile mele sincere.
Cu salut cordial şi deosebită stimă
ss. Ilie Murgu»
Ilie Murgu – după spusele d‑lui Lăzărel, era
funcţionar PTT şi avea doar câteva clase secundare. Dovadă
stilul şi ortografia din scrisoarea de faţă. A murit la 1946. El
este unchiul părintelui prot(opop) militar col(onel) Buracu.
(Scrisoare în Arhiva Mitropoliei Banatului din Timişoara,
Fond Gheorghe Cotoşman).
Scrisoarea aceasta aduce unele lămuriri despre
perioada copilăriei la Rudăria. E cert acum că Eftimie a
copilărit în satul natal pentru că, iată, îşi amintea locurile
de joacă, izvorul din capătul satului, trebuia să fi fost şi
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destul de mărişor dacă era trimis să aducă apă. Se întrebau
istoricii unde a făcut primii ani de şcoală. Singurul care
susţinea că la Rudăria a fost Vasile Nemiş. Acum punctul
său de vedere se confirmă. Aflăm şi despre tatăl său, Simu,
lucruri noi, că plecând din Rudăria a ajuns în diferite
garnizoane de pe cuprinsul Graniţei bănăţene, nu numai
în circumscripţia regimentului valaho‑ilir, ci şi a celui
germano‑banatic, însă tot în localităţi care aveau populaţie
românească, că ultima oară se afla la Caransebeş unde
preda la şcoala regimentară ceea ce indică un ofiţer instruit.
A murit în 1849, deci a apucat, se pare, Revoluţia şi faima
de conducător a lui Eftimie, dar şi moartea celorlalţi doi fii,
sublocotenentul Ilie (1847) şi căpitanul Nicolae (1848).
Cât despre Eftimie, chiar şi în anii din urmă, grei din
cauza bolii – a suferit de dropică, spun unele documente,
ar fi murit de „tifus” spune nepotul Ilie – a păstrat legătura
cu cei din Rudăria. În 1865 este menţionat la Bozovici în
cortegiul primului episcop român de Caransebeş, Nicolae
Popeea. Separaţia era un fapt împlinit şi Murgu a dorit
să‑1 celebreze acasă. A mers după baldachinul episcopal
având la dreapta şi la stânga doi generali, pe Traian Doda
din Prilipeţ şi pe Aron Bihoi din Bănia, triunghi almăjan
simbolic (I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului,
Timişoara, 1977, p. 196). A fost, mai mult ca sigur, şi
ultima vedere a locului naşterii. Mai ştim că în 1866, un
uică, Ştefan, venind de la războiul cu Prusia l‑a vizitat la
Pesta. Eftimie voia să ştie dacă izvorul de la „Ciucior” mai
exista? Mai exista! Mai există şi astăzi!
Prof. univ. dr. VALERIU LEU

INTERVIURI Almăjana
De vorbă cu domnul profesor universitar DUMITRU POPOVICI
– doctor în economie –
Cum simţiţi şi ce legături aveţi cu locul natal
Rudăria, cu Valea Almăjului în special? Aţi primit şi
diploma de cetăţean de onoare al comunei „Eftimie
Murgu”…
Legătura cu locul natal Rudăria reprezintă legătura
de suflet cu moşii şi strămoşii mei, cu părinţii şi cu tot
ceea ce poate să însemne imaginea minunată a celui care a
deschis ochii şi ochii minţii şi de care este legat pe veci.
Locul natal reprezintă pentru mine fântâna care
izvorăşte în permanenţă, care îmi marchează zilele şi
nopţile trăirii pe această lume şi la care mă întorc atunci
când Dumnezeu îngăduie să‑mi umplu rezervorul sufletului
cu apa vie a acesteia.
Nu fac un titlu de glorie din gestul mai‑marilor
comunei de a‑mi acorda diploma de cetăţean de onoare
al comunei Eftimie Murgu, pentru că eu consider că toţi
minunaţii mei consăteni sunt cetăţeni de onoare ai localităţii
prin activitatea pe care o desfăşoară, zi de zi şi, mai ales,

prin faptul că ştiu să‑i cinstească pe cei ce s‑au ridicat din
rândul lor şi care, pe‑acolo pe unde sunt astăzi, duc faima
comunei şi se luptă în fiecare zi să nu‑i dezamăgească.
Aş aminti aici că, inclusiv schimbarea denumirii
comunei din Rudăria, nume istoric, cu rezonanţă, şi
solicitarea adoptării denumirii de „Eftimie Murgu”
reprezintă dovada celor afirmate mai sus.
Sunteţi absolvent al Liceului Teoretic „Eftimie
Murgu” din Bozovici, instituţie ce, nu demult, a
sărbătorit 50 de ani de existenţă. Ce influenţă a avut
şcoala în formarea dumneavoastră ca viitor specialist?
Am absolvit Liceul Teoretic „Eftimie Murgu”
din Bozovici, în 1969, an în care s‑a realizat, într‑un fel,
dezgheţul politicii totalitariste a lagărului socialist (la un
an de la evenimentele din Cehoslovacia şi a intervenţiei
conducătorului statului român în legătură cu acestea). Liceul
absolvit, a cărui existenţă de 50 de ani am sărbătorit‑o în
anul 2008, a reprezentat pentru mine centrul de formare
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ca om, ca şi viitor specialist, ca şi atmosferă de familie, cu
profesori calzi, foarte bine pregătiţi profesional, aplecaţi cu
sfinţenie asupra tradiţiilor poporului român, dar şi dornici,
uneori nuanţat, dar punctual, de a ne transmite informaţii şi
din afara celor cuprinse în manuale.
Nu pot uita cum profesorul de istorie Liviu Smeu
organiza sau desfăşura, prin lecţiile sale, o adevărată
sărbătoare a neamului. Sunt sărbători din care am deprins
miezul dragostei de neam şi ţară, de cei care au fost, cei
care sunt şi cei care vor veni, şi chiar orientarea înspre a
urma o facultate de istorie.
De ce aţi ales Facultatea de Ştiinţe Economice şi
de ce specializarea Contabilitate?
Alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice a necesitat
un termen de mai puţin de două săptămâni. De ce spun
acest termen foarte redus? Pentru că, aşa cum am răspuns
la Întrebarea nr. 2, m‑am pregătit să susţin examenul la
Facultatea de Istorie – Filosofie din cadrul universităţii
clujene. O întâmplare fericită mi‑a facilitat accesul la
anumite informaţii legate de admiterea candidaţilor la
această facultate (UTC‑ist de frunte, origine socială
nepătată…), respectiv faptul că o jumătate din locuri (în
jur de 30) erau deja ocupate. Nu neg faptul că, începând
din clasa a VI‑a, tatălui meu, având calitatea de gestionar,
îi conduceam evidenţa tehnico‑operativă a gestiunii, fiind
familiarizat cu suportul informaţional de care uzitează
contabilitatea (conturi contabile, balanţe analitice şi
sintetice, fişe de cont, registru unic de inventar etc.).
Coroborând informaţiile cu cunoştinţele practice,
dar şi cu economia politică predată admirabil şi însuşită
foarte bine de către mine de la profesorii din liceu, mi‑a
fost foarte uşor să accentuez pregătirea pe economie
politică şi cu cunoştinţele de matematică acumulate m‑am
prezentat la examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe
Economice a Universităţii timişorene, mai aproape de
casă. Din promoţia anului 1969 a liceului, în prima sesiune
(de vară) au intrat doi studenţi, dintre care unul am fost
eu. Ulterior, promoţia a urmat studii
universitare, fiind una dintre cele
mai titrate ale liceului.
Am ales Contabilitatea
pentru faptul că aceasta poate fi
asimilată ca fiind „disciplina de
medicină generală” prin care, cu
tehnicile şi procedeele specifice, se
poate diagnostica starea de sănătate
a oricărei entităţi patrimoniale.
Prezentarea cifrelor într‑o
formă sistematizată dă naştere la o
simfonie cu reverberaţii în întreaga
activitate, organizată şi desfăşurată
într‑o entitate patrimonială.
Alte pasiuni – mai aveţi
timp pentru ele?
Vechea pasiune, a cunoaşterii
istoriei, îmi este permanentă în
momentele prielnice ca timp, timpul
pentru această pasiune fiind utilizat

la maximum. Ce îmi rămâne, dintr‑un program de 14‑15
ore zilnic, îl afectez bucuriei de a mă regăsi în interiorul
familiei şi a urmări spectacolul inedit, veşnic nou, oferit de
cei doi nepoţei, Andrei‑Dumitru şi Maria, copiii unicului
meu fiu, Florin, şi ai soţiei sale, Daniela‑Mărioara.
Din păcate, foarte puţin timp îmi rămâne pentru
iubita mea soţie, Veturia, căreia îi mulţumesc pentru tot ce
mi‑a oferit în cei peste 33 de ani de căsnicie, cu atât mai
mult cu cât, pentru ieşirea din multele capcane ale vieţii pe
care le‑am înregistrat, ea a fost singurul meu sprijin.
Sunteţi cadru didactic universitar. Aţi publicat
cărţi legate de specializarea dumneavoastră. Aţi fost
director de bancă şi, de multe ori, director general al
Finanţelor Publice Timiş. Cum explicaţi, însă, aplecarea
pătimaşă pe care o aveţi pentru istoria Almăjului şi a
Banatului în general.
Iubirea de locurile natale vine din sentimentul de
apartenenţă la acestea, la legătura cu străbunii înmormântaţi
acolo, al căror spirit sălăşluieşte în inima mea. Istoria
Almăjului şi a Banatului nu este cu nimic mai prejos decât
istoria celorlalte teritorii româneşti. Important este ca
istoria să fie cercetată, să se extragă ceea ce este peren şi
aducător de bine, şi să le fie prezentată tuturor celor ce cred
şi afirmă, uneori cu vehemenţă, că alte teritorii sunt mai
bogate sau mai istorice decât altele.
Almăjenii, prin istoria lor, şi bănăţenii, care au
rădăcini peste veacuri în aceste pământuri, nu au obiceiul
lăudăroşeniei şi al stridenţei în a‑şi expune istoria, se bucură
în tăcere de ceea ce au avut, se chinuiesc să păstreze ce au
moştenit şi se luptă din răsputeri să lase ceva în urma lor.
Acesta este crezul meu, de almăjan – bănăţean.
Dincolo de lumea finanţelor aţi reuşit să aveţi
legături de prietenie cu oameni de cultură, scriitori,
medici, artişti din Banat, din ţară şi chiar dincolo de
fruntariile româneşti. Cum aţi reuşit? Exemplificaţi cu
câteva nume.
Lumea finanţelor nu reprezintă în permanenţă
o lume a banilor. Ea presupune
o adevărată dantelărie în ceea ce
priveşte asigurarea cu resurse publice
a instituţiilor care reprezintă atribuţii
specifice, speciale şi asumate de fiecare
stat, iar îmbinarea armonioasă, dintre
exigenţele reclamate de viaţa concretă
şi expresia financiară, fac sau conduc
întotdeauna la faptul că rezultatele nu
întârzie să apară.
Cu privire la oamenii amintiţi
în întrebare, vă rog să observaţi că
aceştia sunt exponenţii domeniilor
de bază prin care un anumit stat
îşi concretizează practic rolul său,
iar un finanţist care se respectă nu
poate respinge niciodată oamenii şi
faptele din domeniile cărora acesta
se străduieşte şi, de foarte multe ori,
reuşeşte să le asigure resursele necesare
vieţuirii, funcţionării etc. Deviza mea
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este „prietenie nu făcută din interes şi la o şuetă sau la un
pahar, ci prietenie desprinsă din relaţia sufletească ce se
înfiripă, se consolidează şi se exprimă cu cei care dezvoltă
activităţi din domeniile amintite”.
Legătura subsemnatului cu scriitorii din Ţara
Almăjului – Ion Marin Almăjan, Nicolae Dolângă, Iosif
Băcilă şi alţii – reprezintă un veritabil legământ de credinţă
pentru mine şi o străduinţă permanentă de a le onora
prietenia pe care mi‑o acordă. Medicii şi artiştii din Banat
sunt adevăraţi apărători ai vieţii mele şi ai bunei‑dispuneri a
sufletului meu. Îi pot aminti pe conferenţiarul doctor Sorin
Pescariu, pe doctorul Păun Fuicu, pe dir. Andrei Zeno,
pe profesorul universitar Ion Romoşan, pe conferenţiarul
doctor Irimia Alexandru Ioan, medici renumiţi, care sunt
alături de mine şi de familia mea. Pentru a nu uita pe
nimeni, amintesc doar cât de mult mă bucur de prietenia
tuturor artiştilor de origine almăjană şi bănăţeană.
Aţi sprijinit, pe cât posibil, fapte de cultură, din
spaţiul banatic, apariţii de cărţi despre Almăj, despre
oamenii acestui ţinut mirific. Ce v‑a îndemnat spre un
asemene demers salutar?
Aşa cum am răspuns la una din întrebările
anterioare, am considerat că este de datoria mea ca, dacă nu
pot participa cu materiale, articole, documente, fotografii
etc., la apariţia de publicaţii, să particip, măcar atât cât
mi‑a îngăduit puterea financiară şi prieteniile sincere ale
unor sponsori‑donatori, la susţinerea financiară a apariţiei
acestor publicaţii, cărţi etc. Nu apreciez că ar fi un demers
salutar, ci că este expresia creştinească de a veni în ajutorul
celor care, cu povară şi cu numeroase renunţări, doresc să
lase ceva neamului, pentru că, de fapt, în clipele de linişte şi
meditaţie retrăim cu plăcere ce au realizat înaintaşii noştri.
Cum „se vede” revista Almăjana (care în curând
va sărbători 10 ani de la prima apariţie) dinspre spaţiul
economic şi cultural timişorean?
Revista Almăjana nu este afectată de timp ca vârstă.
Încă de la prima sa apariţie, această publicaţie a asigurat
şi s‑a străduit să asigure, cititorilor, o calitate demnă de
apreciat, prin conţinutul său erudit, despre locuri şi fapte,
oameni şi obiceiuri, gânduri trecute, prezente şi viitoare,
setea de informaţii a celor din Ţara Almăjului. Faptul că
Liceul „Eftimie Murgu” din Bozovici, în fiecare toamnă,
contabilizează „noi pretendenţi la învăţătură” din satele
Almăjului, că, prin inimosul său profesor Iosif Băcilă,
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identifică talente în ale scrisului, conferă revistei Almăjana
o ţinută de marcă în rândul revistelor literar‑artistice şi o obligaţie
permanentă pentru cei care doresc să publice în aceasta, de
respectare cu stricteţe a calităţii materialelor realizate.
Profesorul Iosif Băcilă, sufletul acestei reviste,
modest şi cumpătat, ca de altfel în tot ceea ce face pe
această lume, a făcut din Almăjana o revistă de referinţă,
o carte de vizită şi o emblemă a celor care sunt din acest
miracol de ţară şi pentru cei care îşi alină dorul de plaiurile
natale, prin recurgerea la citirea materialelor deosebite
cuprinse în paginile revistei.
Almăjenii timişoreni sunt mândri că acolo, în
Almăjul nostru istoric, flacăra neamului românesc şi
stindardul existenţei acesteia sunt menţinute şi purtate cu
demnitate, cinste şi mândrie, de oameni aleşi.
Ce cuvinte aţi adresa dumneavoastră, în
încheiere, cititorilor revistei noastre, studioşilor de la
Liceul Teoretic din Bozovici sau din întreaga Vale a
Almăjului?
Să muncească fără să uite cine sunt, de unde provin.
Să se distreze, dar să rămână la fel de modeşti. Să nu uite
că disciplina, atât de necesară în muncă, e la fel de indicată
şi în distracţie şi trebuie să fie piatra de temelie a învăţăturii
care ne deschide mintea şi inima şi ne formează ca oameni.
Le doresc să‑şi împlinească visele şi să‑l aibă pe Dumnezeu
în gând întotdeauna. Să‑şi aleagă modelele pe care vor să
le urmeze dintre almăjeni şi care sunt încă în viaţă, dar mai
ales să nu uite că: „Nimic fără Dumnezeu!”
La mulţi ani Revistă Almăjana!
ianuarie 2009
A consemnat – IOSIF BĂCILĂ
„Prof. univ. dr. DUMITRU POPOVICI este
un specialist de marcă, apreciat în lumea universitară
şi a finanţelor, dar şi un îndrăgostit pătimaş de tainele
istoriei şi ale tradiţiilor neamului.
Săritor în a face bine culturii Almăjului şi
Banatului, celor ce trudesc cu mintea ori cu pana
scriitoricească, prof. D. Popovici revarsă în juru‑i
dragoste şi adevăr, prietenie şi cinste.”
IOSIF BĂCILĂ

„Temperamentul jovial şi gata mereu să se
bucure de succesul altora îi definesc trăsăturile de
caracter. Sinceritatea, agerimea, inima deschisă
impresionează prin viziunea cu care pătrunde în
natura lucrurilor.
Trăind într‑o vreme sărăcită de superficialitate,
luptă din toate puterile pentru implementarea în societate
a valorii, frumuseţii, vredniciei şi tăriei de caracter.
Formaţia intelectuală, activitatea creatoare şi
ideile îndrăzneţe îl situează pe Dumitru Popovici pe un
loc de frunte în societatea de pe malurile Begheiului.
Cu inima străbătută de cântecul zămislirii, urmăreşte
cu atenţie şi perseverenţă menţinerea şi dezvoltarea
tradiţiilor la almăjenii statorniciţi în Timişoara.”
DĂNILĂ SITARIU
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UN MARE ISTORIC ALMĂJAN, DR. ION SÂRBU,
PREMIAT DE ACADEMIA ROMÂNĂ

