Almăjana
DESPRE ŢARA ALMĂJULUI (I)
Puţină etimologie

Etimologia Almăjului din maghiarul „măr”, deşi
în Craina există slavul Iablaniţa, mi se pare incorectă;
în limbile germanice există „alm” cu sensul de păşune
alpină, izlaz. După părerea mea, zona de jos a Almăjului,
lunca Nergăniului, a fost mai curând o mlaştină, respectiv,
o zonă inundabilă, justificată prin toponime ca Moceriş
(Mocherus – lat, „mlaştină” şi locul unde se punea cânepa
la murat), Şirimoşnic sau Muscală, inclusiv Şporn‑ul de
pe malul Minişului de lângă cazarma de la Bozovici ( în
germană„şporn” – dig); mai mult, în materialele publicate
de Moise Groza, apar documente referitoare la canalizarea
pârâului Lăpuşnic, mare generator de inundaţii. În concluzie,
odinioară, zona era locuită în munţi şi nu în vetrele actuale.
Afirmaţia că majoritatea denumirilor din Almăj sunt
de origine slavă o pot considera ca adevărată în măsura în
care se admite că acestea, de regulă, sunt calcuri. Nu cred
că pot fi contestate unele denumiri latine, ca: Mocherus
– Moceriş, Castellum – Costol, Reunescio – Răuneşce
(singurul loc din Almăj pe care îl cunosc unde se reunesc 5
drumuri!), dar şi Callis Extirbimus – Calea Şcirbimii (drum
realizat prin „extragerea” copacilor, deşi noţiunea de cale
nu există în Almăj decât în două toponime – la Bozovici
şi Lăpuşnicul Mare – Calea Mare), Lichidus – Lighigie,
Coram (în faţă) – Coranie etc.
Ca exemple de calcuri, cred că reprezentative sunt
„Zăgrage – Za Gradeţ”, adică după cetate – „Craieşce”,
„Zăbăl – Za Belâi (Stanki)”, adică după stâncile albe –
Stănuri, dar şi multe alte toponime cu acelaşi caracter.
Păstrarea unor cuvinte arhaice din latină ca „lioarfă
– larva = mască”, purtată de Ziua Cornilor (cei care
poartă coarne – adică nebuni!), dar şi convei, mai, pârlău,
păcurar sau Gia‑Somogia – „Dea Samos Dea”, nume care
apare într‑un bocet celebru şi multe altele, sunt o dovadă a
continuităţii romane pe aceste meleaguri.
Urmele lăsate de carele ce trec peste un pământ moale
dau naştere unor şepaşuri, iar, în cazul ploilor, pe acestea,
unor pârâiaşe numite „bighiuri”, de la care este doar un
pas până la cele 6 izbucuri existente în zonă, numite bigăre
(substantiv comun, Bozoviciul având vreo 4!), dar bănuiesc
că şi Begheiul are aceeaşi
origine (există şi în Craina şi
pe clisură acelaşi termen)!
Dacă nu am avut la
îndemână cuvinte pe care să
le moştenim sau să le luăm
din altă limbă, le‑am inventat!
Probabil suntem singurii care
avem termenul de morţărie!
Referitor la toponimia
localităţilor, mie mi se
pare verosimilă părerea că
denumirea de Bănia provine
din maghiară (furnal de fier),



localitate unde s‑au găsit urmele unui furnal din epoca
fierului; întrucât în zonă nu există apă în permanenţă, cei
care făceau prelucrarea fierului – rudarii – au fost nevoiţi
să se aşeze dincolo de un deal, acolo unde era apă cu
debitul aproape constant, Rudărica. O altă remarcă se referă
la localitatea Jidovini (jidov – uriaş, în slavă), în apropierea
căreia se găseşte Şanţul Uriaşilor – un canal făcut de uriaşi ca
să devieze izvorul Tăriei spre Poneasca pentru a‑i pedepsi pe
locuitorii din Tăria; în zona Bozovici există o serie de legende
referitoare la uriaşi, ori istoriografia maghiară consemnează
că, la strămutarea satului cu 12 case la Bozovici, s‑au făcut
nişte săpături în curtea bisericii de acolo şi au fost descoperite
câteva schelete de peste 2 metri lungime!
Localizare şi infrastructură
Revenind la Ţara Almăjului – îmi place să folosesc
acest termen atestat istoric, întrucât este una dintre cele
„8 ţări” din România (după unii autori) – imaginaţi‑vă o
„carliţă” orientată est‑vest, lungă de vreo 30 km şi lată de
cel mult 10 km, mărginită de munţii care, pentru copii şi
mai înainte, şi pentru muieri, păreau impenetrabili. În afara
crestelor munţilor Semenicului, Almăjului, Aninei şi Locvei,
doar în zilele senine se zăresc munţii Cornerevei (Ţarcului şi
Cernei) şi, evident, care năşteau întrebarea: oare ce există în
spatele acestor munţi?
Ca şi copil, nu muntele era cel ce ne speria, ci pădurea
seculară nesfârşită, frică imprimată de părinţii noştri pentru
un motiv foarte simplu! Nu era frica de joavine, ci de
„rătăcire”, întrucât pădurea se reproduce în formă la fiecare
pas – evident, pentru unul neavizat – noţiunea de „rătăcire”
folosită odinioară la propriu, iar acum deosebit de actuală la
figurat! Dorinţa de aventură, însă, a condus de multe ori la
neascultare şi, de aici, la evadarea din zonă!
Ţara Almăjului (Valea, depresiunea Almăjului sau
Bozovici), aparţinătoare de Banatul Severinului, distinctă
de Craina şi cu atât mai mult de gugulani şi cărăşeni,
cunoscută în ultima vreme mai mult ca „polul frigului din
România” datorită fenomenului de inversiune termică (acolo
nu bat vânturi şi doamne fereşte de o industrie poluantă!),
spre deosebire de vecinii noştri de la Oraviţa sau Valea
Boşneagului, unde există
fenomenul de foen, este
situată în sudul Banatului,
la 40 km de calea ferată
(Iablaniţa, ca să nu vorbim
de pitoreasca cale ferată de
la Anina –33 km), sau 50 km
(Oraviţa), sau 65 km – de gări
mai serioase ca Reşiţa sau
Băile Herculane, respectiv, 25
km faţă de Dunăre, distanţa
minimă de la Şopotul Vechi
peste Valea Oreaviţei.
Se pare că în zonă a
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fost un drum strategic roman, construit pe partea solidă,
nemlăştinoasă şi plină de vegetaţie a Nergăniului; pe traseu,
romanii au făcut un castru, o „vila rustica” şi oare mai ce
relicve, încă nedescoperite?
În Almăj, tradiţional, sunt foarte puţine drumuri
de creastă şi de coastă şi multe drumuri de vale, chiar pe
albia unor pârâuri care doar pentru câteva ore, excepţional
câteva zile, puteau avea debite importante. Ori eternitatea
s‑a născut la sat, spunea un filozof, aşa că puţină aşteptare
până la retragerea apelor nu avea importanţă!
În Evul Mediu, configuraţia infrastructurii din zonă
era legată de importanţa comunicaţiei cu localităţile de
interes; din Almăj, se putea ieşi spre Orşova – pe un drum
pe Valea Rudăriei, spre Megia – pe un drum ce trecea peste
Brăcelcova, pe lângă Putna şi ajungeai la Lăpuşnicel şi
apoi la Iablaniţa. Dacă doreai să ajungi la Caransebeş, o
luai prin Borloveniul Vechi ca să ajungi la Craina şi, de la
intrarea pe cheile Globului, era un drum care te ducea spre
Megica, apoi Teregova.
Pentru Oraviţa, erau mai multe drumuri: de exemplu,
cei din est, treceau prin Bozovici, o luau spre Tăria, unde
şi acum se mai văd serpentinele drumului Orăviţii, drum
ce se continua spre Craieşce, apoi Poneasca de unde,
mergând pe drumul Pemilor, ajungeai la Brădet, de aici
puteai coborî fără probleme către pusta Caraşului. Cei din
vest aveau un drum pe la Lăpuşnic, Valea Scocului, apoi
Ciclova şi, în final, la Oraviţa.
Mutarea regimentului de graniţă (desfiinţat),
la Biserica Albă, a condus la reconsiderarea parţială a
drumului roman, astfel încât almăjenii înrolaţi erau obligaţi
să meargă până la Buceaua, apoi să urce munţii Locvei pe
drumul de creastă cu floaştăr construit de Maria Terezia,
după care să coboare din nou pe Valea Nergăniului, pentru
a ajunge la destinaţie. Se spune că un grup de tineri care
mergeau la regiment la începutul primului război mondial,
s‑au întâlnit în zona Buceaua cu o roată de foc care le‑ar fi
spus că nici unul nu se mai întoarce acasă şi aşa a şi fost.
Modernizarea infrastructurii din zonă o fac austriecii
(dar lucrul efectiv, realizarea, aparţine almăjenilor!). Astfel,
apare actuala şosea naţională 57B, ca urmare a construirii
drumului pe cheile Prigorului, respectiv, cheile Minişului
– între Bozovici şi Ştaier. Dar să dăm Cezarului ce este al
Cezarului; variantele actuale, care include cheia Globului
(nefinalizată de Carol
Robert de Anjou, din
cauza înfrângerii suferite
la Posada – localizată
după unii pe cheia
Globului),
respectiv,
drumul pe creastă pe la
Crivina care ocoleşte
Ştaierul
(considerat
odinioară Perla turistică
a Banatului) – ce‑i
drept mai lung cu vreo
5 km, aparţin regimului
comunist.

Scurt istoric

Din punct de vedere istoric, există descoperiri
arheologice încă din neolitic; s‑au aflat urme dacice şi
romane, drumuri romane care treceau prin Almăj şi alte
vestigii. Din păcate, urmele dacice sunt mai puţin frecvente
deşi eu am convingerea că ele există, dar nu sunt cunoscute
şi studiate.
Primele informaţii scrise despre zonă apar din
perioada cavalerilor ioaniţi, amintindu‑se de cetatea
Almăjului, nelocalizată încă, şi apoi de o serie de localităţi,
unele atestate înainte de a fi amintite în Dicţionarul istoric
al localităţilor din Transilvania. Administraţia austriacă,
pe motive de centralizare, a desfiinţat o serie de localităţi,
obligându‑le să coboare în vale … Aceasta a condus la
faptul că, în jur de 1820, perimetrul, cu localităţi din Valea
Almăjului, era un pătrat cu latura de circa 10 km, cuprins
între zona Putna, Prigor, Borlovenii Vechi şi respectiv,
Dalboşeţ, Moceriş; în total 13 localităţi! În anii 1828, 1829
apar şi localităţile Borlovenii Noi (Breazova) şi Şopotul
Nou (Buceaua), astfel încât lungimea locuită a văii devine
de circa 30 km.
Cei circa 100 de ani de războaie dintre austrieci şi
turci, duse şi pe teritoriul Almăjului, au condus la instaurarea,
nu fără opoziţie, a dominaţiei austriece; reacţia almăjenilor,
la propunerea lui Iosif al II‑lea de a deveni „cătane”
austriece, este bine redată de martorul şi participantul la
aceste războaie şi la eveniment: Nicolae Stoica de Haţeg.
Evident că această opoziţie a stârnit neîncredere în ceea
ce priveşte înrolarea almăjenilor în armata imperială, dar
este mai puţin cunoscut faptul că, după cucerirea Banatului
de către austrieci, s‑a pus problema formării unui regiment
grăniceresc format din colonişti germani ce trebuiau a fi
aduşi pe locul a 33 de sate româneşti (inclusiv din Almăj),
care urmau a fi strămutate. Un consilier imperial, Anton
Koczian, înaintează din Caransebeş, la 3 septembrie
1768, Consiliului de război de la Viena, un raport în care,
printre altele, afirmă despre românii bănăţeni din zonă:
„Ei sunt dotaţi cu o inteligenţă nativă din care cauză ei pot
fi, în general, de preferat unei alte naţiuni. Cei mai mulţi
sunt oameni sănătoşi şi voinici. Viaţa lor aspră îi face
îndemânatici şi pot suporta greutăţile unui soldat mai uşor
decât alte naţiuni”. Şi se pare că acel consilier austriac a
avut dreptate, din regimentul grăniceresc al celebrelor
„cătane negre” care s‑au
războit cu Napoleon,
undeva în zona Salzburg
– München de unde
nu voiau să se retragă,
într‑o perioadă relativ
scurtă,
s-au ridicat
20 de generali, dar
şi un mare număr de
intelectuali deosebit de
valoroşi printre care îl
putem cita şi pe Eftimie
Murgu. Poate nu este
lipsit de interes faptul că
ponderea Almăjului în
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regimentul grăniceresc era de 15 localităţi din totalul de
94, iar contribuţia zonei este de 6 generali, ajunşi în aceste
funcţii fără pile şi intervenţii – nu de alta, dar, săracii de
ei, nu aveau de unde (în total, din fostul raion Bozovici,
s‑au ridicat 11 generali, dintre care: 2 în armata turcă, 7 în
armata austro‑ungară şi 2 în armata română).
Deşi includerea Almăjului în zona regimentului de
graniţă nr. 13 a fost benefică din multe puncte de vedere,
almăjenii au avut de plătit cu multe vieţi apartenenţa la armata
imperială. Astfel, numai în primul război mondial, au murit
818 tineri almăjeni, dintre care 108 erau din Bozovici.
Nici cel de‑al doilea război mondial nu ne‑a ocolit;
în afara jertfelor de pe cele două fronturi, de est şi de vest,
la Bozovici au avut loc cele mai mari lupte din Banat,
soldate cu moartea a peste 200 de ruşi, a întregului efectiv
al militarilor nemţi/austrieci şi a 6 militari români. În
amintirea tuturor celor care şi‑au găsit sfârşitul în Almăj,
nu demult, la Bozovici, a fost ridicat un monument.

Populaţie

Deşi populaţia din zonă avea colibe răspândite în
întreg arealul, deoarece una dintre îndeletniciri era păstoritul
fără transhumanţă, faptul că Almăjul s‑a aflat sute de ani la
graniţele a diferitelor imperii, a făcut ca zona să prezinte
o anumită nesiguranţă, ceea ce a produs, de multe ori, şi
depopularea ei. Almăjul a fost de mai multe ori repopulat
cu populaţii aduse din Oltenia (vezi cartierul Dubaucea
din Bozovici şi o localitate cu acelaşi nume în Oltenia sau
Pătaşul) şi aromânii aduşi din Albania, populaţii asimilate
astfel încât a permis păstrarea caracteristicilor locale.
O ciudăţenie locală constă în vorbirea diferită în
partea de est şi de vest a Almăjului, cu dă, respectiv cu
ge, delimitarea făcându‑se pe linia Bozovici – Bănia; o
legendă spune că erau în zonă doi boieri – unul în est şi
altul în vest (de unde explicaţia), care întâlnindu‑se odată
şi‑au pus problema să adune pe toţi răufăcătorii din zonă
într‑un sat; aceştia se numeau pârliţi şi de acolo Pârlipăţ
(denumirea provine din slavă şi înseamnă „crâng de tei”).
Merită a fi menţionat şi faptul că în Almăj, fiind parte
a zonei regimentului de graniţă, nu s‑a permis stabilirea
altor etnii cu excepţia administraţiei austriece (unii asimilaţi
ulterior ca români – ex. D’Isele – maor italian adus pentru
construcţia cazărmii, căsătorit cu o româncă, devine Dizela
‑ Gizălă) şi respectiv,
ţiganii auriferi (băieşi),
aduşi din Oltenia prin
1800 (în Bozovici aveau
două cartiere). Se pare
că acestora li s‑a impus
să nu mai folosească
limba rromă, şi‑au uitat
limba, au trecut la portul
românesc; bunicul meu
îmi spunea că în perioada
anilor 1900, mai erau
unii ţigani care vorbeau
o limbă ciudată şi aveau
bulibaşă.



În prezent, cei care se consideră rromi, numiţi în
zonă „lăieţi”, s‑au stabilit în Almăj după 1870 şi provin, în
special, din zona Mudaua (Moldova Veche) şi Oraviţa (în
Bozovici aveau 3 cartiere).
Prin anii 1820 s‑a încercat popularea cu cehi
(proveniţi din Boemia – pemi), stabiliţi iniţial la Poneasca
(unde mai există încă toponimul Drumul Pemilor, care
face legătura cu Anina), apoi lângă Bănia, de unde, din
cauza unor incidente cu localnicii, s‑au deplasat în munţii
Almăjului unde au format satul Ravensca.
Referitor la terminoligia folosită, doresc să fac
următoarele precizări: despre rrom, am auzit prima dată
când eram în clasa a 9‑a, cu ocazia răstălmăcirii glumeţe
a unuia dintre cronicari că, noi de la rom ne tragem! În
România, există nemţi sau germani, unguri sau maghiari,
cehi sau pemi (deşi pemii de pe Semenic erau nemţi),
caraşoveni sau croaţi, aholi, lipoveni sau ruşi respectiv,
ucraineni şi cred că exemplele ar putea continua!
De‑a lungul vremii, a pătruns noul cu cele bune şi cu
cele rele; mai nou, a apărut curentul electric şi televizorul
– a dispărut zborul şi junii ce cântau seara pe piaţ, banda şi
lăutarii; au apărut camioanele şi autoturismele – iar carele
şi coşiile au început să se retragă, în cel mai fericit caz, sub
vreo şupă; ne îmbrăcăm cu haine nemţăşci – iar căputul,
laibărul, praşcia, brâul, chimeşa şi izmenele slobozâce,
mânecariul, poalele, şiupagul, cotrenţa, targa sau opregul,
le mai regăsim doar în unele cufere, uitate în tovărăşia
moliilor… Câte dintre meseriile cu nume nemţesc, de altfel
necesare odinioară traiului de zi cu zi, se mai pot regăsi
azi: maor, cişlăr, ţâmorman, voacnăr, pinter, cloanfăr, utăr,
şuşter, şnaidăr, urmoakăr, moalăr, …
Dacă trenul încă mai este aşteptat de unii almăjeni,
fără nici o şansă de apariţie, lipsa acestuia a însemnat o
întârziere în alterarea zonei, dar alte elemente ale noului
au produs dezastre; spre exemplu, apariţia trotuarelor pe
sub părece, a betoanelor din oboare în locul flaştărului, a
scăpat lumea de imală, dar a adus igrasia…
Poate cea mai sensibilă problemă este depopularea
actuală a zonei; dacă în 1940, populaţia Almăjului se apropia
de 30.000 de locuitori, azi cred că a coborât sub 15.000. Nu
cred că putem da vina pe şcoală şi pe dorinţa firească spre
evadare şi aventură a strănepoţilor de grăniceri, dorinţă pe
care eu o consider mai curând de autodepăşire, în sensul
că eşti în competiţie cu
tine însuţi şi mai puţin
cu alţii, ci mai curând pe
lipsa de perspectivă din
contextul
ultimilor…
mulţi, mulţi ani.

Şcoala

Documentele
consemnează înfiinţarea,
în anul 1777, a Şcolii
triviale de la Bozovici,
şcoală coordonată de
compania grănicerească
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nr. 2 a regimentului de graniţă nr.13, însă se pare că o
şcoală românească exista anterior acesteia. Detalii asupra
funcţionării acestor şcoli se pot găsi în cărţile profesorului
Liviu Smeu (n.n.: Contribuţii la istoria Almăjului şi
Almăjul grăniceresc).
Merită a fi menţionat că prima şcoală pentru
surdo‑muţi de pe teritoriul Banatului s‑a înfiinţat la
Bozovici, în 1838.
Poate ar trebui amintit şi modul în care se asigura
frecventarea şcolii: duminica, după liturghie, venea
comandantul companiei şi dădea citire elevilor care au
absentat de la şcoală. Nu copilul absent era pedepsit, ci
tatăl care primea 25 de vergi pe spinare în văzul întregii
comunităţi!

În perioada interbelică au existat la Bozovici:
gimnaziu şi Şcoala de arte şi meserii, desfiinţate din cauza
lipsei fondurilor.
Detalii despre istoria liceului de la Bozovici al
cărui produs, ca mulţi alţii mă consider, se pot găsi în
lucrarea: 50 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL LA
BOZOVICI.
O menţiune specială pentru revista editată la Liceul
din Bozovici „Almăjana”, sub conducerea distinsului
profesor Iosif Băcilă.
(Continuare în numărul viitor)
Prof. dr. ing. ALIMPIE IGNEA

ZILELE CULTURII ŞI
SPIRITUALITĂŢII LICEULUI TEORETIC
„EFTIMIE MURGU” – BOZOVICI
Latinii spuneau că toate drumurile antichităţii
duceau spre Roma, eterna cetate. Prin analogie cu ceea
ce spuneau strămoşii noştri, putem spune şi noi că, în
perioada 24‑26 martie 2011, toate drumurile şi privirile
almăjenilor şi ale bănăţenilor s‑au îndreptat spre Bozovici,
capitala Văii Almăjului – eterna cetate a dorului, cântecului
şi miracolului, care timp de trei zile a devenit şi capitala
culturală şi spirituală a Banatului.
Activităţile au debutat joi, 24 martie 2011, când
sub auspiciile Liceului Teoretic „Eftimie Murgu” şi a
partenerilor acestuia, s‑a desfăşurat, la Bozovici, prima
ediţie a Simpozionului internaţional intitulat „Istorie,
tradiţie, spiritualitate şi cultură în Valea Almăjului”, cu
două ateliere de lucru:
1. Istorie, Geografie şi Etnografie locală;
2. Religie, Cultură şi Civilizaţie.
În cadrul celor două secţiuni, care i‑a avut ca
moderatori pe profesorii: Iosif Băcilă, Lazăr Anton, pr.
Petrică Zamela şi Ana Băcilă, au fost susţinute comunicări
cu un bogat conţinut ştiinţific
şi informativ, de către cadre
didactice
universitare,
preuniversitare, cercetători,
istorici, scriitori, publicişti
etc.
Tot în cadrul lucrărilor simpozionului au fost
lansate: Nr. 2/2010 al revistei de cultură „Almăjana”
(redactor-şef: prof. Iosif
Băcilă), volumul „Religie
şi dezvoltare în Munţii
Banatului” al prof dr. Lazăr

Anton şi documentarul „Învăţătorul Vasile Popovici
– dascăl şi om model” – coordonator ediţie prof. Pavel
Panduru.
Festivităţile au continuat vineri, 25 martie 2011,
începând cu orele 10, la Capela Liceului Teoretic „Eftimie
Murgu” din Bozovici, unde a fost oficiată Sfânta Liturghie
de către pr. prof. Petrică Zamela, la sfârşitul căreia
Conducerea liceului a înmânat diplome de recunoştinţă
cadrelor didactice pensionate sau celor care urmează să
se pensioneze în cursul acestui an şi care au slujit catedra
în această instituţie de învăţământ. De asemenea au fost
înmânate diplome de cinstire şi recunoştinţă celor care
s‑au implicat în amenajarea şi dotarea capelei liceului, ce
şi‑a sărbătorit astfel primul hram festiv. După oficierea
serviciului religios, au fost jurizate lucrările trimise din
toată ţara, în cadrul proiectului naţional intitulat „Lumină
din Lumina Învierii” coordonat de către inst. Claudia
Cherescu, prof. Ana Băcilă şi prof. Vidosava Surulescu.
Manifestarea cultural‑artistică şi spirituală,
dedicată zilelor liceului, s‑a
încheiat sâmbătă, 26 martie
2011, cu oficierea în parcul
din centrul Bozoviciului
a unei Liturghii solemne,
la care au participat patru
episcopi ai Bisericii Ortodoxe
Române: Preasfinţitul Lucian
– Episcopul Caransebeşului,
Preasfinţitul
Nicodim
– Episcopul Severinului
şi Strehaiei, Preasfinţitul
Gurie – Episcopul Devei şi
Hunedoarei şi Preasfinţitul
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Siluan
–
Episcopul
românilor din Ungaria.
Au asistat la serviciul
divin, alături de cadrele
didactice şi elevii liceului,
oficialităţile din localităţile
Văii Almăjului, invitaţi de
onoare şi mulţi credincioşi
din tot Almăjul. Momentul
a fost unul deosebit, având
nu doar conotaţii spirituale
şi culturale, ci şi istorice
pentru comuna Bozovici şi
pentru întreaga zonă.
În după‑masa aceleiaşi zile cei patru episcopi, alături de preoţii almăjeni,
au fost întâmpinaţi de către Conducerea liceului şi de
către corpul profesoral, efectuându‑se o vizită la Capela
din curtea instituţiei. Aici au fost aduse felicitări de către



ierarhi celor care s‑au
implicat la amenajarea
spaţiului sacru, îndeosebi
Domnului Prof. Univ. Dr.
Dumitru Popovici, fiu al
Almăjului şi fost elev al
acestui liceu, dar şi cel mai
important ctitor al Capelei,
căruia îi aducem mulţumiri
şi pe această cale..
Manifestarea cultural‑artistică şi spirituală
s‑a dorit a fi un impuls
pentru revigorarea vieţii
culturale a Bozoviciului şi
nu numai. Sperăm ca acest început să fie unul de bun augur,
iar ediţiile viitoare să fie la fel de reuşite.
„A”

CAPELA LICEULUI TEORETIC „EFTIMIE MURGU”
DIN BOZOVICI
În luna Octombrie 2010, am avut cinstea să fiu
invitat şi să iau parte la Simpozionul de pomenire a eroului
almăjan şi titanului Generaţiei
româneşti „de la ‘48”, Eftimie
Murgu.
Lucrările
simpozionului,
ţinut în incinta Liceului Teoretic din
Bozovici, au fost duse cu eleganţă
şi exemplar spirit ştiinţific şi cu
siguranţă acest simpozion va duce la
încă mai buna cunoaştere a marelui
Eftimie Murgu. Dar cu acest prilej
am avut fericita ocazie să văd, pentru
mine întâia dată, capela ortodoxă a
renumitei şcoli din Almăj.
Capela a fost aşezată în ceea ce fusese vechiul
„podrum” (pivniţa) al Liceului. Un spaţiu care nu mai
era folosit şi care fusese lăsat în părăsire. În acest spaţiu
a fost aşezată capela ortodoxă a binecunoscutei şcoli
almăjene. Concepţia de amenajare
a fost efectiv binecuvântată.
Spaţiile fostului podrum au fost
transformate şi capela, modestă în
dimensiuni, dar impresionantă în
duh, s‑a alcătuit.
În acel spaţiu sunt toate cele
necesare unei Biserici ortodoxe,
dar cumva mai mici, în miniatură.
Aceasta ajută enorm pe cel care se
roagă acolo.

Faptul că va trebui, cel care se roagă, să coboare
câteva trepte şi să intre într‑o penumbră solemnă şi tăcere
impunătoare, va spori atmosfera de
evlavie. În plus icoanele capelei,
făcute de „amatori” credincioşi,
sunt de o frumuseţe şi eleganţă
efectiv sfâşietoare.
Atmosfera din capelă te
poartă cu duhul la frescele bizantine
de la Ravenna, la evlavia de la
Assisi şi, fără îndoială, la peştera
din Bethlehem.
Împrejurarea că în acest
moment Liceul Teoretic „Eftimie
Murgu” din Bozovici efectiv se află aşezat pe o capelă,
pe un spaţiu sfânt, este mai mult decât simbolică. Această
aşezare este semn de trăire în Credinţă şi în Tradiţie. Iar
prezenţa acestui spaţiu sacru va impune încă mai mult, va
îndemna încă mai mult, la seriozitate şi stăruinţă în buna
cuviinţă şi învăţătură.
Conducerea Liceului şi
întregul corp profesoral şi de elevi
care, cot la cot, au muncit pentru
a face cu putinţă, pentru a aduce
în existenţă capela, merită toată
lauda.
Un cuvânt special de laudă
merită însă Preotul, Profesor
Doctor, Petrică Zamela, una dintre
cele mai remarcabile personalităţi
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ale generaţiei tinere de intelectuali din Almăj şi o mare
promisiune pentru viitorul culturii Banatului Montan şi a
celei româneşti în general. El a fost esenţial în întocmirea
capelei şi tot el este cel care o slujeşte cu vrednicie spre

binele elevilor, al Liceului şi al tuturor acelora care se
roagă în acest nou monument de credinţă şi tradiţie vie.
ALEXANDRU NEMOIANU
Jackson, Michigan, USA

DR. ION SÂRBU –
UN ISTORIC DE TEMEINICĂ FORMAŢIE
I. Pe 19 februarie 1865, zorii zilei vestesc rudărenilor
naşterea celui de‑al cincilea copil, din cei unsprezece, pe
care i‑a avut preotul Iacob Sârbu din Rudăria.
Fructul dragostei dintre păstorul credincioşilor
ortodocşi, Iacob şi Floarea, născut în „cuibul Gârliştenilor”,
a pornit pe drumul vieţii, ce nu va fi lipsit de piedici şi
greutăţi.
S‑a născut, în zona mulinologică, unul dintre cei mai
răbdători şi conştiincioşi oameni care au trudit să descopere
până‑n amănunt trecutul plin de exemple şi făgăduinţe al
poporului român.
Ion Sârbu s‑a ivit pe lume la Rudăria, care avea
încărcătura istorică cea mai mare dintre satele almăjene.
Plutea istoria în jurul ei cu vuietul prezentului ce bătea
la poarta viitorului. S‑a născut în acest loc cu oameni
surâzători şi deschişi, cu o limbă mai
arhaică decât a celorlalţi bănăţeni. Aici va
găsi Ion Sârbu lumina şi calmul în a gândi
spre folosul obştii.
Rădăcinile neamului lui Ion Sârbu
se trag de la popa Emanoil Manoilea din
Valea Timocului, care a trecut în Ţara
Românească şi s‑a aşezat la Vânju Mare.
Unul din urmaşii lui se stabileşte în Rudăria,
unde se căsătoreşte. Iar unul din urmaşii săi
este Iacob Sârbu, tatăl viitorului istoric.
Din cele nouă fete şi doi băieţi
ai preotului Iacob Sârbu, doar Amalia
Mali (1861‑1935), Ion (1865‑1922),
Ecaterina Ruţa (1871‑1941) şi Petra
(1875‑1957)şi‑au tăiat drum prin roca dură
a timpului, trecând în secolul al XX‑lea. Ceilalţi copii:
Măriuţa, Antuţa, Floarea, Elena, Maria, Elena şi Dionisie
trec în nefiinţă la vârste foarte fragede.
Rudăria este o adevărată „carte de istorie” ce
pluteşte în topografia Ţării Almăjului. Aici a urmat Ion
şcoala primară (1872‑1876), în mijlocul unei naturi care‑i
va marca întreaga viaţă. Aici, în strălucirea veşnic vie a
naturii, în Rudăria, cu farmecul ei de factură particulară,
a făcut Ion Sârbu primii paşi. Aici, sub supravegherea
tainică a părinţilor şi a învăţătorului Antonie Craia, lângă
firul sclipitor de apă al Rudăriei, a buchisit primele litere
şi cifre.
Într‑un ungher al inimii sale a păstrat Ion Sârbu
imaginea începerii studiilor la Şcoala Confesională

