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PE URMELE EROILOR ARMATEI ROMÂNE ÎN CAMPANIA
DIN VEST (25 OCT. 1944-12 MAI 1945)
S-au împlinit în acest an, la 9 mai, 65 de ani de la
sfârşitul războiului în Europa.
Victorioase: forţele Naţiunilor Unite – ale U.R.S.S.,
S.U.A., Marea Britanie şi Franţa. România, prin semnarea
Tratatului de Armistiţiu de la Moscova, din 12 septembrie
1944, deşi considerată înfrântă în documente, a fost obligată
să participe pe front cu cel puţin 12 divizii la Campania din
Vest, până la înfrângerea definitivă a trupelor germane şi
ungare, eveniment petrecut la 12 mai 1945.
În momentul victoriei, armata română avea pe front
16 divizii, însumând 538. 536 militari. În cele 262 de zile,
trupele române au străbătut prin luptă 1.700 km, au escaladat
20 masive muntoase, au forţat 12 cursuri de apă, au alungat
inamicul din 3. 831 localităţi (din care 53 oraşe). Efortul
economic al României a fost de un miliard două sute de
milioane de dolari valută 1938. Pierderile suferite de oştirea
română în Campania din Vest s-au cifrat la aproape 170. 000
militari (morţi, răniţi şi dispăruţi).

I. O INIŢIATIVĂ LĂUDABILĂ A PĂRINTELUI
STELIAN BORZA
Ideea omagierii eroilor români a pornit de la părintele
Stelian Borza, preşedintele Asociaţiei româno-americane
„George Pomuţ”care după anul 1990 a ridicat, în Ungaria
şi Slovacia, mai multe troiţe de pomenire a celor căzuţi în
Campania din Vest. La iniţiativa sa de a organiza o vizită
cu tema „Drumul de glorie şi jertfă al Armatei Române în
Campania din Vest (25 oct. 1944-12 mai 1945”) s-au raliat şi
membrii ai Filialelor Timiş „Col. Ion Enescu” ai A. N. C. M.
R. R. şi ai Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”. Au răspuns
prezent la chemarea inimosului părinte, bun român, dăruit
de Bunul Dumnezeu cu har, 31 de persoane din Timişoara
şi judeţ. Pelerinajul a avut următorul itinerar: TimişoaraCenad - autostrada E-31
Szeged-Hegyeshalom
(Csárda Rózsa) - VienaLagărul de la Mauthausen - Zvolen - Banská
Bystrica - Budapesta
- Dány - Tápiosüly Cenad - Timişoara. A
durat între 7-12 mai a. c.
Părintele Stelian Borza
a fost sprijinit de mulţi
credincioşi din Parohia
Mehala, astfel că, în
dimineaţa plecării, cei
porniţi în excursie aveau
la dispoziţie un autocar

modern, apă şi hrană, cele necesare oficierii slujbelor de
pomenire (colaci, colăcei, vin, ouă roşii, colivă şi lumânări),
coroanele de flori.

II. LA CIMITIRUL CENTRAL DIN VIENA NE
CĂUTĂM EROII
Dimineaţa zilei de 7 mai. De pe Calea Aradului
ne îmbarcăm în autocar şi cu binecuvântarea părintelui
pornim la drum. Mai luăm câţiva pasageri pe traseul până la
graniţă. Ajungem la Vama Cenad. Vameşii români şi unguri
fac controlul de rutină, la buletine şi cărţi de identitate.
Totul în regulă. Ne salută şi ne urează drum bun. Nu mai
fusesem niciodată în altă ţară şi eram tare curios să văd dacă
cele ştiute de mine din lecturi şi filme se adevereau. Nu
m-am mirat când ele s-au confirmat. Adică, am intrat pe o
autostradă netedă ca în palmă, cu o circulaţie ordonată, fără
depăşiri de viteză, cu un peisaj, care, în stânga şi dreapta, se
schimba mereu, cu vederea unor sălaşuri, cu multă verdeaţă,
fără să trecem prin vreo localitate. Primăvara era prezentă în
verdele crud al lanurilor de grâu şi secară, dar, mai ales, în
coroanele înflorite ale copacilor, niciodată prea aproape de
firul autostrăzii. Din loc în loc, peste autostradă, viaducte
peste aceasta, cu alte şosele.
Străbatem Ungaria de la Sud spre Vest. Timpul se
scurge monoton, doar muzica din difuzoarele autocarului
ne amintesc de acasă, cu muzica populară bănăţeană şi
ardelenească aleasă cu grijă de şofer. Spre graniţa cu Austria
se înmulţesc staţiile eoliene de producere a energiei electrice.
Este un peisaj de S.F., cu braţele uriaşe ale instalaţiilor, pe un
fond de nori negri ameninţători, iar pe sol cu imense culturi
de rapiţă înflorită de un galben intens. Atmosfera în autocar
este destinsă, se spun bancuri, glume şi întâmplări hazlii.
Drumul se parcurge mai uşor. Nici nu ştim când am trecut
graniţa în Austria.
Nimeni nu ne-a
oprit la graniţă. N-am
zărit picior de vameş.
Părăsim pentru câteva
momente autostrada
Bratislava - Viena,
din dreptul rafinăriilor
O.M.V., unde un stâlp
roman ne reaminteşte
de vechea aşezare
Vindobona, pentru a
cunoaşte câteva aşezări
rurale
(Neusied,
Schwadorf, Zurndorf
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ş. a.). Se observă ordinea germană: curăţenie, multe flori,
fără scaune la porţi, unde ai noştri ar fi mâncat seminţe
scuipându-le în mijlocul străzii, nu tu câini vagabonzi,
căruţe pe mijlocul drumului, oameni la taifas. Parcă nici
nu sunt locuite. Toată lumea este la muncă. Fiecare e
responsabil de rolul său în societate şi trebuie să facă ceva
util pentru aceasta. Legea îl apără, dar şi el o respectă, de
sute de ani. Am văzut şi benere pentru alegerile locale.
Am rugat pe cineva cunoscător de limba germană să-mi
traducă. Mi-am dat seama că erau mai puţin mincinoase
decât ale politicienilor români, dar tot politicieni. De
reţinut că drumurile comunale sunt asfaltate şi curate,
inclusiv cele care duc la culturile de pe câmp. Peisajul
este colorat în verde aprins şi galben intens. Foarte multe
lanuri de rapiţă. Austriecii o folosesc pentru obţinerea
combustibilului ecologic. Se gândesc la viitor, la evitarea
poluării excesive.
Viena. Ora 15. 00. După 7 ore de mers ajungem în
capitala Austriei. Îmi vin în minte mulţimea de tineri români
şcoliţi în acest oraş-lumină, de la Eminescu la Octavian
Goga sau Onisifor Ghibu, la bănăţenii Popovici sau Traian
Grozăvescu. Dar noi am venit cu un alt scop. Pe o ploaie
rece, ajungem la Cimitirul Central din Viena. Loc de veci
al celor mai ilustre personalităţi austriece, compozitori
(de la Mozart, la Beethoven şi Mahler), artişti, politicieni
şi militari celebri ş. a. Noi ne căutăm înaintaşii căzuţi în
primul război mondial. În acele clipe, când străbăteam,
pe jos, aleile cimitirului, mă gândeam şi la bunicii mei,
Vasile Bogdan şi Constantin Gomboş (acoperiţi de pământ
în cimitirul de pe Grui, de lângă biserica din comuna
Ciceu-Giurgeşti), care au străjuit odinioară palatele din
Viena în timpul satisfacerii stagiului militar în armata
austro-ungară înainte de primul
război mondial. Părintele Borza
îşi aminteşte că, atunci când a mai
vizitat Viena, în anul 1990, în acest
cimitir erau 6. 000 de cruci de lemn
ale românilor căzuţi la datorie pentru
onoarea monarhului austriac. Am
căutat în zadar. În parcelele 38 şi 39
era numai un câmp cu iarbă cosită.
Nemulţumiţi şi întristaţi am rătăcit
printre morminte până am găsit un
loc în care erau osemintele a 16
militari români căzuţi pe frontul din
Galiţia. Părintele Borza a improvizat
un mic altar şi a oficiat, pe ploaie şi
vânt, o slujbă de pomenire. Datoria
creştină era împlinită. Dar durerea
din inimile noastre n-a putut-o
nimeni linişti, mai ales după ce
am văzut mormintele ostaşilor
Armatei Roşii căzuţi pentru
eliberarea Austriei în ce-a de a doua
conflagraţie mondială. Monumente
îngrijite, multe flori. Rusia tot Rusia
rămâne şi toate statele Europei o
ştiu de mare putere cu rol deosebit

în destinul Europei, şi nu numai, şi o stimează. După trei
ore părăsim cimitirul şi ne întoarcem în Ungaria la Hanul
„Csárda Ròzsa”, din apropierea graniţei, unde avem
cazarea. Servire impecabilă, cazare civilizată. Peste tot era
înscripţia „Vorbim româneşte!”

III. LA MAUTHAUSEN – SLUJBĂ DE
POMENIRE
A două zi, de dimineaţă, după ce servim micul dejun
(bufet suedez la discreţie) cu multă voie bună, ne continuăm
deplasarea pe autostrada Bratislava-Viena, apoi, pe cea de
la Viena, prin Linz, spre Germania. Obiectivul nostru: să
vizităm fostul Lagăr de exterminare de la Mauthausen, la 23
km de Linz. Străbatem autostrada şi ne oprim pentru câteva
minute, la Mănăstirea HEILIGENKREUTZ, din Pădurea
Vieneză, fondată în anul 1133 de margraful St. Leopold III.
Vizităm incinta fortificată şi biserica, ne rugăm pentru cei
din ţară. La magazinul cu suveniruri luăm unele pentru cei
dragi. Ne fotografiem şi pornim din nou la drum. Peisajul
ce se desfăşoară în faţa noastră ne oferă privirii lanuri verzi
şi galbene, roiuri de staţii eoliene, castele şi clădiri vechi,
iar în depărtare, în stânga autostrăzii, munţi împăduriţi.
Întâlnim fluviul Dunărea în stânga autostrăzii, cotim la
dreapta şi, apoi, pe şoseaua 123, trecem prin localitatea Perg,
urcăm un drum prin pădurea de foioase, de un verde crud
şi ajungem după câţiva kilometri la ţinta călătoriei noastre.
Undeva, în stânga şoselei, unde parcăm autocarul lângă alte
maşini, sosite din multe ţări, ni se oferă privirii o fortăreaţă
din piatră, cu turnuri de pază. Pe o placă indicatoare, de
la intrare, scrie „Sanierung Gedeukstatte Mauthausen” cu
schema de vizitare a fostului lagăr
de exterminare. Griul fortăreţei,
interiorul acesteia, cu barăcile de
deţinuţi din toată Europa ocupată
de nazişti, coşul crematoriului
pe care ieşea fumul după arderea
cadavrelor, plăcile cu numele
celor ucişi în chinuri groaznice,
arşi de vii, te impresionează şi
te cutremură, în acelaşi timp.
Părintele Borza, oficiază o slujbă
de pomenire în rit ortodox. Împarte
tuturor celor din incintă vin, colăcei
şi ouă roşii. Pe un zid este o placă
de marmură pe care sunt trecuţi şi
opt români, majoritatea evrei, care
şi-au găsit sfârşitul în lagăr. Observ
în interiorul lagărului foarte mulţi
tineri. Unii, conduşi de câte un
profesor, cu o eşarfă alb-albastră la
gât şi în mână cu drapelul Israelului.
Intru în vorbă cu unul din aceştia,
care ştia româneşte şi-mi explică
faptul că statul Israel organizează,
obligatoriu, cu toţi copiii de şcoală,
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vizite la locurile din Europa, unde naziştii au aplicat
politica Holocaustului. I-am servit cu colăcei, ouă roşii şi
vin. Ne-am urat sănătate şi dorinţa ca asemenea fapte să
nu se mai petreacă în lume. Mi-a răspuns: Şalom! Iar eu:
Doamne Ajută!
M-am gândit în acele clipe la tinerii români care,
în prezent, nu ştiu mai nimic despre istoria Neamului
Românesc, dar să fi mers la Ţebea, Putna, Mărăşeşti, Ip
sau Trăsnea. Măcar la Alba Iulia, în catedrala Reîntregirii
Neamului sau în sala în care s-a votat Marea Unire la 1
decembrie 1918.
Mi s-a întâmplat un lucru deosebit: în timpul slujbei
parcă mi s-a pus un nod în gât în momentul când trebuia
să cânt „Veşnica lor pomenire” şi „Cristos a Înviat!”. N-am
putut face poze la crematoriu. Am crezut că nu mă simt bine.
Dar la ieşirea din lagăr, pe coasta unde sunt monumentele
comemorative ridicate de ţările care au avut victime (cele
mai impresionante fiind ale Rusiei, Israelului şi Greciei),
i-am întrebat şi pe ceilalţi dacă li s-a întâmplat ceva pe
timpul slujbei. Mi-au confirmat că tot aşa s-au simţit şi ei.
Cred că zidurile sunt încărcate negativ cu blestemele celor
care au fost ucişi. Am depus o coroană de flori la stâlpul pe
care se unduia în vânt drapelul României, noi neavând un
monument funerar în acel loc.