Unul dintre cei mai mari cărturari ai României, Dr.
Ion Sârbu, născut în Valea Almăjului, la Rudăria, istoric
şi teolog de formaţie, dar preocupat o viaţă întreagă de
cercetarea istoriei naţionale, a scris mai întâi, în limba
germană, o excelentă monografie asupra politicii externe
a lui Matei Basarab, iar, mai apoi, în anul 1904, în limba
română monumentala lucrare “ Istoria lui Mihai-Vodă
Viteazul I. Răsmiriţele şi politica lui din afară”.
Lucrarea fundamentală a Dr. Ion Sârbu a fost
apreciată de Academia Română drept o contribuţie
remarcabilă pentru cunoaşterea istoriei românilor sub
întâiul întregitor al neamului – Mihai Viteazul, motiv
pentru care, în anul 1905, Academia Română l‑a premiat
cu Marele Premiu „Năsturel – Herescu”.
Redăm în continuare din Analele Academiei
Române pe anul 1905, Raportul (laudatio) academicianului
Grigore G. Tocilescu pentru susţinerea candidaturii Dr. Ion
Sârbu la decernarea Marelui Premiu „Năsturel”.
Câteva cuvinte despre
Premiile „Năsturel – Herescu” ale Academiei Române1
Unul dintre marii donatori ai Academiei Române a
fost generalul Constantin Năsturel‑Herescu (1796‑1874).
Descendent din ilustra familie de boieri care a dat
ţării pe cărturarul Udrişte Năsturel, dar şi pe Doamna
Elina, soţia lui Matei Basarab, a intrat de tânăr în armată,
fiind numit, în 1834, aghiotant domnesc al domnitorului
Alexandru Ghica. După o scurtă perioadă, a trecut în viaţa
civilă, fiind, în vremea lui Gheorghe Bibescu, vistiernic.
În 1849 a reintrat în cadrele active ale
oştirii, în fruntea căreia s‑a aflat în
timpul lui Vodă Ştirbei.
Om instruit, marele ban şi
general, Constantin Năsturel-Herescu,
a salutat iniţiativa înfiinţării, la
Bucureşti, a Societăţii Academice
Române, căreia, în august 1873, îi
lasă, printr‑un codicil la testamentul
său, jumătate din venitul moşiilor
Năsturelul şi Satul Nou (sau Lamoteşti)
din judeţul Teleorman, sub numele
de Fondul ,,Năsturel‑Herescu”. Din
acesta urmau să se alcătuiască două
categorii de premii: ,,pentru subiecte
propuse la concurs” şi “pentru opere
publicate”. În actul de donaţie,
generalul Constantin Năsturel‑Herescu
îşi exprimă dorinţa ca ,,aceste premii
să fie mari, îndestulătoare, încât să
atragă, să îndemne şi mai cu seamă să

răsplătească pe scriitori”, pentru ca ,,să putem avea adesea
scrieri cari să merite recompense”.
Pentru lucrări publicate, erau indicate a se da două
feluri de premii: unul de 4 000 de lei, decernat ,,în trei
ani consecutivi de‑a rândul” pentru ,,cea mai bună carte
apărută în cursul anului expirat” şi un altul, de 12 000 de lei
–,,Marele Premiu Năsturel” –, o dată la patru ani, ,,operei
care va fi judecată ca publicaţiunea de căpetenie ce va fi
apărută în cursul celor patru ani precedenţi”1, cu condiţia
de a nu se da unei lucrări ce mai primise deja premiul anual
,,Năsturel”. Prioritare pentru obţinerea ,,Marelui Premiu
Năsturel” erau lucrările care ar fi tratat subiecte de istorie,
ştiinţe auxiliare ale istoriei, de religie şi filosofie, de ştiinţe
politice şi economie socială. De asemenea, erau admise
scrieri cu caracter enciclopedic şi instrumente de lucru
– ,,dicţionare de istorie şi geografie, în care să intre istoria
şi geografia României”2.
În 1889, Al. Odobescu a fost răsplătit, cu ,,Marele
Premiu Năsturel” (12 000 lei), pentru volumul său Scrieri
literare şi istorice. Cu ,,Marele Premiu Năsturel” a fost
distins şi Ion D. Sârbu pentru Istoria lui Mihai Vodă
Viteazul, domnul Ţării Româneşti, o ,,carte binevenită
şi legitim aşteptată”, scrisă de ,,cel mai bine pregătit
din tinerii noştri istorici, spiritul cel mai potolit şi mai
cumpănit, scriitorul conştiincios şi obiectiv, observatorul
cel mai fin şi muncitorul cel mai cu rost, dacă nu cel
mai harnic”, după aprecierea academicianului Grigore
Tocilescu. De asemenea, Liviu Rebreanu a fost răsplătit cu
„Marele Premiu Năsturel”, pentru romanul Ion, unde, ,,cu
o măiestrie vrednică de toată lauda, autorul ne înfăţişează
viaţa românească din Ardeal dinaintea
războiului, atât a păturii ţărăneşti, cât
şi a burgheziei intelectuale cu care vine
în contact populaţia satului, precum şi
legăturile acestora cu oficialităţile.”3
Acad. PĂUN ION OTIMAN

Note
1
Vezi Dorina N. Rusu, Generalul Constantin
Năsturel‑Herescu (1796‑1874), în Academica, nr. 6‑7‑8/1996, p. 82 şi Academia
Română, donatori şi donaţii, Edit. Academiei
Române, Bucureşti, 2008, p. 123.
2
Analele Academiei Române. Partea
administrativă şi dezbaterile, seria II, tom.
XIII. 1890‑1891, p. 238‑239.
3
Analele Academiei Române. Partea
administrativă şi dezbaterile, seria II, tom.
XXVII. 1904‑1905, p. 356.
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Dr. Ion Sârbu, Istoria lui Mihai-Vodă Viteazul.
I. Răsmiriţele şi politica lui din afară.
Bucureşti 1904 – Raport de Acad. GR. G. TOCILESCU
D‑l Dr. Ion Sârbu, cunoscut printr‑o excelentă
monografie, publicată în limba germană, ASUPRA
POLITICEI EXTERNE A LUI MATEIU BASARAB
(Matei Băsdrabds Ausiriirtiye Beziehungen. Leipzig 1899,
p. 356) şi primită de critica română, germană şi ungară cu
osebite şi meritate laude, vine acum să înzestreze literatura
noastră istorică cu o nouă operă concepută pe un plan cu
mult mai larg şi având de subiect o epocă şi mai interesantă
din istoria patriei, istoria eroului naţional, Mihaiu Vodă
Viteazul.
Neapărat că faţă de bogăţia materialelor ce în
ultimul sfert de veac s’au dat la lumină şi continuă zilnic a
ieşi la iveală, cum nu mai puţin faţă de interesul din ce în ce
mai viu ce deşteaptă, odată cu simţul continuu crescând al
conştiinţei naţionale, interesanta figură a Domnului tuturor
românilor de la anul 1600, – o istorie specială a lui Mihaiu
Viteazul, care să întregească, şi, pe ici şi colo, să îndrepteze
şi să completeze opera nemuritorului N. Bălcescu, este o
carte binevenită şi legitim aşteptată.
Şi acela care s’a încumetat să ia asupră‑şi o
asemenea sarcină, înainte de ce Academia Română să fi
publicat premiul pentru anul 1904 cu acelaşi subiect, era
de sigur cel mai bine pregătit din tinerii noştri istorici,
era, fără îndoială spiritul cel mai potolit şi mai cumpănit,
scriitorul conştiinţios şi obiectiv, observatorul cel mai fin şi
muncitorul cel mai cu rost, dacă nu cel mai harnic, astfel
încât lucrarea sa, dacă din punctul
de vedere al formei, al stilului şi
al limbii întrebuinţate, lasă întru
câteva de dorit, însă din punctul de
vedere al cuprinsului, al studiului
ştiinţific şi critic al izvoarelor, al
combinării rezultatelor, dobândite
prin acest studiu, ca şi al expunerii
faptelor, după înlănţuirea lor logică
şi adevărată, merită toată lauda.
Dacă mai departe, uneori se
resimt oarecari lacune în folosirea
izvoarelor interne şi anume în
consultarea materialelor arhivalice
aflătoare în depozitele publice sau
pe la particulari, şi rămase până
astăzi inedite, dar materialele
tipărite interne sau externe, ca şi
materialele externe încă nepublicate,
se văd folosite cu cea mai mare grijă
de către autor. Mai bine de un an şi
jumătate i‑a trebuit numai pentru

culegerea materialului respectiv care lipsea din colecţiunea
Hurmuzachi şi din Monumenta Hungarica historica. Pentru
întregirea acestui material au fost cercetate amănunţit
arhivele din Viena, ale Statului, ale Curţii imperiale,
precum şi Arhivul de Răsboiu tot de acolo. În cea dintâi,
care poartă numele de Hans‑Hof‑und Staatsarchiv, s’au
studiat secţiunile: «Hungarica», «Turcica», o parte din
«Polonica» şi «Russica»
Pe lângă aceasta, în filiala arhivei amintite, s’au
copiat şi extras două cuprinzând mai ales veşti din Veneţia
şi Roma, respectiv din Constantinopol şi Polonia, transmise
la Roma şi Veneţia, iar de aci la Curtea imperială ; şi deşi
aproape 2 din 3 părţi din acel material—copiat de d‑1 Sârbu
– a văzut lumina după alte copii în vol. XII din Documente
Hurmuzaki, dar chipul puţin exact şi chiar ciudat cum unele
din aceste copii (documente) au fost aci reproduse – probe
destule ni se dau de către d‑1 Dr. Sârbu nu numai în notele
din cuprinsul operei sale, dar şi în introducere, – face până
la un punct necesară republicarea acelui material istoric
după copiile făcute de către d‑sa.
De asemenea, autorul a cercetat în bibliotecile din
Viena tot felul de colecţiuni tipărite, cari puteau cuprinde
materiale, neutilizate până la dânsul. Timp de alţi doi
ani i‑au trebuit autorului pentru studierea şi prelucrarea
materialului nou adunat, ca şi a celui cuprins în numeroase
volume din colecţiunea Hurmuzaki, şi în feluritele secţii
şi volume ale «Monumentelor»
ungureşti, în revista istorică
maghiară Tor‑tenelmi tar şi în alte
publicaţiuni maghiare, aşa încât
putem zice că d‑1 Dr. Sârbu e cel
dintâiu din scriitorii români, care a
dat o atenţiune deosebită izvoarelor
ungureşti şi a înfăţişat sub o lumină
adevărată raporturile ţerilor române
cu Ardealul înainte şi pe timpul lui
Mihaiu Viteazul. O listă a izvoarelor
va figura desigur la finele volumului
care va încheia opera; a da aci
lista fântânilor utilizate în primul
volum ne‑ar duce prea departe; este
destul credem a repeta că n’a rămas
material publicat până acum, care să
nu fie întrebuinţat, pe lângă o mare
cantitate de material arhivalic cu
totul nou şi încă necunoscut.
Aceasta ca încredinţare
despre seriozitatea lucrării ce avem
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înainte‑ne şi a conştiinciozităţii aceluia ce a întreprins să
scrie o operă aşa de însemnată.
Acum vă cer voie să rezum conţinutul primului
volum, care tratează cinci ani numai din domnia lui Mihaiu
Viteazul: de la 1593 până la 1598, adică dela urcarea pe
tron a eroului şi până la tratatul din Iunie 1598 cu Împăratul
Rudolf, tratat încheiat la Mănăstirea Dealului de lângă
Târgovişte.
În introducere avem: I) o scurtă privire «Asupra
domniilor Ţerii‑Româneşti în legăturile lor cu străinii, dela
intrarea Românilor în istorie până la Pătraşcu Vodă cel
Bun», şi II) «Schimbările de domnie pe timpul rândului
de oameni dinaintea lui Mihaiu Viteazul. În fond întreaga
introducere se ocupă mai ales cu schimbările de domnie,
întru cât dela influenţele puterilor străine ce se manifestă
cu acest prilej atârnă dezvoltarea legăturilor internaţionale
ale ţerilor române, şi în ele se oglindesc mai bine aceste
legături. Vom releva în treacăt câteva lacune strecurate în
partea primă a introducerii.
Aşa de pildă, autorul nu cunoaşte pe Mircea, fiul
lui Mihnea Cel Rău, din 1509–10; pune eronat moartea lui
Vintilă Vodă în a. 1537, crede că Radu Vodă Călugărul,
care urmează lui Vintilă dela Slatina, era fiul lui Radu Vodă
Călugărul din 1520; admite luna Martie 1545 ca finele
domniei lui Radu Paisie, şi că Basarab Laiot a venit cu
oaste din afară în 1544 ; în fine confundă pe Radu Ilie,
pretendentul din timpul lui Mircea Ciobanul, cu Radu Vlad
de după moartea lui Pătraşcu Vodă. Mai interesantă e fără
îndoială partea a doua din introducere, unde între altele
avem un tablou de date, cât se poate de exacte, asupra
creşterii succesive a tributului şi a darurilor extraordinare
ce predecesorii lui Mihaiu Viteazul fusese nevoiţi a plăti
Porţii, aşa că şi din aceste cifre vedem limpede înrăutăţirea
crescândă a situaţiunii ţerilor noastre şi simţim pregătindu‑şi
terenul pentru un «mântuitor», care trebuia să vină, dacă
ţerile române «mai erau să trăiască».
Opera este împărţită în 3 cărţi:
Cartea I: Temeliile răscoalei împotriva Turcilor
şi izbucnirea ei, cap. I–IV (1593–4, p. 43–206); Cartea
II: Luptele de liberare şi apărare de păgâni, cap. V şi VI
(1594 fine şi 1595, p. 207‑370) şi Cartea III: Apropierea lui
Mihaiu Vodă de Turci şi intrarea lui în legături nemijlocite
cu Împăratul, cap. VII–IX (1596–1598,p. 371–591).
Capitolul I al cărţii I: «Ridicarea Banului Mihaiu în
scaunul domnesc în 1593 şi neamul lui»: – Scoaterea lui
Alexandru Cel Rău din domnie dă prilej la o nouă expunere
documentată a suferinţelor ţerii şi a greutăţilor ce i le făceau
cămătarii şi slujitorii domneşti însărcinaţi cu strângerea
birurilor. Prin combinaţiunea datelor din documentele
publicate în colecţiunile noastre cu ştirile ce ne procură
cronicarul contemporan ungur Szamoskozy, în notele sale
ungureşti, cum şi ale mai multor documente ungureşti
neutilizate până acum, se stabilesc nouă cunoştinţe asupra
ridicării lui Mihaiu la domnie, asupra factorilor din afară şi
dinlăuntru când au conlucrat la aceasta şi asupra învestirii
lui ca Domn, momente adică însemnate povestite de
către oameni dimprejurul Domnului. Mai departe, faţă de
afirmaţia mai mult decât uşoară a unor istorici tineri, că