Superioară din târgul Bozoviciului (1876‑1880), deoarece
mai târziu va elogia dragostea almăjanului pentru frumos
şi locul unde trăieşte.
Cursurile liceale de la Debreţin, Bratislava şi Braşov
dovedesc hărnicia lui dată de energia Munţilor Almăjului şi
de această vrajă care se numeşte Rudăria.
După ce în 1886 se înscrie la Universitatea din Jena,
lipsit fiind de mijloace materiale, într‑o scrisoare trimisă
pe adresa Societăţii Transilvania din Bucureşti, el scrie că
„îmi voi continua studiile cu riscul de a pieri de foame”.
Urmează, din anul 1888, cursurile de istorie şi
filozofie ale Universităţii din Viena.
În peregrinările făcute în Cheile Rudăriei, Ion a
descifrat că nimic nu este mai reconfortant decât adevărul
şi lumea concretă. Urcând dealul Socoloţului, în tezaurul
de frumuseţe şi echilibru ale strungii de
la Rătchinecea, a desluşit bătăile inimii
umane.
De acolo, de sus, din vârful decupat
al Socoloţului, a văzut casa părintească
şi pe muma Floarea, care însufleţea şi
înnobila locurile pe unde trecea. De acolo
a văzut covorul de grădini ale rudărenilor
şi‑n zare profilurile colorate ale celor
15 sate almăjene, adevărate tezaure de
frumuseţe.
Fiind un erudit, vorbind fluent
şase limbi străine – germana, franceza,
maghiara, italiana, latina şi greaca – după
o lungă documentare în bibliotecile din
Viena, Budapesta şi Bucureşti, Ion Sârbu
se întoarce la Rudăria, unde în linişte a pus cap la cap
evenimentele petrecute în Ţara Românească şi Europa,
tălmăcind politica externă a lui Matei Basarab.
Căutând în adâncuri de timp, a descoperit că Matei
Basarab a fost „unul dintre cele mai nobile caractere din
istoria românească”. Citind mii de pagini a descoperit
sub literă slavonă că „Matei Basarab s‑a dovedit în stare
să domine stihiile politice şi să aşeze lucrurile ţării cele
stricate şi dărăpănate de alţii şi cu bună socoteală să se
aşeze şi cu vecinii ca să aibă odihnă şi pace”.
Iarna, în plimbările făcute în cheile Rudăriei, printre
stânci încremenite de urletul vântului, unde „GLOBUL”
apărea ca o îngemănare între viaţă şi moarte, acolo între
pereţii cenuşii şi galeşi, a notat Ion Sârbu, în „carnetul
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minţii”, că Matei Basarab a fost alesul „Ţării” în competiţiile
pentru domnie întreţinute de sultan. Matei Vodă – subliniază
Ion Sârbu – „a arătat cu sabia că voinţa poporului este mai
puternică decât o învestitură a sultanului”.
Primăvara, trecând de ultima casă, pe partea
stângă, izbucneşte brusc în razele de foc ale soarelui zidul
înalt de şisturi cristaline al santinelei „PIATRA ŞUCII”.
Căţărându‑ne pe această stâncărie, am dat de poteca colorată
în verdele pădurii de stejar şi molid, pe care de multe ori o
străbătea Sârbu pentru a ajunge în vârful Gunişte (Rudina),
unde aerul, lumina şi liniştea au avut darul să‑i dea în
imagine pe almăjeni, ducându‑se la Cornea şi intrând în
oastea comandată de Vaida Bona, pentru a‑l înscăuna pe
Matei Basarab ca domn în Ţara Românească. De multe ori
a îngenuncheat Ion Sârbu pe fruntea de piatră a Vârfului
Gunişte, nu pentru iertarea păcatelor, făcute de voie sau
fără de voie, ci‑n faţa măreţiei „Ţării” cneazului Almăj.
Mergând la Viena, în anul 1899 îşi susţine teza de
doctorat intitulată „Matei Vodă Basarab, politica externă
între anii 1632‑1654”. În acelaşi an lucrarea de doctorat
este publicată la Leipzig, în limba germană.
Ion Sârbu este al doilea rudărean, după Eftimie
Murgu, care obţine titlul de doctor în ştiinţe.
La apariţia lucrării sale, el a declarat că „am
căutat numai adevărul şi vreau din partea criticii numai
dreptate”.
În lucrarea „Oameni cari au fost”, marele istoric
Nicolae Iorga a scris că „lucrarea este de‑o isteţime firească şi
un dar care străbate domnia lui Matei Basarab, până la ultima
expresie a perfecţiunii”, după care a continuat: „Nu poate
fi o carte mai obiectivă şi mai perfect informată ca aceasta
despre un domn român care a avut tactul şi înţelepciunea
politică, asigurând mai bine de două decenii pacea în ţara sa
şi a ferit Transilvania de incursiuni turceşti”.
Academicianul Ştefan Ştefănescu
menţionează în prefaţa lucrării „Relaţiile
externe ale lui Matei Vodă Basarab”, din
anii 1632‑1654, tradusă în limba română
de Rudy Graff, de la Muzeul de Istorie
din Reşiţa, că alegerea pentru teza de
doctorat a unei teme de istorie românească
cu implicaţii largi în context european
„exprimă nu numai o opţiune ştiinţifică,
ci şi un puternic sentiment naţional”. Tot
el menţionează că „publicarea lucrării în
veşmânt românesc constituie un veritabil
act de cultură”.
Ion Sârbu, susţinut de Gr.
Tocilescu, obţine de la Ministerul
Instrucţiunii Publice un ajutor cu scopul
de a cerceta documentele interne despre
Mihai Viteazul.
În plină maturitate de gândire
şi concepţie se întoarce la începutul
anului1904 la Rudăria pentru terminarea
lucrării despre Mihai Viteazul.
De pe „floarea de piatră” a
Vârfului Gunişte (Rudina), care veghează



surâsul vântului izvodit dinspre pădurile care înconjoară
Ţara Almăjului, şi‑a imaginat copleşitoarea personalitate a
lui Mihai Viteazul brăzdând văzduhul Carpaţilor, cu barda
cu două tăişuri, împotriva celor care stăteau în calea unirii
celor trei ŢĂRI ROMÂNE.
Începând din ceasul de amorţeală al asfinţitului,
noapte de noapte, la lumina lămpii de petrol, vegheat
de luna sprijinită pe coama casei, Ion Sârbu a terminat
lucrarea despre viaţa, istoria şi felul de a gândi al lui Mihai
Viteazul.
În acelaşi an, 1904, vede lumina tiparului primul
volum ce cuprinde perioada 1593‑1598.
După ce am citit pentru prima dată acest volum
despre „Istoria lui Mihai Vodă Viteazul”, mi‑am dat seama
că lucrarea este puternic colorată de graiul bănăţean. Prin
această lucrare, Ion Sârbu a evidenţiat puterea morală a
istoriei, arătând lumii întregi unitatea bănăţenilor cu întreg
poporul român hărţuit timp de optsprezece secole.
Raportul comisiei istorice, prezentat de Gr.
Tocilescu, spunea, printre altele„… că cel care s‑a
încumetat să ia asupra‑i sarcina de a scrie o istorie specială
a lui Mihai Viteazul este desigur cel mai pregătit dintre
tinerii noştri istorici…” În continuare, raportul scoate
în evidenţă hărnicia lui Ion Sârbu în studiul ştiinţific al
izvoarelor istorice. În acest raport se menţionează că „…
expunerea faptelor după înlănţuirea lor logică şi adevărată
merită toată lauda”.
Pe data de 6 aprilie 1905, în sesiune generală fiind,
Academia Română i‑a acordat lui Ion Sârbu Marele Premiu
„Năsturel”, în valoare de 12.000 lei aur, pentru „Istoria lui
Mihai Vodă Viteazul, domn al Ţării Româneşti”.
După Vasile Alecsandri, Alexandru Odobescu şi
George Coşbuc, istoricul Ion Sârbu este a patra personalitate
care a primit Premiul „Năsturel”.
Pentru că a abordat un subiect
pe care Nicolae Iorga îl tratase „cu
temperamentul său de mare feudal”, a
scris Constantin C. Giurescu, în volumul
„Amintiri”,, marele savant l‑a atacat
atât pe Ion Sârbu, cât şi pe G. Bogdan‑
Duică. El urmărea ca tot ce a scris să fie
aprobat de toată lumea.
Dulcele grai bănăţean care
colorează „Istoria lui Mihai Vodă
Viteazul” l‑a făcut pe N. Iorga să scrie
că Ion Sârbu nu cunoaşte limba română
literară. Însă, tot el a afirmat că rostirea
bănăţenilor cu „sunete fugătoare” le
dă dreptul să spună că „tot Banatu‑i
FRUNCEA”!
În anul 1986, fiind la pregătire
pentru obţinerea gradului didactic II, am
audiat, în sala „Nicolae Iorga” a Facultăţii
de Istorie din Bucureşti, prelegerea
academicianului Ştefan Ştefănescu,
despre faptele lui Mihai Vodă Viteazul.
Vorbind despre Ion Sârbu a spus că
lucrarea lui despre marele voievod „a
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însemnat un pas înainte”. El considera istoria scrisă de Ion
Sârbu mult mai documentată decât a predecesorilor săi.
După câteva secunde de tăcere, a continuat: „… Sârbu a
adăugat importante precizări în desfăşurarea evenimentelor
istorice, a operaţiunilor militare împotriva duşmanilor ţării,
impunându‑l pe Mihai atenţiei lumii contemporane prin
abila sa activitate diplomatică”.
Ion Sârbu „a amplificat şi aprofundat istoria clasică
a lui Nicolae Bălcescu”.
Legătura dintre istoricul almăjan şi locul unde a
copilărit a fost atât de adâncă şi de trainică încât, după
terminarea în anul 1908 a facultăţii de Teologie din
Cernăuţi, s‑a întors pe plaiul natal.
Este hirotonisit ca preot în Rudăria, în anul 1908,
imediat după ce a terminat facultatea. Avea o privire
inteligentă, cuvintele lui erau de o mare fineţe, era de‑o
mare generozitate, avea un suflet pe care‑l puteai deschide
cu un surâs, îmi spunea bătrânul Iosif Ghimboaşă, în primii
mei ani de dăscălie.
Etica şi morala muntelui sub care a crescut, ataşarea
lui de glie o desprindem din vorbele „nu‑i oraş, dar eu, uite
că mă împac şi cu acest sat ca şi cu Bucureştii şi Viena,
pentru că acesta este satul meu…”.
Câtă dragoste şi simţire românească în cuvintele
„este satul meu”!
El a demonstrat că „acest sat mic cu oameni mari,
pitulat la poalele munţilor”, indiferent de dramele pe care
le‑a găzduit de‑a lungul timpului, acest nume, Rudăria,
a rămas înlăuntrul sufletului său ca un izvor pururea
reînnoitor.
*
II. Norii grei plutesc deasupra
Europei, începând cu secolul XX,
datorită contradicţiilor dintre marile
puteri, care urmăreau reîmpărţirea
lumii şi a sferelor de influenţă.
Toate acestea declanşează, în anul
1914, primul război mondial. S‑au
adeverit previziunile lui Ion Sârbu,
care a spus almăjenilor cu mult timp
înainte despre „bătaia cea mare, care
va zgudui ţări şi neamuri”.
Fiind unul din cei care nu
a semnat declaraţia de loialitate
faţă de statul maghiar, au început
persecuţiile împotriva lui.
Din „Amintirile” Petrei
Sârbu, sora mai mică a istoricului,
scrise în anul 1954, la îndemnul
strănepotului ei, regretatul Petru
Creţia, aflăm felul cum a fost
persecutat dr. Ion Sârbu în timpul
războiului. „În tot timpul războiului,
casa noastră a fost mereu controlată.
Nenea era obligat să se prezinte
zilnic la comună, dimineaţa şi seara
la ora 8, ca dovadă că nu a dispărut.

Jandarmii ungureşti erau toată ziua, toată noaptea şi toată
dimineaţa înaintea casei. Nimeni nu avea voie să intre la
noi”.
După ce pleca de la jandarmi, seară de seară, lângă
râul Rudărica, care străbătea visător satul, privea istoricul
nostru munţii ce i‑au ocrotit fiinţa şi bolta cerească.
Acolo, lângă moara Popeasca, le arăta rudărenilor
locul unde pluteşte „Steaua Polară” şi drumul pe care se
prelinge „Carul Mare, Carul Mic”, locul unde‑şi are cuibul
„Cloţa cu pui” (Constelaţia Taurul). Acolo lângă râu, le
spunea oamenilor cum va fi vremea a doua zi.
El considera „Străminecea” ca un „pol meteorologic”
al Almăjului, deoarece prevestea ploaia atunci când capul
ei acoperit cu „pălărie de piatră” era învăluit în „neguri
nesfârşite”.
Cu ajutorul barometrului, în multe zile senine
de vară, Ion Sârbu tălmăcea duhul muntelui, grăbindu‑i
pe rudăreni la strânsul fânului sau trifoiului, deoarece
din văzduh, mai după amiază, se vor dezlănţui „fulgere
şi trăsnete”, urmate de o puternică revărsare de apă, din
„ochii negri ai nuverilor”.
Din aceste preziceri i se trage lui Ion Sârbu
denumirea de „cititor în stele”.
Dialogul dintre Sârbu şi natură a fost permanent. Era
convins că spaţiul geografic al copilăriei sale, ca produs al
timpului, a fost locuit din timpuri care cu greu se definesc.
Mai toată ziua, în timp de vară, paşii săi tulburau
clipocitul apelor din Cheile Rudăriei.
Aici, în chei, a descifrat structura plantelor,
adevărate „uzine în miniatură” şi întreaga scară a
organismelor vegetale, atât din punct de vedere morfologic
cât şi genetic.
Cheile Rudăriei oferă, prin
vegetaţie şi faună, o adevărată
originalitate, din care Ion Sârbu i‑a
învăţat pe rudăreni să folosească
ceaiul de scumpină (Cottinus
coggygria), în tratarea unor afecţiuni
ale tubului digestiv şi‑n vindecarea
rănilor la animale. I‑a învăţat să
descifreze „rodul pământului”
(Arum maculatum),pentru a‑şi da
seama de bogăţia roadelor câmpului
din acel an, să folosească ceaiul de
„păducel” (Cartaegus monogina),
bun pentru bolile de inimă, să
aplice „frunza de arnică” (Mycelis
muralis), mixată în apă caldă, pentru
arsuri, pentru a grăbi vindecarea lor
şi să folosească sucul de „crin de
apă”(Hosta plantagynea) în cazul
insomniilor.
În aceste plimbări, între
trufiile de piatră ale cheilor, jocul
razelor de soare, admira Ion Sârbu
săgetările păstrăvilor la iazurile de
la Bâţulea, Îndărătnica din Mijloc şi
Păţoanea.
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După începerea primului război mondial, locuitorii
Almăjului au fost mobilizaţi în armata austro‑ungară.
Almăjenii, în număr de 6.614 suflete, au fost
încadraţi în Regimentul 43 Infanterie şi trimişi să lupte pe
fronturile din Serbia, Galiţia şi Bucovina.
Două batalioane ale Regimentului 43 infanterie, din
care făceau parte almăjenii, au fost trimişi la Braşov. Aici
au trecut de partea românilor.
Şi prizonierii din Italia au cerut să lupte în armata
română. Ei au constituit „Legiunea Voluntarilor” din care
făceau parte şi rudărenii: Didraga Vasile, Popovici Ion, Şuta
Ştefan, Didraga Iacob, Sitariu Ilie (bunicul autorului acestor
rânduri),Ignat Lazăr, Murgu Anton, Vlădia Gheorghe,
Imbrescu Ştefan („Tribuna Voluntarilor” – 1937). Mulţi
almăjeni au fost luaţi prizonieri de către ruşi, printre care
şi pe Gheorghe Imbrescu (Driţă), care, în anul 1917, lucra
ca prizonier la spitalul din localitatea Sorcinsk. Almăjanul
din Rudăria s‑a înscris primul şi a contribuit la constituirea
grupului de voluntari care a plecat spre România.
Voluntarii din Rusia şi Italia au luptat la Mărăşeşti.
Din totalul de 6.614 almăjeni plecaţi spre front, 818
au rămas pe câmpul de luptă, dintre care 91 au fost rudăreni.
În memoria celor căzuţi pe front Societatea „Cultul Eroilor”
a ridicat monumente în fiecare sat din Valea Almăjului.
Rudăria este a patra localitate din Almăj care a
ridicat un asemenea monument. Pătrunzând în puritatea
adevărului, istoricul Ion Sârbu a întrezărit la Rudăria
apropierea izbânzii lui Mihai Viteazul.
Dreptate a avut Aurel C. Popovici, când a spus
că „e o datorie pentru bănăţeni să scoată pe acest om de
extraordinară valoare la iveală”.
Înfrângerea Puterilor centrale, în toamna anului
1918, îl găseşte pe Ion Sârbu participând activ la realizarea
marelui eveniment.
O activitate deosebită pentru apărarea satelor din
Valea Almăjului a avut‑o căpitanul Mihai Popişti din
Bozovici. A adus o contribuţie deosebită la înfiinţarea
şi organizarea gărzilor de apărare comunală, care vor
veghea la alegerea sfaturilor comunale naţionale din toate
localităţile Almăjului.
Sfatul Naţional Român din Rudăria, al cărui
prezident a fost ales dr. Ion Sârbu, a luat naştere pe data de
12 noiembrie 1918.
Istoricul Ion Sârbu reprezintă Almăjul la Adunarea
care a avut loc la Caransebeş, pe data de 14/27 noiembrie
1918, unde va fi ales ca delegat la Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia. Face parte din cei 1.228 delegaţi care, la 1
Decembrie 1918, în „cetatea istorică a neamului”, au votat
Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului
cu România.
Semnificaţia plină de substanţă a actului politic de
la 1 Decembrie1918 mă face să mă întorc spre momentul
plin de adevăr pe care l‑a trăit Ion Sârbu atunci când la
Adunarea de la Rudăria i se înmânează un „steag alb
cu chipul brodat al lui Mihai Viteazul”. Din povestirile
bunicului meu, Nicolae Popovici (Irugă), am reţinut că în
acel moment din ochii istoricului „curgeau lacrimi”.
Actul de la 1 Decembrie 1918 – spunea dr. Ion



Sârbu – este rodul luptei mai multor generaţii, care,
cu înţelepciunea înzestrată de DUMNEZEU, au creat
STATUL NAŢIONAL UNITAR ROMÂN. Făcând parte
din MARELE SFAT NAŢIONAL, a strâns aspiraţiile
bănăţenilor, mirosind a parfum ca florile de liliac, şi le‑a
dus la Conferinţa de Pace de la Paris. Îmbrăcând simţirea
cu gândirea, îmbinând căldura sentimentului cu vigoarea
pământului, a descris „Banatul ca cea mai perfectă unitate
geografică, istorică şi naţională”, cuvinte ce au intrat în
tezaurul gândirii umane.
Nicolae Irimia – redactor al ziarului „Timpul”
din Reşiţa – a scris, în primul număr din 1999 al revistei
„Almăjul”, că a înţeles sărbătoarea reîntoarcerii lui
Ion Sârbu de la Paris. A fost primit de rudăreni cu atâta
frumuseţe şi entuziasm, încât şi‑au dezlegat caii de la cocie
şi s‑au înhămat ei înşişi ca să‑l readucă în mijlocul lor”.
Este ales deputat în Parlamentul României Mari, în
anul 1919, ca în următoarele alegeri să nu mai fie ales. Ca
istoric şi om politic s‑a ridicat împotriva acelora care trec
„cu picioarele peste tot meritul şi buna‑cuviinţă”.
Patru etape bine definite au influenţat viaţa istoricului
almăjan: prima a fost copilăria în locurile natale, care i‑a
marcat puternic viaţa; a doua este truda prin bibliotecile
din ţară şi din Europa; a treia este primirea Premiului
Năsturel, iar a patra – vorba profesorului Vasile Nemiş
– este dezamăgirea ca om politic”.
Trece în „lumea celor drepţi”, la 15 mai 1922, în
urma unui tifos intestinal.
Privind fotografia de pe crucea de la mormântul din
avlia Bisericii Ortodoxe din comuna Eftimie Murgu, ai
impresia că stai în faţa eroului din cartea sa de căpătâi.
În scrisoarea Petrei Sârbu, lipită pe coperta
„Evangheliei” de care s‑a servit Ion Sârbu ca preot, ea
spune: „Această sfântă Evanghelie a fost proprietatea
istoricului dr. Ion Sârbu, pe care o donează sora lui mai
mică Bisericii Ortodoxe din Rudăria, să se ştie că această
familie a servit biserica noastră 250 de ani cu sfinţenie şi
să se ştie că fondatorul acestei biserici a fost străbunicul
nostru, Chirilă Sârbu”.
Cu toate că a trecut de marginile vieţii pământeşti
de mai bine de 29 de ani, ajunşi la putere, zeloşii regimului
comunist i‑au smuls cu forţa cărţile din biblioteca personală,
le‑au îngrămădit în piaţa din faţa primăriei şi le‑au dat foc.
Şi în anul 1951 mai credeau că Ion Sârbu este un obstacol
în calea ateismului. Trist început de eră comunistă pentru
cultura românească!
Socrate a fost obligat să bea sucul otrăvit, dar nici
unul din duşmanii săi n‑au îndrăznit să‑i ardă opera scrisă
pe papirus.
În aceste locuri însufleţite de măreţia pădurilor şi
energia munţilor care înconjoară Ţara Almăjului, Ion Sârbu
a desăvârşit trecutul lui Matei Basarab şi Mihai Viteazul,
pentru a rămâne ca izvod pentru viitor.
Prof. DĂNILĂ SITARIU
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DR. ION SÂRBU – FIU AL RUDĂRIEI ALMĂJENE

Nume de referinţă pentru spiritul de jertfă şi
dăruire exemplară de care a dat dovadă, de luptător pentru
drepturile politice‑naţionale ale neamului românesc, de
eliberare de sub jugul stăpânirilor străine1, istoricul doctor
preot Ion Sârbu a lăsat în urma sa o amintire vie.
Aniversat şi comemorat de toate generaţiile, înscris
în dicţionare! Un omagiu adus omului care ne‑a lăsat un
mod de viaţă în dragoste de neam şi ţară.
Am să vă readuc în minte evenimente, fapte, cuvinte,
ale sau despre cărturarul patriot Ion Sârbu, strămoşul şi
contemporanul rudărenilor.
Spre exemplu, la Rudăria (Eftimie Murgu) în
19.03.2009, a fost organizată manifestarea culturală „Preot
Dr. Ion Sârbu”2, care a inclus vizitarea casei memoriale, un
parastas la mormântul său şi o susţinere de 4 referate:
– „Şcoala în trecut şi astăzi”, de dl. Ion Popovici
(directorul şcolii);
– „Aspecte ale vieţii şi operei Dr. Ion Sârbu”, de dl.
prof. Pavel Panduru (Prigor);
– „Preotul Dr. Ion Sârbu”, de pr. paroh Cristian
Mokesch;
– „Premiul Năsturel… ”, de dl. prof. Mihai Vlădia.
Metaforic, Ion Sârbu reprezintă latura triunghiului
spiritual de luptători pentru ideea bănăţeană, debutată
de revoluţionarul paşoptist Eftimie Murgu şi urmată de
generalul Traian Doda:
– chiar dacă în vremuri diferite, câteştrei au văzut
lumina zilei sub crugul cerului rudărean;
– au fost condamnaţi la ani de temniţă câteştrei
pentru acelaşi vis: înfăptuirea ideii bănăţene şi dezrobirea
unui neam de sub obrocul străin.
Visul lor e şi visul nostru, îl împlinim la fiecare
bal al almăjenilor, îl împlinim prin fiecare reuniune
omagială dedicată acestor străbuni, căci nu există mijloc
să nu‑l fi folosit bănăţenii pentru cinstirea şi glorificarea
înaintaşilor lor: organizarea de simpozioane, de conferinţe,
de spectacole tradiţionale, editarea de cărţi memoriale,
dezvelirea busturilor, a
plăcuţelor comemorative, amenajarea unor case
memoriale,
însemne,
medalii, distincţii, semne
materiale vizibile, dar
mai ales spirituale, care
arată că ei, bănăţenii, sunt
un popor care nu uită,
care ştiu să preţuiască tot
ce e valoros în trecutul
zbuciumat, în istoria
lor înscrisă cu jertfe
pentru păstrarea vetrelor
străbune.
Ce‑i face pe

bănăţeni să‑şi întoarcă mereu faţa spre trecut şi să privească
totodată şi înainte? Ei ştiu că Istoria, fie ea prezentă sau
viitoare, nu se oferă, nu se dă peste geam de pomană, nu
se dobândeşte pe bani verzi şi, mai ales, nu se vinde, ea
trebuie câştigată din greu, cu sudoare şi sânge şi trebuie
păstrată ca averea cea mai de preţ. Şi cei care au fost şi au
rămas pietre vii, la Altarul Istoriei Neamului, nu trebuie
uitaţi cu nici un chip3.
Identitatea spirituală a unui popor se măsoară
în abnegaţia, jertfa şi biruinţa oamenilor din care el este
alcătuit. Dar, mai cu seamă, în cinstirea istoriei, a înaintaşilor
eroi şi cărturari, în oamenii de seamă care au rămas înscrişi
cu litere roşii în Cartea Neamului. O trăsătură de caracter
pregnantă a locuitorilor Banatului Montan este, fără doar şi
poate, pe lângă dragostea faţă de istorie şi neam, cinstirea
celor care au ales să fie, în întreaga lor viaţă, făclii, Lumini
nestinse pentru urmaşi, prin aportul lor la întregirea acestei
conştiinţe colective.
Dicţionarul4 teologilor români l‑a definit pe Ion
Sârbu ca preot, istoric.
Ignorând politica, aş spune chiar ferindu‑se de
ea, marelui suflet i‑a rămas istoria şi preoţia atunci când
preocupările şi cunoştinţele sale au devenit deranjante.
Autor al unei monografii5 „rezistente” despre
primul dintre unificatorii României, a contribuit cu
noile informaţii, oferite de sursele străine, la adâncirea
cunoaşterii semnificaţiei europene a acţiunii politice a
principelui român.
Se cuvine să amintesc aici pe Ioachim Crăciun,
apreciat pentru demersul său istoriografic asupra lui Mihai
Viteazul6. În cercetarea sa, a apelat la surse preponderent
maghiare, dar i‑a citat adesea pe Nicolae Iorga, A. D.
Xenopol sau Ion Sârbu.
Pus alături de Nicolae Iorga de către istorici, trebuie
să îi iertăm rudăreanului faptul de a nu îl fi apreciat pe
savant. Cei doi au în comun patriotismul şi moartea în
condiţii ciudate, dar primul a fost caracterizat de patimă şi
lupta împotriva asupririi,
în timp ce almăjanul s‑a
manifestat ca preot, cu
multă iubire de semeni
şi
pacifist,
evitând
conflictele
De fapt, au fost
foarte puţini aceia pe
care savantul i‑a tolerat
şi foarte mulţi pe care
i‑a urât. Pentru că – va
consemna în Memoriile
sale Eugen Lovinescu7
( unul dintre învăţăceii
marelui
cărturar):
„Iritabil,
autoritar,
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dominator, d‑l. Iorga nu rabdă în jurul său nici talentul,
nici independenţa caracterului, nici măcar demnitatea
omenească. E ceea ce cinci ani în urmă afirmase, în alte
cuvinte, istoriograful Bogdan‑Duică: „… aproape toţi
autorii ies scăzuţi”, „calomniaţi” … (e vorba de critica
făcută de istoriograf despre Istoria literaturii secolului
XIX, în care autorul N. Iorga – susţine Bogdan‑Duică – a
revărsat „ puhoi de informaţii străine de literatură” şi unde
„aşa de crud cu literatura românească, ca d‑l Iorga, nimeni
nu a fost…”).
Un mare apărător al acestuia sublinia: „Superbele
cadenţe continuă în acest fel, convingându‑ne de faptul că
G. Călinescu n‑a făcut dreptate marelui cărturar, în timp ce
înaintaşi ca Lovinescu, Dragomirescu, A.C. Cuza, Octavian
Goga, S. Mehedinţi, G. Bogdan‑Duică, Alex. Hodoş, Al.
Tzigara Samurcaş, Lazăr Şăineanu, Nae Ionescu, Ion
Bianu, Tudor Arghezi, Panait Istrati ( şi lista ar putea să se
dezvolte pe pagini întregi) au creat o imagine incredibilă,
în care epitetul de «nebun» apare cel mai cuviincios…”
(Ne permitem noi să adăugăm o nouă serie de nume
proeminente din cultura românească pe lista celor ce au
fost în „răzbel” cu marele cărturar: Vasile Pârvan (despre
care N. Iorga susţinea că „are o nemărginită ambiţie de a
domina”8), istoricul C. Giurescu şi fiul acestuia, Constantin
C. Giurescu, I. Sârbu, P.P. Panaitescu, Al. Rosetti, Nechifor
Crainic, Ionaş Grădişteanu, C. Gane, I.E. Torouţiu, Mircea
Eliade, O. Densuşianu, Ilarie Chendi, G.Ibrăileanu, I.
Găvănescul, V. Băncilă ş.a.
Cu câteva opinii despre „Iorga antiştiinţific, feudal
în cultură”, vom încheia pasajul din capitolul de faţă, pasaj
menit să prezinte, în cuvintele unor „epigoni” ai savantului,
rolul jucat de acest „alt Iorga” în cultura românească şi
despre „Iorga‑Omul”.
Ştim cu toţii viaţa lui Ion Sârbu, dar ne amintim mai
puţin despre cea a lui Iorga. Pentru a înţelege conflictul
dintre cei doi voi trece în revistă date importante din viaţa
marelui savant.
Ieşirea în arena politică a lui Nicolae Iorga a avut
loc în 1906. Avea 35 de ani, funcţiona ca profesor de
istorie la Universitatea din Capitala ţării şi, în concurenţă
cu profesorul A.C. Cuza de la Iaşi, dar în alianţă cu acesta,
devenise un fel de „idol” al studenţimii bucureştene ceea
ce la Iaşi se întâmplase cu A.C. Cuza. Teoretic, dar şi
practic, apariţia lui Iorga în politica României de atunci
s‑a bazat pe ideea luptei împotriva primejdiei evreieşti,
împotriva oricărei influenţe străine în cultura românească
ajungând, în acţiunile sale exacerbate, până la a denatura
sensul real al românismului preconizat de Vasile Conta
şi Mihai Eminescu. Lansarea lui s‑a făcut pe o rampă
a unor violenţe ce aveau să fie primele violenţe de
amploare petrecute într‑o cetate universitară. E vorba de
sângeroasele manifestaţii studenţeşti, din primăvara anului
1906, iniţiate şi patronate de „apostolul neamului”, în piaţa
Teatrului Naţional, împotriva unui spectacol organizat
de Societatea de binefacere „Obolul”. Mai în amănunt:
N. Iorga, în xenofobia lui exagerată, ca să arate că este
„omul zilelor decisive”, a ţinut un discurs fulminant în
faţa studenţilor, cerând să fie oprit spectacolul în care urma
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să fie reprezentată pe scena Teatrului Naţional o piesă în
limba franceză. Pentru fiul Zulniei de la Botoşani, vorbirea
limbii franceze, pe scena unui teatru naţional, constituia o
crimă de „less‑ naţiune”. Studenţii şi‑au ascultat dascălul,
au trecut la acţiune. Adevărate bătălii s‑au încins între
tineretul universitar iorghist, poliţie şi armată, cu numeroşi
răniţi, cu geamurile prăvăliilor căzute în ţăndări, cu baricade
pe străzi, cu capete sparte, cu zeci de arestări (profesorul
instigator va completa gama huliganismelor cu următoarea
frază: „…se va vorbi a doua zi şi de doi morţi care nu au
existat niciodată”.
În opinia savantului, sângele vărsat în Piaţa
Teatrului, împreună cu tot ce s‑a petrecut atunci pe străzile
Bucureştilor, a fost cuprins în autobiografia9 sa în câteva
cuvinte: „Era întâia oară când o credinţă, nu o pasiune
politică…, când o credinţă ieşea în stradă şi stătea în faţa
baionetelor, răspunzând cu lovituri loviturilor şi înfruntând
moartea…”
Aceasta a fost întâia ieşire în arena politicii
româneşti a lui N. Iorga: cu capete şi geamuri sparte,
cu baricade pe străzi, cu piepturile studenţilor în faţa
baionetelor, răspunzând cu lovituri loviturilor, înfruntând
moartea. Tineretului studios i se da o lecţie, unică în felul
ei, de cum va trebui să procedeze în viitor.
Un an mai târziu, o a doua ieşire în arena politică a
marelui istoric: Răscoalele ţărăneşti din martie 1907.
Prima răscoală se aprinde în comuna Flămânzi din
judeţul lui Iorga, Botoşani. Cum? Ne explică savantul în
opera citată: „Pentru nu ştiu ce neînsemnate ciocniri cu
evreii, arendaşi şi cârciumari, pe un domeniu asupra căruia
se întindea atotputernicia economică a lui Mochi Fiser,
ciudat presupus al capitalurilor galiţiene (…), se puse
armata în faţa unor oameni care nu se temuseră niciodată
de nimeni. S‑a tras asupra nenorociţilor a căror durere
găsise o clipă glasul pentru a se exprima…”10.
Sunt ucişi primii patru ţărani şi Iorga, condamnând
recurgerea la forţa armată, scria la începutul lunii martie
1907 faimosul articol Dumnezeu să‑i ierte: „Cu nemărginită
indignare pentru acest act sălbatic am scris acel Dumnezeu
să‑i ierte, blăstăm contra unei întregi clase parazitare, care
va deveni, răspândit larg de mâini nevăzute, împreună cu
Noi vrem pământ al lui Coşbuc, unul din strigătele unei
teribile revolte, care a cuprins ţara de la un capăt la altul”
(ibidem).
Dăm mai jos conţinutul acestui „blăstăm”,
răspânditor de nelegiuiri şi moarte: „Dumnezeu să‑i ierte
pe cei patru ţărani români împuşcaţi în oraşul românesc
Botoşani de oastea românească în ziua de 5 martie 1907.
Să‑i ierte Dumnezeu pentru câtă muncă de robi
au muncit, pentru ce trai de dobitoace au dus, pentru câtă
înşelare au suferit, pentru câtă jignire au îndurat, să‑i ierte
pentru viaţa lor de suferinţă, să‑i ierte pentru clipa de
disperare când s‑au ridicat…
Să‑i ierte Dumnezeu pe oştenii noştri care de frica
poruncii au împuşcat pe fraţii lor, cel mai greu păcat ce
poate împovăra o mirnă românească.
În vecii vecilor cât va dăinui suflarea românească
pe acest pământ, să nu‑i ierte Dumnezeu pe netrebnicii
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şi făcătorii de rele. Să fie în casa lor atâta belşug ca în
bordeiele celor care au murit de gloanţe, să fie atâta cinste
şi demnitate câtă li s‑a lăsat acestor sărmani ce s‑au dus ca
nişte pârâşi veşnici înaintea scaunului judecătorilor celor
mari; să mântuie ca dânşii vărsându‑şi sângele în ţărână
şi pe urma lor să rămâie, ca pe urma împuşcaţilor, copii să
moară de foame…
Aşa să dea Dumnezeu. ”11
De altfel, la procesele intentate răsculaţilor, N. Iorga
figura printre principalii instigatori ai ţăranilor. Preoţii şi
învăţătorii au declarat la proces că s‑au răsculat urmând
îndemnul lui N. Iorga. Din vol. 66, fila 11, rezultă că,
„armata plănuise asasinarea profesorului, deoarece numai
astfel s‑ar fi putut potoli studenţii şi răscoala”12.
Nici timpul nu a temperat personalitatea savantului,
astfel că şi mişcarea legionară a favorizat manifestarea
violenţei…
Revenind la consăteanul nostru, acesta a avut o
viaţă la fel de zbuciumată, dar în care violenţa a venit din
exterior, manifestarea lui interioară fiind de dârzenie.
Elev fiind la liceul reformat din Debreţin, la ora de
geografie, profesorul îi cere să arate pe hartă ţinutul locuit
de români, elevul Ion Sârbu răspunde prompt, fără ezitare,
el poartă mâna roată pe spaţiul românesc dintre Nistru,
Dunăre şi Tisa, demonstrând prin această cutezanţă afilierea
sa spirituală la ideea de neam şi spaţiu legitim. În urma
acestui gest cu încărcătură naţională, Ion Sârbu s‑a văzut
nevoit să se transfere la liceul ortodox din Braşov, pe care
îl absolvă cu cea mai înaltă distincţie: „ex ibio modo”.
Urmează studii superioare la Universitatea din
Jena, apoi la cea din Viena, preocupat de istoria antică,
medie şi modernă, apoi de studii de filozofie. Arhivele din
Viena îi stau la dispoziţie, ele cuprind cele mai vechi acte
de valoare istorică pentru trecutul Europei, inclusiv pentru
trecutul Ţărilor Române. Este preocupat şi de cercetarea
trecutului Banatului istoric.
Concepţia sa ştiinţifică modernă pe care şi‑a
format‑o despre scrierea istoriei, pe bază de izvoare
autentice, rezultată dintr‑o mărturisire sui‑generis: „Merg
în istorie ca pe un drum: la fiecare cotitură ţi se desfăşoară
alte privelişti, la care nu te aşteptai. Totuşi aici stă partea de
frumos a muncii tale”13.
Teza de doctorat, „magna cum laude”, intitulată
Mateiu‑Vodă Basarabas Ausswartige Bezichungen
(1632‑1654), a fost lăudată cu superlative de savanţii săi
profesori, publicată şi primită cu căldură de critica germană
de specialitate, la apariţia sa în 1899.
Această lucrare despre „relaţiile externe ale
domnitorului Matei Basarab, prea puţin cunoscută de
istoriografia românească, nefiind tradusă în limba română,
a atras atenţia istoricului şi omului politic Dimitrie Sturdza,
pe atunci prim‑ministru al României. Sturdza l‑a chemat
pe Sârbu la Bucureşti şi i‑a cerut să scrie la acelaşi nivel
ştiinţific o lucrare despre Mihai Viteazul. Sârbu avea o
sumedenie de documente cercetate şi adunate în perioada
vieneză.
În perioada şederii la Viena, Ion Sârbu s‑a implicat
în mişcarea memorandistă pentru drepturile naţionale ale