IV. ÎN SLOVAKIA, LA ZVOLEN, UNDE EXISTĂ
CEL MAI MARE CIMITIR CU EROI ROMÂNI,
SLUJBĂ DE POMENIRE DE ZIUA VICTORIEI
Ne reîntoarcem pe autostrada spre Viena, intrăm
după mai multe ore pe cea de la Viena la Bratislava şi,
apoi, spre Zvolen. Se face târziu când trecem graniţa în
Slovacia. Suntem nevoiţi să aşteptăm câteva ore, şoferul
nostru depăşind, conform aparatului de la bord, timpul de
opt ore de conducere. Suntem doar în Europa. Aşteptăm în
graniţă. Nimeni nu ne are grija, să ne întrebe măcar cine
suntem şi unde mergem. Graniţele nu mai există în sistemul
clasic cu grăniceri, câini de pază şi vameşi severi. Îmi dau
seama acum cum pot
trece unii fel de fel de
valori peste hotare şi
se îmbogăţesc peste
noapte. Pornim, după
miezul nopţii, pe
autostradă,
trecem
prin Bratislava, luminată feeric, mai ales
malurile
Dunării,
şi intrăm în zona
muntoasă pe care o
străbatem până la
Zvolen. Aici ajungem
după ora 3 dimineaţa.
Suntem aşteptaţi de
ing. Gavrilă Marius
Călin, absolvent al
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Facultăţii de Construcţii din Timişoara, originar din Sibiu,
rezident şi om de afaceri din Zvolen. Suntem cazaţi la
Hotelul „New York”. Ne odihnim şi, a doua zi, servim
micul dejun pe la ora 10. Comandăm şi cafea (1,10 euro).
Plătim în euro, moneda oficială din Slovacia. Ieşim la o
mică plimbare prin centrul oraşului, apoi, ne îndreptăm
spre Cimitirul Eroilor.
Era 9 mai 2010, iar la Moscova, în Piaţa Roşie, avea
loc celebra paradă militară de omagiere a eroilor Armatei
Roşii, victorioşi în cea de a doua conflagraţie mondială.
Aici este momentul să ne întoarcem puţin în timp pentru
aducere aminte: pe teritoriul Cehoslovaciei Armata
Română a acţionat cu majoritatea forţelor începând cu
18 decembrie 1944 şi cu totalitatea lor de la 22 ianuarie
1945, după sosirea Corpului 7 armată de pe frontul din
Budapesta. Ea a angajat în lupte două comandamente de
armată (I şi IV), patru comandamente de corp de armată
(2, 4, 6, 7) cu 16 divizii de infanterie, cavalerie şi munte, o
divizie de apărare a. a., un corp aerian, un regiment care de
luptă, un regiment de căi ferate, un regiment de pontonieri,
şase batalioane de drumuri şi alte unităţi de diferite arme,
însumând un efectiv de peste 248. 000 militari. Luptând
în compunerea Frontului 2 ucrainean, trupele române au
străbătut prin lupte peste 400 de km, au forţat patru cursuri
mari de apă (Hronul, Nitra, Váhul şi Morava), au cucerit
10 masive muntoase (Tatra Mică, Metalicii Slovaci, Fatra
Mică, Fatra Mare, Nitra, Carpaţii Albi ş. a), au alungat
inamicul din 1.722 localităţi, între care 31 oraşe. În total,
unităţile şi marile unităţi române au participat la 259 lupte
mai importante şi au pierdut 66.495 militari (morţi, răniţi şi
dispăruţi), adică circa 30 la sută din efectivele angajate în
luptă. Timp de aproape cinci luni de zile ostaşii români au
acţionat pe o direcţie strategică importantă care ducea spre
centrele vitale ale Germaniei. Au participat la: operaţia
de apărare „Seńa-Turna” (18 dec. 1944-11 ian. 1945),
operaţia „Rożńava” (12-31 ian. 1945), cucerirea masivului
Javorina (29 ian.-1 martie 1945), operaţia „Zvolen” (10
febr. -26 martie 1945), operaţia ofensivă între râurile Hron
şi Morava (25 martie-15 aprilie 1945), operaţia „Praga” (8
-12 mai 1945). Luptele au fost deosebit de crâncene, ele
desfăşurându-se pe o
vreme nefavorabilă,
cu ninsori şi ploi abundente, într-un spaţiu
geografic cu masive
muntoase unde inamicul avea puncte de
rezistenţă
întărite
şi cursuri de apă
orientate, în general,
perpendicular
pe
direcţia de ofensivă.
Revenim.
Suntem în 9 mai
2010. La intrarea în
Cimitirul Eroilor din
Zvolen ne aşteaptă
inginerul Călin cu
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soţia sa, o slovacă frumoasă. Încerc o stare emotivă,
deosebită. Unii au mai fost în cimitir, acum 15 ani, când
preotul Borza a înălţat aici şi sfinţit o troiţă românească în
stil maramureşan. Păşim cu evlavie în cimitirul european
cu cei mai mulţi eroi români. Gazda noastră care i-a
inventariat şi trecut pe calculator spune că sunt 10. 562,
poate mai mulţi chiar. „Aici, ne spune inginerul Călin, este
pământ românesc, care
adăposteşte trupurile
celor căzuţi la datorie
pentru eliberarea Slovaciei.” Acesta se
îngrijeşte de curăţenia
şi ordinea din cimitir,
de inscripţionarea plăcilor, este ghid pentru
cei ce vin din Ţară.
Din păcate, din ce în
ce mai puţini. Nici oficialităţile române, nici
ambasadoarea noastră
de la Bratislava nu i-a
trecut pragul de opt ani. Păcat, mare păcat! Cineva spunea
că eroii nu trebuie uitaţi niciodată şi că sunt nemuritori.
Oare aşa să fie! Aţi auzit, domnilor politicieni?! Dacă ar
fi în viaţă le-aţi cere voturile, nu-i aşa! Dar dvs. , cei din
conducerea Armatei române, n-aveţi nici o remuşcare?!
Parcă aveţi şi o secţie care se ocupă de eroi, bine
retribuită.
Ora 10. 30. Părintele Stelian Borza oficiază slujba
de pomenire, pe un altar, pe care cei din delegaţie l-am
acoperit cu steaguri de mătase tricolore, am aşezat colacii,
prescura, coliva, ouăle roşii şi vinul de ritual. Suntem cu
toţii emoţionaţi. Un cer albastru este deasupra noastră cu
un soare strălucitor ce ne binecuvântează cu razele lui şi
parcă în timpul slujbei, de acolo, din Înaltul Cerului, Eroii
noştri ne privesc şi ne mulţumesc că ne-am adus aminte
de jertfa lor. Emoţii, emoţii, lacrimi şi o stare deosebită
sufletească.
Noi, cei 31 de români, eram una, în cuget şi simţiri,
ne sprijineam unul de altul cum se face la parastas, ne
evocam creştineşte Eroii, iar părintele Borza, cu harul său,
s-a întrecut pe sine. Evoc şi eu, cu emoţie în glas, drumul
de luptă şi jertfă al Ostaşilor Români, din primăvara anului
1945, din Slovacia. Mi-am adus aminte de scrisoarea
unui sergent din Nereu, aflat pe front în Cehoslovacia
în „Detaşamentul Bistriţa”şi care, în încheierea
scrisorii sale, îşi întreba Tatăl: La vie au înflorit caişii
?! Era sufletul său de ostaş român pus să lupte pentru
o cauză dreaptă, înfrângerea fascismului, dar cu
gândul permanent la ai săi, la meleagurile natale. Mă
uitam la cei din jur, aveau lacrimi în ochi, inclusiv cel
mai tânăr participant, elevul Alexandru. Depunem
coroanele de flori la monumentul funerar, sub forma
unui sarcofag roman din marmură albă. Pe acesta
era scris în limbile română şi slovacă următoarele
cuvinte: „GLORIE VEŞNICĂ EROILOR ROMÂNI
CĂZUŢI ÎN LUPTELE PENTRU ELIBERAREA

REPUBLICII CEHOSLOVACE DE JUGUL FASCIST
– 1944-1945”. Imortalizăm clipa. Apoi, părintele sfinţeşte
din nou Troiţa adusă acum 15 ani din Ţară. Lângă aceasta
împarte diplome de cetăţean european pentru cei prezenţi
la manifestare. Surprindem totul în memoria aparatelor de
fotografiat. Aşa cum o va face şi operatorul de la postul
de televiziune „Europa Nova”din Timişoara. Pe grupuri,
grupuri, sau individual,
cum am făcut eu, asistat
cu explicaţii de ing.
Călin, trecem prin faţa
tuturor mormintelor şi
a tăbliţelor de pe alei
cu numele a sute de
eroi. Păstrăm în gând
fiecare un moment de
reculegere, pentru cei
care şi-au făcut datoria
la sute de km de ţară
şi n-au mai apucat să
trăiască Ziua cea Mare a
Victoriei. Şi sunt mulţi,
foarte mulţi, câţi au căzut în Războiul de Independenţă de
la 1877-1878. Europa trebuie să ne fie recunoscătoare.
Suntem invitaţi de gazda noastră să luăm prânzul
la un restaurant din afara oraşului. Localul este construit
numai din lemn lustruit şi cu o ambianţă deosebită. Am
asistat la o nuntă slovacă, cu ritual naţional specific. Am
imortalizat totul pe film. Ambianţa a fost deosebit de
plăcută. Le mulţumim gazdelor şi ne urmăm drumul.

V. LA BANSKÁ-BYSTRICA GĂSIM PE
MONUMENTUL EROILOR DIN CENTRUL
ORAŞULUI ÎNSCRIS ÎN LIMBILE SLOVACĂ ŞI
ROMÂNĂ:
„MULŢUMIM ARMATEI ROMÂNE
ELIBERATOAREA ORAŞULUI”
Cu autocarul ne deplasăm spre localitatea
Banská-Bystrica, centrul zonei, un oraş aşezat pe malul
Hronului, acum cu apele învolburate din cauza ploilor
de primăvară. Vizităm Muzeul revoluţiei slovace, din
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centrul localităţii. Primim suficiente informaţii de la
ghidul nostru, ing. Călin. Mai ales, în parcul cu tehnica de
luptă ale forţelor participante la luptele pentru eliberarea
oraşului. Este expus şi avionul, un AN., din care au fost
paraşutaţi partizani slovaci pregătiţi pe teritoriul sovietic.
Sunt blindate germane şi ruseşti, tunuri ş. a. De aici, ne
deplasăm spre centrul oraşului. Curăţenie şi ordine, multe,
foarte multe flori. Trecem şi pe lângă o clădire în faţa căreia
este amplasată o statuie din bronz, în mărime naturală, a
fostului Pontif Ioan Paul al II-lea, care a vizitat localitatea.
În centrul oraşului, ploaia se oprise între timp, am vizitat
Monumentul Eroilor Armatei Roşii şi celor ai Armatei
Române, un obelisc înalt, placat cu marmură neagră pe
care, spre surprinderea noastră, pe una din feţe era scris cu
litere de aur în limbile slovacă şi română: „MULŢUMIM
ARMATEI ROMÂNE ELIBERATOAREA ORAŞULUI”.
Scurt, clar şi concis. De netăgăduit! Am imortalizat
momentul şi monumentul. Unic. Recunoaşterea slovacilor
ne-a făcut să fim mândri de înaintaşi. Asemenea copiilor din
Israel şi cei români ar trebui să treacă prin aceste locuri, unde
Armata Română a scris
pagini de eroism pentru
eliberarea Europei.
Ne reîntoarcem la
hotel. Seara la televizorul
din cameră urmăresc
episoade din parada
militară de la Moscova,
din Piaţa Roşie, de Ziua
Victoriei. Ruşii şi-au
adus aminte de înaintaşi.
I-au cinstit aşa cum se
cuvine unei mari puteri
victorioase în cel de-al
doilea război mondial.
La noi, în România, nici
un gest. Incalificabil!
Ar trebui să se priceapă
că nu există numai Ziua
Marinei în România,
cu chiolhan la malul
Mării Negre, sau mai modern, Ziua Europei. Sunt şi locuri
unde cei trecuţi în eternitate, apărându-şi Ţara, Credinţa şi
Neamul, aşteaptă, peste vreme, cuvenitele onoruri, militare
şi creştine. Până nu este prea târziu. Parafrazând vorba lui
Nenea Iancu: globalizare, globalizare, dar să ştim şi noi!

VI. LA BUDAPESTA ÎN CIMITIRELE UNDE
ZAC OSEMINTELE EROILOR ROMÂNI
11 mai 2010. Pe o vreme ploioasă, cu şoseaua umedă,
plecăm de dimineaţă, din Zvolen. Ne luăm rămas bun de la
prietenii noştri slovaci, cu dorinţa de a ţine legătura şi în
viitor. Apoi, autocarul se aşterne la drum, condus cu măiestrie
de şoferul nostru, nea Ilie. Ne deplasăm pe o şosea, cum
sunt cele de la noi, cu două benzi de circulaţie. Străbatem
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o zonă de deal, cu multe păduri şi râuri, cu aşezări îngrijite
înşirate de-a lungul şoselei. Locurile sunt lucrate, culturile
cerealiere sunt crescute, de un verde aprins. Ajungem la
graniţa cu Ungaria. Nici aici nu ne deranjează nimeni, doar
şoferul predă aparatul care i-a înregistrat deplasarea. Atât.
La punctul de frontieră cu Ungaria ceva mai multă lume.
O delegaţie de chinezi venită cu două autocare aştepta, în
ordine, în coloană, să intre la toalete. O mentalitate cultivată
de mii de ani. Nu degeaba, prin ordine şi hărnicie, au făurit
o Chină modernă, mare putere economică şi militară, nu
mai spun ca populaţie. Unul dintre participanţi la pelerinaj
zice: De ce nu vin chinezii şi la noi să ne conducă şi noi
să fim minoritari. Ar fi mai bine, zic eu, dar câţi n-ar da
bir cu fugiţii, lipsindu-le putinţa de a lenevi şi fura, de
a trăi fără muncă. Trecem pe teritoriul ungar. Dealuri,
dealuri, câmpuri cultivate, păduri de foioase. De pe şosea,
în dreapta se văd păduri care înconjoară lanuri galbene de
rapiţă, iar, în depărtare, Dunărea curge leneşă spre capitala
Ungariei, asemenea unui uriaş şarpe albastru. Cu cât ne
apropiem mai mult de Budapesta cu atât peisajul industrial
este mai prezent, clădiri,
hale şi fabrici cu reclame
multicolore, toate occidentale, la tot pasul, iar
peste noi trec unul după
altul aeronavele ce vin şi
pleacă de pe aeroportul
cel mare al Ungariei. La
intrarea în metropola
ungară suntem aşteptaţi
de ataşatul militar terestru
şi aero al României, d-l lt.
col. Francisc Romocea,
care are bunăvoinţa să
ne însoţească la cimitirul
Eroilor Români, aflat în
apropierea aeroportului
internaţional Ferihegy.
Rememorăm
şi
de data aceasta câteva
date aşa cum sunt ele
consemnate în volumul „Veteranii pe drumul onoarei şi
jertfei – 1941-1945”, apărut în Editura „Vasile Cârlova”, în
anul 1998, sub îngrijirea Asociaţiei Naţionale a Veteranilor
de Război. În cap. V, la rubrica „Acţiunile Armatei
Române în operaţiile desfăşurate pe teritoriul Ungariei (6
oct. 1944-15 ian. 1945) este consemnat: „După înfrângerea
trupelor germane şi ungare aflate pe teritoriul naţional,
Armata Română a continuat operaţiile militare pe teritoriul
Ungariei între 6 oct. 1944 (când a început Operaţia
„Debreţin”) şi 15 ianuarie 1945 (când Corpul 7 Armată
a fost scos din Budapesta). Armata Română a angajat în
Ungaria două comandamente de armată (1 şi 4), cinci
comandamente de corp de armată (2, 4, 6, 7 şi de cavalerie),
17 divizii de infanterie, cavalerie şi de munte, un corp
aerian, două brigăzi de artilerie antiaeriană, una brigadă
de căi ferate, un regiment de pontonieri, nouă batalioane
de drumuri şi alte unităţi şi formaţiuni de diferite arme,
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însumând un efectiv de peste 210.000 de militari. Luptând
în compunerea Frontului 2 Ucrainean, trupele române au
străbătut prin lupte peste 250-300 km, au cucerit trei masive
muntoase (Mátra, Bükk, Hegyalia), au forţat patru cursuri
de apă (Tisa, Bodrog, Hernád, Ipoly) şi au alungat inamicul
din 1237 localităţi, din care 14 oraşe. Peste 80 %, din timp
marile unităţi române s-au aflat în ofensivă, umăr la umăr cu
cele sovietice vecine. Pierderile suferite de Armata Română
s-au cifrat la 42.700 militari – 20% din efectivele angajate
în luptă. Teatrul de acţiuni militare pe care au fost angajate
trupele române, la aripa de sud a frontului sovieto-german,
constituia cheia pentru deschiderea direcţiilor strategice
către Austria şi Cehoslovacia, care duceau spre centrele
vitale ale Germaniei”.
Conduşi cu multă atenţie prin aglomeraţia de pe
străzile capitalei ungare de ataşatul nostru militar, ajungem
în cimitir, unde, cam pe la mijlocul acestuia, în stânga, o placă
de marmură ne avertizează în limbile română şi maghiară:
„ÎN ACEASTĂ PARCELĂ DE ONOARE INAUGURATĂ
LA 25 OCTOMBRIE 2007 SUNT ÎNHUMAŢI PESTE
O SUTĂ EROI ROMÂNI NECUNOSCUŢI CE ŞI-AU
JERTFIT VIAŢA ÎN LUPTELE DIN BUDAPESTA
ÎN PERIOADA NOIEMBRIE 1944-IAN. 1945.
OSEMINTELE LOR ADUSE ÎN ACEST LOC DE
ÎNHUMARE DE LA CIMITIRUL RÁKOSLIGET
PENTRU A AVEA ODIHNĂ ŞI CINSTIRE VEŞNICĂ”.
În mijlocul parcelei un monument funerar ce are în partea
superioară un vultur cruciat are inscripţionat, în lateral, pe
două plăci de marmură : „GLORIE EROILOR ROMÂNI
CARE ŞI-AU JERTFIT VIAŢA ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA
FASCISMULUI”. În spatele acestuia este amplasată troiţa
ridicată de delegaţia Timişoarei, în frunte cu părintele
Stelian Borza, în anul 1990. O altă placă comemorativă,
tot de marmură albă, are înscrisul bilingv: „101 EROI
ROMÂNI NECUNOSCUŢI”, iar pe o alta sunt trecuţi 38 de
eroi români căzuţi în luptele pentru eliberarea Budapestei
de la sold. Achim Ion, frt. Crăciun Nicolai, serg. Dănuţ
Marin, la lt. Prundeanu Constantin. Sunt şi câteva locuri de
veci individuale: sold. Florea Nicolae, serg. Homorodeanu
I. Traian, serg. maj. Prunaru N. Mihai, serg. t. r. Călin
P. Marin, sold. Predică Vasile, slt. Belerciu Nicolae, toţi
căzuţi în nov-dec. 1944 şi lt. Dumitru S. Andreesei în 1 ian.
1945. Cu steagurile tricolore desfăşurate ca soli ai
Neamului Românesc, după ce îşi amenajează micul
altar de procesiune, părintele Stelian Borza oficiază
slujba de pomenire. Aducem ofrande celor căzuţi.
Ne rugăm pentru liniştea lor, acolo în Ceruri, de
unde poate ne privesc şi poate ne aud rugămintea
şi se bucură că nu le-am uitat jertfa. Depunem
coroanele de flori şi cântăm „Cristos a Înviat!”.
Imortalizăm momentul. Steagurile tricolore sunt
larg desfăşurate, iar elevul Alexandru îl înalţă
tot mai sus pe al său. Cred că nu va uita curând
momentul. Nici nu trebuie! Va povesti colegilor lui
de la şcoală ce a văzut aici.
Conduşi de d-l lt. col. Francisc Romocea
ajungem, apoi, la Cimitirul Rákosliget. Străbatem
o alee curată şi ajungem la locul de veci al familiei

Gozsdu. Un monument funerar cu efigia lui Emanuel
Gozsdu din marmură neagră are înscris numele acestuia şi
anii de viaţă 1802-1870, MONUMENTUM SIBI POSUIT
AERE PERENIUS. În stânga şi dreapta sunt două obeliscuri
cu soţia Anastasia Gozsdu Pometa (1800-1862) şi fiica
Maria Cornelia Gozsdu (1831-1832). În memoria fiicei
sale, marele Mecena a înfiinţat fundaţia sa sprijinind tinerii
talentaţi români să se perfecţioneze la Viena, spre folosul
românimii. Părintele oficiază din nou o slujbă de pomenire
în rit ortodox. Se împarte pomană celor veniţi la parastas.
Îmi permit să vizitez cimitirul, mai ales că în acesta au fost
înhumaţi militarii Armatei Roşii. De necrezut!. Mormintele
acestora şi monumentul comemorativ sunt pline de coroane
şi flori, aduse de delegaţiile militare sosite să comemoreze
la Budapesta Ziua Victoriei. Cele ale Rusiei şi Ucrainei, în
special.
Peste tot, domneşte ordinea şi curăţenia. Aleile
presărate cu marmură albă pisată. Fiecare loc de veci
curăţat, inscripţia împrospătată, o panglică de decoraţie
atârnată de fiecare obelisc cu steaua roşie. Mi-am pus
întrebarea: de ce au fost duse osemintele eroilor români
din acest cimitir. Oare n-au luptat umăr la umăr împotriva
duşmanului comun. De ce ?! În schimb am rămas surprins
când, undeva în dreapta, am descoperit un obelisc pe care
scria în limba rusă (o cunosc din perioada când era unica
limbă străină pe care o învăţam în şcoala elementară de
la Alba Iulia), „Glorie veşnică eroilor Armatei Roşii
care au luptat pentru apărarea socialismului în Ungaria
în anul 1956”. În jurul acestuia câteva zeci de morminte
ale ostaşilor sovietici, bine îngrijite, cu multe flori pe ele,
aminteau de luptele crâncene date de insurgenţii unguri cu
trupele de ocupaţie în oct-nov. 1956. La noi, cred că după
1989 acestea ar fi fost dărâmate cu barosul aşa cum au făcut
cu statuile lui Petru Groza de la Bucureşti şi Deva.