Mihaiu ar fi fost fiul din flori al lui Pătraşcu cel Bun, că mama
sa Doamna Tudora ar fi fost ţiitoarea sau con‑concubina
lui Pătraşcu Vodă, că moartea prematură a lui Mihaiu ar fi
fost socotită de către mama sa ca o pedeapsă dumnezeiască
pentru greşelile ei din tinereţe, trebuie să constatăm, cu
plăcere, că analiza critică a izvoarelor pe care se sprijină
această ciudată părere a condus pe autor la concluziunea
că: datelor pozitive despre legitimitatea fiului lui Pătraşcu
nu se poate opune nici un motiv serios; deci a condus pe
autor la rezultatul contrariu, rezultat afirmat de cronice
şi întărit de documente; şi chiar dacă dânsul confundă pe
Iane Banul, unchiul de pe mamă al lui Mihaiu, cu Ienache
Catargiul, carele trăia tot pe atunci, aceasta nu infirmă
concluziunea dreaptă că acel Iane Banul a trebuit să fie
unchiul Domnului, aşa cum ne asigură cronica Logofătului
Tudosie păstrată într‑o traducere (prelucrare) intitulată şi
publicată sub Numele lui Walter.
Un al doilea capitol ne povesteşte, după izvoare
amănunţite arhivalice, izbucnirea răsboiului între Turci şi
Împăratul, la anul 1593. Acest capitol câştigă însemnătate
prin împrejurarea că din tocmelile ce se urmară atunci între
cele două Curţi Împărăteşti, cea turcească şi cea nemţească,
din necazurile câte trebuia să sufere aceasta din urmă în
pragul răsboiului, vom vedea şi mai lămurit ce putere
brutală stăpânea peste ţerile româneşti, vom înţelege mai
uşor vina acestora, care nu e singură a lor, că ajunseseră
atât de rău, vom cunoaşte mai bine oamenii cu cari vom
avea mai apoi de lucru. (p. 71)
Acest capitol a fost scris «pentru ca apoi să înţelegem
cu atât mai bine rolul ce avea să‑1 joace Voevodul român
între ei» (între Împărat şi Sultan). El e important şi prin
faptul că Mihaiu se afla tocmai atunci în Constantinopol,
lucrând să câştige domnia şi «văzuse cu ochii ruşinea şi
ocara ce a suferit Krechnitz, fusese deci martor la batjocura
adusă Împăratului creştin». Şi negreşit că aceasta a trebuit
să aibă influenţă asupra hotărârilor lui viitoare. (p. 92)
În capitolul al treilea se arată încercările făcute de
Împărat şi de Papă pentru înjghebarea unei lige creştine
împotriva Turcilor şi în special silinţele puse pe lângă
Muscali, Poloni şi la Principele Ardealului. Acesta din urmă,
cari avură izbândă, sunt studiate amănunţit şi prezintă cel
mai mare interes. Aci avem o schiţă a relaţiunilor de drept
ce existau atunci între Transilvania şi Regatul Unguresc,
a relaţiunilor cu Suzeranul turc, a situaţiei Principelui
Sigismund faţă de supuşii săi. Aci cunoaştem de la început
caracterul acestui om slab şi plin de afinitate, ale cărui
fumuri erau menite să întunece toate faptele lui Mihaiu
şi să‑1 împiedice în toate pornirile lui măreţe. Aci facem
întâia cunoştinţă cu Andrei Bathory, vărul său, de pe acum
potrivnic politicei filogermane în Ardeal; în acelaşi timp
vedem şi greutăţile ce Sigismund făcu, până ce să intre
în această politică, exploatând situaţia cum se putea mai
bine, precum şi piedicile ce el singur trebuia să învingă.
Apoi, după ce‑şi netezi calea cu omoruri, avu norocul să
poată stoarce dela Împăratul cele mai bune condiţii cu
prilejul tocmelilor pentru intrarea sa în luptă, fiindcă ţerile
româneşti deja se răsculaseră, şi răscoala lor o putea arăta
ca făcută «supt a sa ocrotire»... la a sa comandă. (p. 123)
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Şi totuşi cât de neadevărat era aceasta, înţelegem
din cap. IV: «Domnii români în faţa ligei plănuite şi
începutul răscoalei lor împotriva Turcului»,un capitol de
mare însemnătate prin cunoştinţele noi ce stabiliseră.
Papa şi Împăratul trimit delegaţi la Răsărit, anume:
cel dintâi la Cazaci, şi de va afla delegatul de bine şi la Domnii
români, pentru cari primeşte scrisorile de împuternicire
trebuincioase; cel de‑al doilea la Aron Vodă din Moldova
şi la Principele Ardelean. Scopul acestor misiuni era:
Cazacii să atace Împărăţia turcească, Românii să stea pe
loc, să ajute Turcilor. Aron Vodă fusese cel dintâiu, care
se arătase doritor—îndată ce răsboiul izbucni—de a trece
în partea creştinilor; de aceea pe el îl şi vizitează amândoi
Trimişii Potentaţilor apuseni, iar delegatul împărătesc chiar
şi încheie cu dânsul un tratat de supunere a Moldovei sub
Împăratul, în vara anului 1594.
S’a susţinut până acum, că şi Marini, delegatul
Împăratului, avea misiune şi la Voevodul Ţerii Româneşti,
fiindcă primise, la plecarea sa, două scrisori, una pentru
Aron ( Hospodaro Moldaviae Walachiae) şi alta pentru
Ştefan Bogdan (tot Hospodaro Moldaviae Walachiae). S’a
socotit anume, că sub acest din urmă se înţelegea Domnul
Ţerii‑Româneşti, fie din neştiinţa celor dela Curte asupra
schimbărilor din ţară, fie printr’o greşală de cancelarie,
întru cât priveşte numele. Autorul probează, prin analiza
temeinică a instrucţiei lui Marini şi a pomenitelor scrisori,
că era vorba şi în cazul al doilea tot de Voevodul moldovean,
şi anume despre acela ce ar fi putut lua locul lui Aron,
înainte de ce delegatul împărătesc să ajungă în Moldova.
Astfel scrisoarea a doua era dată numai pentru această
eventualitate, şi nici se poate explica titlul de Hospodar
Moldaviae Valachiae dintr‑însa, decât numai dacă e vorba
de Moldova. E adevărat că atât Comuleo, trimisul Papei,
cât şi Marini, plenipotenţiarul împăratului, erau hotărâţi,
când se aflară în Ardeal (primul în Fevruarie‑Martie, cel
de al doilea în Iunie), să meargă şi în Ţara‑Românească
pentru încheierea unei alianţe sau cel puţin spre a se
asigura de neutralitatea ţării. Această hotărâre ei o luase
în urma rugăciunii stăruitoare a solilor lui Mihaiu Vodă,
pe care ei se îngrijiseră să‑i trimită în Ardeal spre a se
întâlni cu dânşii. Dar nici Comuleo, nici Marini nu veniră
în Ţara‑Românească, din cauza intrigilor Principelui
ardelean, carele nu voia ca Domnul român să vină în
atingere directă cu acei ambasadori. Sigismund, ştiind
bine că Ţara‑Românească trebue numaidecât a scutura
jugul turcesc, căută să izoleze pe Mihai, spre a stoarce dela
dânsul cele mai aspre condiţii, în schimbul ajutorului de
care avea trebuinţă. Deci nu ca aliat, ci ca supus sie‑şi voia
Sigismund să aibă pe Mihaiu. Şi într‑aceasta el a şi reuşit
pe deplin, căci numai astfel se poate explica ruşinosul
tratat din 20 Maiu 1595, încheiat de boierii lui Mihaiu în
numele Domnului lor cu principele Ardealului. Toţi paşii
întreprinşi de Mihaiu pentru a‑şi asigura ajutoare străine,
înainte de revoluţie, autorul îi urmăreşte cu băgare de
samă în puţinele ştiri ce ni s‑au păstrat, şi toate situaţiile
sunt fixate prin critica chibzuită. Capitolul se termină cu
izbucnirea acestei revoluţii prin măcelărirea Turcilor,
întâmplată în Ţara‑Românească la 3/13 Noemvrie, iar în
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Moldova două zile mai târziu. Această răscoală izbucnia
tocmai în momentul potrivit, când după căderea Rabului,
Împăratul creştin, biruit, simţea nevoia a‑şi arunca
privirea asupra Voevodului român, carele făcuse începutul
glorioasei campanii ce avea să urmeze. Dar şi de astădată
«Principele Transilvaniei... întuneca şi lumina celei dintâi
fapte ale lui Mihaiu, ca altădată dorinţa lui aprinsă de
răscoală». El scria la Curte, că dânsul a silit pe Mihaiu să se
răscoale, pentru a se convinge de credinţa lui, trimiţându‑i
câteva oşti. Din toată minuţioasa cercetare a autorului
rezultă că nu Sigismund «a atras de partea Împăratului pe
Moldovean şi Român», cum susţinea Principele ardelean,
ci din potrivă se adevereşte ce va spune Mihaiu peste câţiva
ani, «că el de bunăvoie şi liber s‑a lipit de creştinătate, şi
că el a fost autorul că Voievozii Transilvaniei şi Moldovei
s‑au închinat cu desăvârşire Maiestăţii sale. Îl putem crede,
dar « că era altceva în inima lui, atunci când jura în Divan»,
la Constantinopol, cu prilejul învestirii sale, că va plăti
datoriile înaintaşilor săi, după cum spunea informatorul
cronicarului ardelean, că el însuşi auzise aceasta chiar din
gura Voevodului.
În cartea II, cap. V, vedem desfăşurându‑se
frumoasele lupte cari loviră oraşele din stânga Dunărei de
Turci, afară de două, şi procurară bogate prăzi ostaşilor lui
Mihaiu şi ai lui Aron Vodă. Cea mai frumoasă izbândă a lui
Aron e ocuparea Ismailului. O deosebită atenţiune autorul
acordă «luptelor mai mari: loviturilor date Tătarilor şi
învingerii grele asupra oastei lui Mustafa Paşa la Rusciuc.
Acest paşă venise să pună nou domn în ţară, dar fu învins
de însuşi Mihaiu, care participase la luptă; de asemenea se
dă atenţie biruinţei asupra Paşei care venise să pună nou
Domn în Moldova, precum şi izbânzilor frumoase dela
Brăila şi Nicopole. Cu îngrijire s‑au fixat încă şi datele
cronologice, ale mărimii oştilor, şi alte momente, din
izvoare destul de încurcate, despărţindu‑se cu cumpăt şi cu
critică adevărul de fabulă».
«Dacă dela început Turcii simţiră nevoia de a
înăbuşi chiar iarna mişcarea rebelului Mihaiu şi a soţului
său Moldovean», scrie autorul la sfârşitul povestirii acestor
lupte, «acum trebuiau să vadă că nici gândi nu se mai pot la
un războiu serios în Ungaria, câtă vreme atât de îngrozitori
duşmani le stau în coastă. Şi Mihaiu înţelegea că greul
răsboiului turcesc pe capul lui are să cadă acum. De aceea
lipirea de prietini şi căutarea după ajutoare străine îi erau
mai zoritoare ca ori când – Întâiu şi mai ales el era silit
să se razime pe Principele transilvan..., căci pe acesta îl
curteniau cu toată îngrijirea Împăratul şi Papa». După ce
cunoaştem raporturile Principelui ardelean cu aceşti din
urmă (adică cu Papa şi Împăratul), tratatul încheiat de
Sigismund cu Împăratul la 1595, purtarea lui Sigismund
cu ţerile româneşti, scoaterea lui Aron Vodă din domnie,
ofertele ce făceau Turcii lui Sigismund şi pregătirea
acestora de răsboiu, apoi neizbutirea lui Mihaiu Vodă de
a ajunge să câştige vreun ajutor de la Poloni, ori de la
Împăratul, după expunerea tuturor acestor împrejurări,
tratatele de supunere ale ţerilor româneşti către Sigismund
Bathory, ce se încheiară în lunile Maiu şi Iunie 1595, apar
ca o necesitate inevitabilă. Cu toate că la Curtea Împăratului
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se găseau oameni cari înţelegeau că nu e dreaptă purtarea
lui Sigismund faţă de Români, Împăratul nu făcea nimic
ca să‑l împiedice în faptele sale şi îngăduia ca dânsul să
prefacă pe Voevozii români din aliaţi împotriva turcilor,
să‑i prefacă în nişte subjugaţi. Trebue relevat din nou
că şi acum Sigismund, de frică ca să nu i se încrucişeze
planurile, şi să nu i se zădărnicească isprăvile acestea,
opri mergerea unui trimis împărătesc la Mihaiu Vodă, atât
înainte de încheierea tratatului, cât şi după aceea. «Am
hotărât să rămână câtva timp aici (trimisul împărătesc)»,
scrie Sigismund Împăratului după încheierea tratatelor cu
Românii, «temându‑ne ca nu cumva mergerea zisului Ioan
Marini în acele părţi să ne aducă, din pricina nestatorniciei
acelor naţiuni, niscai nouă greutăţi, din cari foarte multe
abia le‑am învins». Şi aceasta făcu pe Marini să se întoarcă
la Curte, fără a fi văzut şi de astădată pe Mihaiu. Cu toate
măsurile de precauţiune luate de Mihaiu în faţa răsboiului
mare la care se aştepta, totuş i‑a fost dat să întâmpine singur
oştile fără număr ale lui Sinan la Călugăreni: aceasta poate
spre norocul său, pentru a‑şi arăta, el aproape numai cu
oastea sa, toată măsura vitejiei şi a priceperii sale la răsboiu.
Călugărenii formează un capitol separat împreună cu toate
întâmplările şi campania întreagă până la încheierea acestui
an. Aci avem cea mai amănunţită analiză a izvoarelor, dintre
cari o samă sunt utilizate pentru prima dată; aci dobândim
cele mai exacte rezultate asupra minunatei lupte dela Vadul
Călugărenilor, şi asupra factorilor cari o săvârşiră, asupra
retragerii cumpănite a oastei româneşti la munţi, asupra
intrării Polonilor în Moldova şi a instalării lui Ieremia
Movilă de Domn, schimbare menită ca să turbure puţin
răsboiul acesta, asupra venirii, în urmă, a oastei ardelene
cu Principele Sigismund şi ajutoarele apusene ce căpătase;
mai departe, asupra fugii lui Sinan, asupra urmăririi lui şi a
baterii cetăţii Giurgiului, şi în fine asupra încercării făcute
de a restabili pe Ştefan Răsvan în Voevodatul Moldovei,
încercare ce aduse căderea definitivă a uzurpatorului.
Pretutindeni, în acest capitol, ca şi în celelalte,
răsboiul din Ungaria nu e trecut cu vederea. De astădată
el dă autorului ocazie să scrie, ca încheiere : «Privind
izbânzile Imperialilor din acest an, putem zice că ele fură
uşurate şi se putură avea, fiindcă oastea cea mare a Turcilor
fu legată la Dunărea de Jos. Apoi ele nu sunt nici de departe
aşa de însemnate, cum s‑ar aştepta cineva de la o oaste atât
de bună, cum o avu Împăratul în anul acesta în Ungaria...
Izbânda izbânzilor din acest an fu bătălia dela Călugăreni,
câştigată cu focul inimii Domnului român, al cărui nume
nici nu se mai pomenia la sfârşitul răsboiului acestui
an, în rapoartele ce umpleau lumea cu laudele Prinţului
Transilvaiei «Un lucru a dobândit şi Mihaiu Vodă…,
neatârnarea ţerii sale. Stipulaţiile grele de la 20 Maiu
încetară de fapt; independenţa ţerii şi demnitatea personală
a Domnului ei fură dobândite la Vadul Călugărenilor şi la
Giurgiu; nimeni, şi cel dintâiu Sigismund, nu mai gândi la
acel ruşinos tratat».
În cele trei capitole ale cărţii III, intitulată «Apropierea lui Mihaiu de Turci şi intrarea lui în legături
nemijlocite cu Împăratul», ajungem să cunoaştem pe
Domnul nostru în toată iscusinţa lui diplomatică ce i‑a