românilor, bucurându‑se de sprijinul moral şi de prietenia
cărturarului filozof român A.C. Popovici, cunoscutul
ideolog naţionalist.
Ion Sârbu participă la elaborarea colectivă şi la
publicarea cărţii cu răsunet european: Cestiunea Română
în Transilvania şi Ungaria. Replica Junimii academice
Române din Transilvania şi Ungaria la Răspunsul dat de
Junimea Academică Maghiară Memoriului studenţilor
universitari din România (Sibiu, Institutul Tipografic, 1892.
Cu o hartă etnografică a Austro‑Ungariei şi României – în
numele studenţilor români din Viena, Gratz, Budapesta şi
Cluj).
În numele studenţimii române, A.C. Popovici
denunţă nedreptăţile suportate de români prin politica
de deznaţionalizare şi maghiarizare practicată de statul
maghiar şi cerea acordarea de drepturi naţionalităţilor. A.C.
Popovici îl folosise pe Sârbu în redactarea capitolului: „în
care sunt expuse cestiuni istorice”14, în citarea celor mai
autentice izvoare, acte şi documente.
În perioada 1901‑1905, cât stă la Bucureşti, Ion Sârbu
ocupă un post de prim‑custode la Fundaţia Universitară
Carol I şi apoi de profesor la Seminarul Central. În acest
timp urmează studii teologice. Aspiră la o catedră de Istorie
Universală a Universităţii din Bucureşti. Nu izbuteşte. I se
oferă o catedră similară la Universitatea din Iaşi. Refuză
şi revine acasă, la Rudăria, şi continuă Istoria lui Mihai
Viteazul.
Revine la Bucureşti, este preocupat de găsirea de
fonduri pentru a‑şi tipări lucrarea. Nu găseşte înţelegere.
Surorile sale, Ecaterina şi Petra, îl scot din impas, oferindu‑i
zestrea lor. Aşa apare primul volum al lucrării (1904).
În anul 1905, în baza referatului elogios al lui
Grigore Tocilescu, Academia Română, în plenul ei din 6
aprilie 1905, îi acordă Premiul Năsturel pentru Istoria lui
Mihai Vodă Viteazul, premiu pe care îl primiseră doar trei
din înaintaşii săi: Alecsandri, Odobescu şi George Coşbuc
(Analele Academiei Române, tomul 26, 1904‑1905, p.
3.569).
Revine acasă, devine preot pe lângă tatăl său, Iacob
Sârbu, în parohia Rudăria. A fost ales deputat în congresul
naţional bisericesc, deputat, în prealabil, în adunarea
eparhială din Caransebeş. Între anii 1910 şi 1920 a fost
protopresbiter în Mehadia.
În 1906 au loc alegeri generale. Partidul Naţional
Român participă de pe poziţiile activismului parlamentar.
Ion Sârbu este desemnat să candideze în districtul
Caransebeş, unde obţine confirmarea de tribun al naţiunii
sale. Adunarea populară din Bozovici, la 16 aprilie, îi
propune candidatura într‑un entuziasm general15.
În anul 1914 se declanşează conflagraţia primului
război mondial. Era supravegheat de jandarmi, fiind obligat
să se prezinte la post de două ori pe zi pentru evidenţă şi
control.
În perioada neutralităţii României, generalul
Mackensen îl trimite cu un mesaj la Regele Carol I.
Jandarmii sunt pe urma lui, scapă graţie ajutorului primit
de la preotul din Prigor. I se face percheziţie la domiciliu,
i se confiscă însemnări, considerate incriminatorii, este
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acţionat în justiţie, condamnat la un an de închisoare şi la
o amendă de 3.000 de coroane imperiale. Urmărirea sa de
jandarmi persistă şi după ispăşirea pedepsei16.
După intrarea României în război (1916), guvernul
Tisza cere intelectualilor români, fruntaşilor Partidului
Naţional, declaraţie de fidelitate, tip, redactată în deplină
neconcordanţă cu idealul lor politic. Aceştia (Vasile Goldiş,
Ştefan Cicio‑Pop, Iuliu Maniu, Valeriu Branişte, Ion Sârbu
ş.a.) refuză categoric semnarea unor asemenea declaraţii.
Ion Sârbu cu această ocazie a declarat: „prefer să mor în
temniţă decât să‑mi pătez numele şi să înmormântez un
ideal pentru care m‑am zbuciumat atât de mult.” (Vasile
Munteanu: op. cit., p. 233).
Prăbuşirea Imperiului austro‑ungar era inevitabilă.
Partidul Naţional Român lansează Manifestul către
popoarele lumii prin care aduce la cunoştinţă hotărârea
naţiunii române de‑a ieşi din acest imperiu şi de a se
integra României. Se înfiinţează consilii locale şi se
hotărăşte Adunarea Naţională pentru
1 Decembrie 1918, la Alba‑Iulia.
Armata de ocupaţie sârbă
împiedică deplasarea delegaţilor
români la Alba‑Iulia. Totuşi ajung
la Marea Adunare Naţională. Din
1.228 de delegaţi un număr de 369
erau delegaţi bănăţeni cu drept de
reprezentare (Românul, Arad, 21
nov.‑ 4 dec. 1918).
În fruntea delegaţiei din Banat
se afla şi preotul dr. Ion Sârbu, delegat
al Ţării Almăjului. La Alba‑Iulia,
Sârbu a fost ales deputat în Marele
Sfat şi în Comitetul de redactare a
Rezoluţiei de Unire… Adeptul ideii
bănăţene, lansată de Eftimie Murgu,
în 1848, Ion Sârbu este decis să lupte
până la capăt pentru înfăptuirea ei în
plan politic şi diplomatic. Ştiindu‑se
urmărit, nu se întoarce la Rudăria,
rămâne la Sibiu pentru a susţine
Comitetul Dirigent, cu competenţa
sa ştiinţifică recunoscută. Era vorba de alipirea Banatului
întreg, fără condiţii, la România – Patria‑mumă.
Această competenţă şi dârzenie sunt apreciate de
omul politic Ionel I.C. Brătianu, prim‑ministrul României.
Brătianu îl cooptează în delegaţia română pentru Conferinţa
de pace de la Paris. Cooptarea sa în acest for politic şi
diplomatic a provocat invidia.
Ion Sârbu pleacă la Paris cu un geamantan de
documente pentru a susţine pe „baze istorice drepturile
României asupra întregului Banat istoric în faţa înaltului
areopag”. Între alte documente erau şi însemnările cu
privire la volumul III – Istoria lui Mihai Vodă Viteazul
– şi traducerea în limba română a lucrării sale de doctorat,
apărută doar în germană. Ambele materiale erau documente
probatorii în ceea ce priveşte legitimitatea cererii ca Banatul
întreg să se unească cu România.
Ştia că misiunea delegaţiei române nu va fi deloc
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uşoară, că, încă de la 24 iunie 1918, Wilson, preşedintele
Americii, lansase circulara‑document Memorandum
asupra politicii Statelor Unite faţă de naţionalităţile din
cadrul imperiului Austro‑Ungar. Se recunoştea necesitatea
înfiinţării unui stat iugoslav independent. Apoi, aspiraţiile
iugoslavilor se bucurau de simpatia expresă a liderilor
prezenţi la Conferinţa de Pace: Clemenceau, Orlanda şi
Loyd George, aspect transparent în procesul dezbaterilor
de la Versailles, din 19 ianuarie 1919.
Om politic şi iscusit diplomat, Ion I. M. Brătianu
semnase, în prealabil, cu reprezentanţii Angliei, Franţei,
Italiei şi Rusiei, la Bucureşti, la 4(17) august 1916, tratatul
împotriva puterilor centrale, prin care se stipula garantarea
alipirii la România a Banatului, Transilvaniei şi Bucovinei.
Brătianu văzând ambiguitatea poziţiilor marilor puteri şi
dificultatea delegaţiei române, neclintit în hotărârea sa, de
unde şi porecla de „Sfinxul”, a părăsit lucrările Conferinţei.
În final, se ajunge la un compromis privind stabilirea
graniţei dintre România şi Iugoslavia,
se iau în seamă criteriul demografic, se
fac măsurători în teren. România obţine
75 la sută din Banatul istoric.
La întoarcerea de la Paris a
preotului dr. Ion Sârbu, care depusese
mari eforturi pentru cauza naţională a
românilor, între Timişoara şi Lugoj, în
tren, suportă un atac mişelesc. Scapă
cu viaţă, dar i se fură geamantanul
cu documente, care nu au mai fost
recuperate nici până în ziua de astăzi.
În scurt timp după acest atentat
misterios, Ion Sârbu moare, la 15 mai
1922, în împrejurări rămase neînţelese,
în etate de 57 de ani. A fost înmormântat
în avlia (curtea) bisericii din Rudăria pe
care o slujise cu credinţă şi demnitate.
(Un alt martir al neamului!)
Nici după moarte nu a scăpat
uşor… Comuniştii au atentat, involuntar,
la un obiect care i‑a aparţinut. Vă relatez
această întâmplare, ca un fapt inedit.
Tatăl meu, Dumitru Popovici, decedat în anul 2008,
la 90 de ani, l‑a întâlnit şi cunoscut pe acest mare om la
vârsta de 4 ani, atât cât să îi lase o amintire neafectată
de timp. Prin soacra sa şi bunica mea, Maria Şuta, tatăl
meu a fost, prin alianţă, verişor cu Ion Sârbu. Cu ocazia
căsătoriei cu domnişoara Şuta Iustina‑Vioara, mama mea,
în mai 1938, tatăl meu a primit de la domnişoara Ruţa
Sârbu, sora preotului şi învăţătorului omagiat astăzi, drept
cadou de nuntă un Mont Blanc, stilou cu peniţă de aur cu
care acesta scrisese Istoria lui Mihai Vodă Viteazul, domnul
Ţării Româneşti17.
Concluzionăm că almăjanul Ion Sârbu, prin tot
ce a făcut, a luptat pentru libertate şi pentru drepturile
politice‑naţionale ale neamului românesc.
Prof. univ. dr. DUMITRU POPOVICI
preşedintele Societăţii Culturale „Ţara Almăjului”
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ÎNTRU VEŞNICIA CUVÂNTULUI SCRIS ŞI BIRUINŢA FAPTEI
Câteva gânduri prieteneşti despre
cărturarul şi scriitorul Artur Silvestri
Iată că bărbatul tânăr,
ascuns spăimos în stufărişul
bărbii, lăsând vederii fruntea
înaltă, aristotelică, ochii
negri, privirea scrutătoare
aruncată provocator peste
ochelari, după ce a străbătut
vămi şi punţi, a ajuns în pragul
vârstei căreia i se spune, nu
ştiu dacă pe drept sau doar
aşa, din convenienţă, vârsta
înţelepciunii. Pe tânărul al
cărui chip l‑am înfăţişat mai
înainte l‑am cunoscut în redacţia revistei „Luceafărul”,
revistă literară cu un program care nu fusese infestat nici de
academism şi nici de aerul parşiv al elitismului. „Luceafărul”
nu se ruşina şi nici nu avea indispoziţii atunci când erau
rostite sau scrise cuvinte mari, precum: patrie, patriotism,
iubirea faţă de străbuni, fie ei geto‑daci, fie romani. La acel
program al „Luceafărului”, în paginile căruia scriitorii, mai
ales cei tineri, încercau să‑şi spună cuvântul mai voalat, mai
cifrat, despre lumea în care trăiau, am aderat amândoi, eu de
pe poziţia prozatorului, dânsul de pe cea a criticului literar.
Ne‑am întâlnit, în acel timp, la câteva manifestări literare, la

Timişoara, unde Artur Silvestri, căci despre el este vorba,
m‑a surprins plăcut luându‑mi deschis apărarea în faţa unui
perpetuu inamic, la Chişineu Criş sau în alte locuri. Apoi,
un timp, legăturile noastre s‑au întrerupt, ca să‑l regăsesc
după 1990, desigur cu chipul însemnat de trecerea anilor
şi cu o carieră de excepţie, însumând doctorate la mari
universităţi, studii, cărţi de istorie a civilizaţiilor, apărute
în engleză, germană, rusă, spaniolă, chineză. Activitatea
laborioasă a cărturarului, scriitorului şi enciclopedistului
Artur Silvestri cuprinde o
uluitor de largă paletă de
preocupări. De la critica şi
istoria literară, culturală,
la cea de editor, creator şi
conducător al unor reviste
on‑line, precum: „Luceafărul românesc”, „Neamul
românesc”, „Ecoul”, „Epoca”,
„Floarea darurilor”, „Monitor
cultural”, „Tânărul scriitor”,
„O carte pe zi”, „Analize şi
fapte” etc., unele dintre ele
amintind de publicaţii mari,
glorioase, create şi conduse de
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personalităţi de prim rang ale culturii române. Toate aceste
publicaţii sunt puse sub egida Asociaţiei Române pentru
Patrimoniu, ea însăşi născocire a lui Artur Silvestri. Înşirate
astfel, toate acestea par seci, de o importanţă oarecare.
Privite în miezul lor, ele sunt acte extraordinare, de mare
importanţă pentru existenţa, continuitatea şi vizibilitatea
culturii române, în Europa şi în lume.
Scriitori de limba română din toată lumea:
din Australia, Canada, America de Nord, din
Europa, Asia, Africa, simt nevoia să se adune
în albia acestor reviste, să‑şi exprime liber,
după propria voinţă, opiniile, să‑şi publice
creaţiile, simţind în matca limbii mame
bucuria fraternităţii, apartenenţei la bătrânul
lor neam. Şi, nu în ultimul rând, sărind în
apărarea patrimoniului cultural şi spiritual
românesc, împotriva tuturor denigratorilor,
demolatorilor, strâmbătorilor de gust şi de
morală.
Patronând
aceste
publicaţii,
înviorându‑le cu spiritul lui cartezian,
angajându‑şi condeiul în polemici şi în
bătăliile pentru vestejirea ticăloşiilor celor
fără de neam şi fără de ţară, Artur Silvestri
rămâne, până la urmă, omul tainic, cu rădăcinile într‑o
lume arhaică, lumea Bizanţului, a primilor scriitori creştini,
a străpărinţilor. Căci, Artur Silvestri este un documentat şi
pasionat apărător al străvechimii: „Întâiul şi cel mai profund
sentiment, scrie el în Revolta fondului neconsumat
(prefaţă la volumul Cazul Zaharia Stancu, eseu datat
Bucureşti, 1986), ce trebuie a se configura va fi deci acela al
străvechimii, arătând conservări nu doar antropologice, şi o
continuitate, din toate punctele de vedere, impunătoare, ci şi
puteri de a re‑genera periodic o civilizaţie alcătuită demult
şi transmisă fără preschimbări esenţiale până la noi. Această
formulă de străvechime ce continuă în cadrele geografice
tradiţionale şi a cărei iradiaţie este, pentru aceste părţi ale
lumii, hotărâtoare, pare a fi însă, deopotrivă, o formulă de
civilizaţie europeană, aflată, ca şi altele ce contribuiră în
felul lor la procese de cristalizare diverse şi înrudite, într‑o
contemporaneitate impresionantă cu obârşiile Europei.
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Această Europă a obârşiilor cuprinde, prin geto‑daci şi
pe români, având în compoziţia ei pe eleni, pe celţi, pe
germanici şi pe iberi, popoare vechi, adică, a căror aşezare
pe teritorii de acum tradiţionale s‑a făcut de timpuriu şi
nu s‑a mai tulburat oricâte modificări vremelnice ar fi fost
posibile şi ce amestecuri s‑ar fi produs.”
Opera de prozator a lui Artur Silvestri
este restrânsă, dar nu lipsită de profunzime
şi frumuseţe artistică. În Apocalypsis cum
figuris, de pildă, cele şapte nuvele fantastice,
şi un epilog, adunate în volumul publicat în
2005, sunt, ca să‑l citez pe A. I. Brumaru:
„parabolele fiinţării la ultima frontieră
– aceea a disoluţiei şi pierderii lor fatale în
fiinţa care, poate fără de vrere, numai le‑a
născocit.” În realitate, doar în aparenţă, opera
de creaţie a lui Artur Silvestri pare atât de
restrânsă, căci fiecare din eseurile publicate
conţin în ele fiinţa creatorului pentru care
singura raţiune de‑a fi, „singura realitate
necontestabilă este realitatea operei noastre,
unde timpul se opreşte” (Coperţi de cărţi
posibile, prefaţă la volumul Intermundi).
Dacă timpul se opreşte în realitatea
operei noaste, intrând în încremenire, poate în veşnicia
cuvântului scris, timpul nostru biologic este condus după
alte legi ce ţin de voinţa bunului Dumnezeu. Cum prietenul
Artur Silvestri se află abia la marginea dintre maturitate şi
senectute, îi doresc din tot sufletul să se bucure de roadele
şi tihna acesteia din urmă, pe măsura zbaterilor şi creaţiilor
sale atât de preţioase, de importante pentru cultura română,
să‑şi continue, în acelaşi timp, opera, să rămână, cu aceeaşi
vigoare, pe baricadele luptei pentru supravieţuirea fiinţei
române, în bătălia neamurilor cu neantul globalizării.
ION MARIN ALMĂJAN
Timişoara, 26 nov. 2008
Post scriptum: Scriam aceste gânduri cu speranţa
că se va produce o minune, că timpul va mai avea răbdare
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cu Artur Silvestri. Astăzi (30 noiembrie, de Sf. Andrei)
vestea trecerii sale în nefiinţă m‑a izbit cu o putere de
neimaginat. Pierd nu un prieten, ci un frate de gând şi de
faptă. El a dat o şansă „României tainice” să‑şi dezvăluie
virtuţile reale, să‑şi spună cuvântul, arătând lumii valorile
şi frumuseţile ei, străvechimea nobilă şi seva proaspătă a
generaţiei de mâine. Artur Silvestri îşi iubea ţara, cum îşi

iubea părinţii şi străpărinţii. Cu iubire adâncă, sfântă, ca şi
iubirea de Dumnezeu.
Conştient de pierderea ireparabilă, de golul imens
pe care dispariţia sa neaşteptată îl creează, mă rog Celui
Prea Înalt să‑i ocrotească sufletul şi să‑l primească în
lumea celor drepţi. Căci el, Artur, a fost unul dintre drepţii
neamului.

PRIETENUL VEŞNIC
În vara anului 2002, Artur Silvestri, care dispăruse
din publicistică de multă vreme, şi despre care, aflat la
o mare depărtare, nu mai ştiam nimic, mă cinstea cu o
„circulară” în totul neobişnuită.
Din acea scrisoare (despre care, mai apoi, Artur
Silvestri zicea că unii o numeau „enciclică”), am înţeles că
el, Artur Silvestri, îndrăznea să pornească şi să finanţeze un
proiect absolut eroic: continuitatea românească.
În acest fel l‑am întâlnit, prin corespondenţa
electronică, pe Artur Silvestri. Nu l‑am întâlnit niciodată
„faţa în faţă”, dar de atunci şi până azi el a devenit şi
rămâne prietenul veşnic.
Singurătatea în care se aflau şi se chinuiau oameni
curaţi la suflet şi care agonizau pentru gândul bun a încetat.
În preajma şi sub acoperirea lui Artur Silvestri, lenea
pierzătoare de suflet şi deznădejdea nu aveau loc.
Artur Silvestri a însufleţit voinţe şi braţe care se
credeau osândite la înfrângere. Artur Silvestri a ţinut drepţi
pe cei care credeau că menirea lor este doar să cadă. Artur
Silvestri a arătat celor deznădăjduiţi că nu sunt singuri.
Din 2002 şi până în noiembrie 2008, am schimbat cu
Artur Silvestri efectiv mii de mesaje, „scrisori electronice”.
Pe unele dintre ele a avut îngăduirea să le publice. Dar la
toate, absolut la toate, a răspuns cu o blândeţe, generozitate

Aspecte de la festivităţile de decernare a premiilor
Asociaţiei Române pentru Patrimoniu. În prim-plan: dr.
Artur Silvestri, iar în planul secund: Ionel Bota şi Adrian
Dinu Rachieru, prezenţe bănăţene la această reuniune
– Bucureşti, 2005

sufletească, smerenie, bunătate şi înţelepciune copleşitoare.
Pentru mine acela a fost glasul veşniciei, izvorul viu care
îmi răcorea arşiţa, glasul care învia pustiul.
Artur Silvestri a avut răbdarea să asculte toate
nevoile vieţii şi la toate a ştiut să dea sfat bun şi răspuns
cuminte.
Artur Silvestri a fost de o generozitate care, după
ştiinţa mea, este fără egal în cultura românească. Pe
cheltuiala şi prin truda lui s‑au tipărit sute de autori şi s‑a
putut face cunoscut gândul a mii de oameni.
Să avem tăria de a mulţumi că
ARTUR SILVESTRI a fost, o vreme, cu noi.
Într‑un rând, Artur Silvestri spunea „sunt Ortodox
căci sunt Get”. La moarte, la plecarea din această vale
a plângerii, strămoşii noştri se bucurau, căci treceau în
veşnicie, întotdeauna. În această clipă crâncenă, în care de
fapt noi suntem părăsiţi, să nu facem altfel.
Plecarea lui ne lasă singuri şi fără păstor, fără baci.
Dacă însă am crezut în el şi dacă îndrăznim să credem că
am fost vrednici de el, atunci singurul lucru pe care îl putem
face este să mărturisim cât de pustie este valea plângerii
fără el şi cât de orfani am devenit toţi.
Mai ales nu lacrimi care sunt ale milei de sine şi ale
superficialităţii.
Să avem tăria de a mulţumi că el a fost cu noi, o
vreme, să avem tăria să fim recunoscători că această vreme

Almăjana

ne‑a fost dată, sub un semn a cărui lungime sau puţină durată
cu noi suntem chemaţi să o judecăm. Să fim mulţumitori că
ni s‑a arătat cât de frumos şi cât de fără egal, când şi când,
„biruit‑au gândul”.
Mai ales să fim încredinţaţi, că dacă vom fi întăriţi
cu darul de a mărturisi şi pentru cele pe care Artur Silvestri
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le‑a împlinit, atunci el va fi cu noi totdeauna. Şi să nu avem
îndoială.
Dumnezeu să îl ierte şi să îl odihnească în pace!
ALEXANDRU NEMOIANU
„Vatra Românească”

CĂRŢI DE NEUITAT
(Despre Artur Silvestri)
Cărticica „Bizanţ înainte de Bizanţ. Mitropolitul
Nestor Vornicescu şi ideea de literatură străromână”,
Carpathia Press, 2006, este o „carte” mare. Concentrarea
de idei pe un număr redus de pagini exprimă un efort
de profunzime, de valoare sintetică prin elogiul adus
„mentorului”, prezentându‑i gândurile legate de o idee
istorică „eretică” –epoca străromână, după o incursiune
scurtă „în cercetarea de aspect benedictin a lui G.
Coman”.
Însemnările despre Nestor Vornicescu, nu se putea
altfel, trebuie să scoată la iveală concluziile la care a ajuns
Artur Silvestri sub o povăţuire călduroasă şi înţeleaptă.
De ce nu‑mi pot opri entuziasmul? Mai întâi
datorită punctelor de vedere comune,
apoi învestirea cu putere a cuvântului
în dezlegarea cu acurateţe a adevărului
dintr‑o perioadă „obscură”. Ignorarea
adevărului are aceleaşi urmări ca
falsificarea lui.
Îmi amintesc de formularea
„Bizanţ după Bizanţ” din opul „Arhetipul
călugărilor sciţi. Eseuri despre Bizanţul
paralel”.
Nu poţi gândi după scheme fără
să pierzi. Uneori chiar esenţa. Dogma
propune un model. Într‑o schemă
teoretică, există limite rigide. Tocmai pe

acestea se mizează. Dacă avem posibilitatea operării cu
un canon ca produs „flexibil”, care să accepte şi excepţia,
atunci ce mai rămâne? Rămâne valoarea universalităţii. La
această valoare ajungi simplu, refuzând orice canon. Artur
Silvestri refuză orice schemă. E un risc asumat de la început.
Ştie acest bine cunoscut adevăr. Spiritul cosmopolit face,
nu e ceva nou, carieră. Şi Artur Silvestri nu înţelege cum
ar suporta asemenea carieră. Cu idei afirmate obsedant nu
se poate împăca. Nu ar fi EL. Cultivarea şi dezvoltarea
spiritualităţii noastre autentice e temelia evaluării unei istorii
necunoscute pentru mulţi, sursa şi puterea de convingere a
acţiunii, ceea ce face să fii cucerit de claritatea ideilor, de
etica slujirii adevărului.
Cea mai tristă experienţă din viaţa românilor este
că acceptă uşor idei străine naturii lor. A
cunoaşte cine eşti înseamnă totul. Nimic
nu există care să te întărească, cum o
face credinţa, istoria. Poate pământul,
mai mult.
Cel mai simplu lucru de pe lume
e să priveşti la tine. Nu ai garanţia că
privind la alţii, prin idei false, te descoperi.
Să priveşti la alţii prin tine e gândirea
corectă. Şi Artur Silvestri priveşte la sine
în primul rând, apoi la alţii, exemplificând
cu vecinii noştri (sârbi, bulgari, ruşi),
care n‑au prejudecăţi. Îi place să
îndrăzneşti. E mai mult decât cutezanţă
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ceea ce fac grecii. Un cuvânt de respiraţie istorică e parte
din moştenirea lor culturală, deşi macedonienii antici nu
au fost elini. Orfeu e poetul lor. De ce nu ar fi şi al nostru?
Limba şi cultura greacă l‑a salvat de uitare.
Cei care trăiesc asemenea lui Artur Silvestri cunosc
indignarea sau suportă loviturile, deoarece ideile lui
strălucesc nepreţuit într‑un spirit insurgent, iconoclast.
Nu surprind raţionamentele, ci îndrăzneala şi
siguranţa afirmaţiilor. Artur Silvestri îşi exprimă în mod
plăcut convingerile ( sugerăm legătura cu verbul „a
învinge”) printr‑o construcţie pe un schelet ştiinţific solid
despre Ioan Cassian şi Dionisyus Exiguus, despre Niceta
de Remessiana, Laurenţiu de Novae şi Aethicus Histricus.

Modelul de gândire şi tiparul cultural se găsesc
într‑o relaţie strânsă. Gândirea a emanat tiparul cultural,
simţirea şi expresia sa, „limba veche şi înţeleaptă”. Tiparul
cultural a modelat, a limpezit gândirea, dându‑i flexibilitate
şi subtilitate.
La cei doi termeni de origine tracă (beacach şi
zotychin) din alfabetul lui Aethicus Histricus şi comentaţi de
Artur Silvestri se poate adăuga şi un cuvânt din străromână,
cuvânt ce denumeşte o altă literă, fomethu (foame).
În concluzie, prin Artur Silvestri şi alţi câţiva
temerari, are loc renaşterea unor elemente de spiritualitate
românească într‑un spaţiu etnic multisecular.
CONSTANTIN TEODORESCU
Kitchener‑Ontario, Canada
Gândurile acestea erau aşternute pe hârtie
înainte de dispariţia dureroasă a lui Artur Silvestri.
Le închipuisem pentru revista „Almăjana”. Rămân
aşa cum le‑am simţit, ca pe un pios omagiu. Viaţa
ortodoxă românească a suferit o grea pierdere în
rândul mirenilor. Moartea a fost necruţătoare cu
un om de care cultura noastră avea nevoie. Cred că
spiritul său va învinge prin minţile celor angajaţi în
bătălia atipică pentru cultura şi istoria românească,
pentru dreptatea universală.

ACŢIUNE OMAGIALĂ ARTUR SILVESTRI
În perioada 5‑9 mai 2010 a avut loc Târgul de carte
Gaudeamus, în cetatea culturii bănăţene – Timişoara; în
cadrul pavilionului expoziţional din Piaţa Unirii, alături
de zecile de edituri din ţară, a avut un stand şi Editura
Carpathia de la Bucureşti. În ziua de 8 mai, la ora 1700,
la standul Editurii Carpathia au fost prezentate cărţile
doctorului Artur Silvestri – savant enciclopedist.
Acum, Piaţa Unirii a unit sufletele participanţilor
întru lumina lăsată de dr. Artur Silvestri prin opera şi
faptele sale, devenind Altar al Cărţii.
Întâlnirea, dedicată în întregime scriitorului Artur
Silvestri, a fost organizată de distinsa doamnă Mariana
Brăescu Silvestri, soţia regretatului savant, fiind însoţită
de doamnele Georgeta Dencu şi Maria Anghel. La reuşita
manifestării
şi‑au
adus
contribuţia
reprezentanţii
Radioului Timişoara.
La întâlnire au participat
câţiva zeci de scriitori, istorici,
profesori, ziarişti şi preoţi din
Timişoara, de la Focşani a venit
poetul Ionel Marin, iar din
Caraş‑Severin Vlaicu Costel
şi Pavel Panduru. Despre
calitatea spirituală a cărţilor
lui Artur Silvestri a vorbit
scriitoarea Mariana Brăescu,

arătând că ele luminează totul cu lumina din lumina
strămoşilor şi a marilor duhovnici, buni prieteni ai lui Artur
Silvestri, scoţând în evidenţă energia potenţializată, energia
de Creaţie, până la Forma Heratică. Despre luminătoarele
lui fapte de cultură şi despre cărţi au vorbit scriitorii Ion
Marin Almăjan, Adrian Dinu Rachieru, Mariana Gurza,
Veronica Balaj şi Florin Contrea. Discursurile au înfiorat
auditoriul, făcând să trăiască momente divine, au creat în
sufletele ascultătorilor o stare de tensiune spirituală, făcând
să intre în rezonanţă sufletele lor cu ale vorbitorilor şi,
împreună, cu al lui Silvestri. Ei au fost un glas, o taină din
„România tainică”, trimiţând iubire pentru autor, pentru
neam şi mândria de a fi român în acest spaţiu sacru.
S‑a evidenţiat faptul că Artur Silvestri era posesorul
unei solide culturi, fiind
capabil să perceapă şi să
explice cele mai recente
şi complexe fenomene din
viaţa culturală şi socială. Cu
prietenia sa iubitoare, ne‑a
purtat de grijă permanent şi
continuă să o facă de dincolo
de stele. A fost un Mecena,
protector şi sprijinitor al
literaturii şi artelor, cel care
cu cuvântul ori cu fapta a
stimulat şi animat activitatea
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de luminare a satului, unul dintre cei
mai buni dintre adevăraţii apostoli
ai neamului. El a pătruns în veşnicie
graţie harului său şi continuă să trăiască
în lumea căreia i‑a aparţinut, devenind
pentru cei care l‑au cunoscut un
simbol al spiritualizării, al demnităţii
şi iubirii, creând armonia dintre minte
şi suflet ca cea din înălţimea Cerului.
A ars ca o lumânare până ceara s‑a
topit, rămânând flacăra luminătoare
în veşnicie.
Cred că Dumnezeu l‑a vrut la El, deşi prea devreme.
Probabil că este demn să stea acolo sus. A fost omul care a
dăruit totul pentru ceilalţi şi, poate, nu a primit cât merita.
A trăit cât pentru trei vieţi, astfel că se poate vorbi despre
„spiritul Silvestri”.
Noi, cei care l‑am cunoscut şi iubit, am dori să‑i
ducem munca mai departe, la nivelul nostru, bineînţeles,
ca, din planul superior în care s‑a ridicat, acum, să vadă
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continuitatea visului său. Binele pe
care l‑a făcut supravieţuieşte, acest
bine este etern. Azi, noi culegem
florile faptelor mântuitoare ale
Omului Mare – Artur Silvestri.
Cărţile Editurii Carpathia au
fost distribuite gratuit şi au stârnit
interesul participanţilor, epuizându‑se
rapid.
Mulţumim doamnei scriitoare
Mariana Brăescu Silvestri şi o
felicităm în acelaşi timp pentru efortul
ce‑l face cu astfel de acţiuni care consolidează şi mai mult
renumele şi prestigiul lui Artur Silvestri ca reprezentant
autentic al culturii româneşti în lume.
Pentru viaţa exemplară şi pentru faptele de cultură
şi iubire se cuvine să ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru
spiritul celui ce a fost pe Pământ prof. dr. Artur Silvestri.
Prof. PAVEL PANDURU

SCRISORI CU ŞI DESPRE „A L M Ă J A N A”
Bucureşti, 2 aprilie 2010
Scrisoare deschisă către Iosif Băcilă
(n.n.: fragmente)
Dragă frate,
La 17. II. 2010
am împlinit 60 de ani de
carieră artistică şi 60 de ani
de carieră de redactor la
radio. Am fost sărbătorit la
Uniunea Compozitorilor şi
Muzicologilor, la Filarmonica
„George Enescu” din Bucureşti
şi la Uniunea Scriitorilor
din Capitală, împreună cu
distinsa scriitoare, Ana Maria
Sireteanu, care mulţi ani
de‑a rândul, în calitate de
întâistătătoare a „Canalului
muzical”, a pus Societatea Română de Radiodifuziune în
dialog cu ETERNITATEA! Din nefericire, după pensionarea
colegei mele, noile şefe susţin cu tărie că Radio‑ul naţional
trebuie să înlăture elitismul, amintindu‑mi de criminalul
„culturnic” sovietic, – Jdanov – cel care accentua faptul că
„Elitiştii sunt duşmanii realismului socialist”… Mai îl cita,
– trunchiat – pe Glinka: „Poporul a creat muzica, toţi marii
compozitori doar … au aranjat‑o”. La mai mare…
Şi, în acest fel, după ce, în însângeratul decembrie
1989, au murit peste 1.000 de români, nevinovaţi (!),
asistăm la o jignire, greu condamnabilă, a lui Dumnezeu,
a Mântuitorului, Domnul nostru Iisus Christos, A Sfintei

Fecioare Maria, a sutelor de creatori de veşnicie, în frunte
cu Sfântul Mihai Eminescu…
În acest climat, satanic, scriu, ca posedat, în sens
dostoievskian, volumul meu, Omagiu Sfântului Mihai
Eminescu, care cuprinde secţiunile: Eminescu şi muzica,
Articolele politice, Poetul nostru naţional în amintirile
contemporanilor săi şi Corespondenţele cu Veronica
Micle, marea poetă din România, cea care ne‑a lăsat
moştenire emoţionante poeme, dedicate iubitului său,
nemuritorul bard de la „Junimea”…
*
Frate Iosif Băcilă, – îndrăznesc să vă spun „frate”…
– deoarece opera voastră ar putea avea ca „motto”, cuvintele
sculptorului‑poet, Pavel Mercescu:
«„EMINESCU” ESTE NUMELE CU CARE
SE ISCĂLEŞTE ROMÂNIA
ÎNTR‑O LIMBĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR»
*
În ceea ce priveşte sărbătorirea mea – mi‑aţi
făcut minunatul cadou, revista „Almăjana”, nr. 33‑34,
iulie‑decembrie 2009, în care m‑aţi răsfăţat, publicându‑mi
trei materiale, scrise de mine, din adâncul codrilor inimii
mele, identificate cu o „risipă de luceferi” …:
1) Emisiunea radio „Matinal de week‑end”, despre
revista „Almăjana” din 26 aprilie 2009, programul II,
(„Cultural”), orele 715 dimineaţa.
2) Volumul Întâlnire cu Almăjana de Florina‑Maria
Băcilă, distinsa voastră fiică, o scriitoare cu „vocaţia
cuvintelor care cântă… şi
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3) Poemul Omagiu pentru revista Almăjana…

Vă mulţumesc, cu sinceritatea, – uneori incomodă
– ce mă defineşte…
Cum să nu‑mi fac „fişe de creaţie”, când m‑au
impresionat, opusurile unor autori, mult dotaţi, precum
Nicolae Irimia, prof. dr. Alimpie Ignea, Ion Marin
Almăjan, Gheorghe Jurma, Ionel Bota, Nicolae Magiar
şi Ioan‑Nicolae Cenda.
Lor le‑am dedicat poemul:
– „ – Fraţilor, iubiţi spiritualitatea Banatului
Montan şi frumuseţile unei naturi paradisiace”…
E un început de primăvară…
„Cu teiul sfânt, iubirea
În vis s‑a preschimbat”
Şi parcă o revăd pe orphica scriitoare,
– Florina‑Maria Băcilă–
Pentru opera căreia,
„Dorul devine cântec,
De dorul altui dor”…
În timp ce voi,
Filo‑bănăţeni,
Cu sufletul mare,
Cât o ţară’n sărbătoare,
Daţi naştere la noi opusuri,
Profunde, ca un poem hindus,
În acest Aprilie, aromitor,
„Cântecul culorii
Ne‑mbie‑n ritm de flori”…
Dar, din nefericire,
Eu nu mai am viitor, ca voi, fraţii mei dragi,
Ci doar trecut…
Ce rău îmi pare că
Nu putem omagia, împreună,
Căpiţele de fân,
În eufonia concordiei între bănăţeni
Limpidă ca o sonată de Haydn,
În distonanţă cu sensul trist al versului,
Unui ultim poet neoromantic:
„Fiorul de durere
Aleargă neştiut”…

Într‑o ţară debusolată,
Unde
„Economicul striveşte
Spiritul”,
Iar Sfântul Mihai Eminescu‑i
Pus la stâlpul infamiei,
De netrebnici
Ai forţei oculte,
Care, de la Marea Revoluţie Franceză
Loveşte‑n statele naţionale,
În economiile lor
Şi‑n preceptele
Christice…
Cum suntem în „Săptămâna Mare”
Să‑nlăturăm din inimile noastre,
Elegiace, precum codrul într‑un
Plumburiu tomnatic,
Cu ploi şi moină,
Să’nlăturăm pesimismul,
Ca‑n poeziile lui George Bacovia,
Şi să adâncim semnificaţia solară
A cuvintelor, generate
De profetul de la Lancrăm
– Doinitorul Lucian Blaga,:
„Inima, cu bătăile ei regulate,
Aplaudă
EXISTENŢA
Omului pe
Pământ”…
Vă iubesc, dragi scriitori filo‑bănăţeni,
Pentru care,
– Ca’ntr‑un madrigal de‑al meu,
Conceput cu o ardentă dăruire –
Unde începe Patria
Începe cântecul,
Unde moare Patria,
Moare şi cântecul!
Iată de ce
Să ne bucurăm
De sărbătoarea Învierii,
Mântuitorului,

Domnul nostru Iisus Christos,
Şi să „melodiem” pe cuvintele::
– „Virtuţile sunt pentru om,
Tot atâtea pretexte,
Pentru a îmbătrâni
Fără regret”…
*
Îndemn pentru scriitoarea
Florina‑Maria Băcilă,
Cu prilejul vieţuirii mele,
Limpide,
În Duminica Floriilor…
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O… Florina‑Maria Băcilă…,
De câte ori sunteţi tristă,
Ulcerată sufleteşte de urâciunile
Lumii noastre
– „Un bazar de perversităţi” –
Nu uitaţi că omagiaţi filologia noastră
Şi reţineţi micro‑eseul,
Nemuritorului Lucian Blaga:
„Orice limbă străină poate să devină «frumoasă»
pentru auzul nostru oricât de stridentă ori de hurducăită
ne‑ar părea la început.
O limbă câştigă în «frumuseţe» pe două căi: întâi,
prin aceea că începem s‑o înţelegem prin poezia ce s‑a
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creat în ea; şi al doilea, prin aceea că o auzim pronunţată
de femeile frumoase ale poporului care vorbeşte această
limbă.
O limbă se pare că are darul de a absorbi în sine
frumuseţea poeziei pe care ea o prilejuieşte şi frumuseţea
femeilor care o vorbesc…”
*
Mă bucur că, în revista „Almăjana”, Florina ‑ Maria
Băcilă a reliefat, mişcător, conţinutul opusului generat de
distinsa doamnă, Floare Nicola, autoarea amplului eseu
„Vocaţia sacrului”, legat – „aere perennius”… de genialul
Mihail Sadoveanu.
Şi eu, pe plan muzical, i‑am dedicat compoziţia
„Omagiul lui Mihail Sadoveanu” pentru cello şi pian
(orchestră), ulterior prezentată în multe concerte din ţară şi
din străinătate, culminând cu tălmăcirea lucrării, la Atena,
fosta cetate a sublimului Pericle.
În acest sens, mă leagă, de doamna Florina‑Maria
Băcilă şi de profunda profesoară, doamna Floare Nicola,
un drum, o simţire şi o lege (…).
Cu atât mai mult cu cât prestigioasa revistă „Almăjana”
se înscrie, împreună cu ai săi distinşi colaboratori, în lupta
împotriva antiromânismului şi a denaturaţiei!
DORU POPOVICI
scriitor, compozitor şi muzicolog