VII. SLUJBE DE POMENIRE LA CIMITIRELE
DIN LOCALITĂŢILE UNGARE DÁNY ŞI
TÁPIÓSÜLY
Misiunea noastră fiind îndeplinită la Budapesta, ne
continuăm drumul. Găsim o cale ocolitoare şi intrăm pe o
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autostradă pentru a ajunge în alte două localităţi, unde o
delegaţie timişoreană a ridicat, acum şase ani, alte două
troiţe în memoria eroilor români. Străbatem teritoriul
ungar, cu multe dealuri şi aşezări rurale, fiecare cu case cu
multe flori şi mici tarabe cu marfă, de la fructe şi legume
la îngheţată şi colaci. Ne oprim în localitatea Dány, unde
în cimitirul comunei, în jurul troiţei ce aminteşte de vieţile
a peste o sută de ostaşi români căzuţi în luptele pentru
eliberarea Ungariei, în iarna anului 1944-1945, părintele
Borza îşi desfăşoară ritualul. Noi îi ţinem isonul şi depunem
coroana de flori. Ne continuăm drumul şi ajungem peste
câteva ore în localitatea Tápiòsüly. Aici suntem întâmpinaţi
de primarul aşezării, prieten al părintelui, care ne întâmpină
cu plăcinte cu dulceaţă de caise şi prune. Participă alături
de noi la procesiune. În cimitir, un monument funerar,
din piatră, având pe soclu o cupă cu o flacără veşnică a
recunoştinţei are, pe două plăci de marmură albă, înscrisul
bilingv: „NEUITATĂ VA RĂMÂNE AMINTIREA
CELOR 240 EROI OSTAŞI ROMÂNI CARE ŞI-AU
VĂRSAT SÂNGELE PENTRU ELIBERAREA PATRIEI
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NOASTRE. LOCUITORII COMUNEI TÁPIÒSÜLY.
1945”. La groapa comună, unde părintele Borza a ridicat
troiţa, are loc slujba de pomenire. Ne desfăşurăm steagurile
tricolore. Imortalizăm momentul. Ne despărţim de gazde
cu urări de sănătate şi dorinţa de a ne revedea.
Ne reluăm locurile în maşină şi făcând semnul
crucii că ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să ne îndeplinim
misiunea creştină, pornim la drum spre casă. Parcă drumul
este mai uşor. Cel puţin pentru mine. Am cunoscut locuri
noi şi mi-am îndeplinit o veche dorinţă. De a cunoaşte la
faţa locului pe unde au luptat ostaşii Armatei Române în
Campania din Vest. Acum pot povesti şi altora itinerarul
lor eroic. Dar mă frământă un gând: oare nu s-au jertfit
degeaba, când astăzi Europa este atât de ingrată faţă de
noi?!
N-am dreptul să judec, decât Cel de Sus, aşa cum
mă sfătuieşte fiica mea, Ancuţa Daciana. Poate că are
dreptate!
COL. (RTR.) CONSTANTIN C. GOMBOŞ

ANTIM IVIREANUL – UN DESTIN AUTOCONTROLAT
În urmă cu câţiva ani, în timp ce le vorbeam studenţilor
despre Dosoftei, din ultimul rând de bănci s-a ridicat o
mână… Perorasem poate cu prea mare patos, pesemne că voi
fi părut un pic ridicolă în entuziasmul meu, vorbind despre
un om care – perfect adevărat – era de vreo trei sute de ani
oale şi ulcele – ceea ce, pentru zeii din faţa mea, era dovada
de netăgăduit a ratării! Studentul m-a întrebat, cu un aer uşor
visător, uşor ironic, dacă cred că istoria limbii literare, ceva
din ea, Dosoftei bunăoară, te poate face fericit…
Întrebarea mă urmăreşte şi acum. Şi ori de câte ori
construiesc un răspuns, rezultatul la care ajung este „Nu!”.
Cred că, dimpotrivă, am fi cei mai nenorociţi dintre oameni
dacă am confunda plăcerea cufundării în paginile unei cărţi
ori a contemplării vieţii cuiva cu fericirea, pe care, în viaţa
ce ne-a fost dată, eu o apropii de găsirea rostului, a locului
pe care ştii că îl umpli ca nimeni altul. În sensul vizat de
studentul meu, cărţile şi viaţa lui Dosoftei nu fericesc pe
nimeni… Nici cărţile şi viaţa lui Thomas Mann… Nici
cărţile şi viaţa lui Borjes!
Citindu-le şi cunoscându-le însă, faci să se reverse
în conştiinţa ta fapte şi senzaţii ce intră în dialog cu ceea
ce eşti deja şi te ajută să vezi ce poţi fi mai departe. Cu
o carte în mână, nu înregistrezi informaţii, evidenţe, date,
teorii, noţiuni, definiţii… şi atât, ca şi cum te-ai afla în faţa
unor diorame în muzeul de ştiinţe naturale: „Aaa, daaa,
interesant, dar toate astea au fost cândva, demult; acum
sunt doar exponate împăiate, prăfuite… Nu ne priveşte
pe noi, noi suntem vii, de cealaltă parte a sticlei.” Sau în
faţa vitrinei securizate care separă bijuteriile coroanei de
mâinile plebei: „Ce au astea a face cu noi?”… O carte
bună sau figura unui om despre care ţi se vorbeşte la şcoală
trebuie să aibă legătură cu viaţa ta; trebuie să găseşti acea

legătură, oricât de subţire ar fi, şi trebuie să o foloseşti, tu
însuţi, pentru împlinirea fiinţei tale.
*
Cultura noastră veche (ca şi cultura mai nouă, de
altfel) nu este săracă în drame. Când resorturile politice
o impuneau, mutilările ori scurtarea de cap a boierilor
cărturari se făceau tot atât de repede şi de firesc ca în cazul
celor neştiutori de carte. Dar nu despre asemenea finaluri
de destin vreau să vorbesc acum (deplângând, eventual,
precaritatea ideii de cultură în Evul Mediu românesc), ci
despre un om a cărui viaţă a avut, de la început şi până
aproape de sfârşit, mai multe date ale anonimatului şi
conformării, în cel mai bun caz, decât ale realizării unor
lucruri durabile legate de numele lui: Antim Ivireanul.
*
Acum aproximativ 320 de ani, se stabilea în
Ţara Românească Andrei din Iviria (denumirea veche
a Georgiei), mai cunoscut nouă cu numele de Antim
Ivireanul. Cei implicaţi în strămutarea lui aveau intenţii
diferite: Patriarhia de la Constantinopol, trimiţându-l, şi
Constantin Brâncoveanu, primindu-l. Până la urmă, rostul
lui aici şi l-a făcut singur, şi vorbim despre el astăzi tocmai
pentru că a lăsat în urmă mai mult şi altceva decât i se
ceruse.
Andrei ajunsese la Constantinopol ca rob, asemeni
altor zeci de mii de tineri din Iviria acelor vremuri – ţară
vasală când perşilor, când turcilor, cu toate nenorocirile
ce derivau de aici. Nu se cunoaşte cu certitudine nici câtă
vreme a rămas rob, nici cu ce s-a ocupat la Constantinopol.
Intuim însă că, despărţit de ai săi, străin într-o ţară
duşmană, tânărul s-a văzut pus în faţa a două căi: una a
renunţării, a înrobirii voinţei şi a spiritului, spre pierdere
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definitivă în masa amorfă a sclavilor din travaliul,
disperarea şi moartea cărora se hrănea Imperiul, şi o alta,
a rezistenţei şi individualizării prin activitate exemplară şi
prin strălucirea minţii. A mers pe a doua. Din activitatea
de traducător, tipograf şi orator pe care a desfăşurat-o
ulterior în Ţara Românească deducem că a cunoscut încă
de la Constantinopol greaca, pe lângă limba turcă, pe
care, desigur, a fost nevoit s-o înveţe, ca individ supus
Imperiului; şi-a însuşit o strălucită cultură grecească,
filozofică, retorică şi teologică, iar caracterizarea pe care
i-o face mai târziu Anton-Maria del Chiaro1 nu lasă nicio
urmă de îndoială asupra înclinaţiei sale spre artă. Cei mai
mulţi dintre cercetătorii vieţii lui Antim Ivireanul consideră
că aceste calităţi şi talente au făcut ca, la un moment dat,
tânărul Andrei să îşi recapete libertatea şi să intre în atenţia
cărturarilor greci din Constantinopol şi, în ultimă instanţă,
să ajungă în Ţara Românească.
Ca să înţelegem de ce Andrei a ajuns din
Constantinopol în Ţara Românească şi nu în vreun alt
centru de creare şi de difuzare a cărţii şi culturii greceşti
ortodoxe, unde ar fi putut sluji ca pion valoros în planurile
patriarhiilor ortodoxe de expansiune şi întărire a culturii
greceşti, este necesar să precizăm că situaţia ţărilor române
în raport cu fosta lume bizantină era una privilegiată, în
secolul al XVII-lea. Această afirmaţie se referă la mai mult2
decât la aspecte legate de biserică, de protejarea cultului ori
a culturii, dar în discuţia de faţă ne oprim numai la aceste
aspecte. După spusele istoricului Neagu Djuvara, „veacuri
de-a rândul, după căderea Bizanţului şi a despotatelor sau
a regatelor din Moreea, Bulgaria şi Serbia, şi înainte ca
îndepărtata Moscovă să se fi interesat mai îndeaproape –
din motive care nu ţineau numai de cele duhovniceşti – de
creştinii din Balcani şi din Orient, domnitorii Moldovei şi ai
Ţării Româneşti sunt, pentru patriarhii din Orient şi pentru
arhimandriţii din mânăstirile de la Athos, de la Locurile
Sfinte şi de la Sinai, ocrotitorii fireşti ai creştinilor din
Imperiul Otoman (s. n. , A. C.)”3. În aceste condiţii, venirea
lui Antim în Ţara Românească, la curtea brâncovenească,
unde adăstau cu anii patriarhi şi alte înalte feţe bisericeşti
din Constantinopol, Alexandria şi Ierusalim4 (dacă s-a făcut
la sugestia lui Dositei, patriarhul Ierusalimului5) nu poate
fi văzută ca un act de generozitate al clerului grecesc faţă
de Brâncoveanu, care nutrea orgoliul despotului luminat,
ci ca o parte a unei strategii de întărire a strălucitei culturi
bizantine, într-o perioadă defavorabilă ei.
Pe fondul unei stabilităţi politice pe plan extern
a Principatului, viaţa spirituală din Muntenia cunoştea o
perioadă de prosperitate la sfârşitul secolului al XVII-lea
şi începutul secolului al XVIII-lea, sub domniile lui
Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu. Întărind
Academia de la Sf. Sava, al cărei director era ilustrul
profesor Sevastos Kyminitis, Constantin Brâncoveanu
a asigurat în Ţara Românească deschiderea spre cultura
umanistă de factură grecească, care, în acest fel, precedă
cu mult prefacerile culturale aduse de regimul fanariot. Cu
totul interesantă şi grăitoare pentru modificarea opticii în
învăţământul românesc de la sfârşitul secolului al XVIII-lea
este programa pe care discipolii o aveau de parcurs: logică,