fost atât de adeseori contestată, cu prea mare uşurinţă. Dar
momentele nouă, scoase la iveală, sunt prea multe pentru a
putea fi urmărite an cu an, lună cu lună, într’o scurtă dare
de samă ca aceasta. Întâmplările se dezvoltă într’o legătură
strânsă şi naturală, şi se întreţes în nişte contururi mari,
bine definite. Prin ocuparea tronului Moldovei cu Ieremia
Movilă, clientul credincios al Polonilor, situaţiunea dela
începutul răsboiului se schimbase. Mihaiu se găsia înconjurat
din 3 părţi de către duşmanii politicei lui de până aci, şi
numai dinspre Ardeal mai avea atingere cu creştinătatea.
Căci Polonii erau buni prieteni ai Turcilor, deşi se vedeau
curteniţi şi de ÎmpăratuI şi de Papa pentru a intra într’o ligă
creştină împotriva Turcilor. Mihaiu lucra deci în înţelesul
acestei politici), când şi dânsul se adresa direct Regelui
Polon, cerându‑i ajutor sau cel puţin promisiunea de a‑şi
recruta oaste mercenară de pe teritoriul lor (Scris, dela 16
Martie 1596, p. 391–412), «căci îi va fi recunoscător prin
serviciile ce va aduce creştinătăţii». Dar Polonii nu numai
că nu‑i împlineau cererea, ci răspundeau chiar deputaţilor
împărăteşti, că numai aşa vor sta de vorbă asupra ligei, dacă
mai întâiu Mihaiu Vodă va fi scos din domnie şi se va fi pus
în Ţara‑Românească un alt Voevod, iar Ţările Româneşti ba
chiar partea Transilvaniei dinspre ele vor fi lăsate în paza
garnizoanelor polone. Mihaiu, care bănuia de la început ce
sentimente hrăneşte pentru el purtătorul politicei polone,
cancelarul şi mareşalul oştilor Zamoyski încercă în acelaşi
timp ca să se apropie şi de Turci. El putea acum face
aceasta, căci dovedise îndestul toată virtutea sa militară,
mai ales că şi Transilvanul stătea de vorbă cu Turcii. Şi
unul ca şi altul găsiră la dânşii bună primire. Totuş pentru a
nu‑şi pierde încrederea faţă de creştini, adică de Împăratul,
şi a nu face pe Turci să‑şi închipuiască că de slăbiciune se
apropie de ei, Mihaiu trimite singuratice corpuri din oastea
lui mercenară, ca să facă năvăliri peste Dunăre în tot cursul
anului 1596. Ba chiar el însuş în persoană întreprinse o
expediţie, în Noemvrie, asupra Nicopolei, ca să răsbune
prădarea ţerii de Tătari, cari năvăliseră în ţară, nu cu voia
Sultanului, ci după îndemnul şi cu înţelegerea Polonilor şi
a lui Ieremia Vodă.
Acesta din urmă chiar îşi băgase mânile şi într‑un
complot neizbutit împotriva vieţii lui Mihaiu, complot
în care erau amestecaţi cei dintâi miniştri ai Domnului.
Această duşmănie în coastă, precum şi pierderile oştilor
împărăteşti şi transilvane în Ungaria în anul 1596, sileau pe
Mihaiu să se lipească şi mai mult de Turci şi să primească
chiar steagul de domnie dela ei în vara anului 1597. Era o
politică de nevoie, căci dorinţa lui îl mâna tot mai mult spre
partea creştinilor.
De aceea, el se dusese singur în Ardeal, încă pe
la sfârşitul anului 1596, ca să‑1 îndemne pe Sigismund,
care avea să plece a doua oară la Împărat, să determine pe
Rudolf ca: ori să poarte răsboiul mai serios strămutându‑l
în Ţara‑Românească şi peste Dunăre, ori să se încheie pace
cu Turcii. Mihaiu izbuti a face pe Sigismund să ia cu sine
la Praga şi pe banul Mihalcea. Rezultatul pentru Mihaiu a
fost că Mihalcea, mai rămânând la Praga şi după plecarea
Principelui, i‑a adus lui Mihaiu făgăduinţa sigură că
Împăratul îi va da un ajutor în bani pentru 4.000 de ostaşi.
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O aşa făgăduinţă fireşte n’a fost de loc pe placul
Ardeleanului, carele a pretins în urmă ca banii să se dea lui
Mihaiu numai prin mijlocirea lui, iar nu direct, deoarece
Voevodul atârna de dânsul şi deci dela el trebuie să
primească oastea. Aşa s’a şi făcut în parte. Totuş, Mihaiu nu
întrebuinţă oastea trimisă, nici pe a sa, spre a trece Dunărea
să se unească cu creştinii de acolo, după cum fusese vorba
şi cum avusese cu ei legământ prin mijlocirea Episcopilor
lor, ca să se pună în capul lor şi să se răsboiască cu Turcii.
Ci Mihaiu veni acum cu alte planuri, a căror realizare
era în adevăr necesară. El dovedi acum Împăratului, dela
care îi sosise un deputat în Octomvire 1597, că înainte de
toate trebue să cuprindă Moldova, dacă e vorba să mai
întreprindă ceva peste Dunăre. Cu Polonii, a căror prietenie
degeaba s’a trudit s’o câştige, şi cu Ieremia Vodă în spate,
el nu poate face nimic dincolo de Dunăre. Şi avea toată
dreptatea ! Nu‑i era permis să‑şi aţâţe şi de cealaltă parte
focul abia potolit. El mai cerea ca oastea de ajutor să i se
plătească şi în timpul iernii. Îngheţând Dunărea, are totuş
de gând să întreprindă ceva dincolo, zicea el.
Într’aceea Sigismund se săturase de domnie şi de
răsboiu sterp, şi după lungi tocmeli se ajunse cu Împăratul
ca să‑i dea Ţara Ardealului în schimbul unor ducate din
Silesia şi a unei sume de bani. Dar principele era şovăitor,
şi cancelarul Josika, uneltia împotriva domniei germane,
urmărind scopul ca să ocupe el tronul ce avea să devină
vacant. Sentimentele neprieteneşti pentru o stăpânire
a Împăratului peste ţara lor erau comune majorităţii
nobilimei din Ardeal. Rivalităţile personale însă căutau să
zădărnicească planul Cancelarului.
Din interese contrare, Mihaiu Vodă era primul care
să descopere uneltirile acestuia. El se bucură de venirea unui
arhiduce ca să domnească peste Ardeal, fie independent, fie
în numele Împăratului; căci numai atunci găsia el putinţa
de a intra nemijlocit în sfera de
acţiune şi de interese ale acestuia,
şi i se deschidea perspectiva de a fi
ajutat în planurile sale, planuri cari,
dacă se realizau, aveau să fie de
folos comun. În acelaşi timp el se
mântuia şi de grija că Ardelenii se
vor putea supune din nou Turcilor.
În adevăr Ardealul a fost luat
în primire de Comisarii împărăteşti,
în primăvara a. 1598, iar Domnul
român căută îndată ca să încheie
legături cu Împăratul.
Nu numai tratatul care în
adevăr s’a încheiat şi negocierea
lui, dar şi tratativele cari au preces
întâlnirea comisarilor cu Mihaiu
sunt de cel mai mare interes, şi
aruncă o lumină de tot nouă asupra
Domnului şi asupra relaţiilor
lui cu Ardelenii şi cu Împăratul.
Sfetnicii tronului Ardelean cereau
şi întocmiseră lucrurile, aşa ca
Mihaiu să vină în Ardeal pentru
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încheierea tratatului. Voevodul însă ştiu, prin iscusinţa
şi energia sa, să silească pe Comisari a veni dânşii la
Târgovişte, în ciuda tuturor uneltirilor Ungurilor, cari
luau parte la cârmuirea Transilvaniei. Strălucita primire ce
reprezentanţii Împăratului găsiră la Târgovişte e o dovadă
de însemnătatea ce Mihaiu punea în această legătura care,
mulţumită energiei lui desfăşurate în cursul tratativelor,
fu mai mult o alianţă decât o supunere, fu, dacă voiţi, o
supunere aproape numai de formă: O dinastie ereditară
în familia Domnului sau după stingerea ei în a celui ce
şi‑l va alege, ajutor însemnat ostăşesc în toate nevoile,
o independenţă absolută înlăuntru, iată lucrul prea de
preţ, pentru a nu cântări ele mai mult decât golul titlu de
supremaţie a Coroanei ungureşti ce‑l purta acum Împăratul
peste Ţara‑Românească. Cu acest tratat, încheiat în 9 iunie
1598, în biserica Mănăstirii Dealului de lângă Târgovişte,
se încheie acest volum, precum cu izbândă acelaş tratat
încunună politica de până aci a Voevodului român.
Paralel cu aceste negociaţiuni, de cari nu se ştia
la ce rezultat vor duce, ba chiar înainte de începerea lor,
mergeau tocmelile lui Mihaiu cu Tătarii pentru a‑i atrage
împotriva Turcilor, ca şi tocmelile lui cu Turcii pentru
pace, ca să nu fie atacat de ei înainte de vreme. Acestora
le trimise chiar şi un mic tribut. Şi toate ajungeau în acelaş
timp la bun sfârşit.
Căci tocmai « starea bună în care se aflau cu
Turcii »...«puteau face» pe ai noştri să fie «tari de târg»
cu Împăratul şi să câştige dela reprezentanţii acestuia un
tratat atât de favorabil. Atârna acum de graba ce va pune
Împăratul întru împlinirea îndatoririlor sale, anume în
darea de ajutor, pentru ca Mihaiu să poată păstra credinţa
în această parte. Deslegarea firească ce urma să aibă aceste
situaţii, precum şi întorsătura ce schimbările neaşteptate
din Ardeal vor da întâmplărilor, toate acestea vor avea să
servească drept introducere la volumul
II al Istoriei lui Mihaiu Viteazul,
volum pe care îl aşteptăm cu plăcere
şi cu încredere.
Acesta este în rezumat cuprinsul
vol. I, prezentat la premiu. Ca un fir
roşu şi neted şi într’o desfăşurare
logică şi raţională, evenimentele trec
pe dinaintea cetitorului, care nu poate
decât să rămână convins că este un
adevărat istoric cu toate însuşirile
cerute aceluia care a întreprins să scrie
istoria lui Mihaiu Vodă Viteazul. Dacă
nedeprinderea cu întorsătura frazei
literare obişnuite în România liberă
face lectura când şi când greoaie,
dar judecată în a sa întregime, cu
conţinutul său bogat de fapte nouă
şi bine documentate, opera d‑lui
Dr. Sârbu este o lucrare ce merită a
fi încurajată şi lăudată. De aceea o
recomandăm spre a se acorda autorului
„Marele Premiu Năsturel‑Herescu”.
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ÎMPRIMĂVĂRÂND…
A încetat să mai bată inima marelui Poet al Limbii
Române – GRIGORE VIERU. Versurile Dumisale definesc
desăvârşit cea mai frumoasă răsărire a geniului în limba
neamului românesc, iar poezia‑i, nespus de limpede şi
curată ca apa izvorului, împrimăvărând dragostea pentru
ţară, pentru mamă, dor şi cântec…
„Plecarea sincronică a lui Vieru în «lumea de
dincolo», în ziua naşterii lui Eminescu, ne va «OBLIGA»
să‑i sărbătorim în acelaşi timp de acum încolo. Când s‑a
născut Eminescu, a murit Vieru. Inteligenţa fantastică
a Universului ne ghidează prin sugestii sincronistice, al
căror mesaj profund ne invită la reflecţii sănătoase despre

atitudinea noastră în faţa valorii şi a continuităţii sale”.
(Maria Timuc).
Din cele două cărţi apărute în stânga şi în dreapta
Prutului: Rădăcina de foc, Poeme. Confesiuni, Cuvânt
înainte de Ioan Alexandru, Postfaţă de Victor Crăciun,
Selecţie şi îngrijire de ediţie Arcadie Donos, Editura
Univers, Bucureşti – 1988; Acum şi în veac, Poeme.
Confesiuni, Ediţie de autor, Editura Litera, Chişinău – 1997,
ca un omagiu adus Poetului şi minunii de‑a se auzi în
cuvânt, am selectat câteva texte lirice inegalabile înspre
ochii lăcrimaţi de iubire ai cititorilor revistei ALMĂJANA.
I.B.

Am s‑ajung atunce, poate,
La mijlocul ei aproape.
Ci să nu închideţi cartea
Ca pe recile‑mi pleoape.
S‑o lăsaţi aşa deschisă,
Ca băiatul meu ori fata
Să citească mai departe
Ce n‑a dovedit nici tata.
Iar de n‑au s‑auză dânşii
Al străvechei slove bucium,
Aşezaţi‑mi‑o ca pernă
Cu toţi codrii ei în zbucium.

GRIGORE VIERU (1935‑2009)
FĂPTURA MAMEI
Uşoară, maică, uşoară,
C‑ai putea să mergi călcând
Pe seminţele ce zboară
Între ceruri şi pământ.

IZVORUL
Lui Dumitru Blajin
S‑au micşorat alunii.
Cineva sus pe coastă
Spală faţa Lunii
Cu lacrima noastră.

În priviri c‑un fel de teamă,
Fericită totuşi eşti –
Iarba ştie cum te cheamă,
Steaua ştie ce gândeşti.
LEGĂMÂNT
Lui Mihai Eminescu
Ştiu: cândva, la miez de noapte
Ori la răsărit de Soare,
Stinge‑mi‑s‑or ochii mie
Tot deasupra cărţii Sale.

Ah, idee măreaţă,
Îmbătrâni‑vei şi tu!
Toate se schimbă în viaţă,
Numai izvorul nu.
Veşnic tânăr şi bun,
Sună sub dealuri străbune.
„Bună seara”, îi spun,
„Bună ziua”, îmi spune.

PĂDURE, VERDE PĂDURE
Draga i‑a fugit cu altul.
S‑a ascuns în codru. Uuu!
El a smuls pădurea toată,
Însă n‑a găsit‑o, nu.
El a smuls pădurea toată
Şi s‑o are începu.
Şi‑a arat pădurea toată…
Însă n‑a găsit‑o, nu.
Semănă pădurea toată,
Din grâu azime‑a gătit
Şi‑o corabie‑şi cioplise
Din stejarul prăvălit.
Şi‑o corabie‑şi cioplise
Şi‑n amurgul greu, de stânci,
A plecat pe mări, s‑o uite,
Clătinat de ape‑adânci.
A plecat pe mări, s‑o uite –
Dar sub lună, dar sub stea,
Răsărea la loc pădurea,
Iar corabia‑nfrunzea.

CÂND
Când am să mor,
să mă îngropi
în lumina ochilor tăi.
Lumea
venită la mormântul meu
va sta îngenuncheată
în faţa ta mereu.
Ca nimeni
să nu‑mi joace pe mormânt,
să nu fiu, ca strămoşii, pus
sub ierburi şi pământ –
îngroapă‑mă‑n lumina
ochilor tăi,
femeie de pe urmă,
femeia mea dintâi.

EMINESCU
La zidirea Soarelui, se ştie,
Cerul a muncit o veşnicie.
Noi, muncind întocmai, ne‑am ales cu,
Ne‑am ales cu domnul Eminescu,
Domnul cel de pasăre măiastră,
Domnul cel de nemurirea noastră –
Eminescu.
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Suntem în cuvânt şi‑n toate,
Floare de latinitate
Sub un cer cu stele sudice!
De avem sau nu dreptate,
De avem sau nu dreptate,
Eminescu să ne judece.
Mi‑l furară, Doamne, adineauri
Pe înaltul Domn cu tot cu lauri.
Mă uscam de dor, în piept cu plânsul,
Nu ştiam că dor mi‑era de dânsul,
Nu ştiam că doina mi‑o furară
Cu străvechea şi frumoasa Ţară –
Eminescu.
Acum am şi eu pe lume parte:
Pot îmbrăţişa măiastra‑ţi carte,
Ştiu că frate‑mi eşti şi‑mi eşti părinte,
Acum nimeni nu mai poate minte.
Bine ai venit în casa noastră,
Neamule, tu floarea mea albastră –
Eminescu.
Suntem în cuvânt şi‑n toate
Floare de latinitate
Sub un cer cu stele sudice!
De avem sau nu dreptate,
De avem sau nu dreptate,
Eminescu să ne judece!
LUCIAN BLAGA
Numele‑acest
are ceva în el
care sună nespus de frumos –
e ca şi cum
boabele copiilor
care ne seamănă de sărbători
s‑ar lovi de trupul unei viori.
Numele‑acest
are ceva nespus de limpede‑n el –
e ca şi cum
te‑ai uita la o stea
prin altă stea.
Numele‑acest
are în el ceva ameţitor de adânc –
e ca şi cum te‑ai uita
în oglinda unei fântâni
prin altă fântână.
Numele‑acest
e ca streaşina casei noastre –
pe fiecare literă a lui
rândunica îşi poate clădi
cuiburi de lut.
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TU ŞTII

Lui Nichita Stănescu
Tu ştii că nu există
Un drum al fericirii
Şi altul al nenorocirilor –
Există numai rătăcire
Pe un drum sau altul.
Tu ştii că mirarea nu judecă
Şi nu cercetează
Lucruri care strălucesc
În ochiul lui Dumnezeu –
Ea le iubeşte pur şi simplu
Făcându‑le astfel
Mai tare să înflorească.
Tu eşti, într‑adevăr, un cântec
Ce curge de sus în jos
Ca plânsul.
***
Nu am, moarte, cu tine nimic,
Eu nici măcar nu te urăsc
Cum te blestemă unii, vreau să zic,
La fel cum lumina pârăsc.
Dar ce‑ai face tu şi cum ai trăi
De‑ai avea mamă şi‑ar muri,
Ce‑ai face tu şi cum ar fi
De‑ai avea copii şi‑ar muri?!
Nu am, moarte, cu tine nimic,
Eu nici măcar nu te urăsc.
Vei fi mare tu, eu voi fi mic
Dar numai din propria‑mi viaţă trăiesc.
Nu frică, nu teamă –
Milă de tine mi‑i,
Că n‑ai avut niciodată mamă,
Că n‑ai avut niciodată copii.

ÎNCHINARE LA CÂNTECUL POPULAR
– Dealule, domn dreptule,
Mare înţeleptule!
Aur legănând în pai
Frică tu de hoţi nu ai?!
– Rupe‑mi‑s‑ar inima
Nu că hoţii m‑ar fura,
Dar că hoţii m‑ar ara
Şi tot ei m‑ar semăna!

– Dealule cu poamele
Şi cu sfinte mamele,
Cu izvoarele ce‑adânci
Ne‑au scris numele pe stânci!

NU MI‑S DRAGI
Nu mi‑s dragi pe cer nici stele,
C‑ai privit şi tu la ele.
Nici pădurea verde nu,
C‑ai trecut prin ea şi tu.
Şi nici marea, nici lumina,
C‑ai atins‑o tu cu mâna.