Aniversare DORU POPOVICI
Iniţiativa omagierii compozitorului, muzicologului,
scriitorului, poetului şi, nu în ultimul rând, a realizatorului
de emisiuni radiofonice Doru Popovici, cu prilejul zilei sale
de naştere (17 februarie 1932) şi a complexei sale implicări,
vreme de peste 60 de ani, în demersul activ al culturii
naţionale, în ansamblul său, se înscrie în ordinea firească
şi necesară a evenimentelor de prim ordin ale vieţii noastre
culturale. Voi sublinia, aşadar, din capul locului meritul
conducerilor Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din
România şi a Muzeului Naţional „George Enescu” pentru
ideea de a‑l omagia pe Doru Popovici chiar în seara zilei de
17 februarie, oferind unui important număr
de personalităţi ale culturii, prezente în Aula
Palatului Cantacuzino, o seară de neuitat.
De neuitat datorită atât expunerile rostite
de lexicograful, istoricul şi criticul muzical
Viorel Cosma şi de criticul şi muzicologul
Petre Codreanu, cât şi superbului recital de
lieduri susţinut de sopranele Irina Ionescu şi
Mirela Zafiri, ambele acompaniate la pian de
Ana Maria Ciornei.
Asupra acestui recital voi reveni.
Ceea ce mi se pare de reţinut în primul
rând este portretul sărbătoritului Doru
Popovici,
personalitate
impresionantă
prin multiplele sale valenţe intelectuale

în mediile culturale şi, de asemenea, printr‑o putere de
muncă extraordinară. Voi preciza totodată că, în conştiinţa
publicului românesc, Doru Popovici s‑a înscris drept una
dintre efigiile desăvârşirii artistice. Cu fiecare prilej pe care
efervescenţa vieţii noastre artistice i‑l oferă, Doru Popovici
întruchipează plenar ceea ce exegeţii muzicii contemporane
şi ai culturii, în general, cred că reprezintă idealul pentru
orice intelectual responsabil de destinul civilizaţiei umane.
În acest sens, revăzând compoziţiile sale muzicale în
întreaga lor complexitate de genuri şi forme, precum şi
scrierile sale literare, istorice, poetice şi muzicologice, am
realizat pentru a nu ştiu câta oară că Doru
Popovici, pe care am avut prilejul să‑l cunosc
bine încă de pe băncile Conservatorului de
Stat din Bucureşti, la începutul anilor ‘50 ai
veacului trecut, întruneşte calităţile unicităţii
cu strălucirile de geniu în cel mai deplin
înţeles al acestui cuvânt. Pentru el, conştiinţa
responsabilităţii faţă de destinul ţării şi
al poporului său este mai presus de orice
întâmplare cotidiană, iar calitatea relaţiilor
interumane este determinată, cu precădere, de
convergenţa opţiunilor faţă de idealul estetic,
moral şi naţional comun.
Asemenea virtuţi au fost subliniate,
în moduri diferite de Viorel Cosma şi Petre
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Codreanu, şi au fost ilustrate strălucit de recitalul de lieduri
de Doru Popovici. Frumuseţea şi căldura comunicativă
a glasurilor celor două soprane – Irina Ionescu şi Mirela
Zafiri –, acurateţea în redarea lirismului profund al
mesajului stilistic specific compoziţiilor lui Doru Popovici

*
Colaboratorul nostru, compozitorul, muzicologul, scriitorul şi profesorul DORU POPOVICI – fiu
al Banatului Montan – a împlinit 60 de ani de carieră
creatoare şi 60 de ani de activitate radiofonică!
S‑a născut la Reşiţa, la 17 februarie 1932. Şi‑a
început studiile muzicale la Timişoara, sub îndrumarea
muzicologului Liviu Rusu, şi a absolvit Conservatorul din
Bucureşti, la clasa maeştrilor Mihail Jora şi Mihail Andricu,
obţinând calificativul Foarte bine. S‑a specializat în fosta
Republică Federală Germania, la Darmstadt, o Meccă a
muzicii de avangardă… În anul 1968, a fost angajat, ca
redactor de emisiuni culturale, la Societatea Română de
Radiodifuziune. Compoziţiile sale pot fi grupate în trei
perioade: postimpresionistă, postexpresionistă – după
ziarul Le Monde, a fost primul compozitor dodecafonic din
România – şi neobizantină. De peste 30 de ani, compune
numai muzică de cult, în stil neobizantin. A creat 176 de
opusuri: muzică de cameră, simfonică, vocal‑simfonică,
de operă, de balet, corală. De asemenea, 8 opere, 4
simfonii şi peste 100 de lieduri. I s‑au conferit numeroase
distincţii: peste 20 de premii ale Uniunii Compozitorilor
şi Muzicologilor, Marele Premiu al Breslei,
Premiul Academiei Române, 5 premii ale
Radiodifuziunii Române, Premiul Pro Musica
al Radiodifuziunii din Budapesta, Premiul
Uniunii Compozitorilor din Iugoslavia
(perioada Tito), Medalia pe linie UNESCO
– Tristan Tzara, Titlul de Comandor al Italiei.
A scris 5.000 de articole, peste 40 de cărţi,
poeme în proză şi 3 romane. Specialitatea:
muzica Evului Mediu şi a Renaşterii. A
realizat peste 5.000 de emisiuni la Radio şi
Televiziune. I s‑a acordat titlul de Cetăţean de
Onoare al Braşovului şi al Reşiţei. A fost editat
la Paris, Tokio, Leipzig şi Stockholm. I‑au
fost prezentate compoziţii în Europa şi SUA.
Continuă să desfăşoare o bogată activitate
muzicală şi literară, precum şi ca profesor
universitar şi redactor de Radio.
În continuare, redăm referiri din presa
mondială: „… Am putea, fără îndoială, să
găsim câteva trăsături etnice şi originale.
Astfel, ne referim la frescele corale dense ale lui
Doru Popovici (1932)” ( Jacques Lonchampt,
în Le Monde, Paris, 16 februarie 1968); „…
Poemul În marea trecere (după Lucian Blaga)
este o concisă şi emoţionantă lucrare cu
frumoase aspecte punctualistice, acompaniate
de o orchestră de cameră”. (Times, Londra, 12
februarie 1970); „Doru Popovici, unul dintre
primii compozitori dodecafonişti din România,

au caracterizat acest recital ce a conturat – cum am mai
spus – o atmosferă de maximă căldură şi emoţionalitate
pentru un auditoriu foarte select.
VASILE DONOSE
Revista „Actualitatea Muzicală”, Nr. 3 / martie 2010, p. 4

care utilizează o expresivă cantabilitate, amintindu‑ne de
stilul lui Dallapiccola, îşi are rădăcinile în muzica lui Paul
Constantinescu şi în studiile bizantine ale lui I.D. Petrescu;
el scrie de mulţi ani lucrări inspirate din muzica bizantină”
( Music and Musicians, Londra, mai 1970); „…Găsesc
în creaţiile sale ecouri sublime ale melancolicei doine
româneşti” (The Evening Star, Washington, Irving Lowens,
13 martie 1971); „Doru Popovici este un compozitor de
reputaţie în principalele centre din Europa şi America”
(„Diario Popular, Lisabona, Luis Cajo, 31ianuarie
1970); „Doru Popovici este una dintre figurile cele mai
interesante ale muzicii româneşti” (Revue„Cles pour la
musique”, Bruxelles, martie 1973;) „Această lucrare de
Doru Popovici – Muzică funebră în memoria victimelor
de la Auschwitz – pentru violină şi pian mi‑a apărut densă
şi emoţionantă, sub aspectul conţinutului…”(E! Comercio,
F. Vizoso, Dijon 7 iunie 1974); „Doru Popovici este un
neoromantic, cu un talent mai mult decât neobişnuit…
”(Washington Star, SUA, autor: Irwin Lowens, unul dintre
cei mai renumiţi critici muzicali din SUA).
Încheiem cu consemnările mult regretatului
compozitor Tiberiu Olah: „ Despre Doru
Popovici (…) e greu să scrii, pentru că o
caracteristică esenţială a muzicii sale e
transparenţa. De aceea te întrebi: E, oare, nevoie
să mai explici ceva ce se impune de la sine?
Da, e nevoie! După ce‑ai intrat în secretele
microstructurilor muzicii sale, vei descoperi
că această simplitate exterioară rezultă
dintr‑o voinţă interioară, ce vrea să supună
materialul sonor, şi reuşeşte să‑l reducă la o
esenţă ce se autotransmite, comunică prin ea
însăşi. Această voinţă creatoare ordonatoare
e prezentă chiar şi în aceste lucrări expansive
şi vizionare, ca «Marea trecere», «Porumbeii
morţii», compoziţii care, prin lirismul lor
sublimat, rămân unicate de neîntrecut ale
muzicii româneşti contemporane, opere ce
prefigurează, însă, inefabilul expresiilor
ulterioare, spiritul doinit al opusurilor
actuale. Doru Popovici (…) rămâne un
liric «încăpăţânat», dominat de propria
personalitate. Poate e vulcanul în fierbere
continuă, ce îmblânzeşte lava din interiorul
său, pentru ca ea să nu se rostogolească, sau
poate e izvorul blând, ce nu seacă niciodată,
pentru că îşi înnoieşte forţele cu apele din
adâncurile sale şi se îndreaptă, apoi, spre
plaiurile mirifice ale Mioriţei!”
„A”
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„MUZICA APROPIE SUFLETELE, MUZICA CURĂŢĂ
ŞI PRIMENEŞTE MENTALITĂŢILE...” –
De vorbă cu Dna conf. univ. dr. MANUELA IANA‑MIHĂILESCU,
de la Facultatea de Muzică din Timişoara
– După mamă, distinsă Dnă Mihăilescu, aveţi
„rădăcini” în Valea Almăjului. Aş vrea să vă întreb ce
înseamnă pentru Dvs. acest ţinut.
– Pentru mine, Almăjul înseamnă vacanţele
copilăriei, reprezintă spaţiul în care mi‑a fost sădită în suflet
credinţa, de către bunicii mei, Vioara şi Iosif Câmpeanu
(Ticu), cu care mergeam la liturghiile de duminică şi la
marile sărbători ale anului... Înseamnă peisajul văii largi
şi generoase care m‑a fascinat întotdeauna şi în care m‑am
simţit liberă şi aproape de Dumnezeu.
– Almăjenii, trăitori în Vale, sunt „cununaţi”
cu doina, cu melismele ei inegalabile. Spuneţi‑ne ceva
despre „tânguirea” lor.
– Da, îmi pare rău că nu am avut efectiv în familia
mamei cântăreţi ai doinei cu care să aprofundez formele ei
diverse şi trăirea specială a acestei manifestări a tânguirii,
cum spuneţi. Mă surprinde însă, de fiecare dată când ascult
doinele almăjene, felul în care suferinţa se exteriorizează
fără patetism şi cu un dor ascuns după un soi de Absolut,
după forme perfecte ale comuniunii cu semenii şi cu
natura. Am fost uimită să găsesc în muzica cultă, în unele
lucrări ale lui Claude Debussy, într‑un Epigraf antic, de
pildă, forme melismatice ale tânguirii şi le‑am comparat cu
doinele şi bocetele noastre populare. Forma este poate mai
stilizată la Debussy, dar trăirea îşi are izvoarele, adânc, în
acelaşi loc...
– L‑am ascultat de câteva ori pe tatăl Dvs., dr.
Gheorghe Iana, cântând. I‑aţi moştenit „darul” acesta
pe care l‑aţi cultivat de‑a lungul anilor?
– Da, pentru tata cântatul a rămas o mare pasiune,
s‑a bucurat toată viaţa de acest dar pe care l‑a primit – vocea
frumoasă de bariton‑bas. Pentru mine, talentul pe care
se pare că l‑am moştenit a fost talantul ce l‑am folosit şi
înmulţit cât am putut mai bine, construindu‑mi prin muncă
şi preocupare continuă existenţa. Da, efectiv viaţa mea, pe

acest fundament. Nu a fost şi nu este uşor, dar e tot ce poate
fi mai frumos pentru mine.
– Sălile de spectacole în care susţineţi concerte de
pian – singură sau împreună (la patru mâini) cu soţul
Dvs., Dragoş Mihăilescu – sunt arhipline, iar spectatorii
receptează entuziasmaţi desfăşurarea momentului
artistic propus. Amintiţi câteva scene (din ţară şi de
peste hotare) pe care aţi cântat...
– Avem, într‑adevăr, nişte amintiri minunate atât
de la concertele din Timişoara – oraşul în care locuim –,
cât şi de pe scene din ţară sau străinătate. În Timişoara
avem, de obicei, un public numeros şi aceasta ne bucură,
fiindcă încercăm să îi oferim programe cât mai diverse şi
captivante. În Germania, în zona Heidelberg şi Stuttgart,
unde cântăm anual, avem, de asemenea, un public constant
care ne preţuieşte. O sală care ne‑a găzduit de mai multe ori
şi pe care o respectăm în mod deosebit este Sala Ateneului
Român din Bucureşti. Ne‑a făcut plăcere să cântăm şi
la Paris, la sediul Ambasadei României în Franţa, sau la
Florenţa, în cadrul Festivalului „Pianorama”. În Spania, la
Granada, am susţinut de mai multe ori recitaluri în cadrul
Conservatorului de Musica „Victoria Eugenia”, alături de
cursuri de măiestrie pianistică.
– Sunteţi o desăvârşită interpretă a creaţiilor
pianistice, în acelaşi timp mamă, soţie, un pasionat
îndrumător al unor tineri talentaţi, membră în juriile
unor concursuri naţionale şi internaţionale de profil
şi, nu în cele din urmă, un cadru didactic de nădejde
al Facultăţii de Muzică din Timişoara. Cum reuşiţi să
împliniţi la superlativ toate „rosturile” activităţii Dvs.?
– De multe ori, viaţa îţi cere lucruri pe care nu te
gândeai că le poţi îndeplini, lucruri pe care mai apoi reuşeşti
să le realizezi. E important să fii pregătit să dăruieşti
într‑un fel sau altul cele de trebuinţă celor din jurul tău.
Dacă doreşti acest lucru, găseşti timp şi energie pentru tot
ce ţi se cere.
– În vara anului 2008, aţi inaugurat Festivalul
„Zilele Muzicii la Oraviţa”, care – după cronicile
apărute în presa culturală – „a crescut an de an,
aducând pe scena Teatrului Vechi artişti şi muzică de
calitate.” Ce ne puteţi spune despre această originală şi
lăudabilă iniţiativă?
– A fost un vis care pot să spun că a devenit realitate
doar în vara anului 2010, la a III‑a ediţie a festivalului,
fiindcă de‑abia atunci s‑au văzut roadele anilor anteriori.
Atunci când doreşti să revitalizezi o tradiţie pierdută, după
multă muncă investită în acest sens, îţi dai seama că, practic,
ai creat o nouă tradiţie. Publicul actual trebuie format, atras
să guste, să încerce şi apoi să se convingă că îi place să
asculte muzică cultă. Muzica apropie sufletele, muzica
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curăţă şi primeneşte mentalităţile şi ne umple de acea
energie benefică de care avem atâta nevoie în vremurile
zbuciumate în care trăim... Oraviţa are potenţial cultural,
am simţit întotdeauna aceasta şi am suferit atunci când nu
se înţelegea acest lucru. Mă voi strădui în continuare să
dovedesc că Oraviţa poate găzdui un important festival
internaţional, la care să participe nume
răsunătoare din întreaga lume.
– Se poate, cred, vorbi de o
„calitate” a publicului ori de sintagme
precum „public select”, „lume bună” în
sala de concert. Oferiţi‑ne, vă rog, câteva
„gânduri rostite” pe această temă.
– Publicul este, de fapt,
beneficiarul produsului nostru spiritual.
Muzica a fost creată pentru toţi oamenii
care doresc să o primească în suflet. Nu
pornim cu idei preconcepute despre
public, în momentul în care păşim
pe scenă, ci doar ne dorim ca el să
recepteze cu cât mai mult nesaţ ceea ce îi
oferim. Poate că în sălile filarmonicilor
publicul este mai avizat, dar aceasta nu
înseamnă că nu vom accepta un concert
şi într‑o localitate mai mică, unde ni se
oferă un instrument civilizat pe care
să putem cânta. Avem un astfel de loc
în Germania, unde cântăm cu multă
plăcere pentru sătenii care vin, cuminţi
şi doritori, de fiecare dată, să ne asculte.
– Proverbul spune că „aşchia nu sare departe
de bucium.” Cu puţină fală, specifică, de altfel,
bănăţeanului, în cazul nostru „aşchia” a sărit mai...
departe! Daţi‑ne câteva detalii despre fiii Dvs., Dinu şi
Ioan Mihăilescu – tinere speranţe ale pianului.
– Dinu este fiul nostru cel mare. Se numeşte astfel
în memoria pianistului Dinu Lipatti, care a fost întotdeauna
pentru mine un model, ca artist şi ca om. Dinu al nostru
studiază acum pianul la Geneva, în acel Conservator de
Muzică în care a predat Dinu Lipatti. Este un student foarte
preocupat de ceea ce are de făcut, de perfecţionarea sa pe
tărâm pianistic şi muzical. Şi‑a câştigat deja un renume
acolo, printre studenţi şi profesori, şi sperăm să poată
realiza ceea ce îşi doreşte. La noi în ţară, Dinu Mihăilescu
este un nume cunoscut, fiindcă a câştigat multe premii
naţionale: toată lumea l‑a văzut pe posturile de televiziune
ca laureat al primei ediţii a Concursului „Se caută un

Enescu” sau amintit la radio cu premiile de la concursurile
„Jeunesse Musicale” (Bucureşti) şi „Carl Filtsch” (Sibiu).
Are un frumos palmares şi ca solist, a susţinut numeroase
recitaluri şi concerte cu orchestra. În decembrie 2010,
Ioan, fiul nostru de 12 ani, şi‑a făcut debutul pe scena
Filarmonicii „Banatul” din Timişoara, în cadrul concertului
familiei noastre. Ioan este elev la Colegiul
de Artă „Ion Vidu” din Timişoara şi, de
curând, a obţinut Premiul I la pian, pe ţară,
la olimpiada şcolară. Suntem mulţumiţi
de el, este foarte talentat şi simţim că are
şi el ceva de spus pe tărâm artistic, chiar
dacă îi place şi matematica, spre mândria
bunicii lui, profesoara Floarea Iana (născută
Câmpeanu, în Dalboşeţ).
– Aţi citit, apoi aţi colaborat la
revista „Almăjana”. Astăzi ne sunt
colaboratori unii dintre studenţii
Dvs., talentaţi şi în ale scrisului, de la
Facultatea de Muzică. Cum e percepută
revista „Almăjana” în „spaţiul” muzical
timişorean?
– „Almăjana” este o revistă de
cultură foarte apreciată de colegii mei
timişoreni! M‑am bucurat atunci când am
putut să public şi eu, integrându‑mă ca
tematică în problematica largă a revistei.
M‑am bucurat să citesc articolele studenţilor
de la Facultatea de Muzică din Timişoara,
chiar o cronică foarte bună a Festivalului „Zilele Muzicii la
Oraviţa – 2010”. Sunteţi sufletul acestei dovezi de cultură
din spaţiul almăjan şi vă felicit pentru energia pe care o
depuneţi ca să o păstraţi vie!
– Ce aţi dori să transmiteţi, pe această cale,
tinerilor liceeni din sudul Banatului ori studenţilor
originari de aici, cititori ai revistei „Almăjana”?
– Aş dori să le spun să nu renunţe la tradiţiile culturale
ale locurilor natale. Să ducă mai departe, nepoluat cultural,
tot ce este şi a fost frumos în folclorul Almăjului, ca să nu
se piardă acele comori de trăire adevărată şi de unicitate
a spiritului populaţiei din acest spaţiu geografic minunat.
Sunt fericită că am putut să îmi petrec vacanţele copilăriei
în Valea Almăjului, peisajul cântă el însuşi într‑un anume
fel acolo... Le doresc celor tineri să îşi dea seama şi ei de
acest lucru şi să îl preţuiască. Vă mulţumesc!
A consemnat – IOSIF BĂCILĂ
primăvara 2011

MANUELA IANA‑MIHĂILESCU
Absolventă a Conservatorului „Ciprian Porumbescu”
din Bucureşti (în anul 1984), Manuela Iana‑Mihăilescu
este actualmente conferenţiar universitar la catedra de pian
a Facultăţii de Muzică din cadrul Universităţii de Vest din
Timişoara.
Deţine Premiul I la Concursul „Dinu Lipatti”

(Bucureşti, 1983), Premiul I la Concursul „Cântarea
României” (1979, 1985, 1987, 1989) şi Menţiune din partea
Conservatorului „G. Dima” la Concursul de interpretare
„G. Dima”, Cluj, 1989.
Posedă o apreciată activitate solistică, susţinând
concerte cu orchestrele Filarmonicilor din Timişoara, Arad,
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Oradea, Craiova, Constanţa, sub bagheta
dirijorilor: Nicolae Boboc, Emanuel
Elenescu, Remus Georgescu, Ludovic
Baci, Emil Simon, Ervin Acel, Bujor
Hoinic, Radu Ciorei, Tateo Nakajima,
Aurel Niculescu, Gheorghe Costin,
Cristian George Neagu, Florin Totan şi
recitaluri în ţară şi peste hotare, îndeosebi
în duo pianistic cu Dragoş Mihăilescu
(Germania, Suedia, Spania, Elveţia,
Franţa, Austria).
A efectuat o specializare în domeniul interpretării la Real Conservatorio
de Musica din Madrid (Spania), studiind
în mod special muzică spaniolă pentru
pian cu profesorul şi pianistul Guillermo
Gonzales. A integrat studiul şi experienţa
interpretativă a pieselor din suita Iberia,
de Isaac Albeniz, în lucrarea de doctorat finalizată la
Universitatea de Muzică din Bucureşti în noiembrie 2005.

25

În acelaşi an a editat cărţile Sugestii de
abordare a creaţiei pentru pian a lui C.
Debussy, M. Ravel şi I. Albeniz şi Elemente
de limbaj muzical în creaţia pentru pian
a lui C. Debussy, la Editura Universităţii
de Vest din Timişoara. În martie 2007 a
prezentat un material despre Dinu Lipatti
la Salisbury (Maryland) – SUA.
În martie 2002 şi aprilie 2005 a
făcut parte din juriul prestigiosului Concurs
internaţional de pian de la Jaén (Spania) şi
al Concursului internaţional „José Roca”
– Valencia (Spania), din decembrie 2003.
A susţinut recitaluri şi a predat cursuri de
măiestrie la Conservatorio Superior de
Musica „Victoria Eugenia” din Granada
în martie 2005, decembrie 2006 şi martie
2011.
În august 2008, 2009 şi 2010 a organizat primele
ediţii ale festivalului „Zilele Muzicii la Oraviţa

BANATICA
RELAŢIILE FAMILIEI CARAGIALE CU BANATUL
Scriitor
complex,
unul din marile spirite care,
la finele veacului XIX, au pus
fundamente solide literaturii
noastre
moderne,
I.L.
Caragiale este şi singurul
autor trăind şi azi prin opera
sa, împreună cu noi, într‑o
deplină actualitate. Snobul
şi semidoctul, prostia şi
demagogia, politicianismul
corupt
şi
intelectualul
decrepit fac casă bună, astăzi,
cu sfânta ignoranţă, risipa
de ideal, goana după banul nemuncit şi tupeul miliardarilor
de carton, vorbăria ca la moara frântă din televizatele
talkshow‑uri, obrăznicia concupiscentă a moderatoarelor
care apar în văzul naţiunii mai mult dezbrăcate decât
îmbrăcate, politicieni de azi cu creierul atrofiat în căutarea
amvonului şi aplaudacilor de serviciu după ce n‑au găsit la
timp izvoarele adevăratei cunoaşteri în cărţile bibliotecii
– toţi şi toate se regăsesc în portretul‑arhetip al unui Mitică
filosofând în răspăr: „Ţine calea, neamule!”
Destinul familiei Caragiale a fost cu deosebire
unul european, sud‑est european, rădăcinile ei se află în
comunităţile româneşti de macedoromâni şi aromâni,
iar reprezentantul cel mai ilustru, Ion Luca Caragiale,
a desăvârşit exprimarea acestui destin în şi din spaţiul

românesc, în numele literaturii române pentru istoria
continentului. Dar puţini mai ştiu azi că revenirea familiei
Caragiale la adevăratele rădăcini se realizează dinspre Banat,
provincie unde prima oară sunt pomeniţi, cu biografia lor
şi ca titulari de activităţi economico‑comerciale, strămoşii
săi direcţi.
Un Mihai Alexe „Grecu”, născut la 1720, într‑un sat
de munte din preajma faimoasei Moscopole, se stabileşte,
după distrugerea aşezării de către turcii lui Ali‑Paşa de
Ianina, mai întâi la Varadin (Petrovaradin),apoi în Lugoj.
Aici e foarte cunoscut pentru afacerile cu rozol, importându‑l
prin intermediari de la Timişoara, ca să‑l valorifice pe
pieţele din Braşov, Sibiu ori Cluj1. În diverse acte el este
numit adesea, „comersant” ori „comerciant grecesc”,
în realitate fiind macedoromân. Faptul că s‑a stabilit la
Lugoj se explică prin crearea unor puternice comunităţi
de români sud‑dunăreni în Banat (cum s‑a întâmplat şi la
Oraviţa, unde macedoromânii Ion Niuni, Ion şi Dimitrie
Constantini, coordonau ridicarea, la 1817, a edificiului celui
mai vechi teatru din spaţiul românesc), după facilităţile de
colonizare acordate de oficialitatea imperială, interesată să
ofere comunităţilor locale un model economic. La vremea
respectivă, macedoromânii şi aromânii erau socotiţi, în
virtutea unor tradiţii anterioare, cărăuşii şi negustorii
Europei. Că acest Mihai Alexe „Grecu” (porecla e atribuită
în epocă, prin extensie, celor care, venind din sudul Dunării,
aveau ca ocupaţie principală negoţul) era un personaj
important în Lugojul acelui timp, stă mărturie protocolul
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din anul 1759 al Bisericii Ortodoxe din Lugoj, realizat pe
baza donaţiilor pentru ridicarea edificiului. O poziţie din
acest document consemnează că „M. Grecu” a contribuit
cu 21 florini, iar Pavel Nicolae şi N. Lănaru din „Varadin”
(aşadar Petrovaradin), vărul şi unchiul, au donat alţi 10
florini2. Mihai Alexe „Grecu” a murit în Lugoj, la 1789. În
1751 i se năştea fiul, Mihai Alexievici, străbunicul lui Ion
Luca Caragiale, decedat tot la Lugoj, în anul 1811. El se
căsătorea cu Ecaterina, străbunica autorului, iar copiii lor
(numai fete) au fost, în ordine cronologică, Eufrosina, Sofia,
Elena, Anastasia, Catarina şi Maria. Anastasia s‑a măritat
cu Luca Caramba, negustor aromân, iar Sofia are o căsnicie
cu lugojeanul Rudolf Ioanovici, zis „Zugravu”. Eu am
întâlnit numele unui „Rudi moaler de Logos” în matricola
Bisericii romano‑catolice din Sasca Montană, document
aflat acum în fondul documentar al Arhiepiscopiei de
Cenad‑Timişoara. Se prea poate să fie acest „Zugravu”.
Maria şi‑a unit destinul cu Timotei Gheorghevici din Braşov,
desigur negustor din comunitatea macedoromână, zis şi
„Chir din Cetate” sau Gheorghiu. Catarina l‑a luat de soţ
pe un medic itinerant,„doftorul” Zaharis. Este, deci, prima
care încalcă regulile familiei şi ia de soţ un grec pe care,
mai târziu, Anton Pann îl şi numea „grecoteiul Zacharis”,
zeflemeaua lui Pann şi denominativul fiind folosite, mai
apoi, şi de inamicii marelui Caragiale, care‑l porecleau
adesea tot „grecoteiul”, în realitate scriitorul fiind jumătate
aromân, jumătate macedoromân dar, desigur, în întregime
român!
În fine, Elena, bunica lui I.L. Caragiale, se va
căsători chiar în 1811, anul în care moare tatăl lor, Mihail
Alexievici, cu negustorul Luca Chiriac, bunicul scriitorului
şi cel ce apare în actele familiei fie Lucas Kyriaco, fie
„Caraboa”. Porecla era demult generalizată, iar în părţile

bănăţene (Timiş, Caraş) cuvântul va dobândi, treptat,
noi lecţiuni precum Carabou, Carabeu, Cărăba, Carabaş
(Cărăbaş), Caraba, Careba ş.a. Fiica Elenei şi a lui Luca
Chiriac va fi Ecaterina, mama scriitorului, care, în actul
de naştere al lui I.L. Caragiale, va fi menţionată „Karaboa”.
Ea se căsătoreşte cu Luca Caragiale, tata Conului
Iancu, şi vor pleca din Braşov, în vremea evenimentelor
de la 1848‑49, stabilindu‑se în cătunul Haimanale, lângă
Ploieşti. Aici, cum se ştie, se va naşte, la 30 ianuarie 1852,
Ion Luca Caragiale.
În perioada „exilului” berlinez, se scrie o altă
pagină importantă a relaţiilor familiei Caragiale cu
bănăţenii. Scriitorul va fi adesea prezent în Budapesta,
la prietenul său, editorul şi tipograful Dimitrie Birăuţiu,
bănăţeanul care se află în corespondenţă neîntreruptă
cu I.L. Caragiale, în intervalul 1906‑1912. Rupt de
realităţile româneşti, după scandalul Caion, dezgustat de
politicianismul corupt din Vechiul Regat, Caragiale se
va identifica, în compensaţie, cu idealurile culturale ale
comunităţii româneşti din Budapesta, acolo unde Dimitrie
Birăuţiu edita „Foaia Poporului”, „Lupta”, broşuri, cărţi,
almanahuri, calendare. Cu Birăuţiu, Caragiale proiecta să
scoată o revistă literară. Ea urma să aibă titlul „Momente
libere”, scriitorul concepând grafia, coperta şi asumându‑şi
toate responsabilităţile. Două scrisori şi macheta copertei
sunt date publicităţii în Calendarul Poporului Român pe
anul 1913, o restituire‑omagiu, la ideea lui Birăuţiu, omagiu
adus scriitorului care trecuse în eternitate, în noaptea de 8
pe 9 iunie 19123. Astfel s‑a întrerupt brutal şi iremediabil
posibilitatea de a fi avut, în istoria presei literare româneşti,
o revistă românească realizată de bănăţeni şi purtând girul
marelui Caragiale.

NOTE
1
Cf. M. Bucur, O biografie a lui Caragiale,
Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1989,p. 19.
2
Vezi consemnarea 1. Anul 1759. Protocolul
bisericii pentru toţi care au dat la Sf(ânta)/biserică,
după cum s’au milostivit, anume… în volumul Cum s’a
zidit biserica ort(odoxă) rom(ână) din Lugoj, Temis’iora,
cu tipariul lui M. Hazay şi fiiul Wilhelmu, 1859, p. 7‑14.
Textul, în chirilică la ediţia princeps, va fi retipărit, în 1936,

prin grija Societăţii „Armonia” a femeilor ortodoxe
române, pentru înfrumuseţarea bisericii din Lugoj.
3
Scrisorile, reproduse în facsimil, în Călindarul
Poporului Român, anul XI, anul comun 1913, Budapesta,
Editura Tipografiei „Foaia Poporului Român”, D. Birăuţiu,
1912, p. 64‑66. Tot aici proiectul de copertă al revistei
„Momente libere”; cf. şi Al. BÂRSESCU, Corespondenţa
lui Caragiale în Studii de limbă, literatură şi folclor,
1979, p. 17‑54.

Ionel BOTA

SEMNIFICAŢIA COSTUMULUI NAŢIONAL ROMÂNESC
Noi, românii, trebuie să avem o imagine clară a
trecutului, a felului cum trăia, cum arăta neamul nostru
„înainte vreme”. E o datorie sfântă a noastră să descifrăm
corect mesajul strămoşesc formulat de‑a lungul veacurilor,
evidenţiindu‑i trăsăturile definitorii ca setea de a descoperi
frumosul, de a‑l făuri şi de a‑l cultiva cu ajutorul virtuţilor
primordiale – dragostea de glie, vitejia, aspiraţia de libertate
şi neastâmpărul creaţiei.