matematică, retorică, filozofie neoaristoteliană, gramatică,
fizică, ştiinţele naturii, lecturi din Sofocle, Euripide, Pindar,
Xenofon, Esop etc. Sunt, aşadar, apuse vremurile în care
şcolile din Moldova şi Muntenia erau exclusiv dedicate
studiului teologic în limba slavonă, deşi pentru limba oficială
a Bisericii Constantin Brâncoveanu mai deschidea, la 1708,
Şcoala Colţea. Instituţia care oblăduieşte această direcţie
înnoitoare în cultura şi civilizaţia din Ţara Românească (şi
din Moldova, deopotrivă), pe lângă Domnie, este Biserica,
iar unii dintre capii ei (cum este Hrisant Notara, patriarhul
musafir vreme îndelungată la Bucureşti) posedă, pe lângă
autoritatea şi cunoştinţele teologice obişnuite, şi reputaţia
unor învăţaţi în domenii laice. Astfel, chiar dacă nu se poate
vorbi încă de apogeul influenţei greceşti asupra culturii
munteneşti, spiritul grecesc modifică simţitor direcţiile
de evoluţie a culturii româneşti la sfârşitul secolului al
XVII-lea şi începutul secolului următor.
În aceste condiţii, se pune întrebarea de ce Antim
Ivireanul nu a rămas un supus slujitor al culturii greceşti,
un element al propagandei acesteia în viaţa culturală din
Muntenia, aşa cum îl dorea Patriarhia din Constantinopol,
cea care l-a trimis, de fapt, la curtea lui Constantin
Brâncoveanu… Adevărul este că pe Antim nu-l lega
nimic esenţial de oblăduitorii săi de la Constantinopol. Îşi
îndeplinise cu seriozitate însărcinările primite ca om liber în
capitala Imperiului. Rupt de familie şi de patria sa, oricare
altă ţară era demnă de a fi slujită cu devotament, atâta
vreme cât devotamentul nu-i încălca principiile de creştin
şi om care dădea socoteală numai în faţa propriei conştiinţe
şi a lui Dumnezeu. Dacă Patriarhia din Constantinopol îl
răscumpărase din robia în care trăise de când îl răpiseră din
Iviria natală turcii, Antim Ivireanul i-a plătit serviciul până
în momentul intrării sale în Ţara Românească.
Cei aproximativ douăzeci şi cinci de ani pe care i-a
petrecut Antim în Ţara Românească (1690-1716) au coincis
cu o perioadă foarte delicată în istoria limbii române literare
şi, implicit, a culturii româneşti. După câteva secole în care
fusese subsidiară slavonei în biserică şi stat, româna avea
şansa de a deveni limbă oficială şi limbă de cult, în urma
strădaniilor unor cărturari din Moldova, Transilvania şi
Ţara Românească, mai ales din ultima jumătate de secol.
Influenţa grecească dicta însă o altă stare de lucruri, iar
biserica românească era în situaţia de a înlocui slavona cu
greaca. Şi aici intervine schimbarea de poziţie a trimisului
de la Constantinopol, Antim, care a învăţat româneşte ca pe
o limbă străină, abia după venirea în Ţara Românească.
Demersul lui Antim Ivireanul de impunere a limbii
române ca limbă de cult în bisericile ortodoxe din Ţara
Românească s-a manifestat în două direcţii: împotriva
limbii slavone şi împotriva intenţiei înalţilor prelaţi
greci de a introduce greaca drept noua limbă a bisericii,
mai prestigioasă şi, e drept, superioară limbii române, la
momentul acela, în privinţa exprimării cultului. Prima
luptă era (mai) uşor de dus, dat fiind că slavona nu mai
avea susţinerea de altădată. Nu la fel stăteau lucrurile cu
cea de-a doua, ţinând seama de sforţările şi interesele
clerului grec pe teritoriul Munteniei. În plus, era necesar
ca, pe lângă traducerea în limba română şi difuzarea cărţii
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de cult şi de doctrină, să se creeze şi un program de educare
a preoţilor în vederea oficierii actului sacru la un nivel
măcar satisfăcător.
În mod constant, pe parcursul activităţii sale, în
prefeţele unor cărţi, în predici, în broşurile scrise pentru
preoţi în 1705 şi 1710, Antim a protestat împotriva utilizării
aşa-numitelor limbi sacre în biserică şi a atras atenţia asupra
pericolului necunoaşterii Scripturii din pricina neputinţei
de a o citi. Dincolo de păcatul ignorării principiului biblic
enunţat în epistola lui Pavel către Biserica din Roma (adus
ca argument pentru realizarea cărţilor bisericeşti în limba
română de aproape toţi traducătorii şi tipografii noştri, de
la Coresi la Dosoftei), menţinerea unei limbi străine în
desfăşurarea serviciului divin însemna anularea scopului
Bisericii cu privire la mase (acela al proslăvirii lui Dumnezeu,
al pocăinţei şi vieţuirii în concordanţă cu preceptele divine).
Confruntându-se cu rugăciunea, imnul, binecuvântarea,
liturghia într-o limbă total necunoscută, enoriaşul de rând
îndeplinea ritualul, dar nu pricepea esenţialul. Şi cum din
rândul oamenilor obişnuiţi se recrutau de obicei călugării
şi preoţii, se crea un cerc vicios de grozăvia căruia aveau
să scrie atât clerici ca Antim, cât şi diverşi călători prin
ţara noastră6. Şi dacă pe cei din urmă i-am putea suspecta
de exagerare în scopuri denigratoare, nu putem decât să-i
dăm crezare mitropolitului care vorbeşte astfel despre
preoţii din subordine, în cartea Învăţătură bisericească
din 1710: „Că între célélalte scârbe ce am, de mă rănesc
la inimă, iaste aceasta cea mai grea de mă întristez şi mă
mâhnesc mai mult, de văz între preoţii miei atâta prostie,
atâta neînvăţătură şi atâta nedumireală, cât cunosc că nu
puteţi face vreun ajutoriu sau vreun folos ticăloasei turme.
Şi pentru acea multă prostie a voastră şi neştiinţa la sfânta
carte, m-am îndemnat, fiind cuprins de frica dumnezeiască,
a vă înştiinţa cu această mică cărticea” (O/3667).
Recunoaştem aici atitudinea unui preot care propovăduieşte
trăirea religioasă conştientă şi responsabilă, susţinută de
cunoaşterea sufletească, intimă a lui Dumnezeu, dar şi de
cea intelectuală, datorată contactului cu textul religios şi
cu explicarea lui prin predică. (Ca o comparaţie, notăm
că în anul 1700 patriarhul Calinic îl sfătuia pe Constantin
Brâncoveanu să nu autorizeze traducerea cărţilor sfinte în
limba română, aducând următorul argument: „Pentru că
vorbele sunt pe înţeles, dar gândurile pe înţeles tot nu se fac,
nici nu pot necărturarii să priceapă ceva, nici nu se face bine
de obşte, iar poporul de rând din ele nu ştie nimic, şi numai
să năuceşte şi să întunecă şi n-aduc niciun folos. Gândirile
cărturăreşti şi pline de taină nu sînt pentru popor. La izvor
vine fiecare cu cofa lui şi cât cuprinde, atâta ia.”8)
Susţinerea folosirii limbii române ca limbă de cult
nu este la Antim Ivireanul, ca episcop şi mai apoi mitropolit,
un reflex al duşmăniei faţă de prelaţii greci ce împovărau

bisericile şi mănăstirile cu pretenţii de sprijinire materială,
nici al mândriei de ierarh lezat în prerogativele sale în urma
tendinţelor dominatoare ale aceloraşi patriarhi greci, ci este
mai ales un act al unui păstor spiritual responsabil, după
cum el însuşi se declară, în La dumineca vameşului, cuvânt
de învăţătură: „[… ] căci în seama mea v-au dat stăpânul
Hristos să vă pasc sufletéşte, ca pre nişte oi cuvântătoare
şi de gâtul mieu spânzură sufletele voastre şi de la mine va
să vă ceară pre toţ, iar nu de la alţii, până când vă voiu fi
păstoriu” (O/28).
Astfel de principii au făcut ca în secolul al XVIII-lea
greaca să nu ia locul slavonei în biserica românească,
ci să stea alături de limba română în emanciparea
culturală, religioasă şi laică a Principatelor. Izbânda
românei asupra slavonei şi rezistenţa ei în faţa limbii
greceşti (profitând din contactul cu ea, dar nedevenindu-i
subsidiară) au fost anevoioase. După ce Antim Ivireanul
şi-a încheiat activitatea, şi chiar în urma lăudatei activităţi
de emancipare a limbii române depuse de episcopul
Damaschin Râmniceanul, în 1726 liturghia se oficia tot în
slavonă în bisericile din Oltenia, iar în Biserica Ortodoxă
din Ardeal limba română a reuşit să preia toate segmentele
slujbei divine abia mai târziu, către sfârşitul secolului al
XVIII-lea. Situaţia pare inexplicabilă, dacă ţinem seama de
faptul că în epoca fanariotă peste 80% dintre lucrările ce ies
din tipografiile româneşti sunt în limba română, că aceste
tipografii funcţionează, de cele mai multe ori, în mănăstiri şi
că producţia de carte este preponderent religioasă. Căutând
totuşi cauzele acestei stări de lucruri, în ciuda programului
de reformă şi a viziunii unor clerici precum Antim Ivireanul,
Damaschin, Chesarie, Filaret, ne oprim asupra ignoranţei,
comodităţii, intereselor, dar şi asupra unei caracteristici a
Bisericii: rezistenţa la unele idei novatoare, mai accentuată
decât în cazul comunităţii seculare. Este o particularitate ce
nu poate fi catalogată drept bună sau rea în principiu, dar
care a frânat, iată, din interior, impunerea generală a limbii
române ca limbă de cult.
*
Un tânăr singur. Un om străin. Un om animat de
viziuni şi dorinţe diferite decât ale altora mai puternici
decât el, la un moment dat. Un cleric absorbit de misiunea
lui… Între planurile Patriarhiei de la Constantinopol şi
poruncile domneşti ale lui Constantin Brâncoveanu şi
ale lui Nicolae Mavrocordat, Antim Ivireanul a fost un
mitropolit şi un cărturar de origine străină atipic în Ţara
Românească. Supus doar lui Dumnezeu şi conştiinţei
sale, a acţionat întotdeauna potrivit cu ceea ce el credea
a fi bine, urmând, de fapt, un crez al apostolilor Petru şi
Ioan, al căror urmaş se considera: „Judecaţi dacă este drept
înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât
de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim cele ce am
văzut şi am auzit” (Faptele apostolilor, 4. 19-20).

Note
1
„Era egli dotato di si rari talenti, che sapeva
mirabilmente imitare qualsisia sorta di manifatture,
spezialmente in genere d’intagli, disegni e ricami.”
[ „Era dotat cu însuşiri atât de rare, încât ştia să facă în

chip minunat orice meşteşug, mai ales sculptură, desene
şi broderii.”], în Anton-Maria Del Chiaro Fiorentino,
Revoluţiile Valahiei, Iaşi, Editura Viaţa Românească, 1929,
apud Gabriel Ştrempel, Antim Ivireanul, Bucureşti, Editura
Academiei, 1997, p. 40.
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„Pe lângă faptul că era un loc de popas pe drumul
comercial (şi de schimb monetar) între Turcia şi Europa
centrală şi un nod important de negoţ local – îndeosebi de
lux –, Bucureştii reprezentau şi atracţia unui centru plin
de viaţă, loc de destindere şi de plăceri, deosebindu-se
astfel de mohoreala celorlalte oraşe din Imperiul Otoman
– inclusiv de cea din Capitală. De fapt, pentru popoarele
balcanice de sub stăpânire turcească, ţinutul românesc era
locul unde fug câinii cu covrigi în coadă (s. n. , A. C.)”,
Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident. Ţările române la
începutul epocii moderne, Bucureşti, Editura Humanitas,
2006, p. 183.
3
Ibidem, p. 157.
4
Vezi N. Iorga, Bizanţ după Bizanţ, Bucureşti,
Editura Enciclopedică Română, 1972, p. 181-195.
5
De bună seamă că a fost aşa, deoarece Brâncoveanu
nu avea nicio autoritate asupra lui Antim la Constantinopol,
deci nu putea să-l aducă din proprie iniţiativă în ţară, fără
acordul celui în cauză, iar, pe de altă parte, peste mulţi ani
Antim avea să-i amintească domnului muntean: „Eu aici,
în ţară, n-am venit de voia mea…”, în Antim Ivireanul,
Opere, Bucureşti, Editura Minerva, 1972, p. 227.
2

Cât de gravă era situaţia este evident din faptul
că ea s-a perpetuat secole de-a rândul: la sfârşitul
veacului al XVIII-lea şi începutul veacului al XIX-lea,
William Wilkinson şi F. G. Laurençon au avut prilejul
să scrie: „doctrinele cele mai precise ale religiei creştine
sunt pervertite aici de necunoaşterea lucrurilor sau de
interesele preoţilor grosolani şi neştiutori, care necinstesc
sfântul nume de creştin”; şi „este greu să afli în Europa
un cler mai neştiutor, mai superstiţios şi mai aplecat spre
ticăloşie decât cel din Ţara Românească”. Aprecierile lui
François Recordon par a fi mai blânde, însă relevă aceeaşi
inconsistenţă a cunoştinţelor teologice: „În general, pastorii
cunosc dogmele religiei la fel de puţin ca şi oamenii din
popor al căror suflet le este dat în grijă; sunt însă plini de
înflăcărare şi cred mult în actele ce înconjoară cultul”, apud
Neagu Djuvara, op. cit. , p. 155.
7
Trimiterile se fac la Antim Ivireanul, Opere,
Bucureşti, Editura Minerva, 1972.
8
Apud Radu Albala, Antim Ivireanul şi vremea lui,
Bucureşti, 1962, p. 27.
6

ADINA CHIRILĂ
Universitatea de Vest din Timişoara

LA MARGINE DE POVESTE…
– OMAGIUL BĂNATULUI DOINITOR –
Motto:
„Duce-m-aş,
fără de veste,
peste măguri, peste creste,
peste nu-i
şi peste este
la margine de poveste!”
(Iosif BĂCILĂ, Colindul colindelor)
– Şi-acu’ pe când te-ntorci, Alexie?
– Dacă Bunul Dumnezeu mi-ajută, oi veni ’napoi
pe luni…
Ana îl priveşte cu mândrie. Îi vin tare bine straiele
„de-nschimbat” – păstrate cu grijă în „lada cu zăstre” –,
pe care Alexie, omul ei, le îmbracă sfios numai duminica,
în zilele de sărbătoare şi ori de câte ori porneşte cu ai
lui, de aici, din Cârnecea, să cânte de bucurie sau de dor.
Să aline lacrimile, să îmbrăţişeze jalea semenilor în aste
vremuri grele.
Caută să-i fie puse în traistă toate cele de trebuinţă:
cărţile, înscrisurile cântărilor, un rând de albituri,
merindea, ca să nu lipsească nimic. Că, vezi bine, el e om
cuminte, plugar harnic şi priceput – „fruncea” satului;
pentru aceea l-au şi ales mai-mare peste cor şi fanfară…
Şi aşa trebuie să rămână…
Se aşterne la drum către marea serbare de la
Timişoara. L-or şi nemuri pe-acolo pentru vreo gazetă, iar
când l-or vedea copiii copiilor, or fi mândri că moşul lor,
om vrednic, a condus corul cu toată dăruirea şi curăţia