DOR DE MAMĂ

Cine n‑are dor de mamă –
Alte doruri care‑l cheamă?!
Dor de cântec? De prieteni?
Dor de văi? Şi dor de cetini!
Dor de văi? Şi dor de stele?
Dor de gândurile mele?
Să nu‑l crezi tu, cântec, nu!
Să nu‑l crezi, femeie, tu!
Să nu‑l credeţi, văi şi cetini!
Să nu‑l credeţi, voi, prieteni!
Cine n‑are dor de mamă,
Vântu‑l poartă ca pe‑o scamă,
Azi aici şi mâni departe,
Uşor de plai se desparte!
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PRIGORUL ÎN SĂRBĂTOARE
Prigorul înseamnă respect pentru tradiţii, toleranţă
luminată, respect pentru personalitatea umană şi o legătură
cu pământul natal. O comună mare şi frumoasă, cu drumuri
şi case aşezate ordonat în sistem nemţesc, cu oameni
deosebiţi, harnici şi de omenie, care îşi iubesc locurile
natale şi respectă strămoşii.
Cartea de vizită a satului o dă ospitalitatea şi omenia
locuitorilor, frumuseţea gospodăriilor, măreţia şi spiritul de
sacrificiu al înaintaşilor, cât şi valoarea tinerilor ieşiţi de
pe băncile şcolii săteşti cu activităţi deosebite la oraş sau
la sat.
Din istorie sau din legendă, strămoşii ne vorbesc
despre credinţa lor statornică şi faptele deosebite,
îndemnându‑ne să nu‑i uităm, apărându‑le memoria. „Noi
suntem prelungirea lor în istorie, aşa cum urmaşii vor fi
prelungirea noastră”. (Mitropolit A. Plămădeală)
Deoarece venerarea înaintaşilor constituie momente
de comuniune, binecuvântare şi întărire a credinţei şi a
iubirii frăţeşti între oameni, prigorenii au organizat, la 10
august 2008, comemorarea protopopului militar colonel
Iosif Coriolan Buracu, om de cultură şi politician, devotat
credincios al Bisericii şi deschizător de drumuri pentru
emanciparea românilor bănăţeni.
Pentru consfinţirea acestui eveniment, Consiliul
Local, Primăria şi Şcoala Prigor au contribuit la realizarea
unui bust, lucrat de sculptorul George Ciobanu, din
Salcia, Jud. Mehedinţi, şi o placă comemorativă. Tot cu
ocazia acestui eveniment, a fost scoasă de sub teascurile
tiparului o carte document finanţată de Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Caraş‑Severin, director Gheorghe Ţunea, iar şcoala se va numi
„Şcoala de Arte şi Meserii – Iosif Coriolan Buracu – Prigor”.
Primirea oaspeţilor s‑a făcut la şcoală între orele
10 şi 11. Au fost momente de emoţie copleşitoare la
întâlnirea persoanelor cunoscute şi a locurilor dragi. Printre
personalităţile căutate se numărau filosoful culturii
Alexandru
Nemoianu,
scriitorul
Ion
Marin
Almăjan şi profesorul
Mihai Buracu – fiul
comemoratului
I.C.
Buracu.
Manifestarea
a
debutat cu un parastas
dedicat memoriei preotului Coriolan Buracu,
oficiat de preoţii Cătălin
Primejdie şi Ion Cherescu.
La sfârşitul ceremoniei
religioase, preotul Cătălin
Primejdie a evocat latura
sacerdotală a protopopului

Iosif Coriolan Buracu, subliniind importanţa acestui
eveniment pentru viaţa spirituală a localităţii şi nu numai a
ei, iar preotul Cherescu Ioan vorbeşte din partea Episcopiei
Caransebeşului. Apoi bustul protopopului, instalat în
curtea Bisericii, lângă mormântul său, a fost dezvelit de
fiul protopopului, profesorul Mihai Buracu, şi de primarul
comunei, Pavel Verindeanu, fiind sfinţit de către preoţi în
faţa unei asistenţe formate din sute de oameni din toate
satele almăjene.
În continuare vorbesc Mihai Buracu şi Alexandru
Nemoianu despre relaţia de familie Buracu‑Boldea şi
faptele lor în folosul celor mulţi.
Marea de oameni formată din locuitorii satelor
almăjene s‑a deplasat la primărie în acordurile muzicii
fanfarei şcolii din Borlovenii‑Vechi, condusă de profesorul
dr. Petrică Zamela.
Pe frontispiciul primăriei a fost amplasată o placă
comemorativă cu următorul conţinut: „CORIOLAN IOSIF
BURACU (1888‑1964), Fiu al Prigorului, slujitor devotat
pe Altarul Neamului Românesc, dârz luptător pentru unirea
cu patria mamă, martir pentru credinţă şi ctitor a numeroase
şi importante instituţii de cultură şi educaţie”.
Aici a luat cuvântul scriitorul Ion Marin Almăjan,
subliniind ideile iluministe care au călăuzit activitatea
preotului Coriolan Buracu, ca un continuator al conceptelor
lui Eftimie Murgu, evidenţiind totodată realizările preotului
în Valea Almăjului prin construirea de spitale, şcoli, cămine,
biblioteci, biserici, cercetări istorice şi etnografice ş.a.;
scriitorul încheie spunând că „sărbătoarea de la Prigor este
sfântă şi magistrală pentru că cinsteşte activitatea acestui
mucenic al neamului”.
De aici oaspeţii sunt invitaţi să participe, în sala
Căminului Cultural, la simpozionul organizat cu ocazia
acestui eveniment, unde a fost organizată o expoziţie cu
fotografii inedite din viaţa şi activitatea comemoratului,
imagini care au creat o stare de profundă sensibilitate
participanţilor. Sala a fost
plină până la refuz.
Simpozionul
a
debutat cu cuvântul de
bun‑venit adresat de
primarul Pavel Verindeanu
participanţilor, după care îl
invită pe profesorul Pavel
Panduru, directorul Şcolii
de Arte şi Meserii Prigor,
iniţiatorul şi organizatorul
manifestărilor, să conducă
lucrările acestei importante
acţiuni culturale. El spune
că preotul Buracu, ca
expresie a chipului lui
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Dumnezeu, a trăit prin adevăr şi nu prin minciună, cum se
întâmplă uneori azi. Avea credinţa că un bun creştin trebuie
să apere creaţia divină, nu să o distrugă. A fost toată viaţa un
apărător al sufletelor de năvala păcatelor de tot felul. Armele
lui au fost cuvântul şi fapta. Faptele lui, în consonanţă
cu preceptul biblic „credinţa fără fapte este moartă”, au
contribuit la păstrarea identităţii neamului şi continuitatea
lui în acest areal. El nu este mort, el trăieşte veşnic prin
faptele sale şi prin cărţile sale, având ca Biserică poporul
român, ca locaş Carpaţii, iar ca altar Munţii Banatului
şi Almăjul lui drag. El reprezintă emblema unei munci
stăruitoare, plină de tenacitate, pentru a împlini idealurile
României Mari. El este un model de o calitate excepţională
pentru generaţiile de azi în căutarea unui model existenţial.
Prin întreaga sa activitate, este întruchiparea vie a unor
trăiri de mare rezonanţă în conştiinţele contemporanilor.
Pe rând vorbesc invitaţii despre „popa Buracu” şi
vorbele le sunt sorbite cu nesaţ de cei din sală. Mesajele
transmise sunt percepute ca daruri pentru minte şi suflet de
către ascultători, din care reiese respectul pentru înaintaşi,
pentru neam şi tradiţie, cei ce au asigurat eternitate
neamului românesc. Viaţa lor, înscrisă în veşnicie, aduce
contemporanilor lumină şi har.
Din partea autorităţilor judeţene vorbeşte directorul
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Caraş‑Severin, domnul profesor
Gheorghe Ţunea, apoi iau cuvântul profesorul Mihai
Burac, fiul comemoratului, istoricul şi filosoful culturii
Alexandru Nemoianu, care subliniază că I.C. Buracu a fost
crescut şi educat de către protopopul Pavel Boldea pentru
a sluji României Mari şi că noi azi afirmăm o trăire morală
sub semnul Bisericii şi un model existenţial. Scriitorul
Ion Marin Almăjan, în expozeul
său vorbeşte despre o mistică
ce uneşte trecutul şi faptele
înaintaşilor eroi cu inimile
noastre. Profesorul Gheorghe
Jurma, directorul Editurii TIM
din Reşiţa, prezintă cartea
„IOSIF CORIOLAN BURACU
– O LEGENDĂ VIE”, apărută la
Editura TIM, în 2008, documentar
iniţiat şi îngrijit de profesorul
Pavel Panduru, ca pe o substanţă
vie, prezentând caracterul şi
faptele lui Buracu. Ea vrea să fie
un îndemn înspre cunoaşterea
trecutului şi chemarea spre
credinţa în neam, muncă şi în
Dumnezeu.
Delegaţia din Turnu‑Severin, formată din profesorii
Tudor Răţoi, directorul arhivelor
Isidor
Chicet,
directorul
C.J.C.P.C.T. Mehedinţi, şi Puiu
Strinoiu, arhivist, scoate în
evidenţă legătura dintre Almăj şi
Turnu‑Severin prin personalitatea

preotului Buracu, cu scopul păstrării valorilor culturale
naţionale româneşti.
Delegaţia arhivelor din Caransebeş, formată
din Laurenţiu Ovidiu Roşu, director, Lavinia Diana
Micu, arhivist, şi Constantin Brătescu a scos în evidenţă
activitatea preotului Buracu în cadrul Comunităţii de Avere
şi a oraşului Caransebeş.
Delegaţia localităţii Mehadia, formată din scriitorul
N. D. Petniceanu, profesorul dr. Iulian Lalescu, Costel
Vlaicu, secretar de redacţie A.R.P., şi Iancu Panduru,
primar, vorbesc despre rolul preotului Buracu în păstorirea
enoriaşilor din Mehadia şi că venirea la Mehadia a fost o
lucrare sacramentală a lui Dumnezeu, prin Sfântul Duh,
pentru o schimbare, o înnoire a populaţiei prin oficierea
sfintelor taine în biserică.
Mai vorbesc ing.Tabugan Ion, directorul Direcţiei
Silvice Reşiţa, profesor univ. dr. Alimpie Ignea, profesorii
Iosif Băcilă, Nicolae Andrei, Gheorghe Rancu şi Nistor
Budescu. La manifestare au participat profesori, ingineri,
jurişti, medici, preoţi, şi alţi intelectuali şi locuitori ai
satelor din Almăj.
După 3 ore de dezbateri, toţi cei prezenţi au fost
invitaţi să guste din bucatele tradiţionale, special pregătite
pentru acest eveniment, papricaşul şi sărmăluţele de Almăj.
Totul s‑a desfăşurat pe fondul sonor al fanfarei copiilor din
Borlovenii‑Vechi şi al doinelor cântate de rapsodul Iosif
Puşchiţă.
La reuşita manifestării şi‑au adus din plin contribuţia
tinerele cadre didactice ale şcolii din Prigor şi angajaţii
primăriei.
Manifestarea de la Prigor a dat o direcţie tinerelor
generaţii de a respecta valorile naţionale şi sfânta tradiţie
prin instituţii ca biserica, şcoala
şi armata.
Constat sărăcia cuvintelor pentru a evidenţia cum se
cuvine marea bogăţie a stărilor
sufleteşti trăite de asistenţă.
Un astfel de moment unic
a fost sărbătoarea sufletului
românesc de la Prigor, din 10
august 2008. Au fost momente
magnifice, cu clipe de vis,
ca într‑un leagăn divin, care
păreau a fi destăinuiri în faţa
unui foc sacru, când miturile fac
posibilă întoarcerea omenirii în
istoria existenţei sale.
Am încercat să subliniem
calitatea exponenţială a modelului pentru a fi descoperit de
generaţii întregi în căutarea
unui sens existenţial.

Prof. PAVEL PANDURU
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UN ALT „VOIEVOD SECRET” – CORIOLAN BURACU
În prefaţa volumului Un prinţ popular apărută la
iniţiativa domniei sale, Artur Silvestri scria referindu‑se
la protopopul colonel k.u.k. Pavel Boldea: «La drept
vorbind, pentru poporenii ce au venit, de peste şapte sate,
să pomenească pe unul dintre cei care le‑au făcut „cinstea
şi modelul” toţi cei care se includ în această categorie sunt
un fel de „voievozi secreţi”, un soi de căpetenii înnăscute şi
recunoscute, „înfăptuitori” de proporţii mari la proporţiile
ţinutului unde au apărut şi care de fapt ilustrează însăşi
imaginea şi întinderea „lumii care are importanţă”».
Un alt „voievod secret”, o altă căpetenie „înnăscută
şi recunoscută” ce se trage din aceeaşi familie glorioasă
Boldea din Borlovenii Almăjului, a fost protopopul maior
k.u.k. Coriolan Buracu, fiu al Călinei Boldea, căsătorită
Buracu, soră cu protopopul Colonel Pavel Boldea. Coriolan
Buracu s‑a născut la 15 mai 1888. În 1894 a fost luat de
unchiul său, protopopul militar Pavel Boldea, ce avea
garnizoana la Budapesta, unde şi‑a făcut primele clase
primare. În 1897 şi‑a urmat unchiul la Viena. A dat examen
de admitere la şcoala reală militară din Treis Kirchen.
Cu toate că a obţinut calificative bune, n‑a fost admis.
A urmat primele clase la liceul românesc din Blaj, între
anii 1899 şi 1904. De aici s‑a transferat la Braşov unde a
absolvit liceul. Cum „ziua bună se cunoaşte de dimineaţă”,
Coriolan Buracu a jucat teatru românesc alături de Zaharia
Bârsan, a recitat versuri la aproape toate serbările şcolare,
a fost membru al corului mixt, dirijat de Gheorghe Dima,
cu care a luat parte la expoziţia naţională din Bucureşti,
din 1906, a pus tricolorul pe mormântul lui Arpad de pe
Tâmpa şi, simţind chemarea sângelui, s‑a încadrat în
organizaţia secretă ce‑şi propunea cu orice mijloace să
împiedice maghiarizarea românilor din Ardeal şi Banat. În
vara anului 1907, a organizat prima asociaţie românească
a studenţilor din Almăj, seri culturale la Bozovici şi în
timpul nedeii de la Pătaş. După absolvirea liceului, se
înscrie la Institutul Teologic din Caransebeş, luând parte
la toate manifestările culturale şi politice organizate de
liderii românilor bănăţeni, institut pe care îl absolvă în
1911. Coriolan Buracu organizează primul cor bărbătesc
la Borlovenii Vechi şi prima serbare culturală. Cu banii
obţinuţi se pictează iconostasul bisericii din localitate. A
fost sfinţit ca diacon în capela reşedinţei episcopale, la 19
iulie 1912, chiar de către episcopul Miron Cristea, viitorul
patriarh al României, şi instalat preot în localitatea Pătaş,
dar şi ca administrator parohial al Mehadiei. Buracu s‑a
bucurat de protecţia a două din personalităţile importante
ale Banatului acelui timp: dr. Ion Sîrbu, autorul a două
lucrări: Românii sub Mihai Vodă Viteazul, care a obţinut,
în 1905, Premiul „Năsturel” al Academiei Române, şi
Politica externă a lui Matei Basarab, apoi Generalul
Nicolae Cena, fondatorul Muzeului de istorie al Băilor
Herculane. Obsedat de ideea contrabalansării acţiunii de

maghiarizare iniţiată de autorităţile austro‑ungare, şi‑a
concentrat atenţia asupra orelor de religie, procurând
manuale şcolare în limba română pentru toţi elevii, a
fondat biblioteca parohială şi a organizat comitetul local
al societăţii culturale „Astra”. A adus corurile „Doina” din
Turnu Severin şi „Armonia” din Craiova care au susţinut
concerte la Mehadia. Considerate provocări de către
autorităţile maghiare, toate acestea nu au rămas fără urmări.
A fost ridicat de la Sf. Liturghie, din Altar, de către jandarmii
unguri, anchetat şi acuzat de spionaj în favoarea României
şi agitator pentru descompunerea monarhiei austro‑ungare.
A fost întemniţat la Caransebeş. Declanşarea primului
război mondial a făcut posibilă eliberarea sa şi convocarea
ca preot militar de rezervă pe frontul din Serbia, iar de aici
pe frontul rusesc din Galiţia. A stat pe câmpul de luptă până
la 7 ianuarie 1915, când a fost transferat la garnizoana din
Debreţin, unde erau spitale şi sanatorii pline de ostaşi răniţi
sau bolnavi de ciumă şi o tabără de prizonieri ruşi. Tot de
la Debreţin erau evacuate unităţi militare din Bucovina,
printre care se găseau mulţi români. Făcând apel, prin
ziarul Românul din Arad, la toţi intelectualii din Ardeal şi
Banat să‑i trimită cărţi şi ziare în limba română, a ţinut
cursuri de alfabetizare cu soldaţii români. Alergând între
serviciile religioase ţinute în spitale, în tabăra ruşilor, în aer
liber, împărtăşirea a mii de soldaţi şi înmormântarea celor
decedaţi, preotul Buracu a răspândit credinţa în Dumnezeu
şi în biruinţa dreptăţii pentru neamul românesc. Aflând
că poliţia din Debreţin se interesează la Mehadia despre
trecutul său politic, Buracu îl roagă pe unchiul său, Pavel
Boldea, să‑l transfere pe frontul italian, unde a ajuns la 6
august 1916 spre marele regret al celor pe care îi părăsea,
dovadă scrisoarea celor 27 de ofiţeri ruşi care‑şi exprimau
mulţumirile pentru rolul pe care preotul Buracu l‑a avut
în mângâierea sufletelor conaţionalilor lor, ordinul de zi al
garnizoanei semnat de generalul Okolocsanyi în care îşi
exprima mulţumirile şi recunoştinţa pentru serviciile aduse
pe timpul holerei etc. Aici continuă opera de deşteptare
naţională şi de culturalizare a soldaţilor organizând
biblioteci, cămine ostăşeşti, săli de lectură, procurând cărţi
de rugăciune şi ziare româneşti, aducându‑le la cunoştinţa
soldaţilor principiile preşedintelui american Wilson
referitoare la drepturile de autodeterminare al popoarelor,
sugerând soldaţilor români că a venit timpul împlinirii
aspiraţiilor naţionale. Pe timpul serviciului militar a fost
distins cu brâul roşu de episcopul Caransebeşului Miron
Cristea, a primit: Crucea de argint clasa a II‑a pentru merite
preoţeşti, Crucea de campanie Carol, titlul de Cavaler al
ordinului Francisc I etc.
Reîntors de pe front, la 4 noiembrie 1918,
organizează Consiliul naţional român şi Gărzile Naţionale
în districtul Mehadiei şi în localitate, după îndrumările
Consiliului Dirigent de la Arad, fiind ales preşedinte,
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respectiv comandant al acestora. La 26 dec.1918, a primit
în gara Mehadiei pe generalul francez Berthelot căruia i‑a
predat un memoriu în problema Banatului, revendicându‑l
în întregime pentru România. La 1 martie 1919, au fost
întâmpinate cu mare entuziasm trupele franceze. Noaptea
un soldat din armata sârbă, român din Valea Timocului, îl
anunţă că a doua zi trupele de ocupaţie sârbeşti îl vor aresta.
Se hotărăşte să fugă la Sibiu, unde se găsea un alt unchi
al său, Iosif Serafin, care era şeful clerului militar român
din Ardeal şi Banat, pe care îl roagă să‑l mobilizeze pentru
armata română. Este numit preot militar al unui regiment
aflat la Braşov. Şi aici organizează cămine culturale pentru
ostaşi, biblioteci volante etc. În urma apelului pe care îl
publică în Gazeta Transilvania s‑au adunat bani cu ajutorul
cărora a fost tipărită broşura Cartea Ostaşului român cu
calendar istoric, rugăciuni, broşură ce a fost distribuită
soldaţilor. La 10 mai, a fost iniţiată din iniţiativa preotului
Buracu o mare adunare naţională la care au asistat toate
unităţile militare, dar şi locuitorii braşoveni. Din piaţa
„Câmpia Poştei” s‑a defilat în coloane spre cimitirul
„Groaveri” unde se află mormântul poetului Andrei
Mureşanu, autorul celebrei poezii Deşteaptă‑te române. La
1 iunie a organizat o altă manifestare populară în problema
Banatului. Moţiunea votată cu acest prilej a prezentat‑o
seara la gară regelui Ferdinand; C. Buracu a fost cel dintâi
director al Palatului cultural din Turnu Severin, precum şi
al Bibliotecii „I. G. Bibicescu”. În această calitate a înfiinţat
prima fanfară ţărănească din vechiul regat, după modelul
celor din Almăjul natal, la Vânjuleţi. A organizat expuneri
la care a invitat personalităţi de seamă ale culturii române,
precum: Nicolae Iorga, George Enescu, Liviu Rebreanu
etc., a creat muzee bisericeşti, iar în calitatea sa de director
al Bibliotecii „I.G. Bibicescu” a înfiinţat 14 biblioteci în
Almăj, 47 în localităţi din Iugoslavia unde trăiau români,
trimiţând cărţi şi dulapuri pentru acestea. A expediat 60.000
de volume în America. În anul 1928, venind la guvernare
Partidul Naţional Ţărănesc, cel care s‑a considerat urmaşul
Partidului Naţional Român din Banat şi Transilvania,
C. Buracu candidează pentru locul de deputat în judeţul
Caraş. În timpul mandatului său a reuşit să realizeze
obiectivele promise alegătorilor: un nou local de şcoală
la Prigor, un spital de
plasă la Bozovici, trei
circumscripţii medicale
la Prigor, Bănia, Dalboşeţ,
două circumscripţii
veterinare, grădiniţă de
copii la Bozovici, local
de şcoală primară în
cătunul Stancilova de la
Şopotu‑Nou, autobuz al
poştei Bozovici – gara
din Iablaniţa, a organizat
aducerea
osemintelor
lui Eftimie Murgu de la
Budapesta şi înhumarea
lor cu mare solemnitate
în cimitirul din Lugoj.