În procesul creaţiei un loc de frunte îl ocupă
meşteşugul confecţionării hainelor, o ocupaţie a femeilor.
Purtate de oameni în văzul tuturor, ele atrag atenţia prin
măiestrie şi diversitate, fiind mărci de recunoaştere a membrilor
comunităţii şi mijloace de apreciere a vârstei, a stării sociale.
Hainele – îmbrăcămintea – au apărut odată cu omul.
După neascultarea de porunca lui Dumnezeu
de a nu mânca din pomul cunoştinţei binelui şi a răului,
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Adam şi Eva îşi dau seama că sunt goi
(dezbrăcaţi), devin conştienţi de greşeala
şi de starea lor în decădere. Acum apar
frica de Dumnezeu pentru neascultare
şi ruşinea pentru goliciunea lor. Măsura
pe care au luat‑o a fost să‑şi coase
laolaltă frunze de smochin şi şi‑au făcut
cingători, învelitori (şorturi) pentru a‑şi
acoperi parţial, cât se putea acoperi cu o
cingătoare, organele sexuale (goliciunea),
ceea ce nu era suficient.
Dumnezeu le‑a făcut tunici –
haine de piele – „însăşi pielea corpului
pe care a ţesut‑o omului la izgonirea din
Rai”. Tunica este o haină lungă, cămaşa,
o îmbrăcăminte care se poartă direct pe
piele şi acoperă tot trupul. Deci, amândoi
aveau îmbrăcăminte pentru a le acoperi
cât mai complet corpul.
Aşadar, cu omul apare şi conştiinţa
de sine a acestuia, ca şi dorinţa de relevare a universului,
de contemplare a existenţei. În acest sens „apare cultura
ca act al creaţiei omului, ea este însăşi esenţa omului,
iar semnificaţia metafizică a culturii (port, folclor, dans,
muzică) ţine de destinul creator al omului”. Deci, „omul
este om doar dacă creează ceva” (Lucian Blaga).
Structurile de autoritate şi reprezentare în creaţia
lui Dumnezeu sunt: Dumnezeu, Hristos, Bărbatul (soţul),
femeia (soţia). Şi bărbatul şi femeia reprezentau pe
altcineva. Bărbatul pe Hristos şi femeia pe bărbat (soţ)
(Geneza). Femeia este slava (gloria ) bărbatului, partea
strălucitoare a bărbatului. Acestea trebuie să se vadă în
felul în care se roagă, munceşte şi se îmbracă.
La început bărbaţii şi femeile aveau aceleaşi piese
ale îmbrăcăminţii – tunica – un fel de cămaşă lungă,
aproape ca o rochie şi mantauă, care ajungea până la glezne
şi acoperea tot corpul peste care era cingătoarea – un brâu
din piele, funie ori ţesătură. Brâul este deci simbol al
păcatului şi al căinţei.
De‑a lungul istoriei, îmbrăcămintea a evoluat, înmulţindu‑se piesele
componente şi devine costum.
În spaţiul mioritic, costumul
popular românesc îşi găseşte rădăcinile
în portul strămoşilor noştri traci, geţi şi
daci, fiind supus unei continue evoluţii,
dar şi‑a păstrat nealterat caracteristicile
esenţiale: unitatea şi originalitatea sa.
Pornind de la realizările artistice
făcute cu materii prime produse în
gospodăriile ţăranilor, portul popular
românesc a dovedit bogata măiestrie a
ţăranului român, atât în ornarea ţesăturilor
şi a broderiilor, cât şi în obţinerea culorilor
vegetale. Portul popular se diferenţiază în
funcţie de anotimp, ocazii festive, vârstă
şi sex, adaptându‑se ocupaţiilor specifice
fiecărei zone.
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Femeia, cu pricepere şi măiestrie
artistică, a făcut hainele din tot sufletul ei,
nemuritor fireşte. A cusut fiecare frunză,
floare, figură. Avea în memorie fiecare
etapă a lucrăturii – de la lână brută la
fir, la ţesătură. Fiecare împunsătură
de ac trecute prin zâmbetul, lacrima,
dragostea ei. Cusătura descrie chiar
ţinta finală – lumea fără dor. Hainele
acestea erau adevărate arme spirituale,
asigurând protecţia purtătorului faţă de
demoni.
Prin îmbrăcarea acestor haine,
numite populare, ale întregii populaţii,
omul se îmbrăca cu întregul univers
(lume) – „eu trăiesc în lume, dar şi
întreaga lume e în mine”. Deci, portul
popular reprezintă o recapitulare
simbolică a întregii mitologii şi
cosmogonii de început.
Folclorul era integrat în vechime într‑un context
socio‑cultural care cuprindea toate faptele de viaţă din
lumea satului. Omul muncea şi sărbătorea în colectiv şi în
acord cu lumea.
Tainele meşteşugului – de a confecţiona
îmbrăcămintea – nu se învăţau din cărţi, ci de la femeile
satului. Se transmiteau din generaţie în generaţie – de la
mamă la fiică. Fetele nu se măritau până nu ştiau să toarcă
şi să ţeasă.
În timpul lucrului, femeile spuneau o rugăciune
pentru comunicarea cu divinitatea: „Cămara Ta,
Mântuitorule, o văd împodobită. Şi îmbrăcăminte nu am
ca să intru într‑însa. Luminează‑mi haina – taina sufletului
meu! Şi mă mântuieşte, Mântuitorul meu”. Aşadar,
costumul popular era taina sufletului femeii – slavă a
întregii familii.
Portul românesc, ca trăsături generale, are aceeaşi
asemănare pe tot cuprinsul ţării, având desigur deosebiri
de amănunte, cu schimbări de formă,
croială, ornamentaţie şi cromatică.
Această unitate îi dă caracter de popular
şi naţional.
Costumul naţional românesc –
izvorât din sufletul ţăranului român – are
ca semnificaţii:
1. Semnificaţia goliciunii – adică
îmbrăcămintea are rolul de a acoperi
corpul uman – ca o cerinţă divină – şi
apoi a‑l apăra de intemperiile vremii,
de aceea variază în funcţie de anotimp,
fiind mai groasă iarna (ţesătură de lână
şi blană) şi cât mai uşoară vara (cânepă,
in, bumbac). Ţesătura din cânepă ţine de
cald iarna şi răcoare vara.
2. Semnificaţia socială – hainele
exprimă starea socială a celui care le
poartă faţă de ceilalţi. Diferenţa este dată
de ornamentaţie, cromatică şi punctul de
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cusătură. Unele haine indicau profesiile – exemplu ciobanii,
lucrătorii la pădure, muncile agricole – când costumul e
simplu – faţă de cel purtat la sărbători ori la nuntă. Brâul
– cingătoarea – avea rol de a ţine strâns abdomenul şi
rinichii. El înseamnă însă abnegaţie şi curăţenie sufletească,
precum şi puterea de a învinge căderea în ispită şi alte rele.
Costumul popular indică şi vârsta purtătorului.
3. Semnificaţii magico‑religioase. Costumul naţional
românesc, prin lucrătură, ornamentaţie şi decoraţiile de pe
haine, avea ca scop de a‑i apăra pe cei care le poartă de
fiinţele malefice, duhurile rele, dar şi de a le aduce noroc
şi sănătate – având caracter apotropaic şi în acelaşi timp
afrodisiac.
Deci, putem spune că în portul popular românesc se

îmbină utilul cu frumosul, realizând echilibrul necesar între
suflet şi trup, fără ca importanţa unuia să fie exacerbată
în detrimentul celuilalt, iar românul creştin şi ortodox,
creatorul şi purtătorul acestor haine, avea mereu în gând
afirmaţia Apostolului Pavel: „trupul vostru este templu al
Duhului Sfânt”.
Costumul popular, creaţie a ţărăncii noastre, ca
parte a Sfintei Tradiţii, este martor al existenţei noastre şi
vorbeşte de sfinţenia locurilor şi a oamenilor ce locuiesc în
aceste spaţii – rămâne ca un talisman al românismului de
azi. El este pilon al identităţii româneşti. Este legitimaţia
noastră aici. Este o măsură pentru românii ce vin din
transcendent.
Prof. PAVEL PANDURU

ADJECTIVUL ALB
ÎN VOLUMUL OSANA, OSANA, DE TRAIAN DORZ
Cărţile de versuri pentru copii Cântarea îngeraşilor,
Câte‑o povestire mică şi Osana, Osana1, precum şi ciclul
Cântă‑mi, mamă2 alcătuiesc tomul al IV‑lea al colecţiei
de poezii Cântări Nemuritoare, de Traian Dorz3. Cărţile
cuprinse în Osana, Osana au fost publicate, pentru prima
dată, într‑un singur volum şi cu acelaşi titlu, înainte de
anul 1980, la o editură din străinătate care tipărea scrieri
religioase. Textele sunt ilustrate de o desenatoare (rămasă
anonimă) dintr‑o ţară din Apus, care a predat editurii un
album de desene cu diverse scene din viaţa
copiilor4. „Când a apărut [...] Osana, Osana,
conţinând multe şi variate poezii îndeosebi
pentru copii, mai îmbogăţită şi cu felurite
ilustraţii colorate, nespus de frumoase, ea a
devenit cartea dragă a tuturor copiilor.”5
Nu ne vom referi în continuare la
conţinutul volumului Osana, Osana ori la
tematica sau la structura acestor creaţii lirice
dedicate celor mici. Ne propunem, în cele
ce urmează, să ne oprim asupra valenţelor
semantice ale unui element lexical din sfera
cromaticii, utilizat cu intenţii expresive în
poeziile din volumul menţionat: adjectivul
alb. Pornim de la premisa conform căreia
creaţia poetică imprimă adesea, în contexte
figurate, accepţii noi termenilor obişnuiţi
şi „realizează prin variatele forme stilistice
un nou relief al expresiei. Originalitatea limbii unui
scriitor nu constă în particularitatea vocabularului, ci mai
ales în noutatea imaginilor născute din asocierea inedită
a cuvintelor capabile să potenţeze metaforic sfera de
înţelesuri comune şi să le nuanţeze pe acestea printr‑un
spor de semnificaţii plastice, sugestive.”6
Deşi aprecierile cromatice nu ocupă un loc însemnat

în sintaxa şi semantica poeziilor din Osana, Osana, totuşi,
imaginile surprinzătoare create de asemenea asocieri au,
nu o dată, funcţie metaforică, participând la configurarea
unui univers liric de o complexitate şi de o originalitate
remarcabile7.
*
Culoarea este nu numai una dintre însuşirile cele mai
pregnante ale obiectelor, ci şi un fenomen psihic complex,
ceea ce justifică, de altfel, preocupările multiple pentru
analiza termenilor cromatici, concretizate
în numeroase studii de medicină, biofizică,
biologie,
psihologie,
etnolingvistică,
psiholingvistică, semantică, semiotică etc.
În istoria culturii şi a civilizaţiei, culorile au
fascinat mereu prin prezenţa lor în natură,
în tehnică şi în artă: „Percepţia optică,
psihologia colectivă şi fidelitatea faţă de
o anumită tradiţie culturală au făcut din
semnificaţiile diverse ale culorilor un limbaj
simbolic coerent şi extrem de expresiv.”8
Întrucât denumirile cromatice sunt
strâns legate de realitatea concretă, aceşti
termeni se constituie într‑unul din cele
mai bogate câmpuri lexico‑semantice, în
limba română înregistrându‑se peste 200
de adjective9 ale căror sensuri se definesc
prin „apreciere cromatică” + „de un anumit
tip”. Astfel, albul este considerat a fi culoarea obţinută
prin suprapunerea tuturor componentelor spectrului
luminii zilei. În conştiinţa umană, albul a fost perceput,
încă din Antichitate, ca un element cu puternice valenţe
pozitive şi a devenit, în timp, cea mai importantă culoare
a culturii creştine, în relaţie directă cu Divinitatea, cu
lumina strălucitoare a harului lui Dumnezeu, cu puritatea
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sufletului şi a trupului, cu credinţa şi bucuria existenţei, cu
generozitatea şi perfecţiunea. Începând din Evul Mediu,
albul avea să fie asociat cu momentele importante din viaţa
omului (botezul, prima împărtăşanie, căsătoria); cultura
clasică îl cataloghează ca fiind o culoare festivă, veselă, de
bun augur. Dintotdeauna, hainele şi accesoriile albe au avut
menirea de a simboliza renaşterea morală, sinceritatea,
prospeţimea, tinereţea şi eleganţa, sensibilitatea,
optimismul, speranţa şi pacea lăuntrică.
Albul – emblemă a zorilor şi a luminii solare –
sugerează, în concluzie, forţele diurne, active, frumuseţea
fără seamăn, gingăşia, bunătatea, caracterul integru,
triumful binelui şi al adevărului, fericirea, eternitatea. Se
ştie însă că una şi aceeaşi culoare nu are în toate culturile
şi în toate epocile aceeaşi valoare: de pildă, în tradiţia
popoarelor indo‑europene, albul întruchipează nobleţea,
aristocraţia şi sentimentul onoarei, pe când, în civilizaţiile
orientale şi în unele culturi africane, albul este culoarea
doliului şi a morţii, a spectrelor din lumea de dincolo10.
*
În lucrările lexicografice, sensul propriu al
adjectivului românesc alb (< lat. albus) se defineşte, cel
mai adesea, prin intermediul unor comparaţii precum: alb
ca laptele / ca spuma laptelui, alb ca zăpada / ca neaua,
alb ca zahărul, alb ca marmura (cf. şi alte structuri similare
de tipul alb cum e caşul, alb cum e crinul, alb ca argintul,
alb ca lebăda, alb colilie etc.)11. Majoritatea dicţionarelor
explicative propun, în dreptul înţelesului de bază al acestui
adjectiv, definiţii ostensive (prin referinţa la un obiect
concret12): „de culoarea zăpezii sau a laptelui”, „(despre
culori) ca zăpada sau ca laptele”. Sigur că, în reprezentarea
prin obiect, pot apărea diferenţe („aproximări”) ale
culorii (între lapte, zăpadă ş.a. există distincţii de nuanţă
a albului). „Când un obiect este calificat însă ca «alb»,
detaliile concrete de manifestare a culorii nu mai sunt luate
în consideraţie.”13
*
În poeziile din Osana, Osana, capitolul accepţiilor
curente ale lui alb este ilustrat prin sintagme unde
adjectivul se află în vecinătatea unor termeni din sfera
vegetalului, fiind aşezat în faţa substantivului determinat,
fapt ce potenţează semnificaţia poetică a acestor grupuri
nominale constituite din elemente perceptibile vizual:
„Prin frunzele căzute, / de fag şi de stejar, / de sub zăpadă,
veseli, / albi ghiocei răsar.” (O 43, Martie14); „[...] au
răsărit / doi cireşei îngemănaţi, / cu albe flori încununaţi”
(O 281, Demult, odată, undeva...). În asemenea secvenţe
de evocare a naturii, în care cromatica e fidelă obiectului
descris, alb se află în raport de coordonare copulativă cu
un alt adjectiv‑atribut din acelaşi câmp semantic, textul
generând veritabile sinestezii (versul al treilea conţine
două adjective cu rol de nume predicative, ce desemnează
calităţi ale unuia şi aceluiaşi substantiv, dar trimit la o altă
zonă senzorială – gustativul): „Se coc strugurii la vie, / albi
şi roşi, / cât de buni şi dulci sunt, Doamne, / şi frumoşi!...”
(O 105, Septembrie).
Asocierea bine‑cunoscută a adjectivului alb cu
zăpada este uşor sesizabilă în următorul fragment consacrat
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descrierii unui peisaj hibernal, în care sugestia vizuală a
albului din natură creează impresia de întindere imensă,
întregită de intervenţia, în ultimul vers, a unor forme ale
existenţei umane: „Suflă vânt din Miază‑Noapte, / suflă cu
zăpadă, / coperind cu haină albă / casă şi ogradă...” (O 37,
Suflă vânt). Privind însă lucrurile dintr‑o altă perspectivă,
cea biblică, să nu ignorăm, în contextul liricii dorziene,
faptul că expresia haină albă, ca şi altele similare – care
se referă, în general, la ideea de veşmânt alb (sintagme, de
altfel, familiare autorului acestor poezii de factură mistică)
– apar de mai multe ori în cartea Apocalipsei (3:4‑5,18;
4:4; 6:11; 7:9,13‑14; 19:8,14; cf. şi Apocalipsa 22:14), dar
şi în alte părţi ale Sfintei Scripturi (de exemplu, Daniel
7:9, Faptele Apostolilor 1:10), mai ales în scenele care
înfăţişează lumea transcendentă (inclusiv fiinţe precum
Dumnezeu, îngerii, credincioşii mântuiţi). În plus, episodul
biblic al Schimbării la Faţă a lui Iisus pe Muntele Taborului
(prezentat de trei dintre cei patru evanghelişti: Matei – în
capitolul 17, Marcu – în capitolul 9, Luca – în capitolul 9)
atestă faptul că albul este şi culoarea revelaţiei divine, a
stării de graţie, a transfigurării care uluieşte şi, deopotrivă,
animă întregul univers.
În unele poezii din Osana, Osana, înţelesul
figurat al lui alb reflectă o componentă importantă a
simbolisticii sale: inocenţa, neprihănirea, candoarea.
Augmentarea valenţelor pozitive ale albului, mutaţia
semantică de la concret (culoarea zăpezii sau a florilor)
la abstract (referirea – frecventă în ansamblul operei lui
Traian Dorz – la curăţia sufletului) se realizează, în text,
prin intermediul unor comparaţii de egalitate subordonate
adjectivului‑atribut alb(ă) şi marcate, intrapropoziţional,
prin ca sau interpropoziţional, prin cum (de): „Şi cum de
albă e zăpada / când străluceşte minunat, / fă‑mi, Doamne,
sufletul din mine / aşa de alb şi de curat.” (O 35, Ianuarie;
în aceste versuri, este de semnalat apariţia adjectivului
nu numai în regentă, ci şi în propoziţia comparativă, cu
rolul de a amplifica efectele stilistice); „Iisuse, dă‑mi şi
mie / blândeţe ca de miel / şi alba curăţie / cum are‑un
ghiocel.” (O 43, Martie); „Fă‑mă, Dumnezeul meu, / ca
pe floricele, / sufletul să‑l am mereu / alb şi sfânt / ca ele.”
(O 77, Cântă câmpul). În toate cele trei fragmente citate,
alb poate fi substituit prin nevinovat, pur, imaculat – iar, în
atari condiţii, expresia poetică devine aproape pleonastică,
în virtutea asocierii a două unităţi lexicale (cvasi)sinonime,
din aceeaşi clasă morfologică („aşa de alb şi de curat”,
„alb şi sfânt”) sau din cauza prezenţei unui grup nominal în
structura căruia semnificaţia determinantului este cuprinsă
în aceea a determinatului („alba curăţie”), fenomene
valorificate de autor, în mod evident, cu intenţii expresive
– ori chiar prin adjective precum luminos, senin, fericit15.
Alteori, sintagmele formate din adjectivul alb şi
regentul său generează adevărate anomalii semantice: „În
noaptea asta când coboară / tăcerea albă‑n fulgi de nea, /
Iisus Iubit, întâia oară / eu Îţi predau inima mea.” (O 134,
În noaptea asta). Incompatibilitatea de sens în realizarea
raportului atributiv intervine din următoarele considerente:
alb exprimă o însuşire improprie obiectului gramatical
denumit de substantivul respectiv (tăcerea nu e susceptibilă
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de culoare, iar acest epitet atribuie, aici, o caracterizare
de tip cromatic unui fapt, perceput senzorial, din zona
auditivului)16. „Neutralitatea epitetului faţă de substantivul
pe care‑l determină realizează o disonanţă semantică
numai la nivelul sensului literal, denotativ al termenilor.
Semnificaţia distrusă a acestor asocieri este restabilită pe
planul figurativ sau conotativ al limbajului poetic.”17
Asocierea unui termen din sfera acusticului (prin
care se desemnează absenţa oricărui sunet sau zgomot)
cu un epitet dintr‑o sferă senzorială diferită (cromatica
este, prin definiţie, apanajul vizualului18) conferă textului
o putere de evocare superioară în descrierea naturii (care
nu e o lume nemişcată, fără freamăt, ci are – aşa cum se
ştie – manifestări sonore specifice). Alăturarea celor două
elemente are menirea de a intensifica sugestia de linişte a
firii înconjurătoare în timpul ninsorii, corelată cu emoţia
unică a fericitei clipe în care o fiinţă umană decide, în chip
tainic, să se încredinţeze, pentru tot restul vieţii, în Mâna
Creatorului, după ce a înţeles, mai întâi, rosturile reale ale
întrupării Fiului lui Dumnezeu, ale jertfei Lui mântuitoare
şi ale învierii Sale din morţi. În asemenea momente, omul
este invitat „să facă tăcere în sine [...] pentru a auzi un
discurs pe care discontinuitatea cuvintelor nu îl mai poate
transmite”19: tăcerea „traduce”, astfel, fuziunea unor trăiri
continue pe care cuvintele ar fi, probabil, incapabile să le
redea. Să ne amintim, în acest sens, că tradiţia creştină
cultivă „gustul” pentru tăcere – privită ca „limbaj” al
Cerului şi, concomitent, ca „rezervă inepuizabilă de sens”20
–, subliniind forţa ei irezistibilă în relaţia cu Divinitatea.
Şi în zilele noastre, mulţi credincioşi I se adresează lui
Dumnezeu, în rugăciune, „printr‑o vorbire interioară al
cărei statut aparent este tăcerea, însă cu o intenţie activă”21;
în definitiv, limbajul însuşi „nu există fără scurtele tăceri
care îl fac inteligibil.”22
*
După cum se observă din cele de mai sus, deşi
adjectivul alb nu apare cu o frecvenţă ridicată în volumul
Osana, Osana, de Traian Dorz (iar semnificaţiile sale sunt,
în majoritate, cele uzuale), ocurenţa acestui epitet cromatic
generează, uneori, veritabile spaţii de poeticitate23, a
căror abordare nu poate fi epuizată într‑o cercetare ca cea

de faţă; scopul nostru a fost ca, la o primă semnalare şi
analiză elementară, să evidenţiem faptul că sensurile
lui devin repere necesare în lunga cale a „descifrării”
textului: „Epitetul cromatic este acela care dă poetului
modern posibilitatea distanţării de real, transfigurându‑l,
intensificându‑l.”24
De reţinut că adjectivul în discuţie se întâlneşte
mai ales în secvenţele consacrate mirificului din natură
sau în cele dedicate unor luni ale anului: cartea conţine 12
poeme în care autorul surprinde, pe rând, farmecul fiecărui
anotimp, bine‑cunoscutele lui frumuseţi şi transpunerea
lor în plan spiritual. De altfel, creaţiile lirice dorziene (fie
că sunt poeme pentru copii şi tineri, conţinând precepte
cu caracter moral‑religios, adecvate vârstei lor, fie că
sunt colinde sau psalmi versificaţi, fie că sunt poezii
concepute într‑un registru apropiat pricesnelor etc.) îşi
înscriu mesajul vizionar – în mod explicit sau indirect –
pe aceste coordonate, centrându‑se pe aspectele generale
sau particulare ale relaţiei omului cu Dumnezeu, cu toate
implicaţiile ei (inclusiv în viaţa cotidiană ori în perspectiva
veşniciei). „Eu n‑am vrut să scriu versuri, poeme şi cântări
/ ce gâdilă urechea şi inima o‑nmoaie, / ci‑am vrut să rup
zăvoare, am vrut să sparg cărări / spre cer şi libertate, din
iad şi din noroaie. // [...] // ... O, dragi cântări a’ mele,
plecaţi cum v‑am dorit, / în linii largi de luptă pe‑ntins din
zare‑n zare / şi nu mai staţi din drumul viteaz şi strălucit /
decât când o să sune Cereasca Încetare. // [...] // Plecaţi‑mi,
rânduri sfinte, mai multe an cu an, / mai îndrăzneţ, mai
sigur, mai ager în mişcare, / cu fiece săgeată să‑nfrângeţi un
duşman. / – Aşa să vă găsească Hristos pe fiecare!” – scrie
Traian Dorz într‑una dintre artele sale poetice25. Într‑adevăr
– după cum afirmă Zoe Dumitrescu Buşulenga –, „forţa
mesajului său duhovnicesc depăşeşte valoarea expresiei
estetice, aşezându‑l pe acest împătimit al credinţei în
rândul poeţilor religioşi trecuţi prin cumplita gheenă a
închisorilor din anii negri ai ateismului comunist, după
Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Radu Gyr şi ceilalţi
care au înălţat, asemenea lui, de după gratii, ruga lor către
Domnul Izbăvitorul.”26

NOTE
1
Aceste trei cărţi au fost tipărite într‑un singur vo‑
lum cu titlul Osana, Osana, apărut la Sibiu, în Editura
„Oastea Domnului”, 2005.
2
Apărut tot la Sibiu, în Editura „Oastea Domnului”,
1998.
3
TRAIAN DORZ s‑a născut la 25 decembrie
1914, în satul Râturi (azi, Livada Beiuşului), judeţul Bihor.
La vârsta de 16 ani, aderă la „Oastea Domnului”, mişcare
religioasă iniţiată de preotul Iosif Trifa la Sibiu în 1923,
având drept scop renaşterea spirituală „a Bisericii noastre
[Ortodoxe – n.n. F.‑M.B.] şi saltul calitativ moral, cultu‑
ral şi social, în Hristos, al poporului nostru” (Traian Dorz,
Hristos, mărturia mea, Simeria, Editura „Traian Dorz”,

1993, p. 242). De prin 1933 începe să scrie poezii de factu‑
ră mistică, pe care le trimite spre publicare la Centrul „Oas‑
tei Domnului” din Sibiu. Începând din 1934, Dorz devine
colaborator apropiat al preotului Trifa, iar un an mai târziu
îi apare primul volum de versuri, intitulat La Golgota. Con‑
tinuă să scrie şi să publice în libertate până la sfârşitul lui
1947, când este arestat de Securitate. Cu foarte puţine în‑
treruperi, a petrecut 17 ani în închisorile comuniste, acuzat
fiind pentru apartenenţa sa la mişcarea „Oastea Domnului”
(organizaţie ce fusese scoasă în afara legii), pentru activi‑
tatea intensă şi bogată în cadrul acesteia, pentru implicarea
în coordonarea ei la nivel naţional, pentru scrierea, posesia
şi răspândirea de materiale religioase neautorizate. În ciuda
condiţiilor de detenţie, a repetatelor arestări, anchete, per‑
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cheziţii, ameninţări, amenzi etc., Traian Dorz creează sute
şi mii de poezii, deschizând lunga serie a Cântărilor Nemuritoare; cele mai multe au fost puse pe note şi constituie un
veritabil tezaur muzical al asociaţiei „Oastea Domnului”,
însă ele au ajuns să fie cunoscute şi de către membrii altor
confesiuni creştine. În perioada regimului comunist, volu‑
mele sale au putut circula numai sub formă dactilografiată
sau copiate de mână, iar o parte dintre poezii au văzut lu‑
mina tiparului în străinătate, prin bunăvoinţa unor creştini
care au apreciat talentul creator, spiritul profund religios
şi vocaţia de „misionar laic” a acestui poet român. Traian
Dorz a trecut la cele veşnice la 20 iunie 1989, în localita‑
tea natală. După 1990, multe dintre scrierile sale (poezii,
memorii sau meditaţii) au fost publicate în ţară, la edituri
precum „Oastea Domnului” din Sibiu sau „Traian Dorz”
din Simeria.
4
Vezi Notă asupra ediţiei, în Traian Dorz, Osana,
Osana, Sibiu, Editura „Oastea Domnului”, 2005, p. 4-5.
5
Traian Dorz, Istoria unei jertfe, vol. IV. Pârga,
Sibiu, Editura „Oastea Domnului”, 2002, p. 69.
6
Gh. Bulgăr, Despre sensurile lui adânc în poezia
lui Eminescu, în „Limba română”, VII (1958), nr. 6, p. 51.
7
În acest sens, în lucrarea intitulată Poezie şi semioză,
Timişoara, Editura Marineasa, 1999, p. 117-118, Ileana
Oancea face următoarele precizări: „Epitetul cromatic
acordă substantivului un sens prin excelenţă emoţional.
Legat nu atât de impresiile vizuale (de concreteţea lui),
ci de aura subiectivă (conotativă) care scaldă toate aceste
impresii”.
8
Mirela‑Ioana Borchin, Paradigme ale comunicării: limbaje şi limbi, Timişoara, Editura Excelsior, 2001,
p. 53.
9
Vezi Ion Coteanu, Narcisa Forăscu, Angela BiduVrănceanu, Limba română contemporană. Vocabularul,
ediţie revizuită şi adăugită, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1985, p. 138 ş.u.
10
Pentru discuţia despre simbolismul acestei culori,
vezi, de pildă, Ivan Evseev, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, Timişoara, Editura Amarcord, 1999, p.
15, s.v.; Mirela‑Ioana Borchin, op. cit., p. 53‑55 passim.
11
Pentru definirea sensurilor adjectivului alb, vezi
* * *, Dicţionarul limbii române, tomul I, partea I (A‑B),
Bucureşti, 1913, s.v.; * * *, Micul dicţionar academic,
volumul I, literele A‑C, Bucureşti, Editura Univers Enci‑
clopedic, 2001, s.v.; * * *, Dicţionarul explicativ al limbii
române, ediţia a II‑a, Bucureşti, Editura Univers Enciclo‑
pedic, 1996, s.v.; * * *, Dicţionarul limbii române literare
contemporane, volumul I (A‑C), Bucureşti, Editura Acade‑
miei, 1955, s.v.; * * *, Dicţionarul limbii române moderne,
Bucureşti, Editura Academiei, 1958, s.v.; Lazăr Şăineanu,
Dicţionar universal al limbei române, ediţia a V‑a, revăzu‑
tă şi adăugită, Craiova, Editura Scrisul Românesc, [1925],
s.v.; I.‑A. Candrea, Gh. Adamescu, Dicţionarul enciclopedic ilustrat. Partea I: Dicţionarul limbii române din trecut
şi de astăzi, de I.‑A. Candrea. Partea a II‑a: Dicţionarul
istoric şi geografic universal, de Gh. Adamescu, Bucureşti,
Editura Cartea Românească, [1926‑1931], s.v.; August
Scriban, Dicţionaru (sic!) limbii româneşti, Iaşi, 1939, s.v.;
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* * *, Mic dicţionar enciclopedic, ediţia a III‑a, revăzută
şi adăugită, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1986, s.v.; Ioan Oprea, Carmen‑Gabriela Pamfil, Rodica
Radu, Victoria Zăstroiu, Noul dicţionar universal al limbii
române, ediţia a II‑a, Bucureşti – Chişinău, Editura Litera
Internaţional, 2007, s.v.; cf. şi Alexandru Ciorănescu, Dicţionarul etimologic al limbii române. Ediţie îngrijită şi tra‑
ducere din limba spaniolă de Tudora Şandru Mehedinţi şi
Magdalena Popescu‑Marin, Bucureşti, Editura Saeculum
I.O., 2001, s.v.; * * *, Dicţionarul limbii poetice a lui Eminescu, sub redacţia acad. Tudor Vianu, Bucureşti, Editura
Academiei, 1968, s.v.
12
Vezi şi Silvia Pitiriciu, Din terminologia cromatică: verde în limba română, în „Analele Universităţii de
Vest din Timişoara”. Seria ştiinţe filologice, XLVII (2009),
p. 115: „Definiţiile termenilor cromatici includ reprezenta‑
rea unui obiect concret, a cărui caracteristică este culoarea
respectivă. De aceea aspectul referenţial este foarte impor‑
tant în descrierea numelor de culori. El este şi cel care faci‑
litează învăţarea termenilor cromatici.”
13
Ion Coteanu, Narcisa Forăscu, Angela Bidu‑Vrăn‑
ceanu, op. cit., p. 140; cf. şi Marius Sala, Aventurile unor
cuvinte româneşti, Bucureşti, Editura Univers Enciclope‑
dic, 2005, p. 70, unde se arată că, deşi lat. albus este un cu‑
vânt moştenit de toate limbile romanice, „numai în română
şi în alte două limbi surori (într‑un dialect al retoromanei
vorbite în Elveţia şi într‑unul al sardei) se foloseşte pentru
a denumi culoarea zăpezii şi a laptelui. În celelalte limbi
romanice (fr. blanc, sp. blanco, it. bianco) se foloseşte pen‑
tru numele acestei culori un cuvânt germanic: *blank. [...]
albus s‑a transmis tuturor limbilor romanice, dar în celelal‑
te limbi romanice are altă semnificaţie, înseamnă «zori»: fr.
aube, it., sp. alba”.
14
Spre a nu îngreuna parcurgerea notelor, am optat,
în studiul de faţă, pentru notarea, în text, a trimiterilor la
volumul Osana, Osana prin abrevierea O, urmată de nu‑
mărul paginii la care se află fragmentul respectiv. Toate
sublinierile din versurile citate ne aparţin.
15
Vezi Lazăr Şăineanu, op. cit., s.v.; Ioan Oprea,
Carmen‑Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu,
op. cit., s.v.; cf. şi Alexandru Ciorănescu, op. cit., s.v.
16
În studiul intitulat Epitetul în poezia română modernă (I), apărut în „Studii şi cercetări lingvistice”, XXIII
(1972), nr. 2, p. 145, Paula Diaconescu semnalează exis‑
tenţa a două tipuri fundamentale de anomalii semantice
în care poate fi implicat un epitet: improprietate de gradul
I (categorie în care se încadrează şi exemplul discutat de
noi) şi improprietate de gradul II (improprietatea însuşirii
pe care epitetul o atribuie obiectului exprimat de substan‑
tivul determinat se realizează la nivelul membrilor clasei
acelei însuşiri; de exemplu, lapte albastru – laptele are cu‑
loare, dar nu culoarea albastră).
17
Id., ibid., p. 146.
18
Pentru această idee, vezi Angela Bidu‑Vrăncea‑
nu, Structura vocabularului limbii române contemporane.
Probleme teoretice şi aplicaţii practice, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986, p. 154.
19
David Le Breton, Despre tăcere. Traducere de
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Constantin Zaharia, Bucureşti, Editura ALL, 2001, p. 186.
20
Id., ibid., p. 186.
21
Id., ibid., p. 187.
22
Id., ibid., p. 28; vezi şi id., ibid., p. 26: „Tăcerea
nu este niciodată vidul, ci suflul dintre cuvinte”.
23
Ileana Oancea, op. cit., p. 118, precizează că epi‑
tetul este „un indice revelator al capacităţii afectiv‑imagi‑
native a creatorului de poezie”.

Id., ibid., p. 113.
Este vorba despre poezia Cântări luptătoare, pu‑
blicată în volumul cu acelaşi titlu, apărut la Sibiu, în Edi‑
tura „Oastea Domnului” (seria „Cântări Nemuritoare”),
2005, p. 6‑7.
26
Zoe Dumitrescu Buşulenga, Câteva cuvinte..., în
Traian Dorz, Din pragul veşniciei, Sibiu, Editura „Oastea
Domnului”, 1999, p. 5.
24
25

POVESTEA UNUI... PORTATIV
– pentru cei mici... şi pentru cei mari –
Uşa veche, şubrezită, se deschide cu greu, scârţâind
la încuietori. Împovărat, bătrânul dulgher intră în cămăruţa
joasă. Astăzi, ca şi ieri, ca de‑o vreme‑ncoace, cei de lângă
el – fiinţe cu suflet prea mic – brăzdaseră adânc în palma
de pământ din spatele căsuţei lui. Ar fi aşteptat să plece
cât mai repede, oriunde, să lase şi puţinul pe care‑l avea,
pentru a‑şi mări multul lor. Trecuseră o brumă de ani
peste făptura‑i măreaţă, iar acum nu mai folosea nimănui.
Întristat, se retrase neputincios în odaia de lucru, aici unde
şi‑a trăit bucuriile şi poverile de‑a lungul vieţii.
O durere surdă în piept îl făcu să se prăbuşească pe
scaunul de lemn scorojit. Privirea i se umplu de apă limpede.
Suflarea i se îngreună. Aţipi... Şi, de undeva de‑aproape,
prinse a auzi un glas viu, pătrunzător. Nedumerit, privi de
jur împrejur. Ascultă mai cu luare‑aminte. Auzi din nou
glasul. Apoi un altul şi altul. Îşi întoarse ochii înspre masa
de lucru şi zări cele cinci linii subţiri, negre... Se dumiri:
stătuseră liniştite până azi, dar uite că au prins grai! Se
certau între ele, căci nu‑şi mai găseau locul una lângă alta:
„Eu sunt mai subţirică!”, „Eu sunt mai dreaptă!”, „Ba eu
sunt mai frumoasă!...” Le plăsmuise cândva ca să le aşeze
pe tăbliţa albă, atunci când îi învăţa pe cei mici să aştearnă
notele pe ele, până deprindeau meşteşugul...
Iubise muzica dintotdeauna. Şi fiindcă ai lui
fuseseră prea lipsiţi pentru a‑l putea trimite la şcoli înalte
ori pentru a‑i lua vreo minunăţie de instrument, învăţase
lucrul cu lemnul. Mai târziu, găsise prilejul de a se apropia
din nou de cântec, pripăşindu‑se pe lângă casa unui vestit
compozitor al vremii. Acesta prinsese drag de el şi‑l luase
copil de suflet. Aşa dibuise el tainele portativului, până în
cele mai ascunse unghere... Era ca o chemare neînţeleasă,
ce o simţea de când făcuse ochi, poate de la leagăn, acolo
de unde auzise prima oară murmurând glasul dulce al
mamei...
Cu acelaşi nesaţ cu care sorbise lecţiile dintâi ale
dascălului său, s‑a aplecat şi el asupra învăţăceilor care
i‑au trecut pragul. Şi pentru că lemnul îl asculta, făcuse cu
migală aceste cinci linii‑surori, frumos lăcuite peste negrul
acela ca abanosul. Le unise la un capăt, spre a nu se rătăci
una de cealaltă. Dacă le‑ar lăsa aşa, răzleţe, ele n‑ar şti să
spună nimic. Dar, ca să le învrednicească a fi de folos, a

aşternut pe ele felurite semne – „litere” muzicale, care mai
de care mai năstruşnice...
Acum, toate acestea prinseră viaţă: domni în frac cu
baston şi joben, domniţe gătite cu umbreluţe sau beţişoare
fermecate, îmbrăcate în alb sau în negru,
fiecare cu un
loc bine rânduit. Câteva poartă eşarfă la pălărie,
altele,
mai cochete, îşi pun două‑trei panglicuţe,
prin care
suflă vântul jucăuş. Unele se mai şi îmbrăţişează: acestea
sunt „îngemănatele”.
Doamna mare ( ) – Contesa – e
singura care nu poartă beţişorul fermecat. Când ea pleacă
la odihnă, un servitor credincios, sprijinit de linia a patra,
îi ţine locul.