gândului de a-şi fi împlinit cu sfinţenie datoria de fiu al
satului…
*
… Întorc, una câte una, paginile îngălbenite de ani şi
uitare ale albumului Omagiul Bănatului doinitor, care a stat
tăcut, atâta vreme, în podul unei case din Valea Almăjului,
dincolo de Nera. Răsfoindu-l, întrezăresc farmecul altor
zile – acelea din istorisirile bunilor noştri – şi încerc să
desluşesc o poveste, poate în alt fel de cum a fost. Fiindcă
timpul a şters, rând pe rând, aproape toate urmele trecerii
lor pe aici…
Zăbovesc la fila unde, lângă trei coruri cărăşene de
demult, mă întâmpină senin – în dreapta – chipul unui plugar
mândru la stat… Şi înaintea ochilor minţii îmi răsare icoana
de mai sus… Oare aşa să fi pornit Alexie Piţu, în 1936,
spre Marea serbare jubiliară a cântecului românesc de la
Timişoara, alături de corul şi fanfara din Cârnecea? Sau când
va fi fost făcută acea fotografie ajunsă până la noi?…
*
Cunosc prea puţine despre Banatul de altădată.
Găsesc crâmpeie despre oamenii şi locurile de aici în
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cărţile tot mai rar prefirate de pe rafturile bibliotecilor…
Poporul bănăţean, „înzestrat din fire cu voce sonoră
şi înclinări artistice, a avut inspiraţia fericită de şi-a
creat, odinioară, modestele societăţi corale şi de muzică
instrumentală, aşa-zisele coruri de plugari şi fanfare
ţărăneşti, cu al căror ajutor şi-a păstrat şi cultivat neştirbite
conştiinţa şi demnitatea naţională.”1; „dacă îndeletnicirea
băştinaşului a fost legată de coarnele plugului, atunci şi
cântecele bănăţene trebuie căutate pe holdele şi câmpiile”2
acestor meleaguri. Iar înfiinţarea Asociaţiei Corurilor şi
Fanfarelor Române din Banat – „o idee
fericită şi norocoasă”3 – a constituit un
veritabil izvor de cultură muzicală, cele
186 de coruri şi 60 de fanfare ţărăneşti
reprezentând un factor cultural de
importanţă majoră.
În
primele
pagini
ale
almanahului apar imaginile unor
personalităţi proeminente ale vieţii
culturale şi muzicale de la începutul
veacului trecut. De pildă, Alexandru
Mocioni4 (1841-1909), renumit pianist
şi compozitor, a fost preocupat de
problema răspândirii culturii în rândul
maselor populare, convins că doar aşa
„se va consolida conştiinţa naţională
şi se va întări caracterul specific”5 al
poporului român. În 1906, a susţinut
participarea corurilor bănăţene „la
grandioasa expoziţie generală [… ] a
României”, ce a avut loc la Bucureşti,
moment în care s-a adunat „toată
suflarea românească, de pe ambele
versante ale Carpaţilor”, unind în cântare „dorul sfânt al
tuturor inimilor româneşti”6.
Ion Vidu (1863-1931) „a înălţat şi fermecat sufletul
românesc, hrănindu-l mereu cu nădejdea zilelor mai bune”7;
îndrumat de Gavriil Musicescu, a cules şi a armonizat
nesecatul tezaur de cântece păstrat „în muzica poporală”8,
„a acumulat toată forţa simetrică şi ritmică a simfoniilor
bănăţene”9, ridicând faima Lugojului prin lucrările sale,
dar şi prin calitatea lui de dirijor al Reuniunii române de
Iosif Velceanu, Contribuţie la istoria muzicii bănăţene.
1840-1890, Timişoara, Editura „Asociaţia Corurilor şi
Fanfarelor Române din Banat”, [f. a. ], p. 27.
2
Filaret Barbu, Portativ bănăţean, [f. l. ], 1942, p. 45.
3
Iosif Velceanu, op. cit. , p. 29.
4
În unele lucrări publicate în perioada interbelică, numele
compozitorului apare scris sub forma Mocsonyi, formă pe
care o regăsim şi în almanahul Omagiul Bănatului doinitor.
5
Aurel E. Peteanu, Din galeria marilor dispăruţi ai Banatului
(Figuri reprezentative), vol. I. Dr. Alexandru de Mocsonyi
(1841-1909), Lugoj, Tipografia Corvin, 1934, p. 68.
6
Id. , ibid. , p. 70.
7
Iosif Velceanu, op. cit. , p. 97.
8
Id. , ibid. , p. 78.
9
Id. , ibid. , p. 98.
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cântări şi muzică (numită, ulterior, Corul Vidu). În 1922, a
pus bazele Asociaţiei Corurilor şi Fanfarelor Române din
Banat (devenind, astfel, primul ei preşedinte), în dorinţa
de a închega „într-un mănunchi de muncă şi însufleţire”10
toate societăţile muzicale şi corale bănăţene, cărora le-a dat
sfat şi îndemn spre înflorire.
Citind viaţa acestui „maestru al muzicii corale”11, mă
opresc asupra compoziţiilor sale, multe din ele preluate în
repertoriul unor coruri bănăţene precum cele din Bozovici,
Ticvaniul Mic sau Cârnecea. Îmi stăruie în minte una dintre
marile lui creaţii – Răsunetul Ardealului:
„Preste codrii cei verzii, / Preste munţii
aurii, / Preste-a văilor alvii, / Trece dorul
suspinând, / Ochii-n lacrime udând…”
În această piesă (compusă în 1891),
Vidu a încercat fuziunea dintre folclorul
instrumental şi cel vocal, contopind jocul
popular cu doina, alternanţă expresivă ce
„reflectă – prin frecvenţă – un procedeu
tehnic în genul coral al compozitorului
[…]. Se poate spune că muzicianul
bănăţean a îndrăgit atât de mult cântecul
popular încât a transformat apelul la
folclor din procedeu tehnic în ideal
artistic.”12
Am interpretat de curând –
împreună cu corul facultăţii – această
creaţie cu structură complexă (Introducere,
Doină, Joc, Final), în care compozitorul
realizează „o diferenţiere accentuată de
atmosferă între secţiunea lentă şi cea
mişcată.”13: „– Codrule, ce te mândreşti
/ Că aşa de tânăr eşti? / Astăzi, mâine,
cine ştie?! / Codru-i fi, oi fi pustie?! […] / Şi pâraiele-ţi cu
dor / N-or mai plânge viersul lor…” Ascultând-o, nu poţi
decât să admiri frumuseţea compoziţiei şi mai ales curajul
unui cor de plugari, care s-a încumetat să o dăruiască, în
luminile rampei, iubitorilor de cânt şi armonie.
*
Urmează alte figuri marcante de compozitori
bănăţeni, membri în Comitetul Asociaţiei: Tiberiu
Brediceanu (1877-1968) – „un reprezentant frumos
reliefat al sufletului român bănăţean-lugojan”14, ce şi-a
înscris preţioase merite în istoria muzicii româneşti;
Filaret Barbu (1903-1984) – urmaşul lui Vidu ca dirijor al
Reuniunii de cântări şi muzică din Lugoj; Sabin V. Drăgoi
(1894-1968) – autor al operei Năpasta, prima operă
românească „pe tematica originală a cântecului popular.”15;
Ioachim Perian (1884-1950) – dirijor, profesor, distinsă
Id. , ibid. , p. 100.
Vezi Viorel Cosma, Un maestru al muzicii corale: Ion
Vidu, Bucureşti, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor
din România, 1965.
12
Id. , ibid. , p. 161-163.
13
Id. , ibid. , p. 193.
14
Iosif Velceanu, op. cit. , p. 80.
15
Filaret Barbu, op. cit. , p. 54.
10
11
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personalitate a mişcării corale bănăţene din prima jumătate miasma literelor de plumb! Cu câtă grijă trebuie să fi atins
a secolului al XX-lea, cel ce avea să devină secretar general ei aceste file, pe atunci albe, şi să le fi pus la loc de cinste pe
şi, mai târziu, preşedinte al Asociaţiei; Timotei Popovici dulapurile de lemn, ca pe un odor de mare preţ!…
(1870-1950) – preot, pedagog, folclorist de seamă –, dar şi
*
artistul bănăţean Traian Grozăvescu (1895-1927).
Îndrumătorii corurilor au fost preoţi, învăţători,
Unul dintre principalii animatori ai mişcării corale vestiţi cântăreţi de strană, bine pregătiţi, dar şi oameni
din Banat a fost Iosif Velceanu (1874-1937) – cunoscut simpli, plugari – acei „dirijori-ţărani”19 (259 la număr),
compozitor, dirijor de cor, muzicolog, profesor de muzică care s-au dedicat cu toată fiinţa lor binecuvântatei strădanii
şi desen, primul secretar general al organizaţiei mai sus de luminare a poporului prin cântul coral, fenomen ce a
amintite (perioadă în care a şi fost editat almanahul), iar, culminat în perioada interbelică. Ansamblurile corale
mai apoi, preşedinte al acesteia.
de la sate s-au bucurat întotdeauna de sprijinul unor
Marile şcoli ale muzicii corale bănăţene au fost muzicieni consacraţi ca: Ion Vidu, Iosif Velceanu, Filaret
Lugojul, Chizătăul, Caransebeşul, împrejurimile Oraviţei Barbu, Nicolae Ursu. În formarea acestor dirijori „în straie
„cu falnicele coruri de plugari, de pe valea Caraşului”16, ţărăneşti”20, se disting patru etape de pregătire: şcolară,
de unde, „în clipele de repaus ale lunilor de iarnă”, „notişti autodidactică (discipolii se formau lângă maeştri, devenind
ţărani, cu flautele sub şubă”17 zideau cântecul sătesc. Dintre „ajutori” sau „subdirigenţi” de cor21), privată şi în cadru
primele organizaţii corale pot fi menţionate: Reuniunea instituţionalizat; în acest sens, Chizătăul a dat, de exemplu,
română de cântări şi muzică din Lugoj, a cărei înfiinţare sute de dirijori-ţărani. Mai mult, au fost organizate congrese
(în 1840) a influenţat puternic formarea de noi coruri de dirijori şi instructori la Timişoara, la Lugoj şi o şcoală
bănăţene, şi Corul plugarilor din Chizătău, ce a luat fiinţă specială de muzică pentru pregătirea dirijorilor de coruri şi
în 1857, atunci când plugarul român „a păşit pentru prima a instructorilor de fanfare la Timişoara.
dată pe scenă”18. După aceste modele, s-au constituit,
În munca lor asiduă, corurile îşi alcătuiau repertoriile
rând pe rând, la sate şi la oraşe, o seamă de societăţi preponderent din piese naţionale, „compoziţii originale
corale, atât în Banatul de munte, cât şi în cel de câmpie: şi frumoase ale celor mai populari autori”22: Ciprian
reuniunile de cântări din Bocşa Montană, Reşiţa, Răcăjdia, Porumbescu, Gheorghe Dima, Gavriil Musicescu, Dumitru
corul „Doinitorii Căraşului” din Mercina, corurile de G. Kiriac, Ion Vidu, Timotei Popovici, Sabin V. Drăgoi.
plugari din Ilidia, Forotic, Susani, Ictar, Berlişte, Voiteg, La început, întrucât repertoriul era foarte redus, a fost
Ciuchici, Belinţ, corurile bisericeşti din Bănia, Berzasca, completat cu piese ale unor autori străini, suplinindu-se,
Giroc, Budinţ, Gârbovăţ, numeroase coruri din Timişoara, astfel, lipsa creaţiilor corale ale compozitorilor români.
fanfarele din Dognecea, Chesinţ, Mircovăţ şi „Doina
*
Almăjului” din Bozovici, Societatea corală „Cântecul
… Fiecare fotografie, fiecare chip ascund o poveste
Almăjului” din Lăpuşnicu-Mare, corul din Dalboşeţ şi alte de viaţă, cu bucuriile şi frământările ei, o istorisire pe care
coruri de pe Valea Almăjului.
o mai spun, azi, doar cântecele vechi şi însemnele lor lăsate
Auzisem de multe ori vorbindu-se despre „Valea pe orice cărare, piatră ori susur de izvor. Ultimele file ale
Miracolelor”, despre „şopotul Nerganei”, despre locurile pe albumului lipsesc. S-au prăpădit în zecile de ani ce au trecut
unde a trăit cândva cărturarul
peste ele… E ca o poveste
Efta Murgu. Şi pe toate acestea
fără sfârşit, petrecută cândva
le cunosc mai îndeaproape din
aici, în „Ţara Corurilor”23…
lumina revărsată de ochii aceia
Aşez almanahul peste un
scrutători, ageri, ai unui suflet
teanc de partituri şi mă-ntorc
frumos şi demn, ce-mi spune,
în iureşul vieţii… Trec grăbită
tainic, povestea şi chemarea
prin piaţa timişoreană care
lor – suflet pe care îl regăsesc
poartă numele celui ce a fost
acelaşi şi, totuşi, mereu altfel,
„marele fiu al Bănatului, însuşi
atunci când purtăm laolaltă
muzician de elită, îndrăgostit
seninul sau întristarea… Şi-n
de cântecul românesc”24
orice poveste descopăr noi
– Alexandru Mocioni, a
şi noi miracole petrecute în
cărui imagine impunătoare
Corul din Bănia, 1908. Dirijor: Novac Găvan, înv.
Vale…
19
*
Dumitru Jompan, Coruri şi fanfare din Banat, Timişoara,
Pe fiecare pagină răsar alte chipuri… Coruri, Editura Mirton, 2003, p. 22.
fanfare, preoţi, dirijori, plugari… Şi oare cu câtă dragoste 20 Id., ibid., p. 23.
şi făloşie trebuie să se fi privit cu toţii în imaginile din 21 Id., ibid., p. 24.
albumul abia ieşit de sub teascurile tiparniţei, păstrând încă 22 Iosif Velceanu, op. cit., p. 67.
23
Dumitru Jompan, op. cit., p. 10.
16
24
Iosif Velceanu, op. cit., p. 32.
Această notă apare pe prima pagină a almanahului
17
Id., ibid., p. 32.
Omagiul Bănatului doinitor, sub fotografia cu monumentul
18
Id., ibid., p. 41.
lui Alexandru Mocioni.
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străjuieşte pe prima pagină. Auzisem despre el de multe
ori, dar acum îmi răzbate mai adânc povestea lui… a lor…
a noastră – români aşezaţi, prin voia Cerului, în acest colţ
de ţară, mai înspre apus, nu departe de Dunărea albastră şi
de culmile semeţe ale Retezatului.
Aici, oriunde ţi-ai îngădui o clipă de răgaz – pe vârful
Semenicului, la apele unde a poposit odată şi Hercule sau
în liniştea morilor de la Rudăria –, ai să le-auzi glasurile
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îngemănate în povestea Bănatului doinitor, a moşilor
şi strămoşilor lui, a cântecelor lor adânc răscolitoare, a
plugului trudit în zăduful verii şi uitat în gerul iernii… Toate
acestea, cu fiecare zi ce se trece, devin file de poveste. Tot
mai aproape de un asfinţit. Sau de o altă Tinereţe?!…
MARIA VÂTCĂ
– studentă, Facultatea de Muzică din Timişoara –

SCRIITORUL ION MARIN ALMĂJAN
A ÎMPLINIT 70 DE ANI
REINVENTAREA AUTOHTONISMULUI.
PROZA LUI ION MARIN ALMĂJAN
Destule povestiri bănăţene sunt construite în zona
mitului, situând astfel satul în centrul lumii. Există şi
destule pagini în romanele lui Ion Marin Almăjan în care
ritualul vieţii la ţară aşază oamenii habitatului într-un fel
de „suprarealitate”. E un orgoliu imens al ţăranului, chiar
dacă s-a dezrădăcinat, locuind la oraş
(Întoarcerea spre asfinţituri), de a miza
pe sănătoasa, solida memorie rusticană
despre un peisaj spiritual inedit. Oamenii
vorbesc şi gândesc entelehial, arhetipul
substituie fenomenalitatea lumii, austeră
şi mereu sub semnul Muntelui-mit. Esenţa
puterii acestor oameni e cuvântul captând
ecouri din imemorial, din arhaicitate
dincolo de timpul cronologiilor, acolo unde
adesea realul alunecă în fantastic. Spunea
R. Barthes, cândva, că limba, limbajul
sunt cel mai des furate de mit1. Tipologiile
etosului ţărănesc sunt încadrabile acelui
sat-ideal estetizat al lui Blaga2, între istorii
vechi şi „nouă”.
Dacă proza lui Sorin Titel uneşte
lumile clivajului de
mentalitate rural-urban,
în proza sa, Ion Marin
Almăjan reinventează
autohtonismul, o lume pe
care o simte şi o trăieşte
şi căreia-i reconstituie
toate „risipirile”. Altfel
spus, prozatorul nostru
îşi asumă în scrisul său
idealurile – vechi şi noi
ale provinciei, printr-o
vivacitate stilistică preliminată constructiv, un
edificiu ritualic închinat
iubirii ţărânei natale prin

racursii inteligente la secvenţele memorabile din experienţa
naţională (romanul În afara gloriei3), prin reflexivitatea
mobilă asupra demersurilor istoriei de la o generaţie la
alta (Tornada4) sau înglobând în autentificarea farmecului
tradiţiei mitul provizoriu al limbajului, o altă faţetă a
acestui autohtonism (Mătuşa mea Maria
Theresia5). În ceea ce priveşte metoda de
lucru, prozatorul a reiterat pragmatismul
teoriilor lui J. Derrida şi Ph. Sollers
despre necesara resorbţie a istoricităţii în
suprafaţa artistizată (literaritate şi estetism)
a textului-scriitură. Declanşatorii neutrali
ai redundanţelor epicităţii sunt la Ion Marin
Almăjan farmecul personal, individualizat,
intimizat cu care sunt înzestraţi eroii
cărţilor sale şi efectul unor subtile urzeli
ale textului. Totul sporind nota idilică,
nostalgia locului6, sincronii active într-un
topos, Almăjul, în care cu adevărat omul a
recucerit paradisul.
Ion Marin Almăjan a şi fost receptat
ca autor reabilitând cultural o zonă, scriitor
de extracţie rurală. În
adevăr, imaginea provinciei este impusă cu
forţa graţioasă a unui
epic de traversare,
când visul poate deveni
poveste, mit (ori mit
inversat), când tentaţiile
mitului primordial însoţesc gesturi iniţiatice,
de întemeiere a textului. Sunt multe pagini
de proză despre duioşia banatică, dar şi
despre suferinţa bănăţeană, despre curajul
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oamenilor de a opta sau refuza un real resorbit de istoria
în mers, opţiuni survenite dintr-un instinct moral. Eul
scriptor (naratorul) melancolizat în magicul arhaităţii
naşte atonii, activând/reactivând structurile epicului.
Riscul monocordului tematism e mult îndepărtat fiindcă
tocmai în dialogurile „interiorizate” ale eului povestitor cu
arhaicul (memorie, durată) dezinvestesc „faptele” tradiţiei
şi conferă fluenţe clocotitoare discursului epic. În această
memorie „ascunsă”, acuităţile spiritului creator resorb un
soi de cuminţenie osmotică a imaginarului. Precum la
Fănuş Neagu, natura (omul
geografiei şi geografia
omului) e cuvântul care
extinde lumea8.
Operatorii cognitivi
– amintirea (poveste ori
repovestită), compasiune
pentru dezmoşteniţii tradiţiei, ţăranii, dar şi rictusul
reticenţelor faţă de nou, de
modern, magiile peisajului
( „locul ideal”) – converg
în dinamica operării lor
pentru a defini acel farmec
fascinant al prozei lui Ion Marin Almăjan. Ardenţele
afectivităţii, care nu înseamnă supralicitarea melancoliei,
re-semantizează un „suflet” al prozei, oracularul. Fiindcă
la Ion Marin Almăjan sentimentul depăşeşte livrescul,
prozatorul ştiind să evite şi capcanele tradiţionalismului
desuet şi păgubos. După cum a ştiut să edifice din
sarcasmele atitudinii sale
la adresa timpului confuz,
cosmicizarea pitorescului
rustican, în numele acestei
tradiţii şi a ţăranilor ei
autentici. Dacă aura poetică
a poveştilor o întâlnim
şi la alt valoros prozator
bănăţean, Florin Bănescu,
celebrarea ca esenţă a
prozei a fost un duct epic
în povestirile lui Nicolae
Velea. Dar, Ion Marin
Almăjan are conştiinţa
creaţiei, cunoaşte cu eroii
săi bucuriile şi disperarea,
sacrificiul de sine, plăcerea
scufundării în arhaic, în lumea veche, precum o salvare
a speciei. Atitudinea aceasta nu e doar o figură de stil,
ci şi un exerciţiu reuşit de translări ceremonioase ale
povestirii într-un discurs epic închegat. Autorul e aservit
frazărilor calme, în pofida voluptăţilor jubilaţiei, în pasaje
de comunicare a emoţiilor, stărilor. Iată o mărturisire a
personajului din Spune-mi, unde duce acest drum?:
„Dar poveştile mele au avut şi altfel de urmări. Cineva
mi-a scornit porecla de Basnă şi aşa am rămas până când
am părăsit şcoala. Şi, dacă tot am vorbit despre această
imaginaţie, atunci trebuie să precizez că era soră geamănă