A reorganizat Societatea Culturală „Astra” şi a înfiinţat
Muzeul Almăjului la Bozovici, muzeu desfiinţat în timpul
regimului comunist, a înfiinţat Societatea „Cultul eroilor” şi
a avut iniţiativa construirii Monumentul eroilor Almăjului
la Bozovici, a înfiinţat la Prigor un cămin cultural pe care
l‑a înzestrat cu scenă şi culise, a obţinut fonduri pentru
crearea fanfarei din Prigor, pentru palatul cultural din
Turnu Severin, pentru Episcopia Râmnicului etc. A făcut
demersuri pentru refacerea drumului Iablaniţa – Bozovici
– Oraviţa, singura cale de penetraţie în Almăj, proiect care
s‑a realizat cu ocazia vizitei regale din 2 iunie 1933.
La toate acestea se mai pot adăuga editarea,
în colaborare, a ziarului Tribuna Graniţei, în paginile
căruia au fost publicate biografiile generalilor din graniţa
bănăţeană: Traian Doda, Ion Al. Dragalina, Moise Groza,
Al. Guran, a cărturarilor dr. Eftimie Murgu şi dr. Ion Sârbu.
A tipărit Tabloul nominal al tuturor eroilor din fiecare sat
din Almăj, carte de rugăciuni pentru fraţii din Iugoslavia.
Mandatat de către Dimitrie Gusti a procurat o gospodărie
completă ţărănească de la Borlova, precum şi o vaială, pe
care meşterii populari le‑au restaurat la Muzeul Satului din
Bucureşti. După studii temeinice, C. Buracu a înaintat un
vast program pentru realizarea unei căi ferate, construirea
unei uzine electrice şi introducerea luminii electrice în
întreg Almăjul, construirea de cămine culturale, şcoli,
dispensare etc. Se pensionează pe data de 1 dec. 1945.
În ziua de 14 octombrie 1948, de Sf. Paraschiva,
când familia sa avea praznicul casei, a fost ridicat de
organele de siguranţă din Oraviţa şi condamnat la un an
de închisoare. Eliberat, a fost rearestat la 19 august 1952,
condamnat, dus la Canal, de unde a fost eliberat la 27
aprilie 1953. A decedat la 11 februarie 1964.
Coriolan Buracu a desfăşurat şi o merituoasă
activitate publicistică, strânsă în cărţi şi broşuri: Muzeul
general Nicolae Cena în Băile Herculane şi Cronica
Mehadiei (1924), Heracle, Hercules, Iovan Iorgovan şi
Băile Herculane (1924), Din istoria Banatului de Severin
(1932), Din trecutul Almăjului şi Rudăriei (1932), Cetatea
şi Castelul Făgăraşului (1937).
Este aceasta o prezentare sumară a vieţii şi activităţii
protopopului Coriolan Buracu, una din marile conştiinţe
ale românilor bănăţeni
aşa cum reiese din
cartea Amintiri, realizată
de Editura „Învierea”
a
Arhiepiscopiei
Timişoarei sub îngrijirea
lui
Mihai
Buracu,
ultimul fiu în viaţă al
celui ce şi‑a dedicat viaţa
deşteptării
neamului
şi propăşirii românilor
bănăţeni în vremuri
grele de robie, dar şi în
timpul României Mari.
ION MARIN ALMĂJAN
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PREOTUL IOSIF CORIOLAN BURACU – UN OM
ALES DE DUMNEZEU
Pentru fiecare fiinţă omenească trecerea timpului,
iar în cadrul acesteia, cu deosebire, popasurile anuale sau
cele care se raportează la decenii sau veacuri, reprezintă
prilejul de adevărat bilanţ al realizărilor menite a fi un
imbold spre noi angajamente celor rămaşi „de veghe”,
adică nouă celor care râvnim spre o imagine cât mai fidelă
de cea a prototipului.
De‑a lungul vremii, viaţa bisericească şi culturală
a românilor bănăţeni a fost ilustrată de mari personalităţi,
oameni rânduiţi de Dumnezeu pentru întărirea şi iluminarea
poporului drept credincios. În Banat, slujitorii bisericii, de
la vlădică şi până la preoţii din cele mai îndepărtate parohii,
au ţinut ridicat stindardul naţional şi spiritual, chiar dacă
individualitatea multietnică şi multiculturală a Banatului a
creat condiţii aparte pentru aceasta.
Nu se poate face un serios demers istoric al Bisericii
şi societăţii bănăţene din secolul XX, fără a aminti numele
de rezonanţă al Protopopului Coriolan Buracu. Cei care
vor deschide paginile istoriei scrise cu fapta, cu vrerea şi
cu condeiul de preotul Coriolan Buracu, de la bun început
vor întâlni luminata sa grijă faţă de consolidarea ortodoxiei
naţionale româneşti şi a culturii, întru mărirea lui Dumnezeu
şi întru povăţuirea şi izbăvirea credincioşilor.
Activitatea de peste cinci decenii în slujba lui
Dumnezeu şi a semenilor l‑au făcut pe protopopul Buracu
să rămână pentru credincioşii din
Episcopia Caransebeşului un reper
spiritual, un distins cleric şi om de
cultură, în amintirea căruia astăzi
facem o plecăciune smerită.
Pentru un preot, păstorirea
încredinţată, indiferent de durata
ei, reprezintă o etapă din istoria
parohiei, desfăşurată în matca
ei tradiţională. Ea se impune
în conştiinţa celor păstoriţi cu
însemnele vredniciei. În acest sens
viaţa preotului se identifică cu
viaţa parohiei păstorite.
Am încercat ilustrarea
acestei realităţi cu viaţa parohiei
Prigor care în acest an curgător
2008, cu aleasă bucurie şi lumină,
sărbătoreşte rotund soroc a 120
de ani de când a venit pe această
lume preotul şi istoricul Coriolan
Buracu.
Chiar şi în momente
aniversare, a scrie despre părintele
Iosif Coriolan Buracu este o

temerară încercare plină de emoţiile neprevăzutului,
deoarece faptele preotului, dascălului şi istoricului de
odinioară au fost întotdeauna la înălţimea vremurilor
trăite, cărora le‑a dat strălucire cu prezenţa sa, şi pe care
de cele mai multe ori le‑a depăşit, contrazicând părerea
bătrânului cronicar că „nu‑s vremile sub om, ci bietul om
e sub vremi”.
A scrie astăzi despre părintele Iosif Coriolan Buracu,
a cărui statură morală a devenit odată cu trecerea timpului
tot mai emblematică, în comparaţie cu a altor clerici,
înaintaşi ai săi, implică asumarea conştientă a unei munci
deosebite, la capătul căreia se poate recunoaşte, cu regrete
că nu s‑a putut reda, dăltuind în granitul vremii, adevărata
dimensiune a personalităţii de excepţie, care a dominat
cu autoritate arena vieţii naţionale bisericeşti a neamului
românesc în prima jumătate a secolului trecut.
A scrie astăzi despre părintele Iosif Coriolan Buracu,
în cuvinte mai măreţe şi elogiatoare decât cei care din
prea plinul inimii lor l‑au omagiat, cunoscându‑i faptele
vrednice de aducere aminte este o responsabilitate uriaşă,
care‑l copleşeşte pe cel ce şi‑o asumă.
Pe temeiul acestor considerente rândurile ce urmează
nu se doresc a avea deloc un caracter biografic, deoarece
cred că există persoane mult mai avizate care au întocmit
studii monografice minuţios documentate. Nici măcar nu
mi‑am propus acest lucru. Doresc
însă să ofer o altă perspectivă de
abordare a personalităţii lui Iosif
Coriolan Buracu, aceea a laturii
sacerdotale.
Îndrăznind să calc şi eu în
curând pe urmele aceleiaşi slujiri
sacre a preoţiei, pe care a călcat şi
părintele Buracu, avându‑l oarecum
model, alături de protopopul
Boldea, pot concluziona că la fel ca
şi aceşti doi mari corifei ai culturii
şi spiritualităţii româneşti, cred în
suveranitatea lui Dumnezeu. Cred
că Dumnezeu ridică şi coboară
oameni, împăraţi şi naţiuni. El
toate le face cu scopuri şi mijloace
precise. Atunci când Dumnezeu a
vrut să ridice naţiunea Izraelului, a
ales şi a chemat un om, pe Avram.
Omul este capitalul cel mai de
preţ pentru Dumnezeu. Metoda
de lucru a Sa nu s‑a schimbat. Şi
azi, ca şi în vechime, atunci când
Dumnezeu doreşte a‑şi revărsa
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binecuvântarea Sa asupra unei naţiuni, asupra unui oraş
sau sat, alege un om, iar prin omul acesta lucrează.
Un om ales de Dumnezeu pentru vremuri
contemporane, a fost părintele Coriolan Buracu de la
Prigor, acolo unde se mai păstrează ceva din gândul curat
care sapă fântânile la margini de drumuri şi cărări, pentru
călătorii osteniţi şi însetaţi, dăruindu‑ţi starea lăuntrică a
unei regăsiri originare, mult aşteptate. A luat jugul preoţiei,
studiind la şcoli de renume din Europa, apoi la Institutul
Teologic din Caransebeş, avându‑i ca modele pe unchiul
Pavel Boldea din Borlovenii Vechi şi pe Iosif Serafin din
Pătaş (o altă rudă din partea mamei).
A dovedit prin ani, prin trudnica sa activitate şi prin
cuvântul său, scris sau rostit, că a fost un adevărat preot,
în slujba lui Dumnezeu şi a naţiunii române. Apoi după
anii 1918, relevând că „tot Banatu‑i fruncea”, s‑a impus şi
ca o prezenţă etică de anvergură în rândul societăţii civile
româneşti.

Părintele Buracu a fost un vizionar, un om
providenţial care a ştiut să discearnă între ce este esenţial
şi neesenţial în viaţă, un om ales de Dumnezeu care a dat
direcţie şi a scris istorie, îndrumându‑i pe alţii nu numai
prin vorbe, ci şi prin fapte. A ştiut să guste şi din glorie,
dar a ştiut să plece capul şi în răcoarea temniţelor ungureşti
sau comuniste. În acei ani grei ai tranziţiei, a fost omul
luminat care şi‑a păstrat echilibrul, care a dovedit eroism,
consacrându‑şi numele în galeria mărturisitorilor pentru
Hristos şi Neam.
Cred că prin tot ceea ce a întreprins, fie în domeniul
spiritual, social, istoric, militar sau naţional, poate fi aşezat
cu demnitate în Pantheonul marilor bărbaţi ai Bisericii şi
Neamului românesc.
Vie să‑i fie amintirea şi veşnică pomenirea!
Prof. dr. PETRICĂ ZAMELA

UN SUFLET ALMĂJAN
Bat clopotele la Biserica din Prigor. Glasul lor de
aramă străpunge văzduhul chemând toată suflarea din
Almăj. La şcoală şi apoi în faţa bisericii se adună o mulţime
de oameni. Tineri şi bătrâni, almăjeni şi nealmăjeni aşteaptă
cu smerenie şi nerăbdare. Cu o pânză albă imaculată este
acoperit un bust de bronz în avlia bisericii.
Pe chipurile tuturor se vede mândria că:
Suntem plămădiţi din lutul acestui pământ
Udat cu speranţe şi lacrimi amare,
Crescuţi în iubire de neam şi cuvânt
În foşnet de codru şi cânt de izvoare.
Poate suntem mărunţi şi neînsemnaţi pentru alţii,
dar o spunem cât putem de răspicat că nu admitem ca
cineva să ne nesocotească sufletul de român.
Este un moment aniversar. Se dezveleşte bustul celui
care a fost protopopul Colonel Iosif Coriolan Buracu.
Unii l‑au cunoscut, alţii i‑au citit cărţile, dar cei mai
mulţi au auzit despre părintele Buracu. Un binefăcător,

un om de cultură şi de mare suflet pentru almăjeni şi nu
numai.
Emoţiile generate de cuvintele rostite la dezvelirea
bustului pătrund în suflete, ne înalţă şi ne provoacă
lacrimi.
Se dezveleşte apoi o placă de marmură pe clădirea
primăriei – fosta şcoală din Prigor. Alte emoţii, alte trăiri
sufleteşti profunde. În centrul acestor activităţi de suflet
şi mare responsabilitate este prezent peste tot un om, un
dascăl, un urmaş demn al părintelui Buracu.
Este profesorul Pavel Panduru, directorul şcolii,
iniţiatorul şi organizatorul acestor măreţe manifestări.
Străluceşte între toţi prin măreţia sufletului de
parcă:
S‑ar ridica încet spre stele
Cu visele de pe pământ
Sorbind frumosul nemuririi
Din lacrimă şi din cuvânt.
Conduce apoi simpozionul dedicat aniversării a 120
de ani de la naşterea părintelui Buracu.
Prof. Panduru a implicat şcoala într‑un asemenea
măreţ eveniment, dovedind că prin şcoală pulsează inima
acestei comunităţi.
Îl admirăm, îl preţuim şi îi înţelegem taina ascunsă:
El e încrezător în viaţă
În dragoste şi în cuvânt
Şi s‑a legat pe veşnicie
De oameni şi de‑acest pământ.
Prof. NICOLAE ANDREI
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CÂTEVA AMINTIRI DESPRE PĂRINTELE CORIOLAN BURACU
Părintele Coriolan Buracu a fost una dintre marile
personalităţi ale Văii Almăjului din Banatul muntos.
Realizările lui se întind în domeniul pastoraţiei,
culturii şi promovării idealurilor româneşti. Sunt destul
de multe studii şi articole care au prezentat activitatea
Părintelui Coriolan Buracu şi fără îndoială că altele le vor
urma. În cele ce vor decurge, voi prezenta doar câteva
amintiri legate de această mare personalitate care a fost,
a Văii Almăjului, dar şi a familiei lui. Aceste amintiri se
leagă de documente păstrate în casa Boldea din Borlovenii
Vechi şi în memoria colectivă a familiei mele.
Părintele Coriolan Buracu a fost nepotul învăţătorului
Pavel Boldea (1842‑1917) din Borlovenii Vechi, care a
avut descendenţi direcţi pe Pavel Boldea (ulterior Protopop
şi Colonel K.u.K, având o strălucită carieră), pe Grigore,
Remus, Calina şi Mariuţa.
Calina s‑a măritat în familia Buracu, în Prigor, şi a
avut pe Coriolan Iosif, Tudosia şi Elena.
În formarea şi educaţia lui Coriolan Buracu un rol
decisiv l‑a avut unchiul său, Protopopul Pavel Boldea.
Protopopul-Colonel K.u.K Pavel Boldea a luat
asupra sa asigurarea speselor de şcolarizare pentru nepotul
său. Din acea vreme în casa Boldea din Borlovenii Vechi se
păstrează un schimb de corespondenţă între unchi şi nepot,
în vremea când acesta din urmă era la şcoală, la liceul din
Braşov şi apoi la Caransebeş.
Rezulta că „unchiul” era foarte scrupulos şi cerea
socoteala cu precizie asupra cheltuielilor. Mai rezulta că
„nepotul” îi dădea ascultare cu grijă, dar totuşi se comporta
în limita vârstei lui tinere şi îşi îngăduia mici zburdălnicii
inerente vârstei. Mai rezulta că, în vremea şcolii, Coriolan
Buracu, fără să fie eminent, era un student bun şi excelent
în anume domenii. Deci era, încă de tânăr, o fire pasională