De altfel, oricare dintre ele are câte un

înlocuitor când se duc în ţinuturi depărtate.
În frunte, un sol (!) stă să dea de ştire sosirea lor.
Acesta înconjoară linia a doua, apoi le cuprinde frăţeşte pe
toate. Alteori, le întâmpină un falnic străjer sau o doamnă
încruntată . Aproape întotdeauna, acestor crainici le
urmează unul sau mai mulţi maeştri de ceremonie ( ),
valeţi ( ) sau majordomi ( ). Primii îi îndrumă pe unii
invitaţi să urce o treaptă pentru a se aşeza în lojele speciale;
tinerii valeţi însoţesc alţi distinşi oaspeţi în sala de la parter,
cu fotolii vişinii, coborând pe treapta aurită. Se întâmplă
prea adesea ca domnilor onorabili sau gingaşelor domniţe
să nu le placă locurile. Atunci, majordomii sunt cei care le
sar în ajutor, împlinindu‑le şi acest capriciu. Chiar la
intrare, un orologiu îi arată fiecărui nou‑venit timpul hărăzit
în spectacolul ce stă să înceapă.
Pământenii cunosc graiul lor: când ele se prind în
horă, chipurile se înseninează, iar când merg agale, câţiva
stropi curaţi de rouă picură tăcut peste aduceri‑aminte...
Acum, liniile‑surori erau pregătite pentru un nou
cântec. Dar, deşi erau aidoma, nu se mai înţelegeau. Fiecare
îşi etala vocea:
– Glasul meu e mai limpede! strigă a cincea linie,
cea de sus.
– Taci tu, că nu e chiar aşa de curat ca al meu!! sări
a patra.
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– Nu pot munci cu tine alături. Nu eşti cinstită!
izbucni alta.
– Stai să ne gândim... Nu cred că‑i chiar aşa. Pur
şi simplu, sunt nevoită să trăiesc şi eu cumva! răspunse a
treia.
– Sunteţi surori... Şi e loc pentru toată lumea... – oftă
maestrul întristat, ştiind că le făcuse pe toate la fel.
Cearta însă nu conteni. Ba se aprinse şi mai tare.
Parcă nici nu‑l auziseră pe stăpân... Supărat, le puse una
lângă alta pe albul tăbliţei, aşezându‑le, ca de‑atâtea ori, în
locul obişnuit. Spre a le aminti că sunt surori, înţeleptul le
uni, când şi când, cu o linie de măsură; astfel le şi rânduia
timpul, la aceeaşi depărtare bine cunoscută.
Cântecul porni năvalnic... Şi din nou răsunară
glasurile celor cinci. Bătrânul privea înduioşat. Dintre
toate, ultima, linia de sus, e cea mai falnică. Următoarea, a
patra, e regină: ea porunceşte. Când se supără sau e obosită,
celelalte trebuie să aştepte în tăcere. Cea din mijloc, a treia,
e sinceră şi împăciuitoare pe faţă, dar plină de şiretenii în
ascuns: caută să trăiască bine cu toate celelalte. A doua
linie, solidară din fire, stă neclintită lângă sora ei mai mică;
acestea din urmă sunt mai sfioase, mai harnice, dar şi mai
umile. Întotdeauna, cele cinci pot merge liniştite la braţ,
două câte două. De călătoresc câte trei, drumul devine mai
anevoios... spre ’nălţimi.
Uneori, sunt însoţite de noi prietene: lângă cele de

jos – una în ţinută sobră,
doctor de meserie, urmată
de altele cu glasul grav, iar alături
de cele de sus – câteva dichisite şi
pline de lăudăroşenie pentru trufaşa
regină, al cărei rang îl socotesc atât
de trebuincios.
Măgulită, a patra linie porni din nou sfada cu
celelalte:
– Nu cred că sunteţi chiar bine... Nu cântaţi cum
trebuie!
– Ar trebui să ne‑ascultaţi! Noi avem mai multă
învăţătură!
– Atingem culmi nevisate!... Sunetul nostru e mai
frumooos... Al vostru e greoi, n‑are strălucire, e fără putere,
e...
– Poate... dar glasul nostru e mai cald, mai apropiat
sufletului. Cu noi cântă aproape toţi oamenii, pe când la
voi nu ajunge oricine... La urma urmei, cântecul nostru e
cântecul... tuturor.
Tăcură pentru o vreme. Însă regina dădu iar tonul la
zarvă, poruncind:
– Trebuie să vă schimbăm!...
– Păi... am fost create astfel, spuse linia mică.
– Nu‑i adevărat!! Priviţi la noi: cântând aşa
dintotdeauna, toate ne‑au mers ca pe roate...
– ... Şi... ce să facem ca să ajungem... acolo sus?
zise împăciuitor ultima linie.
– Uite, încercaţi să cântaţi ca noi! chicoti încrezută
faimoasa, etalându‑şi strălucitoarea‑i crinolină neagră.
Liniile de jos se supuseră, străduindu‑se a fi ca
surorile lor. Astfel, pentru a se‑ngriji de noua ţinută, cerură

33

sfatul unei doamne octogenare, bine gătită, şi fiicelor ei, a
căror cale e luminată de un convoi de licurici. (8va ∙∙∙∙∙ ) Dar
abia începuseră cântecul, când au şi fost oprite de cele două
linii de sus, care, auzindu‑le, le mustrară, pline de invidie:
– Nu! Nu! Nu! Nu mai cântaţi! Vă osteniţi degeaba!
Niciodată nu ne veţi putea ajunge!... Se cade să rămâneţi
la locul vostru!
– Dar... voi aţi stăruit să ne schimbăm...
– Aţi înţeles greşit! sări faimoasa.
– Noi n‑am spus asta! izbucni regina.
– Dar mai ’nainte...
– Vi s‑a părut!
– Spuneţi numai nimicuri!...
– ... da’...
– Am spus NUUUUU! N‑am zis! Aţi înţeles?
– Şi nu fiţi obraznice!!
Supărate, cele de jos o chemară într‑ajutor pe cea
mai sinceră:
– Uite ce ni s‑a‑ntâmplat...
– Îmi pare rău... – le răspunse ea mieros, cu o privire
pe care ţi‑ai fi dorit să o poţi crede. Chiar aşa a fost?! Nu‑mi
prea vine să cred...
– Dar de ce? Doar suntem surori...
Şi, ori de câte ori încercau ele să se apere, cele de
sus îşi ridicau ţiuitor glasul. Atunci, umilite, liniile de jos se
retraseră în tăcere, cerând ajutorul stăpânului. Învingătoare,
celelalte trei scoaseră un sunet cumplit, încât... totul îngheţă
în jur.
Cu ochii umezi, bătrânul privea neputincios
oarecum... Cu cât drag le aşezase el, odată, spre a făuri
cântări frumoase! Acum, paşii lor răsună însă a pustiu...
Iar el e‑atât de singur... Până şi aceste mici făpturi pe care
le‑a creat nu se învoiesc a merge împreună. Simţi îngheţ,
ură, învrăjbire chiar şi aici, în lumea sunetelor, între liniile
unui... portativ.
Tresări... În casă se făcu răcoare de‑a binelea. Focul
se stinse în vechiul şemineu. Şi durerea din piept lovi mai
aprig...
*
În odaia curat aşternută, meşterul se aşeză, din nou,
îndurerat. Şi azi, ca ieri, ca altădată... Lângă masa de lucru,
în lumina pâlpâindă a lămpii, cearta se aprinse iar printre
surorile gureşe:
– Hmm... Tot aşa cântaţi! Ce să‑i faci?!... Am crezut
că v‑aţi schimbat, dar văd c‑aţi rămas la aceleaşi lucruri de
nimic!... scrâşni regina.
– Deh!... noi am vrut să v‑ajutăm... Dar numai
de‑atâta sunteţi în stare... adăugă, răutăcios, faimoasa‑i
soră.
De data asta, liniile de jos n‑au mai răspuns... Au
prins a plânge în tăcere... Atunci,
sătul de gâlceavă, dulgherul, cu mâna
tremurândă, luă tăblia albă de lemn şi
pregăti portativul. Apoi o răsuci. Şi
zâmbi... printre lacrimi. Locurile se
schimbară. Fiecare căuta să se obişnuiască în noua ţinută.
Cele ce fuseseră odată în frunte se credeau nedreptăţite,

34

Almăjana

cele de jos erau uimite de înălţimea la care ajunseseră.
Domniţele şi domnii îşi reluară conştiincios munca.
Cântecul porni agale... Însă linia falnică, cea care fusese
sus, ţipa întruna:
– Eu nu trebuia să ajung aici!... Sigur e o greşeală...
Am fost aleasă mai mare peste voi!...
– Nu poate fi adevărat ce ni s‑a‑ntâmplat!! Noi eram
sus... Dintotdeauna am fost primele... Merităm să stăm doar
acolo!!... – se sforţă a plânge trufaşa regină.
Sfielnice, linia cea mică şi sora ei începură să cânte
în şoaptă, căci le era teamă de sunetul nou şi‑l rosteau
cu grijă: era atât de înalt! Încetul cu încetul, aveau să se
obişnuiască... Dar tot mai tânjeau după viersul de altădată,
cald şi limpede.
Melodia curge lină. Stăpânul e mulţumit. Aşază pe
o foaie curată unduirea noului cântec. Deasupra, peniţa mai
aşterne câteva îndemnuri: Adagio... piano (p)... pianissimo
(pp)... Şi poate tumultul aplauzelor primite la sfârşit va fi
dovada unei lucrări desăvârşite...
Freamătul sunetelor de odinioară s‑a stins într‑o
dulce şi adâncă linişte. Tocmai ea dă
frumuseţea. O altă pagină albă aşteaptă
o nouă alcătuire a celor cinci surori...
Vezi, aşa a făurit el fiecare creaţie. Când
isprăvea lucrul, le strângea mănunchi,
între coperţi groase, cu înscrisuri mari, aurii, dăruindu‑le
spre a prinde viaţă pe orice coardă... Acum însă zac prăfuite,
într‑un colţ din odaie sau uitate prin podul casei... Se încheie
astfel o filă de poveste. Povestea unui... portativ.
*
... Mireasma cântării învăluie sala de concerte din
vechea clădire a Operei, care astăzi e plină ochi. Bagheta
de argint îi străluceşte în mână. Bătrânul maestru pare că
nu vede pe nimeni. Simte doar frenezia sălii... şi adierea
vântului printre brazi, şoapta codrului, susurul izvoraşului
de munte – toate povestite fermecător de domniţele şi
domnii în frac... Ultimul fragment... ultima notă... al
Fine... Glasurile arcuşurilor n‑au răsunat niciodată ca
azi... Aplauze furtunoase... Lumini... O ninsoare de flori...
Cortina cade pe neaşteptate... I se păru sau...? Pentru întâia
oară dori ca visul să fi fost aievea...
Sunt prea departe anii tinereţii, când, înconjurat de
mulţimi, aplauzele erau şi pentru el – meşterul iscusit, ale
cărui mâini de aur dăruiseră atâtea simfonii, dar şi dăltuiseră
negrăit de frumos lemnul viorilor... Atunci nu agonisise
nimic pentru zile ca acestea. Ultimele care i‑au mai rămas
înspre... amurg. De‑acum, ce‑avea să mai aştepte? Poate că

o Mână binefăcătoare se va‑ndura să întoarcă „tăbliţa”...
cu portativul.
Morala:
... De când au fost aşezate la aceeaşi depărtare una de
alta, liniile unui portativ simplu nu se întâlnesc niciodată,
ci numai când o peniţă mai grăbită, jucându‑se cu ele, le
pune strâmb. Dar, de îndată, mâna grijulie a părintelui sau
a dascălului le îndreaptă, ştergând locul unde s‑au întretăiat
furioase. Căci altfel domniţele şi domnii nu‑şi pot duce la
capăt menirea. Cele cinci sunt unite prin liniile de măsură,
la dorinţa stăpânului. În ciuda depărtării, ele rămân surori,
asemănate între ele. Şi, oriunde s‑ar afla, fiecare e gazdă
primitoare pentru semnele năstruşnice.
Când Cineva roteşte „tăbliţa”, tuturor li se schimbă
locul... Se aşterne o tăcere scurtă, urmată de un freamăt...
Doar o clipă... Apoi trece... Şi cântarea îşi urmează cursul
liniştit...
... De pe orice culme se coboară uşor. Dar nici
drumul dinspre văi către ’nălţimi nu poate fi prea îndelung,
prea fără sfârşit. Vine o zi când se întoarce „tăbliţa”... Şi – ca
prin minune! – se iveşte seninul sau se‑ngrămădesc norii...
Iar Bucuria şi Izbânda sălăşluiesc în deplina armonie cu
cei de‑aproape. Numai aşa acordul e desăvârşit...
De aceea, poate că mai ales de aceea, liniile‑surori
ale unui portativ stau împreună. Căci ele n‑ar spune nimic,
n‑ar avea nicio valoare dac‑ar lipsi vreuna. În felul acesta,
„literele” muzicale lucrează în tihnă „cuvinte” de cântec.
Şi toate glăsuiesc neobosite... până când sunt stăvilite
de cele două linii de sfârşit. Dar şi atunci – pentru o vreme,
spre a se întâlni în povestea unui alt portativ...
Iar
şi iar... Că doar sunt surori... plăsmuite de aceeaşi Mână
Măiastră...
Maria Vâtcă
– studentă, Facultatea de Muzică din Timişoara –
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Bozoviciul de altădată
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DOR MĂRTURISIT...
LA ÎNTÂLNIRE CU ALMĂJANA
– Semn de carte... semn de aducere aminte –
„Putut‑au oare‑atâta dor
În noapte să se stângă,
Când valurile de izvor
N‑au încetat să plângă”...
(Mihai Eminescu, Când amintirile...)

„Ajungi să doreşti să cunoşti Ţara Almăjului când
cunoşti almăjenii...”. Glasul doamnei Camelia Duca e
impregnat de o vădită emoţie, căci într‑o după‑amiază ca
aceasta de 28 octombrie 2010, librăria „Semn de carte”,
pe care o îndrumă cu atâta dăruire în oraşul de pe Bârzava,
e plină de iubitori ai poeziei şi cuvântului scris; printre ei
– prieteni de aproape sau de departe, profesori universitari,
scriitori, studenţi, elevi, dar nu numai, veniţi aici spre a fi
martori ai unui Dor mărturisit, o antologie lirică (de curând
ieşită de sub tipar) ce poartă semnătura poetului Iosif Băcilă,
sau la o Întâlnire cu Almăjana, „cartea de popas” a fiicei
sale, Florina‑Maria Băcilă, lector universitar la Facultatea
de Litere din Timişoara.
Întru început, conf. univ. dr. Marcu Mihail Deleanu,
profesor la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa,
prezintă volumul de debut al Florinei‑Maria Băcilă –
Omonimia în limba română. Privire monografică –, „o carte
a cunoaşterii şi a recunoaşterii, o carte a izbânzilor”, care
n‑ar fi fost posibilă fără înaintaşi (oameni ai locurilor din
Banatul Montan, almăjeni de azi şi de altădată), după cum
o dovedesc mărturisirile autoarei aşternute în paginile celui
de‑al doilea volum, Întâlnire cu Almăjana. Lexicologie
– gramatică – stilistică – recenzii – eseuri.
Cuvintele curg... se resfiră..., dar în minte îmi
stăruie: „... doreşti să cunoşti Ţara Almăjului când cunoşti
almăjenii...”
*
Februarie 2008. O iarnă, aici, la câmpie, cu vânt
rece care suflă puternic fără a se opri nicăieri. Un îngheţ
ai cărui fiori pătrund adânc fiinţa... Lacrimi stăvilite într‑o

amarnică înverşunare de a mângâia un chip împietrit.
Atunci, înfrânt, ai dori să limpezeşti, spre Cer, priviri
îndurerate... Şi numai fulgii mari de nea se‑aştern într‑o
tăcere albă, ca o lacrimă de dor...
Îmi răsar, una câte una, amintirile unor nechemate
despărţiri. În zarea trecutelor urme, gândul cată, fără
astâmpăr, locurile rămase pustii, rând pe rând... Revăd
acea zi în care, din graba lor, câţiva paşi se opresc aproape,
tot mai aproape... Un glas ce întreabă de dorul care mă
frământă, de tristeţea ce străpunge pieptul, de nealinul
sufletului. Şi umărul întins întru odihnirea frunţii ostenite.
Apoi, un plâns zbuciumat, dar binefăcător... O picătură
de apă e‑o fărâmă de viaţă în pribegiile dogoritoare ale
deşertului. „Şi‑o‑ntindere de mână când zaci fără putere /
e cât o izbăvire, e cât o înviere.”1
Aşa a fost întâlnirea mea cu Almăjana... Atunci am
dorit să cunosc Almăjul...
*
„Reşiţa – oraşul emoţiilor mele... Locul unde
oamenii nu au uitat să rămână prieteni, în ciuda vremurilor
de la începutul mileniului III... Locul unde am venit
să împărtăşim, astăzi, câteva experienţe de pe drumul
cuvântului scris.”
Ceaţa amintirii e risipită de mărturisirea de suflet
a Florinei‑Maria Băcilă. Reşiţa e şi locul unde, „tot prin
strădania unor prieteni”, în toamna lui 2007 şi‑a lansat
primul volum. Viaţa i‑a fost mereu legată de carte, de
oamenii cărţii, de prilejurile în care ei şi‑au dat mâna întru
înfăptuirea actului cultural. Autoarea prezintă pe scurt
Omonimia în limba română („cartea verde”, apărută în
2007) şi Întâlnire cu Almăjana („cartea‑domnişoară”, aşa
cum o numesc recenzenţii, publicată în 2009). Aceasta
din urmă reuneşte studii, articole şi eseuri găzduite, de‑a
lungul anilor, de revista „Almăjana” – o concretizare
a unei datorii morale, dar şi o reflectare a preocupărilor
de pe drumul scrisului, un fel de profesiune de credinţă;
„Almăjana” reprezintă o experienţă culturală modelatoare,
întărind convingerea că un om de cultură nu se inventează
artificial, ci se formează în timp: „În definitiv, drumul
până în vârful muntelui începe de la poale, iar succesul
nu înseamnă sclipiri trecătoare, ci o sumă de zbateri şi
stăruinţe încununate de biruinţă.”
Florina‑Maria Băcilă le mulţumeşte tuturor celor
veniţi de aproape sau de departe pentru acest prilej de
împreună‑bucurie; pentru ea, cartea rămâne „un semn al
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legăturii dintre generaţii, o mirifică sărbătoare a sufletului
pătruns de dorul veşniciei: «Nemurirea, / de când ştim, /
ne‑am trezit că ne‑o suim / rost cinstit să‑nveşnicim.»”2
*
Şi Dor(ul) mărturisit, şi Întâlnire(a) cu Almăjana
mi‑au fost imbold într‑ale scrisului, îndemn de a porni pe
un nou drum, spre ’nainte, uitând ce a rămas în urmă,
înfruntând amintirea, durerea, dorul... Mai apoi, aveam să
înţeleg că, „dintre toate înălţimile, Everestul e cel mai greu
de urcat”3, dar, dacă te încumeţi să‑l cucereşti, ţi‑e mai
uşor cu cineva alături...
Se‑ntreabă unii, zâmbind, ce punţi s‑or fi aşternând
între morile de apă de la Rudăria şi tustrele Crişurile,
izvorâte din înălţimi transilvane. Între un condei deprins cu
lumea cuvântului, a „lecţiei lui A”, şi povestea unui portativ
sau tăcerea de la marginea unui cântec. Ce le uneşte pe
toate acestea? Muntele şi Istoria... Căci „Muntele [...] este
înălţarea spre Viitor, Istoria [...] este adâncirea în Trecut. [...]
Noi avem nişte munţi atât de înalţi şi o Istorie atât de adâncă!
Ei ne întorc mereu spre ea, ea ne întoarce mereu spre ei.
[...] Prin vârfuri respirăm, prin rădăcini ne hrănim.”4... Şi
Ţara Almăjului, şi Ţara Apusenilor – unde mi‑e obârşia –
păstrează, cu prisosinţă, aceste două mari şi eterne valori.
Ne mai leagă şi scurtele popasuri la apele Nerei, ale
Mureşului, răsăritul de soare în Cetatea Marii Uniri sau
apusul pe Valea Frumoasei... Dragostea pentru poezie şi
cântare. Ori licăririle de stele ce poartă în ele unduirile şi
vuietele Dunării, atunci când ne veghează cald şi părintesc
pe drumul către (şi printre) nemuritoarele comori ale
neamului nostru.
*
„La moară nu se macină doar seminţe de grâu.
Acolo se macină şi seminţe de gânduri...” Iar librăria
„Semn de carte” e, într‑adevăr, şi „loc de gânduri”. Cu
aceste aprecieri, criticul literar Gheorghe Jurma prezintă
volumul Dor mărturisit, referindu‑se la câteva simboluri
şi motive poetice (dorul, moara, sânzienele) întâlnite în
versurile lui Iosif Băcilă.
Despre cei doi autori şi cărţile lor au mai vorbit:
lect. univ. dr. Dorina Chiş‑Toia (Universitatea „Eftimie
Murgu” din Reşiţa), prof. Nicolae Magiar (istoric) şi prof.
Adela Lungu‑Schindler (filolog).
Profesorul‑poet Iosif Băcilă aminteşte cele mai
recente apariţii editoriale ale sale: Mai blânzi decât liniştea
ochilor (2006), o antologie ce reuneşte creaţii lirice ale
tinerilor talentaţi, publicate, iniţial, în „Almăjana”, cu
nădejdea că unii dintre ei vor ajunge autori de carte sau
cititori de poezie; Eftimie Murgu (1805‑1870) – Erudiţie
şi Faptă (2009), selecţie a articolelor dedicate acestei
personalităţi, apărute în aceeaşi revistă; Dor mărturisit.
99 poeme de dragoste (2010), volum ce cuprinde
„mărturisiri despre viaţă, despre oameni, despre dorurile
lor nestăvilite”.
Poetul dezvăluie şăgalnic preferinţa pentru numărul
ales în titlul acestei cărţi. Aşadar, de ce 99? Poate fiindcă
al 100‑lea poem de dragoste nu s‑a scris încă... Sau poate
pentru a nu fi aidoma lui Tudor Arghezi, care, în 1947
(anul naşterii poetului almăjan!), şi‑a intitulat o carte Una
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sută una poeme. Cei ce au scris, de‑a lungul anilor, despre
poezia lui Iosif Băcilă au afirmat că există afinităţi cu
Lucian Blaga, Ion Barbu, C. Miu‑Lerca, Nichita Stănescu.
Autorul subliniază însă câteva analogii între creaţia sa şi
lirica argheziană – neştiute legături între versuri născute
în Câmpia Vlăsiei şi cuvinte plăsmuite undeva „mai spre
capătul lumii”, în Valea Miracolelor. Astfel, şi Tudor
Arghezi, şi Iosif Băcilă au debutat editorial mai târziu,
au avut preocupări comune, amândoi fiind redactori‑şefi
ai unor reviste şi... apicultori (pasionaţi de strângerea
nectarului preschimbat în dulceaţă şi... a cuvintelor în
vers), iar la bătrâneţe au scris cele mai frumoase poeme de
dragoste din întreaga lor creaţie.
Au urmat scurte momente artistice susţinute
de absolvenţi sau actuali elevi ai Liceului Teoretic
„Eftimie Murgu” din Bozovici: Nicoleta Giura şi Ioneta
Almăjanu‑Anton (poezie), Ion Turnea (proză), precum şi
popasuri muzicale în interpretarea lui Beniamin Marin
(Sara pe deal) şi a Florentinei Puia (Când amintirile...).
Ceasurile se scurg... Gândurile se mistuie printre
versurile ce se orânduiesc unul câte unul: „Când amintirile‑n
trecut / Încearcă să mă cheme, / Pe drumul lung şi cunoscut
/ Mai trec din vreme‑n vreme...”
*
... Zăbovind pe cărarea clipelor de odinioară,
poposeşti întrebător „la un capăt de vecie”5: aici, „cuvintele
toate duc către vers”6. Şi totuşi... Să mai fie, oare, astăzi,
aşa de iubită poezia? Mărturie stă Semn(ul) de carte – semn
de aducere aminte, aşternut, într‑un sfârşit de octombrie, pe
o nouă filă scrisă... în cartea unor vieţi.
Peniţa stă nedumerită, în călătoria‑i spre zariştea
albă, neştiind... încotro? Iar Dorul?... O mai fi el aievea?...
Negreşit, dincolo de toate, rămâne bucuria vieţii.
Curajul de a păşi pe „acele creste de unde, în fiecare
dimineaţă, soarele răsare ca o împlinire, iar seara, apune
ca o făgăduinţă...”7 Restul?... E tăcere... Şi liniştire a
Dorului‑de‑după‑Dor... Sau zvâcnire a Dorului ce arde‑n
Dor?!... Dor mărturisit... acum, „pe frunza toamnei”8, (la
doi ani) după Întâlnire(a) cu Almăjana...
MARIA VÂTCĂ
NOTE
1
Traian Dorz, Cântarea Viitoare, Sibiu, Editura
„Oastea Domnului”, 2008, p. 52 .
2
Idem, Locurile noastre sfinte, ediţia a II‑a, Sibiu,
Editura „Oastea Domnului”, 2010, p. 32.
3
Florina‑Maria Băcilă, Întâlnire cu Almăjana. Lexicologie – gramatică – stilistică – recenzii – eseuri, Timi‑
şoara, Editura Excelsior Art, 2009, p. 46.
4
Traian Dorz, Locurile noastre sfinte, p. 18.
5
Iosif Băcilă, Drumul unei sărbători, Reşiţa, Editu‑
ra TIM, 2007, p. 128.
6
Idem, Dor mărturisit. 99 poeme de dragoste,
Timişoara, Editura Excelsior Art, 2010, p. 81.
7
Florina‑Maria Băcilă, op. cit., p. 48.
8
Idem, ibidem, p. 40.
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„DOR MĂRTURISIT”
sub cupola Teatrului Vechi din Oraviţa

Peste tot pe unde
poposesc almăjenii, cu
braţele pline de cărţi, se face
sărbătoare. Şi sărbătoarea
primeşte o aură de nobleţe,
un fel de linişte luminoasă
şi binefăcătoare ori de
câte ori ea se întâmplă sub
cupola Teatrului Vechi
„Mihai Eminescu”, din
Oraviţa, adevărat simbol
al spiritualităţii româneşti,
sfinţit, de‑a lungul vremii,
de prezenţa unor nume
ilustre din Pantheonul nostru
cultural.
Sărbătoare a fost luni, 22 noiembrie 2010, în Sala
Casino a teatrului, începând cu ora 17, când iubitorii
de literatură orăviţeni l‑au avut ca invitat de onoare pe
profesorul şi poetul Iosif Băcilă, redactor‑şef al revistei
„Almăjana”, personalitate emblematică a Văii Almăjului.
Au ţinut să participe la întâlnirea de la Oraviţa
scriitorul şi istoricul Ionel Bota, directorul Teatrului
Vechi, Codruţ Anca, directorul Casei Culturale „Cacova”
şi Vichentie Molin, parohul bisericii ortodoxe române din
Grădinari, profesorii Cornelia Ediţoiu, Florica Stancovici,
Ioan‑Nicolae Cenda, Doru Ilana, publicistul Nicolae Pătruţ,
dr. Gheorghe Iana, Ionel Crăiniceanu, Dana Barbeş, elevi
de la liceul „General Dragalina” din localitate.
În deschiderea manifestării, prof. dr. Ionel Bota a
anunţat că, începând din acest an, Clubul „Mitteleuropa”,
de pe lângă instituţia orăviţeană, a hotărât să decerneze
anual, pentru cele mai importante realizări din domeniul
culturii, Premiul „Trifoiul cărăşean”. Laureaţii din 2010
ai amintitului premiu au fost Cornelia Ediţoiu, Ileana
Sfercoci, Doru Ilana, Ioan‑Nicolae Cenda, Mihai Lazarov,
Nicolae Irimia, Vichentie Molin, Pavel Panduru, Gheorghe
Molin, Georgeta Ranga, Oana Pruneş, Georgeta Stoenescu,
Viorica şi Sorin Chişărău, Codruţ Anca şi prof. univ.
dr.Tiberiu Nicola din Timişoara. Marele Premiu pentru
Literatură i‑a fost oferit scriitorului Iosif Băcilă, care
şi‑a lansat cu această ocazie cel mai recent volum de
poezie – Dor mărturisit – 99 poeme de dragoste, apărut
la Editura „Excelsior Art” din Timişoara.
După ce a vorbit despre personalitatea cărturarului
din Almăj, despre inconfundabila sa voce lirică în peisajul
actual a literaturii din această parte de ţară (şi nu numai),
remarcată încă de la debutul său editorial din 1985,
Ionel Bota a evocat calităţile de dascăl şi de filolog ale
invitatului şi, nu în ultimul rând, de om al cărţii, „dedicat
până la contopire” cu istoria culturală şi literară a Văii
Almăjului, pe care a valorificat‑o cu har, cu multă răbdare,

sistematic. A readus‑o în actualitate prin intermediul
revistei „Almăjana”, ajunsă în 2011 în cel de‑al 12‑lea an
de apariţie. L‑au salutat pe poet şi au exprimat puncte de
vedere despre universul liric şi despre forţa magică, despre
profunzimea şi frumuseţea versurilor sale Doru Ilana,
Ioan‑Nicolae Cenda, Cornelia Ediţoiu, Nicolae Irimia,
Gheorghe Iana şi Nicolae Pătruţ.
Cu modestia‑i proverbială, poetul a evidenţiat,
în faţa auditoriului, câteva din reperele care i‑au călăuzit
existenţa: dragostea pentru limba moşilor şi strămoşilor,
faţă de locurile natale, uimirea în faţa naturii, iubirea de
oameni şi de neam, grija de a le transmite eficient şi rodnic
generaţiilor viitoare. Poetul s‑a referit, de asemenea, la
rolul pe care l‑a avut revista „Almăjana” în valorificarea
moştenirii culturale, a creaţiei literar‑artistice şi tradiţiilor,
în formarea şi afirmarea unor personalităţi care să
„gestioneze” zestrea culturală a ţinutului. Demers nu lipsit
de sacrificii intelectuale şi chiar materiale.
În cadrul seratei, Iosif Băcilă a citit din poemele
sale, apoi s‑a referit la cele mai recente cărţi ale scriitorilor
almăjeni, menţionând că două dintre ele Eftimie Murgu
(1805‑1870) – Erudiţie şi Faptă şi Întâlnire cu Almăjana
– s‑au alcătuit editorial din texte publicate de‑a lungul
anilor în paginile acestei reviste.
Momente sublime şi agreabile au oferit cu această
ocazie dr. Gheorghe Iana şi două tinere interprete de muzică
preclasică de la Şcoala de Muzică din Oraviţa, precum şi
Denisa Dincă şi Andreea Novacovici, de la Liceul „General
Dragalina”, care au citit poezie din creaţia proprie.
În sfârşit, s‑au bucurat de o bună primire poemele
Ionetei Almăjanu şi proza lui Ion Turnea, ambii membri ai
Cercului literar de la Liceul „Eftimie Murgu” din Bozovici,
care îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea profesorului
Iosif Băcilă, dar şi răchia înmiresmată de dorurile atâtor
toamne care au rodit în Almăju‑i natal.
NICOLAE IRIMIA
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EXCELSIOR ART – 20
Marţi, 21 decembrie 2010, Casa „Adam Müller
Guttenbrunn” din Timişoara a găzduit un moment aniversar
de excepţie: Excelsior Art – prima editură înfiinţată, în
1990, în oraşul de pe Bega – a sărbătorit două decenii de
activitate. Sala în care şi‑au dat întâlnire oameni de litere,
de artă, de ştiinţă, dar şi iubitori ai cărţii a primit, mai
întâi, cu aplauze colindele străvechi interpretate de Grupul
vocal‑folcloric al Liceului „Traian Vuia” din Făget.
În cuvântul de deschidere, Corina Victoria
Bădulescu – directorul editurii – a semnalat câteva repere
importante din această continuă „poveste a prieteniei” ce
a debutat în 1990. Astfel, în urmă cu 20 de ani, încurajată
de prietenii‑scriitori Emil Şain, Ion Marin Almăjan, Ion
Arieşanu, Laurenţiu Cerneţ, Anghel Dumbrăveanu, Aurel
Turcuş, a decis să pornească pe fascinantul drum al muncii
de editor, creând o punte necesară între cei ce scriu şi
cei ce citesc, cu încredinţarea că dragostea pentru lumea
cărţii ne aşază laolaltă pe toţi: autori, editori, cititori. Şi
nu e deloc întâmplător că sloganul editurii este: CARTEA
– PRIETENUL CARE NU TRĂDEAZĂ!
În continuare, conf. univ. dr. Mirela‑Ioana Borchin
(şefa Catedrei de limba
română a Facultăţii de Litere,
Istorie şi Teologie din cadrul
Universităţii de Vest din
Timişoara) a prezentat site‑ul
editurii şi colecţiile născute
în aceşti ani rodnici de
creaţie editorială, subliniind,
de asemenea, faptul că
Excelsior Art a avut în
vedere nu numai publicarea
a
numeroase
lucrări
elaborate de universitarii
timişoreni (specialişti în
diverse domenii), ci şi cartea
în limbile naţionalităţilor conlocuitoare din Banat ori
traducerile din literatura universală. „În ochii oamenilor
– a afirmat Mirela‑Ioana Borchin – se văd cărţile citite de
ei. Şi, cu cât au citit mai multe cărţi, cu atât au mai multă
lumină în priviri...”
La festivitatea de acordare a Diplomelor de
Excelenţă ale Editurii Excelsior Art în anul jubiliar 2010, au
fost răsplătiţi următorii: Ion Marin Almăjan, Ion Arieşanu,
Iosif Băcilă, Doina Benea, Mirela‑Ioana Borchin, Ovidiu
Borchin, Livia Brânzan, Ion Căliman, Vasile Frăţilă,
Vladimir Jurăscu, Alexandru Metea, Ioan Munteanu, Zsolt
Novac, Ileana Oancea, Coleta de Sabata, Emil Şain, Aurel
Turcuş şi Anavi Adam (post mortem). Momentul a fost
urmat de un grupaj de piese din repertoriul internaţional,
oferite de Alexandra Radu (elevă la Colegiul Naţional de
Artă „Ion Vidu” din Timişoara), acompaniată la chitară de
prof. dr. Adrian Mardan.
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O pagină din povestea celor două decenii a fost
ilustrată prin lansarea unor volume recent apărute la
Excelsior Art. Primul dintre ele, Prelegeri de lingvistică
(pe suport electronic, în format E‑book), este semnat de
Mirela‑Ioana Borchin şi – aşa cum a arătat, în cuvântul său,
lect. univ. dr. Nadia Obrocea – se situează pe aceeaşi linie
a lucrărilor de lingvistică pe care autoarea le‑a publicat aici
în ultimii 10 ani. Tot în colecţia dedicată cărţilor de ştiinţă,
au mai fost lansate trilogia intitulată Ceremonialul riturilor
de trecere (vol. I – Naşterea; vol. II – Nunta; vol. III –
Înmormântarea), de Ion Căliman (prezentată de scriitorul
şi publicistul Aurel Turcuş), şi tratatul de fizică teoretică
Electron Energy Spectra, de Ovidiu Borchin, despre care a
vorbit prof. univ. dr. Gheorghe Drăgănescu.
Din colecţia „Cartea de literatură”, scriitorul Ion
Marin Almăjan a prezentat volumul Dor mărturisit. 99
poeme de dragoste, de Iosif Băcilă – autor a opt cărţi de
poezie, dar şi coordonator al unor antologii, profesor şi
redactor‑şef al revistei „Almăjana” (publicaţie culturală
editată de Cercul literar‑artistic al Liceului Teoretic
„Eftimie Murgu” şi Centrul Zonal de Învăţământ Bozovici,
Caraş‑Severin). După un
microrecital alcătuit din
poeme selectate din această
carte şi susţinut de actorul
Vladimir Jurăscu, poetul
Iosif Băcilă a făcut câteva
mărturisiri
legate
de
activităţile culturale pe care
le desfăşoară la ora actuală,
mulţumind celor ce l‑au
sprijinit constant în atari
demersuri şi însoţindu‑le
de un dar muzical: colinde
în
interpretarea
Mariei
Vâtcă, acompaniată la pian
de Ramona Crina – amândouă studente la Facultatea de
Muzică din Timişoara.
Din colecţia „Cartea de umor”, prof. univ. dr.
Adrian Dinu Rachieru a vorbit despre volumul lui Emil
Şain Politicieni de mucava, cuprinzând portrete savuroase
de pe scena politicii româneşti, creionate în epigrame şi
texte umoristice. Manifestarea a continuat cu lansarea
unei alte apariţii editoriale: Dincolo de durere, o carte de
versuri a aceluiaşi autor, impregnate – după cum a afirmat,
în prezentarea sa, conf. univ. dr. Mirela‑Ioana Borchin
– de suferinţă profundă, de însingurare şi conştientizare
a efemerităţii vieţii. Din lirica lui Emil Şain au recitat
Vladimir Jurăscu şi Livia Brânzan, doctor în ştiinţe
medicale şi colaboratoare apropiată a Editurii Excelsior
Art.
Spre sfârşit, a luat cuvântul profesorul Ion Căliman
de la Făget, venit, la ceas de sărbătoare, împreună cu
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teologul Vasile Gondoci din
Lugoj, care a susţinut un scurt
program de străvechi colinde
româneşti.
Cu această ocazie, s‑a
lansat şi un CALENDAR 2011:
Timişoara – credinţă şi istorie.
Întregul program al manifestării
a fost presărat cu epigrame,
minipamflete şi madrigaluri,
ingenios concepute ad hoc de
umoristul Emil Şain.
La finalul acestei „file
de poveste”, după o asemenea
înfăţişare a impresionantei „cărţi de vizită” pe care
editura şi‑a făurit‑o în cei 20 de ani de existenţă, Corina
Victoria Bădulescu le‑a mulţumit tuturor prietenilor şi
colaboratorilor, dorindu‑le mult succes, putere de a scrie şi
alte cărţi la fel de interesante, întru statornicirea, o dată în
plus, a tradiţiei instituite de Excelsior Art.