cu sensibilitatea mea aproape bolnăvicioasă. Datorită lor
ajungeam să dau proporţii înspăimântătoare unor lucruri în
aparenţă neînsemnate, să văd nenorociri şi suferinţe acolo
unde în realitate n-au existat – îi scuipam în faţă aşteptând
declicul închizătorului, introducerea cartuşului pe ţeavă, în
fine, trăiam minuţios şi veridic fiecare mişcare, poate chiar
intonam unul din imnurile ştiute, de altfel faptul că tot
ceea ce simţeam atunci era perfect credibil o dovedeau şi
vorbele lui Truţ Misoi către Chia: Auzi tu, făşiule, băiatul
tău recită poezii pe scenă ca pe apă, şi moşul se mulţumea
să tacă ori să-şi vadă de
cioplit ceasuri întregi,
ca dintr-odată să azvârle
barda şi să umble prin
curte buimac, să lălăie fără
sens vorbe sau cântece”11.
În scrisul lui Ion
Marin Almăjan, spuneam,
avem o epopee a ţăranului
român din Ţara Almăjului,
colţ pitoresc şi arhaic din
Banatul istoric, între
tradiţia conservantă şi
modernitatea devoratoare,
proză în care autorul său deplânge ţărâna, încearcă să
recupereze resursele mitizării şi realizează fişele-conspect
ale unei existenţe colective în destrămare. De aceea
prozatorul se complace în statutul de cronicar modern
recuperator al timpului vechi (al timpurilor vechi),
dinamismul truculenţelor narative fiind un oficiant estetic
al ritualismului privirii
solemne peste lumea
de azi şi dincolo, în
mit. Scriitorul nostru
monografiază un topos, se
lasă posedat de sindromul
provinciei
şi
neagă
anticipator opinia mai
recentă că „provincia e un
topos al învinşilor.”12 În
toate etapele evoluţiilor
sale, proza lui Ion Marin
Almăjan parcurge şi
un proces recesiv. El
operează discret falii în
trupul poveştii, naraţiunile
devin duplicităţi ale eului
narator cu timpul şi cu mişcarea personajelor în sfera
textului. Aşa se întâmplă în magistrala scriere despre
Eftimie Murgu, romanul În afara gloriei, carte despre
spiritul veacului XIX. Roman istoric unde tradiţia, element
de forţă, coagulant, se restituie în corespondenţele sale
transtemporale. Autorul a plecat la drum cu două obiective:
să reconstituie epoca şi să refacă realul documentelor13.
Romanul istoric – rosteşte un specialist – înseamnă un
trecut recâştigat14. Ficţiune stăpânită şi manevrată abil de
prozator; între imaginar şi real15, romanul vădea aceeaşi
scriitură energică a unui prozator marcat de mari proiecte,
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cum afirmă un alt comentator16. În schimb, un înger al
istoriei traversează reţelele textului din Tornada, la fel ca
în scrierile lui Walter Benjamin, adeverind că încifrarea
istoriei prin scrisul literar este un gest şi un construct
hermeneut17. Dezagregarea trecutului în fragmente epice
e modalitatea autorului de a se distribui pe sine în rolul
unui interpret pentru cititor, intermediind între acesta şi
memorie. Iar rescrierea istoriei (e un fel de a spune, mai
degrabă eboşa valorizatoare de trecut istoric) din Mătuşa
mea Maria Theresia, cu teme şi figuri din trecutul
provinciei de secol XVIII, e modalitatea care-l apropie pe
Ion Marin Almăjan de spiritul Şcolii de la Târgovişte şi
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de modernitatea estetică în abordarea „scrierii şi utilizării
jurnalului”18. Aici, în acest volum, s-a spus corect, cronica
(lui Nicolae Stoica de Haţeg) e un hipotext, iar cartea un
hipertext19, relaţia cronicar-povestaş alimentând un joc al
privirii întoarsă înapoi20. La fel ca amintitul mai sus Florin
Bănescu, şi el un coborâtor din cronica lui Stoica de Haţeg,
şi la Ion Marin Almăjan duhul Muntelui rămâne acelaşi
element ocrotitor21.
Prin recursul la istorie în câteva din cărţile sale, Ion
Marin Almăjan a întreţinut constant procesul fermentării
epicului în structuri arhetipale.
IONEL BOTA
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BANATUL, ÎN AFARA GLORIEI
Născut în Almăj (1940, Dalboşeţ), scriitorul Ion
Marin Almăjan este cel dintâi care dă importanţă şi
legitimitate literară acestui ţinut de un deosebit interes
istoric sau etnografic. Câteva cărţi investighează (sau
rememorează) viaţa satului (Almăjul fiind centrul lumii),
alte cărţi se fixează asupra oraşului, ambele domenii fiind
subsumate, în timp, unei tentative supratematice: istoria
Banatului, specificul acestei regiuni în context naţional
şi european. Comentatorii operei sale au remarcat aceste
tendinţe, laolaltă cu efortul autorului de a se înscrie
realismului clasic, documentat până la cele mai mici

amănunte. „Documentul e aproape fără fisură, el sporind
cu fiecare roman al scriitorului” – observă, cu îndreptăţire,
criticul Cornel Ungureanu. Cu toate acestea, titlurile
cărţilor sale sunt afective: Sunt dator cu o durere (1970),
Spune-mi, unde duce acest drum? (1972), Neîmpăcaţi
în mânie (1974), Sentimentul puterii (1976), Tornada
(1980), Întoarcerea spre asfinţituri (1984), În afara
gloriei (1994, ed. II 2006), Vremea hahalelelor (1998),
Mătuşa mea Maria Theresia (2003), Ca mierea, ca
fierea – cuvântul (2007). Titlurile însele arată că autorului
nu-i stă în fire atitudinea neutră, ci dimpotrivă participarea
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ataşată, tranşant morală. Scrierea unui roman despre
Eftimie Murgu şi epoca lui implică toate aceste motivaţii –
pasiunea faţă de istorie şi faţă de locurile natale, personaje
puternice, ferme, revoluţionare, sintetizând toate cărţile
lui Ion Marin Almăjan: durerea, mânia, puterea, gloria,
căutarea unui drum viabil, autentic, peren.
Cartea începe cu condamnarea la moarte a lui Murgu,
în închisoarea de la Arad, cu rememorarea evenimentelor
care au dus aici. Şi Pavel Bellu îşi pune eroul să înceapă
abrupt relatarea: „Aştept să fiu executat.” Interesant este
că ediţia a doua – faţă de prima – a cărţii lui Almăjan
numerotează capitolele, iar ele sunt în total 60, adică tot
atâtea câte are romanul lui Bellu. Ceea ce înseamnă că în
mod intenţionat (şi firesc) autorul timişorean se raportează
la cartea şi viziunea lui Pavel Bellu şi se detaşează, în
acelaşi timp, de scrisul eseistic, filosofic, liric al poetului
clujean, conturându-şi propria personalitate a scrisului
şi a viziunii istorice, într-o frescă de largă deschidere,
bogat documentată, cu un ritm adecvat evenimentelor
romaneşti.
Prima ediţie a
romanului a apărut în
1994, dar a fost terminată,
de fapt, cum datează chiar
autorul, în septembrie
1989. De altfel, într-un
interviu
din
aprilie
1989, el preciza: „Toate
documentele
istorice
vorbesc despre una din cele
mai uluitoare personalităţi
ale românilor. (…) Despre
Murgu voi vorbi mai pe
larg în romanul la care
trudesc acum, cea mai
grea şi mai complicată
carte a mea…”
Din precizările cu care deschidea volumul din 1994,
reţinem că a avut la dispoziţie documente inedite din Arhiva
de război de la Viena legate de activitatea lui Murgu (puse
la dispoziţie de Nicolae Bocşan, unul din marii istorici ai
Banatului). De asemenea, în anumite locuri s-a folosit şi
de alte scrieri, precum
cunoscutul roman al lui
Camil Petrescu, Un om
între oameni, dedicat
lui Nicolae Bălcescu şi
evenimentelor care au
culminat cu revoluţia de
la 1848. Precizări utile,
pe care, însă, nu le-a mai
făcut la ediţia a doua,
revăzută şi adăugită, din
2006. Acum un simplu
avertisment atenţionează
cititorul
că
„ideile,
întâmplările şi personajele
acestui roman aparţin

secolului al XIX-lea”, ca şi cum autorul şi-ar lua o
măsură de precauţie pentru dezbaterea multor probleme
nedezlegate ale acelui veac (şi ale celor următoare!), mai
ales privind naţionalităţile, libertatea, visul unei lumi noi…
Într-o viziune modernă, autorul dialoghează cu personajul
(care este un alter ego al său), lămurind cititorul: „Istoria
nu se scrie cu presupusuri şi totuşi, judecând acum, în acest
ceas, poate printre ultimele ale vieţii tale, poţi răspunde că
ai fi procedat la fel, întrucât tu urmai nu pe Kossuth, nici
ungurimea răzvrătită împotriva Habsburgului, ci duhul
veacului, revoluţia, dezrobirea neamurilor.”
Rescriind, după un deceniu, acest roman, Ion Marin
Almăjan dovedeşte că eroul, evenimentele, problemele
de aici îl urmăresc, îl frământă, îl obsedează, fiindcă
„nedreptăţitul şi neînţelesul Eftimie Murgu” încă a
rămas în afara gloriei, fiindcă Banatul însuşi nu şi-a găsit
recunoaşterea dorită. De altfel într-o paranteză în care-şi
dezvăluie, poietic, şantierul de lucru, autorul notează: „…
mă veghează portretul lui Murgu, ochii mari, negri, adânci
fixându-mă încremeniţi,
misterioşi, mustaţa groasă
cu vârfurile contopite
în barba întunecată.
Doar fruntea largă şi
ochii aceia îi luminează
obrazul. Doamne, cum o
fi trăit omul acesta? Ce l-a
împins să aleagă sărăcia,
zbuciumul, condamnarea
la moarte, în loc să se
bucure de îndestularea
pe care i-ar fi asigurat-o
studiile sale, preţuirea de
care se bucura în Ungaria,
dar şi în Moldova şi
Muntenia?
Portretul
acesta încremenit nu-mi
spune nimic. Tace de o sută şi ceva de ani. Şi eu trebuie
să scormonesc, să găsesc măcar o parte din adevărul fiinţei
sale. Cine-mi garantează că acea parte e cea adevărată, cea
reală?” Un roman despre Eftimie Murgu este o poartă de
cunoaştere şi înţelegere a acestui personaj şi a istoriei în care
trăieşte şi pe care o face.
Din anumite puncte de
vedere, Almăjan urmează
opiniile deja statornicite
despre Murgu, precum
aceea a lui Sever Bocu,
pe care o cităm: „Murgu
jertfise
acelor
idei
vizionare totul. Cu o
măsură umană comună,
nici nu e inteligibil. (…)
Cercetându-i mai atent
actele, viaţa, ele hotărât
părăsesc un omenesc.
Este cel mai impersonal,
nepăsător,
indiferent

Almăjana
dintre oameni. Ideea aceasta a alianţei româno-maghiare
o duce peste toate decepţiile, peste brutala respingere a lui
Kossuth, peste impopularitatea în creştere a ideii, până la
completa impopularitate proprie. N-are altă avuţie decât
această popularitate – nimeni n-a atins popularitatea lui în
Banat! N-are bani, n-are un domiciliu stabil, părăsit de toţi,
în temniţă trăieşte într-o neagră mizerie, cu şase cruceri pe
zi, va lua asupra-şi orice suferinţă, dar nu va sacrifica o iotă
din o idee, din o credinţă. Un iluminism fără asemănare!”
(Drumuri şi răscruci, p. 67). Din zig-zagurile romanului
lui Ion Marin Almăjan, răzbate un portret dârz, suprauman
(chiar Cumbria, mama sa, gândea despre primu-i născut a
fi bântuit de „duhuri mai presus de înţelegerea ei”), dăruit
viselor libertăţii şi unirii, rar încălzit de amintirile ţinutului
natal sau de flacăra subţire a iubirii, mai degrabă inventată de
poeţi. Cartea îl urmăreşte, în linii mari, pe firul cronologic,
descriind copilăria, familia, studiile, activităţile cunoscute
până când Europa în totalitatea ei dă în clocot. Această
agitaţie a vieţii este implicit subliniată prin anticipările sau
rememorările evenimentelor,
schimbări
repetate
ale
naraţiunii – la persoana a
III-a, a II-a cu persoana I,
uneori prin dialogul autorului
cu personajul său principal.
Eftimie Murgu este
un temperament vulcanic,
născut sub semnul sabiei,
dârz, colţos – cum îi place
lui Ion Marin Almăjan să fie
personajele sale şi el însuşi –,
un iacobin semănând ideile
dragi ale libertăţii, ale unei
lumi noi. Destin neomenesc,
derulat,
conştient,
pe
drumul Golgotei. „Apostolii
n-au tihnă şi nici bucuria
familiei”. Această agitaţie
a vieţii este descrisă prin ritmul întâmplărilor, tensiunea
confruntărilor între taberele adverse, dar este implicit
redată prin întreaga construcţie narativă a cărţii, prin
anticipările sau rememorările evenimentelor, schimbări
repetate ale naraţiunii – la persoana a III-a, a II-a cu
persoana I, uneori prin dialogul autorului cu personajul
său principal sau al istoriei cu oamenii vremii. Din loc în
loc pulsează întoarcerile, reale dar mai ales imaginare, în
Almăj, prilej de a schimba registrul încrâncenat din planul
politic într-unul sentimental, de totală aderenţă la ţinutul
natal. Ca orice scriitor bănăţean, Ion Marin Almăjan îşi
asumă spiritul locului, culoarea etnografică specifică,
plăcerea poveştii (aducându-l, cu îndemânare, ca şi în alte
cărţi, pe cronicarul Nicolae Stoica de Haţeg), graiul local,
unde autor şi personaj se desfată întotdeauna: din băbăluc,
chiţăle, ciupege, iagod, coleşă, măşanche, a bui, a ţuţula
etc. , etc.
Titlul – În afara gloriei – ar putea avea mai multe
explicaţii. Una din ele ar fi aceea că Eftimie Murgu, corifeu
al revoluţiei, nu şi-a văzut împlinite principiile, a devenit
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un neînţeles, a rămas în afara gloriei istoriei. A trebuit
să vină Primul Război Mondial pentru a reitera aceleaşi
probleme din 1848, pentru a repeta scenariul de atunci,
inclusiv ocupaţia sârbească, pentru a se trezi, în sfârşit,
amintirea lui Murgu şi a desprinderii de imperiu. Aşa
cum notează, iarăşi îndreptăţit, Sever Bocu în evocarea
sa: „În nedreptatea Conferinţei de la Paris, noi am văzut
confirmarea lui Murgu. În zadar, oricare le-ar fi serviciile,
istoria nu-i reactualizează nici pe oamenii mari, decât în
ideile lor. Ele îi repun în scenă ca pe nişte spirite răzvrătite
ce nu se liniştesc până la împlinirea ideilor lor. Abia atunci
mor. Murgu era uitat înainte de 1918. După 1918, cine n-a
auzit: «Murgu avea dreptate! »…” (Drumuri şi răscruci,
p. 69). Revenirea lui Murgu pe firmamentul istoriei în
perioada interbelică se concretizează în mulţimea de
articole şi studii dedicate vieţii lui, ridicarea monumentului
de la Bozovici, din 1929, aducerea osemintelor în ţară, în
1932, apariţia unor monografii (1937, 1938) etc. După 1948
s-au accentuat ideile sale sociale. Încet-încet, s-a realizat
o bogată bibliografie care-l
pune în valoare. Şi totuşi din
titlul romanului lui Ion Marin
Almăjan rezultă încă datorii.
Căci Banatul are personalităţi
şi fapte insuficient cunoscute
şi apreciate, aşa cum o
dovedesc, din păcate, chiar
prin omisiune, toate istoriile,
dicţionarele, enciclopediile
din ultimele decenii. De aici
bătăliile consecvente ale lui
Ion Marin Almăjan pentru
Banat, ca scriitor, editor
sau jurnalist. Din aceste
frustrări vin şi proiectele
scriitorului, romane precum
Tornada
(radiografiind
perioada interbelică) sau
În afara gloriei ori interesanta carte (postmodernistă) cu
titlul Mătuşa mea Maria Theresia, dar şi intervenţiile
consecvente în favoarea regionalismului creator, a
bănăţenismului, a rădăcinilor naţionale. Respectând astfel
el însuşi – şi propunând implicit tuturor – ceea ce-i cere
Cumbria fiului său Eftimie Murgu: „Să te fereşti de ispite,
aici îţi vor ieşi multe şi mărunte în cale, să nu te abaţi de la
calea pe care ţi-am ales-o spre binele tău. Şi să nu ne uiţi, să
nu uiţi până la capătul zilelor tale de unde ai plecat, unde-ţi
sunt rădăcinile. Că nu e om mai de plâns decât cel care
nu mai are rădăcini, nici neam, nici ţară! Dumnezeu fie cu
tine!” Din perspectiva acestei încredinţări testamentare,
spiritul lui Eftimie Murgu rămâne peste timp, aşa cum
romanul lui Ion Marin Almăjan mărturiseşte: „Mintea şi
inima mea nu au ars degeaba. Se vor prăpădi imperii, vor
dispărea capete încoronate, se vor prăbuşi zidurile cetăţilor,
dar Fiinţa mea va reînvia. Cugetul nu piere, câtă vreme nu
va pieri lumea.”
GHEORGHE JURMA
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ION MARIN ALMĂJAN
Scriitor, Membru al Uniunii Scriitorilor din România
NOTE BIOGRAFICE