şi cu personalitate. Tot Protopopul Pavel Boldea,
ajuns comandant al canonicilor ortodocşi din armata
austro‑ungară, a facilitat încadrarea Părintelui Coriolan
Buracu în cadrul aceluiaşi corp în vremea Primului Război
Mondial.
În casa Boldea sunt păstrate scrisori trimise vărului
său Lt. Colonelul K.u.K Romulus Boldea la Borloveni,
în anii ’50 ai veacului al XX‑lea. Vremea crâncenă a
persecuţiilor comuniste când cei doi veri au avut parte să
treacă prin universul concentraţionist bolşevic.
În scrisorile, cele mai multe trimise de la Baia Mare
şi Bucureşti, din casa copiilor lui care îl adăposteau şi
îngrijeau, Părintele Coriolan Buracu scria prudent, dar tot
cu înflăcărare. Scrisorile erau îndemn la nădejde în lucrarea
cea bună şi dreaptă a lui Dumnezeu.
În acest context, în cadrul familiei mele se povestea
cu admiraţie despre felul în care Părintele Coriolan,
„uica Coriolan” cum era numit cu dragoste şi respect, a
fost ridicat la începutul anilor cincizeci spre a fi trimis la
canalul morţii.
Securistul care l‑a arestat a avut totuşi un reflex de
umanitate şi a întrebat: „Părinte, aţi mai fost arestat?” şi
răspunsul a venit puternic, fără teamă, în maniera Coriolan
Buracu: „Oho, de câte ori”. Iar apoi, la canal, pus în echipa
morţii, a preoţilor condamnaţi la exterminare, Părintele
Coriolan Buracu a aflat tăria morală ca pe cei dimpreună
cu el să îi încurajeze în fiecare dimineaţă, la începerea
sclaviei, cu vorbele „Sus inimile, fraţi români!” Dar cea
mai emoţionantă amintire personală o am în legătură cu o
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carte poştală trimisă de către Părintele Coriolan Buracu la
Borloveni, în August 1954.
În acea vreme, Bunicul meu, Lt. Colonelul K.u.K,
Romulus Boldea, era în surghiun, în domiciliu obligatoriu.
Îmi amintesc bine că familia nu credea să vină curând sau
în general să mai vină.
În cartea poştală trimisă şi primită la începutul lui
August 1954, Părintele Coriolan Buracu scria: „Dragă
Romulus, îţi scriu la Borloveni căci ştiu că vei fi acolo mai
înainte de Sfânta Maria Mare. Întotdeauna Maica Domnului
a apărat casa noastră şi pe tine te va aduce acasă acuma”.

Zece zile mai târziu, în 16 August 1954, Romulus
Boldea se întorcea la Borloveni, la casa şi familia lui.
Pe părintele Coriolan Buracu l‑am întâlnit în
persoană doar de câteva ori, dar amintirea personalităţii lui
mă face să simt şi mândria, dar şi responsabilitatea de a fi
descendent al aceleiaşi familii şi aceluiaşi Neam.
			

ALEXANDRU NEMOIANU
„Vatra Românească” – SUA

ALMANAHUL ALMĂJULUI, 1930
Am scos în evidenţă altădată, împreună cu prof.
Pavel Panduru (v. revista Semenicul, nr 1/2002, Reşiţa),
contribuţiile istoricului Iosif Coriolan Buracu la tipărirea
de calendare, almanahuri, foi volante etc., în paginile
cărora se evocau evenimente şi personalităţi culturale,
militare şi politice din Sudul Banatului, populaţia rurală
fiind îndrumată înspre păstrarea tradiţiilor strămoşeşti,
iubirea de neam şi de Dumnezeu.
ALMANAHUL ALMĂJULUI (Plasa Bozovici,
Judeţul Caraş) pe anul 1930, Tipografia „Datina” din Turnu
Severin, se deschide cu un „cuvânt” Către cetitori, căci
iniţiatorul ediţiei, teologul şi istoricul Coriolan Buracu,
este dator să consemneze:
„Frământat de dorinţa ca să apară cât mai neîntârziat
o monografie a Almăjului (s.n.), am crezut că este bine
ca primul pas să se facă cu publicarea unui almanah,
cuprinzând datele cele mai de seamă cari pot interesa pe
toţi cei ce doresc să cunoască de aproape această frumoasă
regiune”.(p. 3)
După ce menţionează
izvoarele din care a cules şi a
prelucrat „iscodelile” monografice,
ambiţiosul
cercetător
aduce
mulţumiri notarilor care i‑au
furnizat o bună parte din referinţele
legate de aşezările din Valea
Almăjului. Apoi, într‑o mărturisire
de credinţă, conchide:
„Sunt convins că s‑au
strecurat erori şi se vor constata
multe lipsuri. S‑au făcut fără
nici o rea voinţă şi fără a jigni
pe cineva. Rămân profund
recunoscător tuturor (celor) cari
mi le vor semnala, precum şi
pentru informaţiile preţioase
ce voi primi de la toţi (cei) cari
voiesc să colaboreze la adunarea
materialului pentru monografie,
ca: legende, balade, cântece,

amintiri personale din război, numele celor morţi în război,
tabloul mobilizaţilor şi al răniţilor, date istorice, biografiile
persoanelor mai marcante decedate şi în viaţă, descrierea
jocurilor de copii, obiceiuri de botez, nunţi şi înmormântări,
oraţii, bocete şi descântece, fotografii şi acte vechi, numiri
de dealuri, poieni, văi şi râuri etc.
Este una din prinoasele cele mai frumoase ce putem
aduce acestui colţ de rai în cari am văzut lumina zilei. Cei
buni şi harnici să‑şi facă datoria”.(p.4)
Urmează „Calendarul pe anul 1930”, apoi
următoarele secvenţe: „Almăjul”, „Biserica Ortodoxă”,
„Şcoala”, „Plasa Bozovici”, „Administraţia Plasei
Bozovici”, „Notariatul Bozovici”. În cadrul secţiunii
„Cercuri Notariale din Almăj” sunt prezentate informaţii
şi date statistice despre localităţile Bănia, Dalboşeţ,
Lăpuşnicu‑Mare, Prigor, Prilipeţ, Şopotu‑Nou, dar şi
despre celelalte aşezări almăjene, atunci arondate acestora:
Borlovenii‑Noi, Borlovenii‑Vechi, Gârbovăţ, Moceriş,
Pătaş, Putna, Rudăria, Ravenska.
În timp, am publicat în
Almăjana extrase din prezentările
făcute Bozoviciului (p. 27), cea
mai mare şi cea mai cunoscută
aşezare din Valea Almăjului,
şi Prigor(p. 30), vatra natală a
cercetătorului.
Suntem încunoştinţaţi şi
de „Partidele politice” înregistrate
la acea dată (Partidul Naţional
Român,
Partidul
Naţional
Ţărănesc, Partidul Naţional
Liberal, Partidul Poporului,
Partidul Social‑Democrat, Liga
Apărării Naţionale), acţiunile
întreprinse în această zonă,
reprezentanţii lor mai importanţi,
numărul votanţilor la ultimele
alegeri.
Ediţia, tipărită în 2.000 de
exemplare, se încheie cu momente
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mai de seamă din viaţa şi activitatea Preotului Iconom
Stavrofor, deputat şi consilier cultural, Coriolan Buracu,
intelectual de marcă, dovedind – prin ceea ce a făcut şi a
întreprins – dragoste faţă de obârşii, faţă de oamenii ce l‑au
înconjurat. Din fiecare pagină răzbat, de altfel, informaţii
istorice, culturale, folclorice, însăilări legate de biserici şi
de învăţământ, meserii şi obiceiuri, domenii comerciale şi
financiare.
De amintit, în final, acribia şi corectitudinea datelor
culese, seriozitatea documentării, dorinţa de a pune la
îndemâna celor interesaţi remarcabile referinţe despre
Almăj (Plasa Bozovici), teritoriu românesc cu frumuseţi
mirifice, cu o bogată istorie şi o zestre spirituală de
neegalat:
„Bravi şi viteji în timp de război, buni şi harnici
în timp de pace, almăjenii (sunt) mândri de trecutul lor
(…). Virtuţile militare, cultivate atât de strălucit în cursul
veacurilor, sunt o chezăşie.
Dacă a dat în trecut pe banul Severinului, Iacob
Gârlişteanu, 1495‑1508, pe luptătorul şi pe profesorul
universitar de la Iaşi, Eftimie Murgu, pe generalul Traian
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Doda, deputat şi luptător naţionalist cari a suferit şi
temniţă maghiară, pe eruditul Dr. Ion Sârbu, cel premiat
de Academia Română cu cel mai însemnat premiu, pe
naţionalistul Gheorghe Novacovici, cari a gustat din
amarul temniţelor ungureşti, pe protopopul militar Pavel
Boldea, pe atâţia ofiţeri, cari toţi îşi dorm somnul de
veci, pe căpitanul Grigore Mihăiuţi, decorat cu ordinul
«Mihai Viteazul» pentru bravură în luptele de la Tisa din
1919‑1920, pe martirii teroarei maghiare în timpul marelui
război, preoţii Dimitrie Bogoevici, Nicolae Novacovici,
Coriolan Buracu, avocat Emilian Novacovici şi meseriaşul
Mihail Andrei, dacă a dat ţărei şi neamului nostru prefecţi,
ofiţeri, protopopi, magistraţi, profesori, ingineri, medici şi
o pleiadă de intelectuali, trebuie să avem siguranţa că va da
şi în viitor – de‑a pururi – bărbaţi de seamă şi oameni de
omenie”. (p.19‑20)
Am adăuga astăzi – uimiţi de atâtea jertfe şi osârdii
pe altarul neamului – «Cinste lor şi faptelor ce le‑au veşnicit
numele!»
IOSIF BĂCILĂ

O CARTE DESPRE UN OM DE ALTĂDATĂ
DIN VALEA ALMĂJULUI
Fiecare zonă geografică ar trebui să ofere generaţiei
tinere icoanele înaintaşilor. Almăjenii, după Revoluţia din
1989, au dat la iveală cărţi despre făuritorii de istorie şi
cultură din Vale. Gheorghe Jurma vorbeşte de „marea
enciclopedie a Văii Almăjului. Editura TIM, din Reşiţa, a
publicat, în vara lui 2008, un volum „documentar iniţiat şi
îngrijit de prof. Pavel Panduru”, întitulat Iosif Coriolan
Buracu – O legendă vie.
Cartea cuprinde 31 de însemnări despre Coriolan
Iosif Buracu, „o personalitate publică apreciată. Cu arma
paşnică a crucii sau a cuvântului , rostit şi scris, a exercitat
un rol spiritual în Banat şi dincolo de fruntariile acestei
regiuni”. Fotografiile, majoritatea cu iz
de epocă, dar şi cele de la „numeroase
activităţi de cinstire a istoriei Almăjului”,
sunt bine inserate în texte.
Lucrarea se citeşte cu plăcere,
chiar şi de cei care nu sunt din zonă.
Cititorii, atâţia câţi au mai rămas
(Doamne, fereşte ca acest cuvânt să
devină arhaic!…), găsesc informaţii,
documente interpretate sau supuse spre
interpretare de cei care vor veni, despre
„o efigie alcătuită din bucăţi” (Artur
Silvestri). În fiecare articol se prezintă
altceva legat de omul şi epoca în care a
trăit unul din slujitorii altarului – I. C.
Buracu. Autorii au stiluri diferite, dar poţi
uşor sesiza poetul, prozatorul, istoricul,
dascălul, preotul, cercetătorul.
Profesorul Pavel Panduru, istoric

de formaţie, este omul îndrăgostit de tot ce înseamnă viaţă
culturală în Valea Almăjului. L‑am întâlnit la serbări şi
festivaluri din zonă (...acolo unde cântecul şi portul sunt
la ele acasă), la comemorarea oamenilor locului şi la mai
toate lansările de carte. Prin grija şi insistenţele sale(…
„nu‑i lucru de şagă”, … Doamne, ce frumoase sunt vorbele
marelui Creangă!…) a reuşit să adune multe nume, ca
într‑o horă, jucată „in memoriam Coriolan Buracu”. Salve
Magister!
Cred că şi această carte se înscrie pe lista celor
necesare despre o „geografie” spirituală numită Banat.
În „Cuvânt înainte”, semnat de Lucian, Episcopul
Caransebeşului, dar şi în „Postfaţa”,
alcătuită de prof. dr. Artur Silvestri, se
prezintă importanţa cărţii „unde memoria
răsună răspicat, clar şi în sunetele de gong
ale Timpului nemăsurat”.
Tinerii din Valea cântată cu vorbe
de miracole trebuie să fie mândri de cei
care au făurit istoria pe locurile unde de‑a
lungul vremii „s‑a depănat viaţa noastră”.
Priviţi în oglinda oferită de ai voştri şi
veţi vedea modele de urmat!
În carte am întâlnit multe nume
de dascăli din zonă, care, pe lângă nobila
muncă de la catedră, au luat „pana în
mână” şi au dat „ceva mai bun la iveală”.
Sigur vom vorbi, într‑un viitor apropiat,
de modelul şcolii almăjene.
IOAN‑NICOLAE CENDA
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CĂRŢI APĂRUTE LA EDITURA EXCELSIOR ART:

ION MARIN ALMĂJAN – În afara gloriei. Ediţie
revăzută şi adăugită. Timişoara, 2006

FLORINA-MARIA BĂCILĂ – Omonimia în limba
română – privire monografică – Timişoara, 2007

ION MARIN ALMĂJAN – Ca mierea, ca fierea
– cuvântul. Timişoara, 2007

FLORINA-MARIA BĂCILĂ – Întâlnire cu Almăjana
– lexicologie, gramatică, stilistică, recenzii, eseuri.
Timişoara, 2009

*** – Eftimie Murgu (1805-1870) – Erudiţie şi Faptă. Coordonator: Iosif Băcilă. Timişoara, 2009
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ELEVII LICEULUI TEORETIC „EFTIMIE MURGU” – BOZOVICI,
CALIFICAŢI LA OLIMPIADELE ŞCOLARE JUDEŢENE
2008/2009
– LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ –
Clasa a IX‑a:
1. ALMĂJANU‑ANTON IONETA; 2. DERLEAN
PAVEL; 3. POPOVICI COSMINA (îndrumător: prof.
BĂCILĂ IOSIF)

ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE
PERFECŢIONARE
CERC PEDAGOGIC

Clasa a X‑a:
1. CIUCIUC CRISTINA;MARIN BENIAMIN
(îndrumător prof. FĂRCĂŞANU LOREDANA); 3.
MILOSAV LUISA; 4. TURNEA ION (îndrumător: prof.
BĂCILĂ IOSIF)

Vineri, 31 octombrie 2008, la Şcoala Generală
Bozovici (organizatori: Vidosava Surulescu şi Iosif Băcilă)
a avut loc Cercul pedagogic al profesorilor de limba română.
Au participat cadre universitare de la Universitatea de Vest
din Timişoara, profesori de limba română şi metodişti din
zonele Anina şi Bozovici, studenţi, elevi, părinţi.
S‑au derulat următoarele activităţi:
* oră demonstrativă la clasa aVIII‑a (propunător:
prof. Vetuţa Mălureanu)
* comunicări, referate, discuţii pe tema: „Evaluarea
– Repere şi dimensiuni” (intervenţii: prof. Ţunea Floarea şi
Boboescu Claudia)
* lansarea şi prezentarea cărţile recent apărute:
Alexandru Metea – Limba română actuală,
Editura Emia, Deva, 2008;
Nicolae Magiar – Nicolae Stoica de Haţeg –
Preocupări istoriografice, Editura Învierea, Timişoara,
2008.
Au luat cuvântul: prof. Iosif Băcilă (moderatorul
întâlnirii), Pavel Panduru, Lazăr Anton, Cornel Boboescu
şi invitaţii speciali: lector dr. Florina‑Maria Băcilă şi prof.
univ. dr. Alexandru Metea. Vorbitorii i‑au prezentat pe
autori şi operele lor, evidenţiind apoi rolul şcolii, al corpului
profesoral în însuşirea limbii neamului, în formarea unor
iubitori de carte şi de frumos.