Evenimentul
cultural
din 21 decembrie 2010 a fost,
într‑adevăr, o întâlnire de suflet,
un prilej de bucurie pe tărâmul
cărţii, în care colindele, lansările
de volume şi momentele de
lectură s‑au înlănţuit în chip
minunat. Nutrim cu toţii
speranţa că Excelsior Art va fi
mereu... excelsior, adică „mai
sus”, în deplină consonanţă cu
Ex libris‑ul arghezian: „Carte
frumoasă, cinste cui te‑a
scris, / Încet gândită, gingaş
cumpănită; / Eşti ca o floare, anume înflorită / Mâinilor
mele, care te‑au deschis. // Eşti ca vioara, singură, ce cântă
/ Iubirea toată pe un fir de păr, / Şi paginile tale, adevăr, /
S‑au tipărit cu litera cea sfântă.”...
„A”

REVERII „LA CURŢILE DORULUI”
Am fost prima oară la Bozovici, în inima Almăjului,
în urmă cu mai bine de trei decenii şi m‑am îndrăgostit
de acest ţinut miraculos la prima vedere. Era un fel de vis
împlinit pentru că, încă de copil, mi‑a rămas în memorie o
vecină care se căsătorise în Socolariul meu natal şi, fiind
venită tocmai de acolo, sătenii o porecliseră, pentru tot
restul vieţii ei, „Ana Almăjana”. Cânta răscolitor de frumos
şi, de primăvara până toamna târziu, dimpreună cu bărbatul
său, îşi păstorea oile la sălaşul din „Păgina
Glăvii”, aflat la câţiva kilometri de sat. De
fapt, în toate cântecele ei nu făcea decât să‑şi
ostenească şi să îşi ostoiască dorul de Almăj,
de „acasa” din departe.
L‑am cunoscut, mai apoi, pe tânărul
poet de atunci, IOSIF BĂCILĂ, pe mai toţi
scriitorii şi intelectualii almăjeni şi am scris
cu dragoste despre cărţile lor, despre faptele şi
sărbătorile lor, pentru că, aşa cum mărturisea
cândva un fiu al locului, „în Almăj nu există
lene culturală”.
După ani, din cauza acaparantei meserii
de ziarist, constat cu surprindere că despre
poezia lui Iosif Băcilă şi a altor confraţi (deşi
le‑am citit toate cărţile) nu mi‑am exprimat
niciun gând. Poate că în cazul profesorului şi poetului
din Valea Almăjului n‑am făcut‑o fiindcă poemele sale
se confundau cu propria‑mi trăire şi simţire poetică. Am
fost parcă mai mult lângă cărturar, lângă omul de cultură
– ctitor al revistei „Almăjana” – şi mai puţin lângă poet,
bucurându‑mă în tăcere de ale sale preţuite izbânzi.
Când descind din „ţara lor”, pe care poetul însuşi a
denumit‑o atât de inspirat „Valea Miracolelor” şi pe care o

port în suflet ca pe un talisman de mare preţ, almăjenii au
braţele încărcate de cărţi şi reviste şi seamănă – oriunde
s‑ar afla – seminţe de autentică sărbătoare.
Aşa s‑a întâmplat şi cu această inefabilă întrupare
de cuvinte ce poartă titlul Dor mărturisit (Editura Excelsior
Art, Timişoara, 2010), 99 de ipostaze ce pot sta, cele mai
multe dintre ele, într‑o mare carte de poezii de dragoste,
scrisă de români. Mi‑e teamă deci ca, vorbind despre
această nouă apariţie editorială a poetului, să
nu destram minunea.
De altfel, prin motto‑ul pe care îl
aşază în deschidere, aparţinând filosofului
Constantin Noica, Iosif Băcilă ţine să ne
avertizeze despre intraductibila înfăţişare şi
complexitate a acestui cuvânt – dor – zămislit
din doar trei litere: „E‑adevărat, virtuţile lui
sunt deosebite, cu‑adevărat împărăteşti: e
un cuvânt tipic de contopire a sensurilor, iar
nu de simplă compunere a lor; e un cuvânt
al deschiderii şi totodată închiderii într‑un
orizont: unul al intimităţii cu depărtările, al
aflării şi căutării, al lui ce este şi ce nu este;
al lui ce poate fi şi ce nu poate fi; un cuvânt
al ştiutului şi neştiutului, al limitaţiei şi
nelimitaţiei, al concretului şi abstractului, al atracţiei de
ceva determinat şi al pierderii în ceva indeterminat [...]”.
Cine citeşte poemele lui Iosif Băcilă din această
carte va trăi într‑o continuă reverie, într‑un spaţiu al
binelui şi iubirii faţă de tot şi de toate, poetul silabisind
pe şoptite frumuseţi fără seamăn. Există aici un lirism
generos, o vrajă ce cuprinde oameni, natură, cer şi pământ,
cosmosul mare şi cosmosul mic, făptură şi gând, la un loc:
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„Nebănuind nimic, / Măcar că‑i seară, / Răsfiră luna / Fânul
/ De‑astă‑vară, / Şi‑mi rod / Scăluşii / Roua din cuvinte,
/ Ca ochii tăi / Aducerile‑aminte!” (Dor mărturisit). Sau:
„N‑a bătut nimeni / la fereastră; // A căzut o frunză / din
teiul îndrăgostit!” (Poem).
Exerciţii de duioşie jucăuşă, foc mocnit iluminând
nopţi de visare, mărgăritare rispite în cuvânt şi în genele
fetelor din cer şi de pe pământ, versurile din Dor mărturisit
sunt încărcate de prospeţime şi de profunzime şi poartă în
ele o taină a începuturilor, a minunilor simple, dar şi un
dramatism abia perceput în timp şi spaţiu: „Înspre mâine, /
Înspre ieri, / Strivind roua din tăceri; // Înspre azi / Şi înspre
mâine, / Strivind lacrima cu tine!” (Strivind o lacrimă).
Versul lui Iosif Băcilă se vrea „căpătâi la Univers”
şi, prin urmare, e animat de sugestii mitice şi de simboluri
esenţiale precum apa, focul, piatra (piatra de moară),
dragostea şi moartea, existenţa întru cuvânt. El înserează
printre greieri, cântă asfinţiturile şi răsăriturile de zi, aburul
brazdelor proaspăt răsturnate de plug şi văruite cu lumină,
mugurii nemaivăzuţi ai metaforelor memorabile. În
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grădinile poeziei sale îşi scutură cu dărnicie potirele florile
mirării, ale smereniei şi blândeţii în toate anotimpurile
sufletului. El aude cum „floarea de cireş coboară în
poveste”, îşi întâmpină ceremonios şi tainic fiinţa iubită
care îi aduce „veşti dinspre cuvânt”. O muzică subtilă cu
adânci înţelesuri se poate desluşi aproape în fiecare vers:
„Suntem o poveste / izvodită‑n ochiul fântânii – / în otava
unui cuvânt, / în mirările lumii...” Sau: „Poetul / nu poate fi
înţeles / totdeauna; / precum liniştea / de după sărut...”
Insensibil la mode literare trecătoare, la experimente
infantile şi sterile, Iosif Băcilă şi‑a descoperit şi consolidat
drumul său liric cu înţelepciune şi talent, cu sinceritate şi
modestie, dar şi cu vocaţia filologului ori, cum spune el
undeva, cu „otavă de cuvânt”.
Fiind – vorba lui Tudor Arghezi – atât de‑al locului
pe care l‑a cântat şi descântat ca nimeni altul, Iosif Băcilă
e, de multă vreme, un poet de stirpe rară al Banatului şi al
literaturii române.
NICOLAE IRIMIA

Iosif Băcilă, Dor mărturisit,
99 poeme de dragoste,
Timişoara, Editura Excelsior Art, 2010
Dor mărturisit e o culegere de 99 de texte poetice,
selectate din volumele pe care poetul le‑a publicat până
acum. Deşi aparţin diverselor etape din viaţa lui Iosif
Băcilă, poemele sunt articulate de la primul până la ultimul
de aceeaşi viziune. Autorul rămâne constant crezului său,
egal cu sine însuşi, unitatea de reprezentare a lumii fiind
surprinzătoare.
Iosif Băcilă scrie o poezie împărţită între două
tendinţe la prima vedere opuse, dar pe care reuşeşte să
le concilieze admirabil. Prin sensibilitate şi viziune, prin
claritatea exprimării şi liniştea apolinică pe care o degajă
versurile, se înscrie pe un făgaş tradiţionalist, neoclasic.
Pe de altă parte, Iosif Băcilă e un modern prin tehnica
prozodică şi modul în care cuvintele se combină uneori
în asociaţii neaşteptate: „Şi
se făcea că erai / Din ce în ce
mai frunză / (Fiindcă frunzele
nu s‑au temut, / Niciodată,
de Sântoaderi).” (Poemul
neterminat).
Dar, dincolo de orice
încercare de clasificare sau
modă literară, Iosif Băcilă
rămâne un poet al satului.
Poeziile lui, străbătute de un
puternic vizualism, poartă
cu ele melancolia unei lumi
uitate. În poemul Prigoruia,
de exemplu, lumea arhaică

e ghidată de gesturi mitice care au puterea unor ritualuri
întemeietoare. Cităm spre exemplificare: „Din târziu /
Înspre devreme, / Trecu vântul / Să mă cheme, / S‑ascultăm
/ Cu ciutele / Apele‑alăutele, / Stelele‑poemele, / Târziul,
devremele. // Din devreme / Spre târziu, / I‑aud calul
/ Arămiu, / Îl ţin greierii / De frâu; // Trec de mine, / Şi
de tine, / Şi de floarea / De măgrine, / Şi de vara / Care
vine...”
Versurile sunt deosebit de muzicale, adeseori cu
sonorităţi incantatorii, impunând câteva simboluri recurente
care se conjugă dezvoltând semnificaţii proprii: dorul, taina,
cuvântul, lacrima, alături de moară, curcubeu, floarea de
măgrin sau sânzienele. Regionalismele specifice zonei
Almăjului sunt încorporate fără stridenţe, cu naturaleţe,
în corpusul poeziilor. Vorbim
despre o lirică străbătută în linii
mari de un filon tradiţionalist.
Chiar şi când e vorba de
marile întrebări ale existenţei
umane (viaţă, moarte, iubire),
ele sunt mai degrabă întrebări
retorice. Misterul existenţei e
asumat dincolo de orice dubiu
cu calm şi înţelepciune. Sau,
poate, cu forţa unui sentiment
integrator cum este dragostea.
Parafrazându‑l pe Blaga.
„a iubi e a cunoaşte”. În
afara oricărei mode poetice,

42

Almăjana

scriitorul pare că şi‑a găsit un reper bine fixat în marile
valori umane, dragostea fiind una dintre ele.
Sugestia
vizuală
şi
auditivă fixează un univers
profund interiorizat. Imaginile
sunt de o mare forţă lirică, unele
versuri fiind parcă desprinse din
pictura naivă: „Nici nu ninge,
/ Nici nu plouă, / Taie coasa /
Ceru‑n două. // Taie fân, / Taie
trifoi, / Taie luni, / Şi marţi, şi
joi; // Taie iarbă, / Foiofiu, /
Până sâmbătă, / Târziu... // Pe
deal / Strălumină prunii, / Taie
coasa / Colţul lunii, // Taie
geană / De pădure, / Nunţi /
Pe‑ntinderile‑azure! // La o
margine / De gând, / Vin nuntaşii / Chiuind – // Eu sunt
mire, / Tu – mireasă, / Pe tăişul / De la coasă!” (Poem).
Limbajul e puternic metaforizat, iar cuvintele se
grupează deseori în versuri graţioase, uneori adevărate
haiku‑uri: „N‑a bătut nimeni / la fereastră; // A căzut o
frunză / din teiul îndrăgostit!” (Poem).

Nu în ultimul rând, Iosif Băcilă e preocupat de o
problemă specifică paradigmei modernităţii în literatură,
şi anume cuvântul ca realitate
întemeietoare. El încearcă să
„audă” „dincolo de cuvânt”
(Apocrifă), să prindă veşti
aduse „dinspre cuvânt” (Poem),
îşi ascultă prietenii „în cuvânt”
(Romanţă). Dincolo de latura
sa spirituală, cuvântul se
materializează, iubita e aşteptată
în cuvânt, în poem, în cântec:
„Te aştept în poem, / Te aştept
ca‑ntr‑o casă” (Aşteptare); „ O,
de‑ar fi linişte, / cât de bine s‑ar
auzi / cum îţi doresc aşteptarea,
/ timp de o lacrimă, / aici,
aproape, în cuvânt!!” ([O, de‑ar fi linişte]).
Reţinem în încheiere un scurt poem, poate nu
întâmplător, fără titlu: „Poetul / nu poate fi înţeles /
totdeauna; / precum liniştea / de după sărut...”
ADELA LUNGU‑SCHINDLER

RADIO REŞIŢA, EMISIUNEA „BOEMA REŞIŢEANĂ”
– Marţi, 9 noiembrie 2010, orele 2130 –
Redactor: Alexandra Gorghiu
Crainic R.R.: – Realizatorul Alexandra Gorghiu
într‑un rezumat al unei „Seri literare” care a avut loc recent
într‑un locaş de cultură reşiţean ne aduce în prim‑plan
creaţiile a doi autori: tatăl şi fiica. Să aflăm despre cine
este vorba.
A.G.: – În ediţia de astăzi a „Boemei reşiţene”
difuzăm câteva aspecte de la „Serata literară” desfăşurată,
în 28 octombrie a.c., la Librăria „Semn de carte” din Reşiţa,
avându‑i în centrul atenţiei pe Iosif Băcilă, profesor la Liceul
„Eftimie Murgu” din Bozovici, şi pe fiica sa, Florina‑Maria
Băcilă, cadru universitar la Facultatea de Litere (n.n.:
Universitatea de Vest) din
Timişoara. Doi autori care şi‑au
lansat cele mai recente apariţii
editoriale, respectiv volumul
de versuri Dor mărturisit de
Iosif Băcilă, o selecţie de 99
poeme de dragoste, realizată de
fiica poetului, Florina Băcilă, şi
Întâlnire cu Almăjana, un set
de articole semnate şi publicate
de Florina‑Maria Băcilă, în
revista de cultură Almăjana,
coordonată de profesorul Iosif
Băcilă.

Desigur au fost prezentate şi alte cărţi ale autorilor,
lucrarea de doctorat a Florinei Băcilă despre Omonimia
în limba română şi un volum dedicat cărturarului Eftimie
Murgu (n.n.: Eftimie Murgu [1805‑1870] – Erudiţie şi
Faptă), ediţie îngrijită şi coordonată de Iosif Băcilă, cărţi
publicate la Editura Excelsior Art din Timişoara.
Despre autori şi despre cărţile acestora au vorbit
profesorul universitar Marcu Mihail Deleanu, scriitorul
Gheorghe Jurma, istoricul Nicolae Magiar şi profesoarele
Dorina Chiş‑Toia şi Adela Lungu ‑ Schindler.
Menţionăm, de asemenea, că au venit din Valea
Almăjului şi elevi care au dorit
să fie alături de profesorul lor,
studenţi de la Universitatea
de Vest din Timişoara, de
la Universitatea „Eftimie
Murgu” din Reşiţa, intelectuali
almăjeni, directorul Liceului
din Bozovici, serata fiind
completată
cu
momente
artistice – susţinute de elevi
– pe care intenţionăm să le
difuzăm într‑o altă ediţie a
„Boemei reşiţene” (…).
Iosif
Băcilă
s‑a
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născut, la 12 septembrie 1947, în comuna Dalboşeţ,
judeţul Caraş‑Severin; a absolvit Facultatea de Filologie
(Universitatea din Timişoara), este profesor de limba şi
literatura română la Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” din
Bozovici şi mai putem spune despre acest autor că a debutat
în revista Orizont (1979) şi are colaborări la Luceafărul,
Familia, Transilvania, Banatul, Semenicul, Anotimpuri
literare, Paralela 45, Revista noastră, Reflex, Orient
latin, Eminescu, Foaia Diecezană, Confluenţe, Caraşul,
Almăjul, Almăjana şi multe alte reviste din România, dar
şi Floare de latinitate din Serbia, precum şi Luceafărul
românesc (on‑line), o revistă virtuală.
Deţine o serie de premii, diplome şi distincţii, atât
pentru activitatea didactică, graţie căreia s‑a remarcat
împreună cu elevii domniei sale, cât şi pentru activitatea
culturală şi de creaţie. Menţionăm doar faptul, deloc
neglijabil, că este antologat în Dicţionarul general al
literaturii române, elaborat sub egida Academiei Române,
în coordonarea academicianului Eugen
Simion, şi a fost nominalizat „Om
al anului 2005” de către Consiliul
Editorilor Institutului American de
Biografii şi propus pentru a fi cuprins
în unul „din multiplele sale volume
biografice de referinţă” (ABI). Iată,
spicuim din Scrisorile de intenţie, din
4 februarie şi 4 martie 2005, primite
sub semnătura preşedintelui Institutului
American de Biografii, J.M. Evans:
„Ar trebui să fiţi mândru de realizările
dumneavoastră, deoarece aţi fost
nominalizat ca persoană proeminentă
pentru unul sau mai multe volume
biografice recunoscute la nivel naţional
sau internaţional. Nu sunt mulţi cei aleşi
pentru o astfel de onoare. Este evident
pentru noi că aţi muncit din greu să
obţineţi statutul pe care îl aveţi astăzi
(…)”.
Dar, poate, cel mai bine se recomandă autorul
însuşi, Iosif Băcilă, în 28 octombrie, la Librăria „Semn de
carte” din Reşiţa.
I.B. : – Vin dint‑o zonă a Banatului de Sud,
Valea Almăjului, numită fericit în scrierile mele „Valea
Miracolelor”, inegalabilă în frumuseţi, bogată în tradiţii
şi folclor, cu o istorie zbuciumată, dar şi cu o statornică
efervescenţă culturală şi de învăţământ (…).
Am adus mai multe cărţi, în principiu cele două ale
Florinei‑Maria Băcilă (n.n.: Omonimia în limba română
şi Întâlnire cu Almăjana) şi ultimele pe care le‑am îngrijit
sau le‑am publicat eu (Eftimie Murgu [1805‑1870] –
Erudiţie şi Faptă şi Dor mărturisit).
Cea dedicată almăjanului, bănăţeanului şi Românului
Mare, Eftimie Murgu, a luat naştere după ce m‑am gândit
să selectez, în prima parte, din revista Almăjana cele mai
bune articole, studii, eseuri publicate de‑a lungul timpului
despre Mentorul Generaţiei de la 1848, apoi, în partea a
II‑a, câteva texte literare, fragmente chiar, din ceea ce au
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scris valoroşi scriitori români despre Eftimie Murgu, cu mai
mare aplecare asupra romanelor lui Ion Marin Almăjan (În
afara gloriei) şi Pavel Bellu (Fericita jale a Cumbriei).
Am trudit la apariţia acestui „florilegiu publicistic” pentru
o mai bună cunoaştere a vieţii şi operei marelui înaintaş, a
diverselor sale preocupări (filozofice, lingvistice, folclorice,
politice), dar şi pentru a onora Sărbătoarea spiritului
almăjan, organizată la Bozovici, în primăvara lui 2009:
– 80 de ani de la ridicarea Monumentului lui Eftimie
Murgu în „Metropola” Văii Almăjului;
– 10 ani de la prima apariţie a revistei Almăjana.
Ultimele secţiuni ale cărţii sunt rezervate unei
„Bibliografii ilustrate – Eftimie Murgu” şi unei „Arhive
foto”, înfăţişând monumente ale lui Eftimie Murgu în Banat
şi în ţară ori aspecte de la diferite manifestări culturale
dedicate „Figurii emblematice a Banatului, Almăjului şi a
Neamului întreg Românesc”.
Cealaltă, Dor mărturisit, a 8‑a mea carte de poezie,
adună în paginile ei cele mai bune
poezii de dragoste (99) pe care le‑am
scris de‑a lungul timpului, „mărturisiri
lirice despre viaţă şi despre oameni,
despre dorurile lor nestăvilite”. Selecţia
textelor şi îngrijirea ediţiei îi aparţin
Florinei‑Maria Băcilă, iar ilustraţiile
sunt semnate de artistul plastic
timişorean Vasile Pintea.
Cei care au scris despre poezia
mea de‑a lungul anilor au spus că există
„ afinităţi” cu versurile lui Lucian Blaga,
ale lui Ion Barbu, Constantin Miu‑Lerca,
Ion Pillat, Nichita Stănescu.
Astăzi vreau să fac o
„direcţionare” şi înspre Tudor Arghezi,
pentru că există nişte apropieri mai mult
sau mai puţin lirice. Le amintesc aici:
– şi Tudor Arghezi şi Iosif Băcilă
au debutat târziu într‑o carte – Arghezi
la 47 de ani, iar subsemnatul la 37;
– Am avut preocupări comune: apicultori amândoi
şi redactori şefi de reviste, bineînţeles şi poeţi – Băcilă mai
înspre „capătul lumii”, spre Valea Almăjului;
– la bătrâneţe, amândoi am scris cele mai frumoase
poezii de dragoste ale creaţiei noastre;
– şi, altceva, anul apariţiei volumului lui Tudor
Arghezi Una sută una poeme (1947) este anul naşterii
mele.
Iată că, glumind puţin, este şi arghezian Iosif Băcilă
nu numai blagian, barbian, stănescian…, almăjan!
A.G.: – Poetul Iosif Băcilă a debutat editorial
în volumul Afinităţile izvoarelor, secţiunea Lumina
lacrimii, Editura Facla, Timişoara, 1985; publică apoi
placheta de versuri Lumina cântecului, Editura Facla,
Timişoara, 1986; Poeme, Editura Semenicul, Reşiţa,
1993; Poeme‑Sânziene, Editura Timpul, Reşiţa, 1997;
Îndestulare cu dor (selectiv), Editura Timpul, Reşiţa,
1997; Oglinzi în inima pietrei, Editura Timpul, Reşiţa,
2002; Drumul unei sărbători, Editura TIM, Reşiţa,
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2007, şi Dor mărturisit, Editura Excelsior Art, Timişoara,
2010, – cea de‑a 8‑a carte de versuri, pe care Iosif Băcilă a
lansat‑o la Librăria „Semn de carte” din Reşiţa, invitat în
cadrul Proiectului „Metarsis”.
Să‑l ascultăm citind câteva poeme:
I.B.: POEMUL NETERMINAT
Şi se făcea că erai
Din ce în ce mai frunză
(Fiindcă frunzele nu s‑au temut,
Niciodată, de Sântoaderi).
Şi a venit vântul!
Furişat pe lângă moară,
Furişat pe lângă râu –
Şi se auzi o şoaptă devreme,
Şi se auzi un cântec târziu:
că n‑am pus
geană pe geană,
de‑o ispită
pământeană…
POEM
Nu vrei să fim
Frasinii de deasupra fântânii?
Să ne jucăm de‑a pietrele
(Cu palmele lor de oglinzi),
Să ne jucăm de‑a izvoarele,
Să ne jucăm de‑a luna şi soarele!?
Nu vrei să fim
Florile răsădite lângă fereastră?
Să nu ştim
Dacă venim
Dinspre o vrană de lumină
(Ca mai toate culorile curcubeului)
Ori dinspre o noapte albastră?!
GEANĂ
Totul pare a fi o poveste
Cu păduri şi poteci,
Cu frunze de arţar, de gorun –
O poveste din Valea Miracolelor,
Pe care moara o şopteşte,
Greierii o spun…
clipocesc şi scapăr
râul
şi‑un luceafăr –
scapăr luceferi
şi stele,
roua de pe viorele!

A.G.: – Şi pentru că a fost o sărbătoare a cărţilor în
familie, i‑am solicitat un interviu şi autoarei Întâlnire cu
Almăjana, FLORINA‑MARIA BĂCILĂ.
F.M.B.: – Mă întorc la Reşiţa, de fiecare dată, cu
multă bucurie, e un loc care mă emoţionează încă din
copilărie, e un loc care mă va emoţiona şi pe viitor, fiindcă
am participat aici din totdeauna la activităţi culturale de
calitate, întotdeauna am găsit aici oameni cu care am putut
să ne dăm mâna, să înfăptuim lucruri frumoase în sfera
culturii; mă bucur că Reşiţa n‑a întârziat niciodată să mă
primească cu braţele deschise atunci când am venit cu o
nouă apariţie editorială, iată în 2007 Reşiţa mi‑a organizat
prima lansare de carte din viaţa mea, am venit la Reşiţa şi
cu volumul publicat în 2009, cuprinzând …
A.G.: – … articole semnate în Almăjana, revistă
fondată de tatăl tău, profesorul Iosif Băcilă, articole şi studii
care interesează, de altfel, pe toată lumea, sunt accesibile şi
meritau să fie cuprinse într‑un volum.
F.M.B.: – Am considerat că este de datoria
mea, fiindcă Almăjana m‑a format întrucâtva ca om al
condeiului, să îmi dau întâlnire cu ea şi, în felul acesta,
restituind cumva publicului ceea ce Almăjana mi‑a dat
cândva.
A.G.:– Referitor la prima carte care este practic
opera ta de rezistenţă, Florina, cum ai ajuns la ideea de
a publica o asemenea carte, bineînţeles considerând că
este foarte necesară nu doar cadrelor didactice, elevilor,
studenţilor, ci şi publicului larg interesat de limba şi
literatura română, în general?
F.M.B.: – A fost o ambiţie personală, parcurgând
bibliografia de specialitate, am găsit „acuze” la adresa
omonimelor, cum că ar fi un „defect” major al unei limbi, şi
am vrut să demonstrez tuturor, în primul rând specialiştilor
lingvişti, şi apoi tuturor celor interesaţi de limba română,
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chiar dacă nu sunt specialişti, că omonimia este un dat
firesc al unei limbi, o valenţă semantică pe care o pot avea
cuvintele în orice limbă naturală, un fenomen normal în
evoluţia limbii şi în existenţa ei actuală.
A.G.: – Cred că bucuria a fost dublată, şi de faptul
că la Reşiţa te‑a copleşit amintirea concursurilor de limba
şi literatura română, ai fost olimpică…
F.M.B.: – Da, Reşiţa mi‑aminteşte mereu emoţiile
trăite în preajma concursurilor şcolare, la care am participat
de la vârsta de nouă ani şi jumătate, până la finele liceului,
în fiecare an, la Concursul de limba şi literatura română,
unde mereu m‑am clasat pe poziţii fruntaşe, la concurenţă
cu mulţi elevi valoroşi ai Banatului Montan, eu venind de
la o şcoală sau de la un liceu din mediul rural. Au fost ani
extraordinari, n‑am înţeles atunci ce mi se‑ntâmplă, dar mai
târziu am conştientizat cât de importantă a fost pregătirea în
acei ani şi cât de mult m‑a ajutat, inclusiv pe planul acesta
al timidităţii, dacă vreţi, pentru a‑mi învinge emoţiile mai
târziu şi pentru a mă dedica profesiei pe care o fac acum cu
maximă seriozitate şi bucurie în acelaşi timp.
A.G.: – Oamenii valoroşi sunt întotdeauna modeşti,
nu este un compliment gratuit, pentru că iată rezultatul,
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aşa cum a remarcat şi profesorul universitar Marcu
Mihail Deleanu, eşti singurul universitar almăjan doctor
la Facultatea de Limba şi literatura română din cadrul
Universităţii timişorene. Felicitări şi îţi dorim să ajungi cât
mai sus!
F.M.B.: – Da, aş vrea să vă mai spun, tot aşa ca o
picanterie, sunt prima femeie lector doctor din satul în care
am copilărit, Dalboşeţ (Caraş‑Severin). Şi, cred că asta
spune suficient, la mai puţin de 30 de ani ca vârstă!
A.G.: – „Boema reşiţeană”, ediţie la final. Astăzi
am difuzat aspecte de la „Serata literară” din 28 octombrie,
organizată la Librăria „Semn de carte” din Reşiţa, avându‑i
protagonişti pe lector dr. Florina‑Maria Băcilă şi pe poetul
Iosif Băcilă, care şi‑au prezentat cele mai recente apariţii
editoriale: Întâlnire cu Almăjana, un set de articole şi
studii, eseuri publicate în revista de cultură Almăjana şi
Dor mărturisit, 99 poeme de dragoste, semnate de Iosif
Băcilă, într‑o ediţie îngrijită de fiica sa, Florina‑Maria
Băcilă, cărţi apărute în 2009 şi 2010 la Editura Excelsior
Art din Timişoara.
Transcriere de pe banda magnetică: IOSIF BĂCILĂ

RITUALURI NEPÂNGĂRITE
Poetul NICOLAE IRIMIA a mai isprăvit o
carte cu versuri (regăsite). Boabe de rouă strălimpezi,
sfătoşenii lirice care – în rostul lor binevenit – încep ”să
scrie/O linie/ Un sunet/ Un cuvânt…” Autoportrete cu

miei, transmisiuni în direct, dinspre Cer, dinspre Pământ,
ritualuri nepângărite ori preacurajul Sisifului (înţelepţit)
de a cere Luminii dezlegământ!*
„A”

NICOLAE IRIMIA

* Scrisoare de acasă, Editura TIM, Reşiţa, 2010
LUMINA
Cea mai curată
Dintre lumile posibile
Nu e lacrima
Deşi se spune „curat ca lacrima”;
Această corabie
Izgonită de către sunet
Din Rai
Cea mai curată
Dintre lumile posibile
Este lumina
Ca punct
Care începe să scrie
O linie
Un sunet
Un cuvânt…

ROUA LUI GEO BOGZA
Ce ştiţi voi despre Geo Bogza?
Pe care nu l‑aţi văzut,
Nu l‑aţi trăit,
Nu l‑aţi aşteptat, în fiecare zi de
Vineri,
În faţa chioşcului de ziare,
Să vină Luceafărul,
Să vină precum venea muma
De la muncile câmpului,
Seara,
Să îmi spună poveşti
Despre rouă.
Ia ascultaţi:
„Închipuiţi‑vă cum ar fi arătat lumea lipsită
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De cel mai inefabil miracol al ei.
Închipuiţi‑vă cum ar fi arătat lumea fără rouă.
Aşa ar fi arătat sufletul nostru fără
Eminescu.”
IMNUL DIN CUVINTE
Vă implor,
Învăţaţi pe de rost toate
Cuvintele Limbii Române
Şi‑apoi, uitaţi‑le
La umbră nepământeană
De izvor!
Abia după aceea,
Ca şi cum v‑aţi fi născut
Din nou,
Scrieţi‑le, trăiţi‑le!
Şi vă mai implor
Luaţi poziţie de drepţi
Când se intonează imnul lor:
Eminescu.
AUTOPORTRET CU MIEI
Mi se revoltă mieii şi‑mbătrânesc în oi
Şi‑i fragedă lumina pe dealuri, ne‑ncepută,
De parc‑ar sta să ţipe, prin ierburile moi
În carnea mea cuţite pornesc să se ascută

Mi se revoltă mieii sau poate‑mi cer iertare,
Cu sufletul pe buze… Ah, mieii, preafrumoşii!
Au rouă‑n cerul gurii, duc bruma în spinare
Şi poartă‑n loc de lacrimi, la gât, mărgele roşii…
SCRISOARE DE ACASĂ
Muma îmi trimite veşti
De acasă:
„Să ştii că în iarba copilăriei
A căzut frigul,
Peste coama casei noastre vechi
Se scutură floarea vântului;
A îngenuncheat
Până şi ultima frunză
A ulmului, care ţi‑a dus dorul.
Tulbure – apa ferestrelor,
Iar grinzile sunt tot mai subţiate
De amintiri.
Cât despre mine,
Află că sunt sănătoasă şi mă înţeleg
Din ce în ce mai bine
Cu cenuşa
Şi cu fumul”.