Data
şi
locul
naşterii: 16 noiembrie
1940, comuna Dalboşeţ,
judeţul Caraş-Severin.
Studii:
Şcolile
ele-mentare în Dalboşeţ
şi
Bozovici,
judeţul
Caraş-Severin,
Liceul
„Constantin Diaconovici
Loga” din Timişoara,
Facultatea de Filologie a
Universităţii din Timişoara,
secţia română-germană.
Activitatea
profesională: 01. 01.
1966-13. 10. 1979 ziarul
„Drapelul roşu” (redactor,
şef secţie culturală, redactor şef adjunct), 13 octombrie 1979
– mai 1989 director al Editurii Facla din Timişoara, mai
1989 – 1991 şef de secţie culturală, publicist comentator
la ziarul „Renaşterea bănăţeană” din Timişoara. Din 28
februarie 2001 până în 2005 director al Direcţiei pentru
Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului
Timiş.
Lucrări publicate: Sunt dator cu o durere
(volum de povestiri, Editura Eminescu, Bucureşti, 1970),
Spune-mi, unde duce acest drum? (roman, Editura
Eminescu, Bucureşti, 1972), Neîmpăcaţi în mânie (roman,
Editura Eminescu, 1974), Sentimentul puterii (roman,
Editura Eminescu, 1976), Tornada (roman, Editura

REFERINŢE CRITICE
„Scriitorul e primul care pătrunde într-un ţinut şi,
asemeni exploratorilor, are orgoliul de a nota totul cu literă
mare. Oraşul nu e privit cu mare dragoste de Ion Marin
Almăjan, el merită a fi studiat, nu încorporat; el merită
cinstea, dar nu în măsura în care o merită Ţinutul; acesta

Eminescu, Bucureşti, 1980), În afara gloriei (roman,
Editura Renaşterea bănăţeană, Timişoara, 1994), Vremea
hahalelelor (eseuri politice, Editura Augusta, Timişoara,
1998), Requiem per una regina (Editura Impegno
80, Mazara del Vallo, Italia, 1984), Tornada (Editura
Makedonska Kniga, Macedonia, Iugoslavia, 1982), 10
prozatori români contemporani (Editura Narodna
Kultura, Sofia, 1975), Mătuşa mea Maria Theresia
(povestiri, Editura Augusta, 2003), Ţara Almăjului
(îngrijire ediţie, studiu monografic, Editura Mirton, 2004),
Emil Petrovici „Folclor din Valea Almăjului” (îngrijire
ediţie, Editura Waldpress, Timişoara, 2005), În afara
gloriei (ediţie îmbunătăţită şi adăugită, Editura Excelsior
Art, 2006), Ca mierea, ca fierea – cuvântul (Editura
Excelsior Art, 2007), Poeti romeni contemporanei (ediţie
îngrijită de Cezar Ivănescu, Mihai Ungheanu şi Ion Marin
Almăjan, Editura Impego 80, Mazara del Vallo, Italia,
1986 – traducerea Viorica Bălteanu). Povestiri publicate în
revistele din Grecia, Malta, Italia, Germania etc.
Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Premii obţinute: Premiul de Excelenţă al Filialei
din Timişoara a Uniunii Scriitorilor, Ordinul Meritul
Cultural, cls. a IV-a, Ordinul Serviciu Credincios în rang
de Cavaler, Persona Maxima al Bibliotecii Judeţene Reşiţa
– Caraş-Severin, Placheta de cetăţean de onoare al oraşului
Mazara del Vallo, Sicilia, Italia. Titlul de cetăţean de onoare
al comunei Dalboşeţ, judeţul Caraş-Severin, premiul
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timişoara, pentru
cartea Mătuşa mea Maria Theresia; Premiul de excelenţă
pentru întreaga operă şi pentru cartea Mătuşa mea Maria
Theresia acordat de Asociaţia Română pentru Patrimoniu,
Bucureşti, 2006.

este rezervorul marilor valori, de aici se recrutează eroii
fără prihană ai prozelor lui Ion Marin Almăjan.”
CORNEL UNGUREANU
„O proză ale cărei rădăcini bat spre istorie poate
doar pentru culoarea locală şi farmecul altor secole. În
care se ivesc şi impozante personaje celebre ale trecutului
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(şi tare îndepărtat şi foarte apropiat), tonul este unul
ghiduş-ironic, de Boccaccio autohton, cât se poate de
original însă. Fără îndoială că o întreagă, de presupus,
bibliotecă de istorie a fost studiată de scriitor, că a trecut
mult timp până ce cuprinzătoarea informaţie ştiinţifică a
rodit pe tărâmul fanteziei, intrând firesc şi lin, puternic
filtrată prin personalitatea şi harul său, în substanţa
povestirii. Rezultatul este de zile mari…”
ILDICO ACHIMESCU
„Dintre romane sunt de menţionat în special
Tornada (1980), frescă plină de dramatism a Timişoarei
interbelice, şi În afara gloriei (1994, n. n.: 2006)… volum
al unei calde şi ample evocări a lui Eftimie Murgu şi a
timpului său. Deşi privesc epoci diferite, romanele au în
comun dorinţa autorului de a reînvia specificul unor vremuri
apuse, convocând mijloace variate, de la documentul inedit
până la fantezia aprinsă. Dacă primul roman are în centru
un erou colectiv (urbea), proiectat în destine individuale,
cel de-al doilea este epopeea unui erou care îşi asumă
destinul comunităţii. Se conturează astfel intenţia autorului
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de a articula, cu mijloace literare, o istorie sui-generis a
Banatului din ultimele două secole.”
DICŢIONARUL GENERAL AL
LITERATURII ROMÂNE
„Glisează în roman (n. n.: În afara gloriei)
coordonatele unei mitologii complexe (mitul istoriei, al
idealului naţional, al libertăţii, al pământului, al iubirii, al
datoriei) prin care există literar personajele şi se redă, cu
evidente trăsături, o parte de ţară. Tocmai această fixare spre
mit şi simbol dă caracterul modern al viziunii romanului,
ce se asociază unei modernităţi a tehnicilor literare.”
ALEXANDRU RUJA
„Ion Marin Almăjan reconstituie nu numai viaţa
Imperiului şi a Ţărilor române, ci şi viaţa locuitorilor Ţării
Almăjului, în intimitatea lor zguduitoare emoţional. Dar,
mai mult decât orice, într-o vreme în care a susţine acest
lucru este considerat de nătângi o crimă, Ion Marin
Almăjan arată că nu este nici un motiv să te ruşinezi
să fii român.
Nici unul!”
ALEXANDRU NEMOIANU

RADIO TIMIŞOARA, EMISIUNEA „VIAŢA LITERARĂ”
23 ianuarie 2010, orele 2005 – (II).
Protagonişti: VERONICA BALAJ, redactor,
scriitorul ION MARIN ALMĂJAN şi poetul IOSIF BĂCILĂ
(Continuare din numărul trecut)
V. BALAJ: – Aţi argumentat întru totul apariţia celei
de-a doua ediţii [Eftimie Murgu (1805-1870) – Erudiţie şi
faptă – n. n. ] – lucru spectaculos la vremea noastră – şi,
probabil, că şi Editura a avut un rol în difuzare (contează
foarte mult şi difuzarea), oricum toate felicitările, pentru
că mai rar ca un tom pornit în lume să aibă asemenea drum
deschis. Am vorbit aici mult despre revista „Almăjana”.
Vreau să trecem aşa ascendent în discuţia noastră, urcând
şi spre această revistă pe care o percep ca pe o parte din
sufletul dumneavoastră, aproape la fel ca şi poezia, fiindcă
aţi investit foarte mult, să fie o ritmicitate de 10 ani, când

sunt atât de multe motive, uşor de găsit, pentru întreruperea
apariţiei, dumneavoastră aţi reuşit să continuaţi şi s-o
menţineţi în timp şi în atenţie. Când a pornit în lume
„Almăjana”?
I. BĂCILĂ: – Da, acum 10 ani, în primăvara lui
1999, ca o revistă şcolară (chiar primul număr este o
revistă şcolară), titlul l-am dat eu după multe frământări,
după multe nopţi nedormite, probabil putea să aibă orice
alt titlu, dar „Almăjana” mi s-a părut cel mai semnificativ
şi cel mai legat de şcoala unde îmi desfăşor activitatea, de
zona în care lucrez şi, bineînţeles, de ceea ce am scris eu
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şi mulţi alţi valoroşi scriitori, originari din această zonă:
Ilie Ienea, Grigore Popiţi, Ion Marin Almăjan, Nicolae
Dolângă, Petru Novac Dolângă, Iosif Maria Bâta – sper
că n-am uitat pe nimeni – (David Blidariu şi Ion Budescu,
iertaţi-mă!).
V. BALAJ: – La început avea colectiv de redacţie?
I. BĂCILĂ: – Sigur că da – colegii mei profesori şi
câţiva elevi, câţiva studenţi din zona noastră, care studiau
la Universităţile din Reşiţa, Timişoara, Cluj ş. a. , iar mai
târziu acest demers a fost îmbrăţişat şi susţinut de scriitorii
ridicaţi de-aici, în primul rând amintesc sprijinul domnului
Ion Marin Almăjan, apoi al oamenilor de cultură almăjeni,
trăitori în ţară – Timişoara, Arad, Cluj, Bucureşti –, dar
şi al unor scriitori care trăiesc în altă parte – Alexandru
Nemoianu (SUA), Baruţu T. Arghezi (Elveţia), Constantin
Teodorescu (Canada), care din când în când ne trimit
materiale pentru această revistă, cât şi încurajările
dumnealor, părerile legate de structura şi paginile publicaţiei
noastre. E adevărat că după sprijinul acesta moral am fost
încântat şi am dat o ritmicitate publicaţiei încât să apară nu
numai în zona Văii Almăjului, ci să fie popularizată şi în
Caraş-Severin, la Biblioteca „Banatica” din Reşiţa, apoi în
Banat la Biblioteca Centrală Universitară din Timişoara, la
Biblioteca Naţională a României, precum şi… dincolo de
hotarele ţării!
V. BALAJ: – Altfel spus, „Almăjana” – revista
care a cunoscut o diversificare de subiecte, de colaboratori
– aşa cum este şi firesc – are la ora aceasta şi rolul de (să-i
spunem) „lumină culturală” în zona respectivă şi, totodată,
e un punct de întâlnire, spiritual, literaliceşte vorbind, cu
almăjeni şi cu scriitori din altă parte a ţării sau din alte părţi
ale lumii. E aşa un fel de „punte de legătură”… Domnule
Almăjan, când aţi convenit că trebuie să susţineţi această
revistă?
I. M. ALMĂJAN: – În primul rând, trebuie să vă
felicit că aţi remarcat excelent faptul că această revistă
este o „flacără” în zonă şi eu susţin,
şi în scris am spus acest lucru, că de
la „Almăjana” – înaintea ei a mai fost
o încercare de revistă pentru un timp
foarte scurt ( „Almăjul” s-a chemat)
– a pornit o mişcare culturală cu totul
specială: dacă localităţile din Almăj
au avut, în lungul timpului, o singură
monografie, scrisă prin 1910, după ce
revista şi-a făcut deja efectul şi şi-a
dezvoltat activitatea, au început să
apară monografiile mai multor comune,
lucru care mi se pare că se datorează
în oarecare măsură, dacă nu în bună
măsură, şi influenţei pe care această
revistă o are asupra intelectualităţii
din zonă. Eu, de altfel, scriu mereu că
acolo în zonă sunt câteva „lumini”,
puţine la număr, printre care, prima din
ele, domnul Iosif Băcilă, iar lângă el
este profesorul Pavel Panduru, şi mai
sunt vreo 2-3 oameni care au această