Clasa a XI‑a:
1. CIOROABĂ MARIAN; 2. MURGU
OANA‑CARINA; 3. PETRUŢ ANGY DAMARIS;
4. PIŢIGANE DIANA‑ELENA (îndrumător: prof.
ALMĂJANU ILEANA)
Clasa XII‑a:
1. PÎRCIU OANA (îndrumător: prof. ŢUNEA
FLOAREA)
De menţionat că la clasa a X‑a, etapa judeţeană
(Reşiţa), eleva LUISA MILOSAV s‑a clasat pe locul al
III‑lea, iar IONUŢ TURNEA PE LOCUL I, calificându‑se
la faza naţională a concursului (Oradea), unde a avut o
prestaţie remarcabilă. Vom reveni!
Tuturor participanţilor le adresăm felicitări pentru
rezultatele meritorii obţinute, pentru curajul de a se fi
confruntat cu cei mai valoroşi elevi din Caraş‑Severin.
Se cuvin, de asemenea, cuvinte de laudă pentru profesorii
îndrumători care, an de an – cu tenacitate şi osârdie – adună
lauri pentru tinerii Almăjului!
Gândurile,
impresiile şi aspiraţiile celor clasaţi
pe locurile fruntaşe,
competitori la fazele
judeţene şi naţionale,
le puteţi afla citind
paginile
revistei
ALMĂJANA!
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PE DRUMURI EUROPENE
CĂLĂTORIE ÎN GERMANIA

Drumul spre Germania a fost lung şi obositor.
Niciodată nu mai trecusem graniţa şi nu ştiam ce înseamnă
o autostradă, nu credeam că o să‑mi revin din starea de
ameţeală provocată de curbele drumului românesc.
Excursia în Germania a fost prima în afara ţării pentru
mine şi mi s‑a ivit, astfel, ocazia de a face cunoştinţă cu
Vama Cenad, unde n‑am stat decât câteva minute.
Ajunsă pe tărâm străin, am rămas fermecată de
frumuseţea locurilor, de grija şi priceperea oamenilor în
cultivarea pământului, de respectul pentru mediul ambiant.
Germania ne aştepta cu nerăbdare şi, la sosirea acolo, florile
din locurile publice ne zâmbeau, iar culturile viţei‑de‑vie ne
îndemnau discrete să privim rodul muncii proprietarilor.
„Minunat!”, asta am spus când am călcat pământul
german. Nu credeam că există în vreo ţară atâta ordine
şi disciplină. Gestul ornamental se reflecta începând
de la culturile viţei‑de‑vie până la spaţiul verde din faţa
clădirilor. Am traversat o mare parte a Germaniei, fiindcă
locul nostru de cazare era casa familiei prof. A. Hell, iar
destinaţia indicată a fost oraşul Oberderdingen. De fapt, de
aici începe „marea poveste”, aici este începutul labirintului
ce avea să rămână imprimat, în mod implacabil, în mintea
şi sufletul nostru.
Am ajuns la destinaţie şi, chiar dacă era sfârşit de

săptămână, pentru noi a avut ca reflex începutul descoperirii
necunoscutului. Familia Hell ne‑a primit cu dragoste şi
căldură, iar noi ne‑am acomodat repede cu scările, terasa şi
camerele ce aveam să le „deranjăm” timp de o săptămână.
Ziua de duminică am început‑o participând la Sfânta
Liturghie şi primind binecuvântarea părintelui ieşean
ce slujea la Capela română ortodoxă „Mihail Sturdza”,
singura existentă în regiune. Slujba săvârşită în limba
română, evanghelia predicată şi sfaturile date de preot
credincioşilor mi‑au atins inima şi m‑au făcut să mă simt
„ca acasă”.
Restul zilei l‑am petrecut vizitând oraşul
Baden‑Baden: casinoul, centrul oraşului Trinkhalle
(Pavilionul cu ape termale). Am rămas plăcut impresionată
de frumuseţea locului, de liniştea ce stăpânea oraşul şi
lumea selectă ce servea masa pe terasele restaurantelor.
Fiecare zi era pentru noi începutul aventurii şi, deşi eram
obosiţi, fiindcă trezirea se făcea la orele dimineţii (6.30
ori 7), ne reveneam complet la contactul cu aerul proaspăt
oxigenat de pomii din curtea gazdei.
Din ansamblul obiectivelor turistice vizitate
au făcut parte: regiunea Oberderdingen, castelul
Sigmaringen, izvorul Dunării, mănăstirea Maulbronn,
„Grădina japoneză”. Cel mai interesant obiectiv mi s‑a
părut castelul Sigmaringen unde a locuit regele României,
Carol I de Hohenzollern. Deţineam informaţii de la istorie
referitoare la Carol I, însă uimirea a fost imensă când am
pătruns în incinta castelului. Am intrat într‑o curte mare,
apoi în clădire, unde ne‑au întâmpinat scări ascendente,
candelabre luxoase, steaguri ce purtau emblema dinastiei
de Hohenzollern, tablouri reprezentând pe membrii
familiilor domnitoare, minunate trofee de vânătoare etc.
Am vizitat, apoi, salonul de întâlnire al bărbaţilor, salonul
doamnelor şi sala petrecerilor, unde predominau oglinzile,
pictura, statuetele. O imagine ruptă din basme pe care nu
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am cuvinte să o descriu şi nu pot, probabil, transmite nimic
din plenitudinea sufletească ce mă stăpânea.
La mijlocul săptămânii (miercuri), am trecut
graniţa şi am ajuns în Franţa, la Strasbourg, mai precis în
„La Petite France”. Am mers la „Catedrala Strasbourg”
unde ne‑au întâmpinat două măşti vieneze. Măreţia şi
frumuseţea catedralei nu pot fi descrise. Stilul gotic,
baroc şi romanic se îmbină perfect în clădirea catedralei,
iar sculpturile sunt reprezentări ale personajelor biblice.
În exterior, poarta centrală se află sub protecţia Fecioarei
Maria care‑şi ţine Fiul în poală. Interiorul înfăţişează alte
scene biblice, sfinţi, regi şi împăraţi importanţi în istoria
catedralei. Ceasul astronomic este captator de priviri.
Creat în timpul Renaşterii, este o combinaţie de ştiinţă şi
tehnologie. Rolul său este de a anunţa trecerea orelor şi de

43

a acompania dangătul clopotului prin bătăile orologiului şi
mişcarea figurinelor mecanice.
Turul Strasbourgului l‑am făcut cu un vaporaş numit
„BATORAMA”. Am trecut pe lângă Parlamentul European
şi Consiliul Europei, străjuite de sălcii pletoase reflectate în
apă de lumina arzătoare a soarelui văratic…
Ultima zi am petrecut‑o cu tinerii germani, însă
barierele lingvistice nu ne‑au permis o comunicare mai
bună şi n‑am putut afla prea multe despre viaţa lor de
adolescenţi. A fost totuşi o zi frumoasă dedicată muzicii şi
bunei dispoziţii.
Germanii ţin foarte mult la ordinea lor, sunt strâns
legaţi de istorie şi aceasta reiese din îmbinarea perfectă a
istoriei cu prezentul, lucru vizibil îndeosebi în construcţia
caselor. Sunt persoane civilizate, rafinate şi gustul pentru
frumos îl arată spaţiul curat, îngrijit de peste tot.
Ar mai fi multe de spus, dar puţinătatea paginilor
rezervate nu‑mi permite să relatez în amănunţime amploarea
şi minunăţiile Europei. Aceasta mă obligă să nu uit ce‑am
trăit şi văzut în Germania. Am întâlnit acolo nu doar locuri
frumoase, ci şi oameni primitori şi cu poftă de viaţă.
Germania – atracţie turistică, dar şi o ţară cu putere
economică şi nivel de trai ridicat.
Vrei o viaţă curată, decentă şi disciplinată?
Alege Germania!!
OANA PÎRCIU
clasa a XII‑a Umană (Filo)
Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici

EUROCĂLĂTORIA
Era dimineaţa zilei de 22 august…, începea o zi
obişnuită de vară sau aşa credeam când am deschis ochii,
dar brusc îmi dădusem seama că e ziua mult aşteptată,
urma să merg într‑o excursie în Germania. Dacă până
atunci număram zilele, din acel moment număram clipele
până la plecare, eram nerăbdător ca un copil ce‑şi aştepta
cadoul de Sărbători…
În sfârşit, las casa în urmă şi plec către liceu, unde
mă întâlneam cu cei care trebuiau „să mă suporte” în zilele
ce vor urma, colegi din alte clase şi profesori. Ne aştepta
un drum lung şi obositor. De îndată ce am ieşit din ţară,
am stat cu ochii aţintiţi la peisajele fascinante pe care le
vedeam prima oară din afara ţării natale.
După un drum ce a ţinut aproape o zi, am ajuns,
în sfârşit, la destinaţie, în orăşelul german Oberderdingen,
unde familia prof. Andrei şi Irina Hell ne aştepta cu braţele
deschise, urându‑ne un călduros bun‑venit. În zilele pe
care le‑am petrecut acolo, am beneficiat de ospitalitatea
acestei familii pentru care Ţara Almăjului era a doua casă,
fiindcă, în tinereţe, dumnealor au lucrat în Almăjul nostru
miraculos. Până spre seară ne‑am refăcut energia, deoarece

ştiam că, în cele ce vor urma, vom avea mare nevoie de
ea.
În ziua următoare, adică duminică, am avut plăcuta
surpriză de a fi invitaţi la un grătar pe un deal din apropiere,
aceasta fiind o oportunitate pentru noi de a ne cunoaşte
mai bine cu membrii familiei gazdă. Am fost, apoi, în
numeroase locuri, începând cu orăşelul unde stăteam, am
vizitat primăria, o construcţie formidabilă, realizată în stilul
tradiţional nemţesc, în care interiorul „ne‑a lăsat mască” pe
toţi cu modernitatea ce o ascundea în spatele pereţilor.
Următoarea destinaţie a fost faimosul oraş
Baden‑Baden, cunoscut în toată lumea pentru izvoarele
de pe vremea romanilor; tot aici se află şi capela ultimului
domnitor al Moldovei, Mihail Sturdza. În timp ce vizitam
împrejurimile rămâneam din ce în ce mai fascinaţi de
ordinea specific germană, lucru la care ar trebui să luăm
şi noi aminte.
Un alt oraş vizitat a fost Karlsruhe, înfrăţit cu
Timişoara. Aici am fost surprinşi de câtă vegetaţie se găsea
în oraş, parcuri şi grădini botanice „cât vedeai cu ochii”,
mai ales în jurul Palatului lui Karl Wilhelm.
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Deşi timpul nu ne permitea prea mult să ne abatem
de la programul stabilit, am reuşit totuşi să ajungem şi în
Franţa, la Strasbourg, unde am vizitat în special Catedrala
„Notre Dame de Strasbourg”. Trebuie să vă spun că e o
construcţie colosală, uriaşă…, am rămas mult timp pe
gânduri încercând să înţeleg cum au reuşit oamenii de
altădată să realizeze ceva aşa de măreţ, de impunător!
Un loc pe care nu îl puteam rata era Castelul de
Hohenzollern‑Sigmaringen, locul de unde provin regii
României. Când am ajuns acolo parcă nu mă mai simţeam
aşa de străin, ţinând cont că de aici au plecat cei care i‑au
condus pe români în epoca lor cea mai glorioasă.
Să nu uităm de un lucru care încă leagă România de
Germania… Dunărea. Desigur, am vizitat şi izvorul ei, dar,

spre surprinderea noastră, izvorul era amenajat sub formă
de fântână, aproape de centrul oraşului Donauschingen.
În ultima zi, înainte de a pleca, ni s‑a făcut plăcerea
de a merge la ştrandul oraşului. Deşi era înnorat, ne‑am
distrat „ca acasă”. Iar în după‑amiaza aceleiaşi zile am
mers la Casa tineretului din oraş, unde am întâlnit tineri
dornici să ne cunoască…
Ne‑am despărţit greu de familia Hell, dar am plecat
cu nişte amintiri pe care anevoie le vom trece cu vederea
când vom auzi cuvântul GERMANIA.
IONUŢ BĂLAŞA
clasa a XII‑a Info
Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici

ECOURI… ECOURI… ECOURI...
Vă prezentăm, mai jos, câteva spicuiri din presa
germană, puse la dispoziţia revistei Almăjana de domnul
profesor Andrei Hell, căruia îi mulţumim şi pe această
cale pentru tot ceea ce a făcut – de‑a lungul anilor – pentru
liceenii Văii Almăjului.
* «Ziua de joi (n.n.: 28. 08.2008) s‑a desfăşurat sub
deviza: „Înţelegerea între popoare”. La Casa Tineretului
am primit vizita unui grup de tineri din România care a
ajuns la noi prin intermediul D‑lui Hell Andrei. Această
grupă de 15 persoane este alcătuită din elevi şi profesori
ai unui Liceu din localitatea Bozovici din România, elevi
care s‑au remarcat în mod deosebit la concursurile anuale
pe discipline şi care au primit drept răsplată pentru munca
depusă o excursie în Germania. Misiunea noastră consta
în pregătirea şi organizarea unei seri plăcute în ambianţa
Casei, fireşte cu un cârnăcior pregătit la grill. După un
început cu dificultăţi de comunicare s‑a reuşit, totuşi,
crearea unei atmosfere plăcute la mesele de joc – tenis de
masă, fotbal, biliard şi, bineînţeles, s‑a mâncat şi s‑a cântat
împreună.
Noi, cei de la Casa Tineretului, ne‑am bucurat să
fim cei care au avut prilejul să fie de faţă la naşterea unei
noi prietenii şi sperăm ca din acest contact să izvorască un
parteneriat durabil. Ne bucurăm de pe acum la repetarea
vizitei în anul viitor.
Cu acest prilej dorim încă o dată să‑i mulţumim D‑lui
Hell Andrei şi familiei sale, care a facilitat de altfel această
vizită şi care a iniţiat legătura cu Casa Tineretului.»

(Notă apărută într‑un articol de mare amploare
despre activitatea Casei Tineretului din Oberderdingen în
vacanţa de vară 2008)
* « „E frumos că în urma unei invitaţii particulare
elevii din România au venit la noi. Aşa s‑ar putea naşte
o prietenie între popoarele noastre”, spunea în salutul său
primul locţiitor al Primarului Localităţii, D‑l Edgar Knorr,
în cuvântul adresat oaspeţilor. Oaspeţii au răspuns prin
Imnul Uniunii Europene, cântat atât în Limba Română,
cât şi în Limba Germană. Tineretul din Oberderdingen
i‑a ospătat pe tinerii români. La un dialog mai larg între
tineri nu s‑a ajuns. Timiditatea a fost de ambele părţi prea
mare şi la asta s‑au mai adăugat şi barierele lingvistice, ei
putându‑se înţelege doar în limba engleză. „Desigur relaţia
are nevoie de timp ca să crească, dar noi suntem dispuşi şi
anul viitor să ne ocupăm de tinerii din România”, spunea
Directorul Casei Tineretului, Jörg Höger. Şi Rüdiger Leicht,
de la Primăria locală, şi‑a propus să rămână în contact cu
Românii. „Ei au şi oferit o contravizită, iar între şcolile
noastre s‑ar putea dezvolta o prietenie.”»
(Citat din articolul apărut în ziarul regional,
Luni, 01.09.2008)
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ALMĂJUL
LA VREMEA ANIVERSĂRILOR
(tabletă de sărbătoare)
ŢARA ALMĂJULUI nu este pur şi simplu un punct geografic, ea este un exemplu şi
un simbol care se cuvine urmat şi repetat mereu şi mereu.
ŢARA ALMĂJULUI nu are vârstă, nu are început, ea ESTE, se află într‑un prezent
continuu, aceeaşi în duh: ieri, astăzi, întotdeauna.
ŢARA ALMĂJULUI nu este supusă timpului istoric, trece peste el, îl domină.
ŢARA ALMĂJULUI este (în vorbele superbului meu prieten, Poetul şi Profesorul
Iosif Băcilă) „Valea Miracolelor”, veşnic tânără şi mereu egală sieşi, prin oamenii ei, de ieri şi
de azi, şi de mâine...
Atunci când aniversăm pe EFTIMIE MURGU nu pomenim doar faptele lui de ieri,
ci mai ales împrejurarea că acele fapte au rămas gând viu şi pildă vie urmaşilor lui, care sunt
ŢARA ALMĂJULUI veşnică.
Atunci când Almăjana, „frumoasa din poveste”, împlineşte zece ani, ei ne plecăm, căci
ne‑a învăţat şi ne învaţă să stăm la un loc, să fim ALMĂJUL viu.
ŢARA ALMĂJULUI nu are început şi nu va avea sfârşit cât vom fi vrednici să lăsăm
pe aceia pe care îi aniversăm, fie ei Eftimie Murgu de ieri sau Iosif Băcilă, Pavel Panduru şi
atâţia alţii de azi, să renască în duh în noi, cei ce suntem acuma, şi în cei care au să vie mâine:
lumină din lumină.
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