SATUL DIN MINE
Bunicii dinspre mamă şi
Dinspre tată
Au încuiat în mine satul
Şi s‑au mutat în cimitir.
Tata şi muma
Au încuiat în mine satul
Şi s‑au mutat în cimitir.
Satul din vale,
Tot mai pustiu, tot mai pustiu…
Satul din deal
Duce dor de viu.
Seceră toamna iarba vântului
Şi vine iarna,
Vine neaua peste ruine.
Pierdută – cheia.
Doamne, învaţă‑mă ce să fac
Cu satul din mine!
DE CUVÂNT
Dorul de lumea de sus,
Unde veţi vedea că nu‑s…
Dorul de lumea de jos,
Şi de drag şi de frumos
Dorul de lumea ailaltă,
Care e mult mai înaltă,
Ce nu şade pre pământ
Ci se naşte din cuvânt…
AUZITĂ DE INIMA MEA
…Să ne‑ngroape la un loc,
Într‑un săcrinel de soc,
Să vadă
Ziua şi noaptea,
Că dragostea‑i ca şi
Moartea…
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3 X ORAVIŢA –
de Igor Isac, Doru Ilana, Mihai Moldovan
Marţi, 1 iunie 2010, la Casa de Cultură din Oraviţa,
a avut loc lansarea cărţii 3 X Oraviţa. Pictorul, poetul
şi prozatorul reiterează isprava din 2004 şi ies la rampă
cu un alt jurnal în tripletă. Aşadar, după 3 X Vara, 3 X
Oraviţa confirmă că trioul Isac‑Ilana‑Moldovan deţine
reţeta succesului şi, din combinarea notaţiilor individuale
asupra aceluiaşi interval de timp, realizează o carte extrem de
interesantă, cu lirism, pictură de cuvinte, umor, analiză lucidă
şi hipersensibilă a lumii interioare şi exterioare celor trei.
În prima parte, Igor Isac se dezlănţuie şi face tabloul
celor două spaţii între care se zbate. Proiectată în fundal, un
fundal al amintirilor, apare Basarabia – care‑l cheamă încă
prin vocea unui prieten cu care comunică epistolar. În planul
apropiat (nu şi afectiv însă) Ciclova, cu casa şi grădina în
care pictorul caută să prindă rădăcini. De altfel, grădina
e considerată (noua) carte de vizită, tabloul viu prin care
artistul se prezintă consătenilor, prietenilor (puţini se pare).
Naraţiunea se îmbină armonios cu descrierea (a grădinii, a
Londrei), Igor căzând adesea în capcana lirismului sau a
observaţiilor critice.
„Eu m‑am născut într‑un timp şi o lume în care
oglinzile erau sigilate. Şi mult timp nici nu am ştiut că
exist” sau „personal, în adâncul tăcerii arhetipale mă
simt ca peştele în apă şi doar uneori simt necesitatea de
a mă ridica spre oglinda strălucitoare a apei, unde se află
cuvintele şi a mă destinde în reflectarea suavă şi metaforică
a luminii”…
„Mă aflu în piaţa Trafalgar Squar dominată de
coloana înaltă cu statuia lui Nelson. Jos, pe scări şi pe iarbă,
stau turişti sosiţi din patru părţi ale lumii care, după o baie
de capodopere efectuată prin sălile somptuoase ale Galeriei
Naţionale, fericiţi, mănâncă cartofi prăjiţi şi beau ceai”.
Reflecţiile sale cu privire la Banat sau bănăţeni
sunt obiective, dintr‑o perspectivă exterioară, a străinului
(motivul călătorului străin), dar şi a veneticului – sentiment
pe care îl trăieşte acut.
„Vasile e un ţăran modern, adică cu maşină
şi termopane, iar celălalt chiriaş (din
apartamentul londonez), un timişorean
înalt, chipeş şi, ca mai toţi bănăţenii, cam
încrezut”.
Impresionează nu numai reflecţiile
lirico‑filozofice ale pictorului, întrebările
existenţiale, ci trimiterile pe care reuşeşte să
le facă prin aluzii la sculptori, eseişti, date
din istorie.
Profesorul şi poetul Doru Ilana,
cu dezinvoltură şi mai ales cu umor, în
stilu‑i obişnuit (al jocurilor de cuvinte),
socoate şi se socoate, asemenea „bătrânului
dascăl”, căutând şi descoperind (cu ajutorul
DEX‑ului) legături nebănuite între cuvinte,
oameni şi locuri. Gândurile sale dau ocol
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ţarcului …şi, mai cu o glumă, un citat dintr‑o carte, un
dialog auzit în autobuz, o consemnare a unui eveniment,
traversăm şi rememorăm intervalul 1 mai ‑ 1 septembrie.
Notăm un fragment cu pasaje şi aprecieri despre
Almăj şi despre almăjeni:
„7 iunie, joi. N‑am apucat să consemnez nimic, din
cauza plecării, în grabă, la Slatina‑Nera, şi nici vineri, când
am plecat la Reşiţa, la nunta lui Mircea cu Ionela…
Astăzi, la Nera, răsfoiesc impresiile de la întâlnirea
cu Iosif Băcilă şi …sumerienii lui.
Acolo, în anticul Sumer, pentru prima dată în
istorie, «elevii şi‑au depăşit profesorii, ceea ce este un
compliment, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori»,
după cum spune Voytech Zamarowsky în La început a
fost Sumerul…
Et in Ţara Almăjului ego!, dar numai trei săptămâni
(1 septembrie‑ 21 septembrie 1971). O soţie a trebuit să‑şi
urmeze soţul, ajuns într‑o fundaţie importantă la judeţ, şi
am plecat eu în locul rămas liber, la Brădet (Şc. Gen. Nr. 4,
Anina), lăsând în locu‑mi, la Bănia, pe proaspătul prieten,
Nicolae Andrei. Pe atunci, student la f.f. la istorie‑geografie
şi mare iubitor de muzică populară…
Izolarea almăjănilor, nu numai geografică, dar şi
intenţionată, îmi aminteşte de Japonia perioadei Edo, dar
şi de situaţia aromânilor aşezaţi între greci şi slavi – aşa şi
almăjănii, aşezaţi între români şi bănăţăni…
Iosif Băcilă este o instituţie, iar fiica lui merită, deja,
o monografie. Şi Pavel Panduru! Şi Nicolae Andrei! …
Impresionant şi impresionanţi, pe fundalul unei modestii
de culoarea prieteniei…”
Mihai Moldovan vine să reconfirme ideea că „stilul
e însuşi omul” (Buffon). Cu sinceritate şi lirism (funcţia
emotivă dublată de cea expresivă) sunt consemnate trăiri,
dezamăgiri, împliniri. Din turnul de fildeş, prozatorul
priveşte lumea, o analizează prin raportare la sine.
„Chiar dacă cerul e mai pigmentat de nori, s‑a
instalat căldura lui Cuptor, neprielnică preocupărilor
creative, aerul tropical moleşind tresărirea
ideatică. Drept urmare, peste zi m‑am simţit
pleoştit, indispus cumva de caniculă” sau
„am convingerea că nu sunt pe placul celor
ce conduc vremelnic, tocmai pentru că
am un ochi în plus, cel al vizionarului, de
care nu au cum să se ascundă”. Jurnalul se
încheie cu fraza:
„Mă tentează, aproape la fiecare
scriere, să introduc fantasticul, poate pentru
că în însăşi existenţa mea aştept aşa ceva şi
aş putea spune că el şi are loc, nu evident
şi vizibil, ci cumva inserându‑se asemenea
unui liant între fragmente de realitate.”
CORNELIA EDIŢOIU
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CORNELIA EDIŢOIU – în cinci ipostaze
(…temă de casă…)

„Preaprietenul” (…aşa mi‑a scris pe o carte, cândva,
I.F. Panduru…) Iosif Băcilă mi‑a dat „temă de casă” un
articol despre Cornelia Ediţoiu.
Aş fi putut răspunde imediat, reproducând capitolul
IX(p. 51‑53) din cartea mea „Domnului profesor, cu
dragoste…”
Voi încerca să scriu câteva cuvinte despre Cornelia
Ediţoiu, în diferite ipostaze.
1. Profesoara de limba română, Cornelia Ediţoiu
La Liceul Teoretic „General Dragalina” din
Oraviţa, în urmă cu… mâine, poimâine… două decenii, a
venit, prin concurs, o profesoară care îşi făcuse „ucenicia”
undeva, la ţară, la o şcoală mare (pe vremuri cu sute de
elevi), Ciudanoviţa, locul unde astăzi „nu se mai întâmplă
nimic” (…doar ieri, pe aici a trecut Lenuţa Giukin,
profesoară universitară, cu mai multe doctorate în SUA,
Doina Ciobanu, profesoară în Arad, cu toate diplomele
de la Olimpiada naţională de limba latină, Iacob Roman,
şef la Cultura Judeţeană, directori şi profesori pe la
diverse şcoli, Viorica Surulescu, Anastasia Secheli, Viorel
Sperlea, Inge Ştefănescu, Bebe Dogaru,
Reistofer Marcel, Achim Cablea,
Natalia şi Octavian Lala şi… lista poate
continua…)
Catedra de limba şi literatura
română de la „Dragalina” are înscrise în
istoria sa „nume grele”: Mihai Novac,
Victoria Popa, Epure, Caminic, N.
Mărgeanu… şi – „de o viaţă dascăl” –,
Domnica Berlogea.
Cornelia, deşi firavă la înfăţişare,
a vrut şi a reuşit să‑şi facă un nume în
„tagma dascălilor” din liceu, iar mai
târziu din judeţ.
A făcut totul la şcoală şi, dintr‑un
prea mult bun simţ, nu a spus niciodată
„NU”. S‑a sincronizat cu toate metodele
de predare şi, sigur, are „kilograme” de
adeverinţe, diplome, atestate, necesare
într‑o „punctiadă” a învăţământului
european. O cunosc din „faza” de
practică pedagogică şi am spus că profesoara Ediţoiu are
talent (acesta e dat de Dumnezeu, dar şi cultivat), este citită
(din păcate, astăzi verbul se conjugă mai rar la prezent şi
viitor), ştie litera manualului, este sincronizată cu noul
din psiho‑pedagogie.
Toate acestea sunt atribute pentru eticheta de
profesoară foarte bună.
2. Cornelia Ediţoiu – om de teatru
Şi în această ipostază o cunosc bine. La început

îmi era colegă de culise, pe la diverse spectacole, iar, mai
apoi, concurentă, la premii. S‑a bucurat de aplauze la
spectacolele regizate, de premii, dar şi de „gusturi amare”.
Din păcate, uneori, şi în lumea Thaliei, „pila”
primează în faţa calităţii. La AM‑FITEATRU, Reşiţa, trupa
Corneliei a fost apreciată de criticul teatral Ion Parhon şi
„uitată” la premii de unii, care nu au „instruit” şi elevii din
Oraviţa. „Au mai păţit‑o şi alţii!…”
Regizoarea a abordat un repertoriu variat de la
clasicii literaturii universale… până la I.N. Cenda.
„Formaţia de teatru a Liceului Teoretic «General
Dragalina» – LICGEND – a luat naştere în anul şcolar
1997‑1998, sub îndrumarea profesoarei Ediţoiu Cornelia,
cea care continuă tradiţia liceului de a avea trupă de
artişti‑actori amatori şi a profesorilor implicaţi în educaţia
prin şi pentru teatru” (cf.„Teatrul şcolar din Caraş‑Severin
în 2010”, p. 65).
Notăm câteva titluri din repertoriul trupei: „O fată
de măritat” de Eugen Ionescu, „Psihilariada” – compusă de
profesoară, „Înalta societate” şi „Bărbatul visurilor mele”
de Ady Vârlan, „Telefonul” de Fred Firea, „Chiriţa”, „Un
alt Romeo şi o altă Julietă”, „Lumea lui
Ionuţ” de Ioan‑Nicolae Cenda.
Se ştie că pentru reuşita unui
spectacol sunt necesare sute de ore de
muncă, iar regizorul poate „salva” de
multe ori textul.
E greu să lucrezi cu o trupă din
care fac parte elevi‑actori din clasa/
clasele unde predai. De ce se ajunge la
această situaţie în multe şcoli?
Colegul/a de „breaslă”, din
păcate, prea mulţi „pestriţi la maţe”, „nu
vrea să vrea” să priceapă că succesul
unei trupe teatrale este, în primul rând,
al şcolii, iar, în cel de‑al doilea rând,
al actorilor‑elevi, şi abia, mai apoi, al
profesorului, care i‑a pregătit. Şi, dacă
el/ea nu face nimic, de ce nu ar da cu
„piatra” în cel care încearcă ceva? Este
aici invidie, răutate,… ori prostie?! „Au
mai păţit‑o şi alţii!”
3. Cornelia Ediţoiu – autoarea unor cărţi de poezii
„În gara vieţii”, „Temple, jertfiri, sentimente”,
„Ascultă bucuria din trilul păsărilor”, conţin poeme
publicate la Clubul „Mitteleuropa” din Oraviţa. Criticul
literar Ionel Bota remarcă „o feminină a liricii cărăşene”,
„noi teorii imaginative”, „o simfonie a sentimentelor
însoţită de ritualizarea atitudinilor lirice”.
Cornelia Ediţoiu ştie să şlefuiască versul, să aşeze
unde trebuie, „cuvântul ce exprimă adevărul”.
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Poeta, cu lecturi serioase la bază, găseşte metafora
potrivită în fiecare volum. Dacă s‑ar aplica nişte metode
comparatiste, s‑ar afla că versurile prof. Ediţoiu trimit
spre motive din marii poeţi ai lumii,…iar noi, românii, din
Eminescu „ne tragem”:
„Adu‑mi o cană cu Don Quijote să‑ţi limpezesc
imaginea tinereţii
Şi o felie din «Decameron»…
ceea ce vezi nu e un bilet de avion, ci o rezervare în
ţara cuvântului,
o viză de literat şi o bibliotecă‑n halat.
Urmele sunt bine trasate, semnele orientate, nu
trebuie decât să te decizi
la vremea potrivită care traseu e de urmat:
cel al lui Manole sau al Anei…?
Gândeşte‑te, constructore amator, o clipă, şi la
domnitor…”
Într‑un catren poeta se joacă cu timpul pe care vrea
„să‑l păcălesc”, şi „să‑l mituiesc”:
„Eu n‑aş vrea timpului să mai dau vamă
Am vrut cândva să‑l păcălesc,
N‑am reuşit, de bună seamă
Şi‑acum încerc să‑l mituiesc.”
O undă de tristeţe se simte în versurile poeziei „Secetă”:
„În zarea înţepenită,
de piatră‑s paşii mei;
speranţa e strivită
de bolovanii grei.
S‑a prăbuşit un munte,
iar râu‑ngândurat
mă poartă prin deşerturi
cu sufletul uscat.
N‑am mai simţit o floare,
n‑am mai băut un nor,
te rog, bătrâne soare,
usucă‑mă cu dor!”
4. Cornelia Ediţoiu – profesoara şi regizoarea
– s‑a încumetat să scrie despre „Tipologia umană a
comediilor lui I.L. Caragiale”
Cartea ( apărută în 2010 la
„Mitteleuropa”, Oraviţa), iniţial lucrare
pentru gradul I, este un act de curaj, deoarece
„Caragiale este un examen greu, chiar şi
pentru un dascăl bun de filologie” (cf. I. Bota)
pentru care trebuie să parcurgi o bibliografie
vastă, în urma căreia, parcă îţi vine să zici „nu
mai e nimic de adăugat, … totul s‑a spus…”
„Tipologia umană a comediilor lui I.L.
Caragiale” este structurată în patru capitole:
I. Date despre autor şi operă
II. Personajul literar
III. Tipologia umană în comediile lui
Caragiale
IV. O abordare a textului dramatic din
perspectiva personajului
Ceea ce se poate remarca de la început
este puterea de sinteză a informaţiei, acel
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„multum in parvo!”, dar şi „vocea” celui care scrie, punctul
de vedere.
În capitolul III, autoarea se referă la zece tipuri de
comic cu exemplificări din comediile lui I.L. Caragiale:
Tipul cochetei şi adulterinei (Zoe Trahanache), tipul
mahalagioaicei cochete (Ziţa), tipul adulterinei de mahala
(Veta), tipul încornoratului (Zaharia Trahanache, Jupân
Dumitrache), tipul junelui‑prim (Rică Venturiano, Ştefan
Tipătescu), tipul politicianului demagog (Nae Caţavencu),
tipul servitorului (Ghiţă Pristanda), tipul cetăţeanului
alegător (Cetăţeanul turmentat),tipul politicianului demagog
şi al prostului fudul (Farfuridi), tipul ramolitului, al prostului
ticălos şi al candidatului ales (Agamemnon Dandanache).
Capitolul II, Personajul literar, este o sinteză de
22 de lucrări pe această temă. Sunt prezentate diverse
teorii ale clasificării personajelor menţionându‑se că „orice
clasificare a personajelor literare este imposibilă, căci
personajele ca şi indivizii cu identitate istorică sunt nişte
unicate”(p. 25).
Deşi Cornelia Ediţoiu a renunţat în carte la partea
metodică, existentă în lucrarea de grad, în capitolul „O
abordare a textului dramatic din perspectiva personajului”,
se referă la receptarea lui Caragiale în rândul elevilor. Sunt
pagini în care vorbeşte profesoara, cercetătoarea şi în
final regizoarea („am pus în scenă un fragment, remarcând
dificultăţile întâmpinate în transmiterea informaţiilor
oferite de autor prin Didascalii”, p. 107). În „Argument”,
C. Ediţoiu subliniază că „educaţia tinerei generaţii (trebuie)
să fie una sănătoasă”(p. 5‑6)…
.................................................................................
Astăzi, maestrul Caragiale este mai actual ca oricând.
Descoperiţi pe Goe în şcoli, pe tânărul pentru
promovarea căruia, la morală, se face un „lanţ al
slăbiciunilor”, vizitaţi familii sus‑puse şi veţi întâlni pe
„maiorul de roşiori”, priviţi la televizor şi vă vor zâmbi
Caţavencu, Trahanache, Pristanda, Veta, şi Ziţa, citiţi
în presă despre zeci de variante ale lui Ştefan Tipătescu,
observaţi „canalii mai mari decât Caţavencu şi mai ramoliţi
ca Trahanache”,… pe Gagamiţă Dandanache cu „fătuţe”
goale ca ţinută, dar şi la minte, minunaţi‑vă de numele,
poreclele unor odrasle de „ciocoi” noi,
plângeţi pe umerii lui Ion, ale cărui „fonduri
europene” sunt „păpate” de „arendaşii” cei
noi, cu maşini, pe care nu le au miliardarii de
dincolo, râdeţi amar de „cadourile” primite
de cucoane, fiindcă ştiu „să traducă” …
Caragiale e mai actual ca în vremea sa?
5. Cornelia Ediţoiu – mamă
„Mă numesc Vlad Ediţoiu
trăsături fizice
sunt slab
sunt înalt
am părul castaniu
preferinţe
jocuri pe calculator
sporturi extreme
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trăsături morale
sunt bun
sunt milos
sunt fricos
sunt harnic
sunt deştept
Cartea „Toţi au aplaudat autorul”, Mitteleuropa,
Oraviţa, este „jucăria” lui Vlăduţ. E o mare cinste pentru
Vlad, dar şi pentru Cornel şi Cornelia, de a vedea „un nume
adunat pe o carte”.
Cred că vor urma şi altele, dar nu uita motoul din
„Puiul” de Alexandru‑Brătescu Voineşti –„… Cât eşti mic,
să asculţi pe mămica!”
Nu ştiu dacă prof. Cornelia are timp suficient şi
pentru Vlad?! Dacă răspunsul e …„nu prea”, te îndemn
să‑ţi faci, fiindcă Vlad ţi‑a scris o „Ghicitoare”:
„Minunată, răbdătoare,
Are ochii de cicoare,
râde când iau notă mare,
ţipă când fac prostioare,
inima mi‑a cucerit,

ANTOLOGIA PROZEI

este … Mama…(n‑)aţi ghicit?”
Vlad Ediţoiu a debutat în revista „Ţară de dor”, dar,
la vârsta zborului, a intrat şi în „Apollo”, ca să ajungă de
unde a plecat, la „Oraviţa”…
..................................................................................
La Teatrul Vechi „Mihai Eminescu” din Oraviţa,
într‑o după amiază de vară, pe o „ploaie de iunie”, Cornelia
Ediţoiu şi‑a lansat o carte. Ar fi trebuit să vină mulţi cititori
/ ascultători, deoarece ea şi‑a găsit timp şi a participat la
toate întâlnirile, nu puţine la număr, culturale şi artistice
din urbe.
Mi‑a jucat o piesă şi am avut emoţii; „publicul select”
(format din elevi…) nu a fluierat (Caragiale a fost fluierat) şi,
aproape cuminţi, au ascultat piesa şi şi‑au aplaudat colegii,
semn că regia a fost bună, iar textul…„O.K.”
.................................................................................
Mi‑am făcut „tema” dată de profesorul‑poet din
Valea Miracolelor. Reuşit‑am oare?! Am lucrat o noapte la
această compunere (eseu, e prea pretenţios, „ăsta” e termen
de liceu…) şi …dintr‑o obligaţie, Postfaţa cărţii mele
(citată) este semnată de Cornelia Ediţoiu şi Iosif Băcilă, iar
în cele scrise de ei, cu modestie recunosc că m‑au creionat
„fain”, ca‑n realitate. E minunat să ai prieteni, iar eu sunt
bogat la acest capitol.
IOAN‑NICOLAE CENDA

NERGĂNI

În amintirea almăjenilor de mare omenie, dr. Iosif Olariu şi prof. Dănilă Andrei
– Hai soriţo, zău, cum puteţi fi aşa, să mutaţi nora
de la drumul mare. Că staţi voi în fundoane, treaba voastră.
O ţineţi acolo ca‑n grajd şi biata de ea stă să facă. Aţi ajuns
de mirul lumii!
– Care lume? Miră‑se lumea de ea să se mire. Cum
eşti parte din lume, află că‑i place şi n‑am să‑i stric voia
să stea unde vrea. Lumea nu‑i dă mâncare, nici bucurie.
Spune‑mi de la cine ai auzit, tare aş vrea să mă cert şi n‑am
cu cine. Ştii că am o gură să strig darurile de nuntă.
– Doamne, asta mi‑ar trebui, să
ajung la făţiş. N‑o lua aşa. Dacă‑i place,
n‑ai ce face.
– Ai vorbit ca o femeie bătrână.
Lasă, cumnată, lucrurile în seama noastră.
Auzi vorbele şi‑i veni să râdă.
Gândul îi frânge pornirea. Ochii se aburiră
de lacrimi. Părea c‑o doare privirea…
De câtă vreme curge Nera? Trăieşte cât
izvoarele ei au viaţă. Până la aninul acela
bătrân curge de parcă s‑ar rostogoli, de
acolo îşi schimbă cursul, devine mai moale.
Niciodată nu m‑am gândit la asta. La vară,
am să intru în albie să văd ce senzaţie îmi
dă schimbarea. Care vară? Nu mai prind

nici o vară. Văzu pe masă fotografiile de la nuntă. Ce va
face mama cu ele? Va spune cui o întreabă. E fata mea. Nu
ştiţi c‑am avut o fată? A murit tânără, când a născut. Sau se
va întoarce din drum, dacă a plecat undeva. Ia să mă duc
să văd copilul. În trecere, mă abat şi pe la mormânt, să mai
rup un fir de iarbă care a dat de când n‑am fost.
Şi iarăşi parcă aude glasul ţigăncii. „Tu nu vrei să‑ţi
ghicesc cu ghiocul? Eşti mână strânsă. Lasă, nu‑mi dai
nimic. Te vei mărita din drag cu un om frumos. Vei muri
când faci!”
Cât mai am de trăit? Două‑trei
săptămâni. La moartea mea va veni lume
ca la nuntă. Ce nuntă am avut! Cu fanfara
de la Lăpuşnicul Mare şi orchestra de la
Oraviţa. Aşa au vrut socrii. N‑a mai fost
nuntă ca a ei.
În curte se auzi o voce necunoscută
de bărbat, apoi glasul soţului, care o striga.
Se ridică de la masă şi simţi, în pântece,
cum copilul se întoarse, de parcă ar fi
căzut.
La masă, sub umbra viţei, doctorul
Olariu, în halat, ca la spital.
– Ce surpriză!
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– Am adus acasă un prieten bun şi am trecut pe la
voi. Cum te simţi?
– Domnu’ doctor, nu prea bine. Am simţit că mi‑a
căzut sarcina.
Doctorul o privi în tăcere.
– Ai o închipuire bogată. Visează şi scrie. Dar nu
trăi de două ori îngrijorarea întâmplării şi întâmplarea.
Întâmplarea lasă urme adânci dacă e dureroasă. Îngrijorarea
continuă să lase urme profunde. Îngrijorarea e ca o boală.
Poate mai rău. Vindecarea vine de la tine. Ajută‑te! Vrei să
trăieşti sau să mori. Tu n‑ai ales viaţa. Alege‑o! Ai motive
s‑o faci. Eşti la filologie?
– Nu, la matematică!
– Boala asta se trage de la profesorul Andrei. N‑are
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leac. El a avut‑o de mic. Dădea cu pietre pe luciul Nerei.
Îmi aduc bine aminte. A zis „Am dat de trei ori”. Un copil
mai mic decât noi a zis că a dat de patru ori, nu de trei ori.
L‑a făcut să înţeleagă ce‑i cu trei ori trei. Cred că a fost
prima lui lecţie. A molipsit întreg Almăjul...
– Domnu’ doctor, iertaţi‑mă că vă întrerup, am să
nasc un băieţel şi‑i pun numele Iosif. Ştiţi că şi pe mama
soacră o cheamă Iosefina.
– Mă bucur! Bună apă aveţi şi cu miere este
extraordinară. Peste două zile, te aştept la spital. Ca viitor
medic, Alimpie, înţeleg c‑o aduci pregătită să nască.
Gândiţi‑vă la botez!
CONSTANTIN TEODORESCU

POVESTE DE MAI
Sora Maria se ducea la săpat, căci soarele era răsărit
demult şi era vremea… Singură, ca aproape în fiecare
primăvară, muncea din greu. Ce era schimbat, totuşi, în
această primăvară – avea noră şi o ajuta mult. Trist era că
propriul fiu, Bujor, nu avea obiceiul ca în această perioadă
a anului să fie treaz şi să contribuie la muncile câmpului.
Ba mai mult, considera că femeilor din casă, mamei şi
respectiv soţiei, trebuie să le aplice„constituţia”, adică
să le snopească în bătaie. Ruptă, cică din Rai, bătaia era
destinată şi fiicei lui din prima căsătorie. Biata fată nu avea
nici o vină, poate doar aceea de a se fi născut într‑o astfel
de familie.
Exista şi un alt bărbat, mai copt în familie, moş
Nicolae, soţul Mariei, un om care iubea munca precum
măgarul fuga. Prin urmare, forţa în casă erau muierile. Nu ar
fi fost rău însă măcar de le‑ar fi tihnit. Munceau cât era ziua
de mare, iar seara, în loc de cină, bătaie şi alergătură prin
pădurea de lângă casă, unde de altfel îşi petreceau noaptea.
Au trecut anii, moş Nicolae a murit, nu de lucru, de
boală. Bujor a continuat să îşi înece nemulţumirile în beţie.

Patima asta îl măcina încet, dar sigur. Fata a crescut, însă are
probleme de comportament. E şi normal, câte a petrecut!
Nora Mariei a plecat într‑o zi şi s‑a promăritat.
Bine a făcut, a răbdat destul, ziceau gurile satului. Numai
sora Mariei umbla ca o furnică şi, se pare, a moştenit ceva
de la Nicolae al ei – şiretenia şi o oarecare răutate. Cât a
avut noră în casă, drumurile ei erau dese la oraş sau în alte
părţi, din diverse motive. Ca o preocupare de destindere,
îşi bătea nora, era un fel de predare a ştafetei, doar Bujor
le bătea pe ele…
Acum, îndatorată amintirii, gândesc aşa: când stai
în preajma oamenilor destoinici, primeşti din măreţia lor,
iar, când te înconjoară vulturii, înveţi să mănânci carne.
Ciudat cum se transformă lumea… Cred că e mai
greu să devii din rău bun decât din bun rău. Cine ştie cum o
fi, un lucru e sigur: lipsa comuniunii sufleteşti între membrii
unei familii şi nerespectarea unor legi nescrise ale bunului
simţ duc la ce am povestit şi chiar la alte nenorociri.
ANGELICA HERAC‑STANCIU

DUHUL ALMĂJULUI
Sunt numeroase manifestările care au drept scop
promovarea tradiţiilor şi valorilor din Valea Almăjului, din
Ţara Almăjului.
Unele dintre aceste manifestări au caracter memorialistic, comemorativ, dar, altele,
cum sunt „nigeile”, „jocurile”,
sărbătorile religioase, sunt acţiuni
vii şi manifestări ale unei tradiţii
care, la rândul ei, este vie şi
pururea creatoare. Toate acestea la
un loc, cu însuşi comportamentul
oamenilor, cu felul lor, fără egal de
„a fi”, alcătuiesc Almăjul viu. În
acest întreg viu se arată un „loc”
şi Duhul său, raţiunea care îl face

să fie într‑un anume fel şi nu altul, raţiunea care l‑a ţinut
în existenţă, îl ţine în existenţă şi care este şi făgăduinţa
viitorului său.
Cred că pentru Almăj şi pentru Almăjeni acest Duh
înseamnă, în esenţa lui supremă,
dorinţa nesmintită, nebiruită şi
totală pentru libertate.
Căci liber a fost Almăjul şi
liberi au fost Almăjenii în tot cursul
existenţei lor. În Almăj nu au fost
nici „grofi”, nici „seniori”. În Almăj
toţi şi fiecare dintre Almăjeni a
fost şi este şi „domn” şi „stăpân”.
În Almăj, în fiecare sat al său, se
păstrează încă fiinţa vie cu hotare
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comunale libere, cu ape, păduri, păşuni şi munţi, în care nici
un străin şi nici un „grof” nu a cutezat să intre. Almăjenii
au fost şi sunt „neam liber”!
Dar să nu ne amăgim!
Toate, şi încă mai vârtos libertatea, au un preţ. Iar
preţul libertăţii este vigilenţa necontenită. Este mai lesne să
păstrezi libertatea decât să o capeţi înapoi.
De aceea cu mare îngrijorare trebuie privită tentativa
de aservire insidioasă, ascunsă, mascată, fie şi sub forma

„concesionărilor” încercate spre înstrăinarea hotarului
secular (…).
Pământul Almăjului a fost liber şi este liber prin
strădania străbunilor şi părinţilor noştri. Avem obligaţia de
a păstra această realitate şi de a o dărui neştirbită copiilor
noştri. Ca şi ei să se bucure şi să ducă mai departe mândrul
Duh al Almăjului care este libertatea.
ALEXANDRU NEMOIANU
„Vatra Românească”

Amintiri cu scriitorul german Otto ALSCHER:

CĂLĂTOR ACUM UN VEAC PRIN PĂDURILE ALMĂJULUI
Scriitorul Otto Alscher este un nume de referinţă
pentru literatura germană din Europa Centrală, dar mai cu
seamă pentru cea din spaţiul Banatului. Căci reportajele sale
despre Ada Kaleh, Mehadia sau Turnu Severin au însemnat
pentru cititorii revistelor şi jurnalelor la care a colaborat
o călătorie prin mirajul unei lumi mai puţin cunoscută lor,
deşi călătoriile cu vaporul prin Cazanele Dunării, spre insula
din preajma Orşovei ori perioadele de cură la Herculane
deveniseră destul de obişnuite. Dar mai ales acest scriitor,
care trăia retras într‑o căsuţă din pădurea ce mărginea spre
vest Orşova, insera povestiri despre natură, vânătoare şi
animale cu perceperea psihologiei lor, pagini unice, care‑şi
aflau asemănări doar în Kipling ori Turgheniev.
Născut la Perlass în Voivodina, la 8 ianuarie 1880,
familia sa – tatăl fiind un talentat fotograf, care sosise
la Orşova odată cu lucrările de regularizare a şenalului
navigabil dunărean, lucrare mare, ce atrăsese aici multă
mână de lucru calificată şi, implicit, câştiguri importante
reflectate în standardul de viaţă al orăşelului de la
gura Cernei pentru mulţi ani – avea să se stabilească în
oraşul port, unde micul Otto a trăit, se pare, o copilărie
încântătoare în mijlocul naturii, atât pe malul fluviului, cât
şi prin munţii din jur. Abia la 20 de ani a plecat spre Viena
pentru a studia; acolo, în cenaclurile capitalei imperiale,
l‑a prins însă pasiunea scrisului, pe care a dezvoltat‑o în
amintita căsuţă de pe Valea Graţca pe care şi‑a clădit‑o
singur. Avea un vecin bun şi cu preocupări fotografice
similare în vecinul Hutterer, cu Geza, unul dintre copiii
acelei familii, făcând multe incursiuni în zona montană,
dar şi prin Imperiul agonizând.
La mulţi ani după ce scriitorul s‑a stins (sfârşitul
l‑a surprins în lagărul de la Târgu Jiu, în 29 decembrie
1944), în ianuarie 1980, când am organizat sărbătorirea
centenarului naşterii scriitorului care între concetăţenii săi
rămăsese un necunoscut (pe undeva şi‑a pus pecetea pe
această „uitare” şi totalitarismul, cu antigermanismul din
anii imediat post‑belici), l‑am invitat să evoce amintiri ale
trăirilor comune din tinereţe pe Geza Hutterer. Povestirile
sale ne‑au surprins, un deceniu mai târziu reluându‑le,
acum în faţa benzii de magnetofon, inserarea lor în presa
germană realizând‑o, cu sprijinul prof. dr.Horst Fassel, în
decembrie 1994, la 50 de ani de la decesul scriitorului.

Astfel, am retrăit un episod până acum necunoscut
tocmai nouă, bănăţenilor, despre călătoriile pe care familii
de orşoveni, între care familiile Alscher şi Hutterer, le
efectuau în zona munţilor Almăjului. Era o recreare
obişnuită în epocă, cu rucsacul în spate, cu rezerve de
alimente pentru câteva zile (rezerve care erau completate
cu produsele pădurii) şi multă, multă linişte… Asemenea
excursii, este adevărat de durată mai mare, le făceau spre
muntele Pregeda, spre Tâlva Boului, undeva între muntele
Micilep şi Bozovici. O asemenea drumeţie mai îndelungată
au realizat în vara lui 1904 spre acele locuri, unde cu ceva
timp înainte se descoperiseră zăcăminte de cărbune foarte
bun. Acolo exista o colonie restrânsă de şapte‑opt case
ridicate pentru ingineri. Dar, cum costul transportului
acestui cărbune era prea ridicat, s‑a renunţat la exploatarea
sa. Au rămas însă căsuţele unde ei şi‑au aflat adăpost pentru
câteva săptămâni. Mai cu seamă că bătrânul Hutterer
ca şi Hugo, fratele scriitorului, erau bolnavi din cauza
stresului şi li se recomandase linişte, cât mai multă linişte
în mijlocul pădurii. Tratamentul în inima pădurii a durat
şase săptămâni, perioadă în care doar un cioban din părţile
Rudăriei îi vizita uneori, aducându‑le alimente. La plecare,
bătrânul Hutterer le‑a spus: „Vom reface tratamentul şi‑n
anul viitor”. Şi au revenit, dar abia în vara lui 1908.
Asemenea excursii, mai cu seamă spre Micilep,
au mai făcut şi după primul război mondial, până prin
1938, acum Otto Alscher luându‑şi cu el şi pe cei doi copii
mezini: drumul dura o zi dus, o zi o petreceau culegând
fructe de pădure, iar în cea de a treia zi reveneau acasă.
De altfel, obiceiul era mult mai răspândit printre orşoveni,
drumeţiile după fructe de pădure durând până în copilăria
generaţiei mele, stoparea lor datorându‑se schimbărilor
produse la începutul instaurării comunismului, atunci când
se infuzase artificiala teamă de partizanii anticomunişti:
orice drumeţie spre pădurile mai depărtate erau urmărite şi
văzute ca posibile legături cu „duşmanul de clasă”. Aşa s‑a
stins în zona Orşovei dragostea de drumeţii prin frumoşii
noştri munţi bănăţeni, ultimele lor ecouri constituindu‑le
prin anii şaizeci străbaterea defileului Nerei.
Frumoasele obiceiuri de ieri, încă firav, unii – alţii
încearcă să le revigoreze azi…
Prof. CONSTANTIN JUAN‑PETROI
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[POVESTE]
„Banatul de Sud este străbătut de 4 văi principale: Valea Almăjului, Valea Berzavei,
Valea Caraşului şi Valea Dunării.
Valea Almăjului sau Almăjul este una dintre cele mai caracteristice din aceste văi,
deosebindu-se de toate celelalte nu numai prin conturul ei geografic, care defineşte un
ţinut aparte, Ţara Almăjului, ci şi profilul ei sufletesc care defineşte o lume aparte, lumea
almăjenilor.
Închisă între munţi, ca între zidurile de piatră ale unei cetăţi, drumurile de fier n-au
pătruns încă în această vale încântătoare. De aceea, comorile ei de simţire: limba, portul,
obiceiurile şi cântecele şi-au păstrat originalitatea şi frumuseţea lor străbună.
Iată de ce în Valea Almăjului poţi întâlni şi astăzi o Floare, o Ană sau o Mărie cu
«chimieşă» de fuior, cu «oprieg» de lână cu ciucuri, cu «obiele» de păr şi cu opinci, torcând
din mers în urma câtorva oi sau viţei, ca într-un tablou de Grigorescu. Silueta lor mlădie,
subţire, naltă, mersul lor legănat, adeseori după ritmul domol al unei doine bătrâneşti,
gingăşia şi graţia lor firească se desprind parcă dintr-o poveste cu Ilene Cosânzene sau dintrun poem necântat încă al almăjenilor (…).”

NICOLAE URSU – Cântece şi jocuri din Valea Almăjului (Banat),
Editura Muzicală, Bucureşti, 1958, p.9

Coperta I: O familie de artişti –
Manuela, Dinu, Ioan şi Dragoş Mihăilescu
(decembrie 2010, Filarmonica „Banatul”)
ANUL XIII
Nr. 1-2 (39-40 / ianuarie-iunie 2011)
ISSN 1454-6639
Revistă realizată prin
Editura Excelsior Art – Timişoara
Editor: Corina Victoria Bădulescu
Tehnoredactare computerizată
Coli tipografice:
Bun de tipar: 30.05.2011
Apărut în 2011
Tipar executat la SC Bistra SRL

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA
Liceul Teoretic „EFTIMIE MURGU”
strada Tudor Vladimirescu, nr. 826
327040 – Bozovici, jud. Caraş-Severin
telefon: 0255/242046, fax: 0255/242632
e-mail: ltbozovici@yahoo.com
Directorul liceului: Dănilă BERBENTIA
Director adjunct: Lazăr Anton
Colegiul redacţional:
Ileana Almăjanu, Florina-Maria Băcilă (secretar de
redacţie), dr. Iosif Bădescu, Ileana Craşovan, Pavel
Panduru, Floarea-Ana Ţunea, pr. prof. Petrică Zamela
Redactor-şef: Iosif BĂCILĂ