contribuţie – puţini pentru toată zona aceea. Sigur, nu-i un
secret, eu am început chiar aşa, pentru că în de-a lungul
vremii pe domnul Iosif Băcilă – socotindu-l un frate ceva
mai mic – l-am ţinut aproape de mine, de sufletul meu, în
demersurile domniei sale s-a sfătuit cu mine, l-am sprijinit
atâta cât am putut şi cât m-a dus mintea s-o fac şi, fireşte, că
nu se punea în discuţie să nu-l sprijin şi în această idee ce a
însemnat revista „Almăjana”, care este o idee minunată! Eu
îl tot îndemn să nu renunţe la ea, mereu se iveşte în sinea
lui ispita (zicând că nu mai pot s-o duc), vremurile sunt
deosebit de grele pentru o asemenea revistă, şi eu mă rog
de el şi-l îndemn să reziste în continuare s-o ducă, pentru
că pierderea ei ar fi un mare păcat…
I. BĂCILĂ: – Aş vrea să vă dau un fragment dintr-o
scrisoare pe care mi-a trimis-o domnul profesor Alexandru
Nemoianu – în septembrie 2000 – scrisoare pe care am
publicat-o şi în revista „Almăjana” (nr. 2/septembrie 2000),
citez:
„Revista în sine mi se pare o publicaţie excelentă!
De ce spun asta? Nu mă refer numai la ce se publică:
fiecare număr din orice revistă culturală are unele părţi mai
bune ori unele părţi mai slabe; nu despre asta este vorba,
ci despre ţinuta revistei şi de ideea sub care ea apare. Din
acest punct de vedere – ideea sub care apare – mie mi se
pare uluitoare, pentru că ea urmăreşte un singur lucru: să
afirme răspicat şi în mod limpede o identitate – identitatea
almăjană. Pentru asta, orice s-ar întâmpla cu ea,
revista va rămâne în istoria Almăjului şi, cred, în istoria
poporului român (s. n.). Pentru că trebuie să înţelegem că
noi nu suntem pur şi simplu o gloată adunată la întâmplare,
ci fiecare aparţinem unui loc care are tradiţiile lui, mândria
şi identitatea lui.” – am încheiat citatul.
V. BALAJ: – Are perfectă dreptate domnul
Nemoianu şi, din tot ce aţi spus dumneavoastră, se poate
conchide, fără nicio îndoială, că e un fapt de cultură,
dublat de un fapt de iubire să-i spunem, căci fără multă
patimă chiar şi fără multă îndrăgire a
acestor locuri, a acestei spiritualităţi şi,
în ultimă instanţă, a acestei identităţi,
n-aţi fi putut s-o duceţi la bun sfârşit
şi, pomenea aici domnul Ion Marin
Almăjan de-o anume ispită, de a
renunţa, e firească poate; cum vă
descurcaţi din punct de vedere financiar
pentru apariţia şi susţinerea revistei
într-o ritmicitate mulţumitoare?
I. BĂCILĂ: – Bineînţeles că au
fost asemenea momente de îndoială,
de cumpănă (10 ani nu ştiu sunt mulţi,
sunt puţini?), dar important este că
revista a apărut ca o publicaţie culturală
a Banatului Montan şi la această oră
sunt foarte bucuros că e cunoscută în
Banat, în ţară, peste hotare, în rândurile
elevilor de liceu mai ales, cât şi ale
tinerilor profesori veniţi pe aceste
meleaguri, chiar în lumea universitară.
Dincolo de aceste greutăţi însă, am avut
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un sprijin din partea Societăţii culturale „Ţara Almăjului”
din Timişoara, al domnului profesor universitar dr. Alimpie
Ignea, fostul meu coleg de liceu, al profesorilor universitari
din Almăj care trăiesc la Timişoara sau în altă parte, al unor
foruri culturale judeţene, sigur, primind un sprijin financiar
şi sufletesc, un sprijin moral, dar, dincolo de asta, fiecare
dintre noi arătând că, de fapt, venim dintr-un loc care ne
este apropiat sufletului şi care, întreaga viaţă sau poate
şi dincolo de ea, ne fixează de acolo de unde venim şi ne
rostuieşte într-un anumit spaţiu cultural.
V. BALAJ: – V-aţi asumat o responsabilitate, v-aţi
asumat-o în interior, aţi dus-o mai departe, aţi ilustrat-o
într-o formulă lirică…
I. BĂCILĂ: – Aş vrea să mai adaug că dincolo de
greutăţile acestea, o susţinere a fost şi afirmarea ei pe plan
naţional, primirea Diplomei de Merit din partea Asociaţiei
Române pentru Patrimoniu (în anul 2005), asociaţie care
a fost condusă de ilustrul cărturar Artur Silvestri, mai
nou Diploma de Onoare şi Diploma de Excelenţă din
partea Ministerului Culturii, a Direcţiei pentru Cultură
Caraş-Severin, toate au făcut să trec peste aceste momente
dificile şi să continui.
V. BALAJ: – Da, e o „restitutio culturale”, o
statornicire în vreme şi oricând vorbim despre Almăj
se vor face trimiteri la Eftimie Murgu, la cărţile despre
Eftimie Murgu, dar şi la „Almăjana” – nu zic şi de
celelalte personalităţi care vin din zonă. Domnule Ion
Marin Almăjan, ştiu că aţi susţinut mult această identitate
culturală, poate că acum când vorbim de globalizare este
chiar singura şansă de a ne diferenţia de alţii (ideea de
identitate) şi aţi făcut-o cu prisosinţă în multe articole, în
revista „Almăjana”, în cele ce aţi scris în roman (În afara
gloriei). Ştiu că aţi publicat şi în revistele on-line, pentru că
circulă mai repede informaţia; cum credeţi că este perceput
fenomenul cultural care intră în atenţie şi pe acest canal
informaţional?
I. M. ALMĂJAN: – Este bună întrebarea, trebuie
să vă laud din nou astăzi (mă tot ţin cu laudele la adresa
dumneavoastră), este singurul nostru argument „în lupta
cu neamurile”, cum zice Alexandru Nemoianu, acest
„localism” – de calitate, fireşte; împotriva globalizării nu
putem să luptăm decât cu aceste valori (în fond şi împotriva
uitării) prin promovarea acestor valori locale. Din păcate
românii, nu ştiu eu în ce
grabă, din ce „nebunie”,
au început să-şi arunce
peste bord valorile şi să
preia cam prea repede şi
cu prea multă frenezie
– dacă nu e un non sens
în această alcătuire
verbală – valori străine,
valori care n-au nici
profunzime, n-au nici
adaptabilitate la spiritul,
la caracterul nostru şi
care ne pot rătăci. Din
acest punct de vedere,
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tot ce se întâmplă în zonele aşa zise „ţări” este de salutat
şi de încurajat, cât se poate. Asta este „zestrea” noastră la
globalizare şi „frâna” noastră la globalizare; restul – cu
on-line, revistele on-line sunt la început la noi, au o anumită
circulaţie, nu-i o circulaţie lejeră, eu ştiu, cum a fost de
pildă circulaţia cărţii în România, mai ieri, alaltăieri. Sunt
mai multe mijloace, mai multe canale de a încerca să ne
luptăm, să supravieţuim cu valorile neamului nostru.
V. BALAJ: – Eu am subliniat pentru că ştiu că
sunteţi directorul unei reviste on-line, revista „Luceafărul
românesc” (sună foarte bine!) şi e de felicitat că un scriitor
care este axat prin structură pentru problemele profunde,
de rezistenţă în timp, în istorie, aţi acceptat şi aţi agreat şi
calea aceasta foarte modernă de comunicare, să-i spunem
on-line, şi aţi făcut bine…
I. M. ALMĂJAN: – Vreau să vă fac precizarea că şi
revista „Almăjana” se găseşte pe Internet în cadrul acelei
Asociaţii Române pentru Patrimoniu care susţine prezenţa
unor reviste locale, tocmai în ideea de care vă vorbeam,
pentru ca ceilalţi iubitori, mă rog, cei care umblă pe
Internet, cunoscătorii, să poată accesa revistele respective,
deci să poată fi accesată „Almăjana” şi să poată fi citită de
pe Internet.
V. BALAJ: – E o veste extraordinară – o revistă
care se vrea şi este o emblemă a spiritualităţii unei părţi
de ţară poate fi accesată şi on-line. Cred că e un lucru mai
rar pentru că nu toate revistele care apar şi toate ziarele au
această posibilitate, această şansă, sigur că asta presupune
muncă în plus, dăruire în plus, timp, dar aţi reuşit să faceţi
încă un pas spre integrarea în atenţia contemporană, a
contemporaneităţii. Domnule profesor, aveţi o rubrică
diferită, timpul nu ne permite să prezentăm lucrurile în
amănunt…
I. BĂCILĂ: – Am vrut să menţionez faptul că,
prin bunăvoinţa Asociaţiei Române pentru Patrimoniu
– care „în semn de recunoştinţă obştească şi continuă
aducere-aminte”, a acordat revistei noastre Diploma de
Merit (preşedintele juriului: prof. univ. dr. Artur Silvestri)
– pagini ale „Almăjanei” pot fi accesate pe Internet, la
adresa www. almajana. wordpress. com sau pe site-ul ARP,
punctul 2, Publicaţii în ediţie on-line în parteneriat cu
redacţii din ţară şi străinătate.
V. BALAJ: – Iată poate fi accesată şi de românii
de pretutindeni care
sunt
interesaţi
de
spaţiul almăjan, de
evenimentele culturale
din actualitate şi, mai
ales, de felul cum
acestea pot fi trecute la
capitolul „Cultură”, deci
la capitolul „Rămânere
şi Neuitare”. Eu vă
mulţumesc foarte mult
pentru prezenţa în
emisiunea noastră, dacă
mai aveţi o mărturie
de perspectivă, ca să
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spunem aşa, pentru că mereu aveţi proiecte şi aşa vă stă
bine să fiţi mereu în mijlocul viselor care nu sunt numai
poetice, sunt, iată, foarte bine ancorate în realitate, practice
şi împlinite.
I. BĂCILĂ: – Sigur, ca dascăl am avut de-a lungul
anilor elevi calificaţi la fazele olimpiadelor naţionale (unii
dintre ei au fost premiaţi), voi continua această activitate,
chiar anul trecut am avut un elev premiat şi clasat pe locul doi
la faza finală a Olimpiadei de Limba română, venind de la un
liceu din mediul rural – şi m-am bucurat că acesta este elev la
liceul unde lucrez eu – şi scrie poezie şi proză; se numeşte
Ion Turnea şi l-am publicat în ultimele numere ale revistei
„Almăjana”, s-ar putea într-un viitor nu prea îndepărtat să ne
facă o surpriză să-şi publice câteva din producţiile literare
într-o carte; apoi să continuăm cu revista „Almăjana”;
ediţiile îngrijite de Iosif Băcilă bănuiesc că pot să continue
– mă gândesc la rubrica „Dialoguri «Almăjana»” – acolo
sunt oameni de cultură (cercetători, scriitori, universitari)
care de-a lungul anilor au făcut mărturii şi au răspuns la
întrebările noastre, oricând pot fi selectate aceste materiale
într-un volum şi, bineînţeles, poetul Iosif Băcilă care are în

lucru două cărţi de poezie, sper ca una din ele să apară în
primăvara anului viitor (2010).
V. BALAJ: – Urări de împliniri, chiar şi mai multe
decât cele pe care vi le-aţi propus, gânduri bune şi senine
să vă fie mereu aproape. Domnule Ion Marin Almăjan,
sunt sigură că veţi susţine în continuare proiectele
almăjenilor…
I. M. ALMĂJAN: – Cred că întreaga mea creaţie
artistică, în marea ei parte, este legată de Almăj; începând
cu Sunt dator cu o durere, ea îşi trage seva, forţa,
încrâncenarea din zonă şi ambiţia mea literară a fost să
reconstitui zona Almăjului, ca Faulkner, într-o altă variantă
în literatură; dacă am reuşit sau nu, vor spune cei de după
noi; fireşte că, atâta cât mă vor ţine puterile şi mintea îmi va
fi întreagă, voi fi alături de zona din care am răsărit.
V. BALAJ: – Veţi fi, oricum, un almăjan de
referinţă! Vă mulţumim foarte mult. Aţi ascultat emisiunea
„Viaţa literară”. Sunt Veronica Balaj, vă mulţumesc pentru
atenţie. O nouă întâlnire sâmbătă, peste două săptămâni, la
aceeaşi oră.
Transcriere de pe banda magnetică IOSIF BĂCILĂ

ÎN PRAGUL COMUNEI MELE NATALE ŞEZUM ŞI PLÂNSEM
De comuna mea natală mă leagă câteva lucruri: în
primul rând, amintirea bunicilor şi părinţilor mei, a altor
oameni din generaţia lor. E suficient să desferec tainiţa
amintirii ca să le văd obrazele, să le aud, la majoritatea, glasul
şi uneori să-mi amintesc fapte, gesturi, atitudini, o anume
îndârjire în a-şi lucra pământul, a-l obliga să le dea roadele
vitale pentru existenţa lor şi a copiilor lor. Acestea şi altele îi
fixează în timpul nesfârşit al istoriei localităţii Dalboşeţ din
fermecătoarea Ţară a Almăjului. Despre aceşti oameni, despre
statura lor am cutezat să scriu în câteva din cărţile mele, cu
intenţia declarată de a-i „veşnici”, pentru ca imaginea lor să se
păstreze nealterată în vremurile ce vor veni.
Aceste vremuri au şi venit, chiar mai repede decât
am crezut eu. De comuna mea natală mă leagă amintirea
străzilor, înfăţişarea caselor, unele făloase, după starea
economică a gospodarului, altele pitice, mai nevolnice,
dar nu lipsite de farmec. Iubesc dealurile şi văile, iubesc
pădurea bătrână ce m-a legănat şi mi-a fost cuib în zilele
în care peste Almăj şuiera ploaia de gloanţe şi de obuze la
finele războiului al doilea. Mă acoperea mama cu pieptul
ei, mă ţuţula bunica Bobi ca să-mi contenească plânsul şi să
nu atragă vreun nepoftit, vreun răufăcător. Iubesc pădurea
întrucât am haiducit în peşterile ei de verdeaţă împreună cu
prietenii mei, duşi acum pe alt tărâm: Petrică Juriţa, Călin
Anca şi Ilie Câmpeanu, dându-ne viteze porecle, ba Fus,
ba Sfârlează, după numele celor ce „haiduceau” atunci
în pădurile Banatului, împotrivindu-se regimului. Printre
lucrurile ce îmi dădeau fiori şi-mi stârneau curiozitatea
până la fascinaţie se aflau trei clădiri: cea dintâi este
clădirea în care, se zice (nu ştiu dacă specialiştii au atestat
acest fapt?!), ar fi fost sediul companiei întâi de grăniceri a

fostului Regiment nr. 13. Îmi amintesc că am păşit o singură
dată în clădire, chemat la ordine de şeful postului de miliţie,
întrucât împreună cu Călin Anca şi Ion Voichescu Cornu,
capul răutăţilor, am dosit un pistol cu butoiaş găsit în
gardul cimitirului. Ne-a bătut Mazilu, aşa îl chema pe şef,
la palmă, cu un linear. Cea de a doua clădire aparţinea unui
sătean despre care oamenii ziceau că se preface în pricolici.
Îi ocoleam şi casa, dar îl ocoleam şi pe el. A treia casă era
cea mai mică dintre toate. Avea o ferestruică de o palmă,
acoperiş ţuguiat, dar pe fronton fuseseră scrise de către cel
ce construise casa două cifre 1815. Timp neguros pentru
Banat. Am înţeles din lecturi că acea casă era prototipul
casei grăniceşti şi ori de câte ori treceam prin dreptul ei
simţeam o emoţie. Stăteam faţă în faţă cu moşii noştri,
cu viaţa lor aflată la mâna împăratului de la Viena. Mai
acum câţiva ani, cineva mi-a spus că administraţia locală
sau şcoala au încropit un mic muzeu în clădirea aceasta de
patrimoniu. N-am ajuns să-l văd. Am văzut – vai mie! –
zilele acestea o ruină. Casa se prăbuşise de bătrâneţe şi din
cauza indiferenţei primăriei care trebuia să o salveze de la
dărâmare. Se prea poate ca proprietarii să se fi împotrivit,
dar existau destule căi ca această clădire să fie achiziţionată
pentru valoarea ei şi pentru cinstirea strămoşilor noştri. Nu
mă îndoiesc că în Dalboşeţ sunt câţiva oameni cu stare care
ar fi putut să sară în ajutorul ei. Doar să se fi vrut sau să
se fi înţeles că odată pierdute aceste valori nu mai pot fi
recuperate niciodată.
Acum îmi vine să jelesc rostind cuvintele biblice
folosite de Sfântul cărturar şi prelat Dosoftei: acolo şezum
şi plânsem.
ION MARIN ALMĂJAN
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„CUNOŞTI VORBA SLASTĂ?”
În scurtele dialoguri
cu mine însămi, răpind
„trecerii grăbite” câteva
clipe de răgaz, m-am gândit
odată, cu zâmbetul furişat
într-un cotlon al sufletului,
la un lucru intrat (parcă de
când lumea!) în firescul
existenţei: oricine urmează
cursurile unei facultăţi caută,
încă din primele săptămâni,
să se familiarizeze cu
„legendele” de „largă
circulaţie”, mai mult sau mai
puţin verosimile, răspândite
grijuliu, „prin viu grai”, de colegii mai „experimentaţi”. E
posibil să afli, de pildă, înaintea marilor „confruntări” din
sesiune, că profesorul X este întruchiparea modestiei, altul
– peste măsură de generos, altul, dimpotrivă, un exponent
al exigenţei – şi aşa mai departe…
Evident, astfel s-au petrecut lucrurile şi cu mine, în
sensul că, plină de curiozitate, am început să fac „sondaje”
privitoare la viitorii mei dascăli, întrebându-mi cunoscuţii,
foşti şi actuali studenţi, mai tineri cu anii sau cu sufletul,
la ce să mă aştept. Poate părea surprinzător, însă toţi m-au
avertizat că dialectologia e piatra de încercare a studiilor
filologice, că „n-are rost să te prezinţi la examen fiindcă
oricum n-o să-l iei «din prima»”, ba cineva s-a încumetat
a spune că, „dacă treci de examenul ăsta, te poţi considera
deja absolvent al Facultăţii de Litere”. „Măi să fie!” – am
exclamat cu o oarecare strângere de inimă. „Chiar aşa o fi?
Păi ce e de făcut?…”
… Anul al II-lea, semestrul al II-lea… Dialectologie
– curs… Profesorul şi nelipsita-i mapă sprijinită, pedant, în
mână… Şi povestea s-a depănat tiptil-tiptil… Obiectul de
studiu al dialectologiei, raporturile ei cu celelalte discipline
lingvistice şi cu alte ştiinţe, istoricul şcolilor lingvistice şi
corifeii acestora; apoi, originea dialectelor limbii române,
repartiţia dialectală a dacoromânei, descrierea, cu lux de
amănunte, a varietăţilor teritoriale româneşti din nordul şi
din sudul Dunării. Multă, foarte multă informaţie, îndemn
(în subsidiar) la documentare, opinii extrem de minuţios
argumentate şi o sumedenie de ilustrări concrete…
Aşa l-am cunoscut pe domnul profesor VASILE
FRĂŢILĂ ( „Dialectologul”, cum îi spuneam noi în
studenţie) şi, după câteva cursuri, neliniştea avea să mi
se împletească, în chip ciudat, cu un soi de pasiune pe
care am ajuns s-o fac pentru această disciplină, ceea ce
m-a şi determinat să parcurg capitole întregi din lucrările
fundamentale ale domeniului ca să aprofundez noţiunile
discutate la ore. Îmi amintesc mai ales ce încântată am
fost când omul de la catedră ne-a prezentat caracteristicile
subdialectului bănăţean; acasă, i-am povestit, entuziasmată,
bunicii mele: „Avem la facultate un profesor care ştie
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să vorbească în graiul nostru, ca «năince-vreme»!”
Într-adevăr, rămăsesem uimită de naturaleţea cu care
Domnia Sa pronunţa (impecabil!) termeni precum anţărţ,
băgrin, căpară, cotăriţă, credenţ, cuină, fiulare, marvă,
piglais, somot, peşchir, zănat şi alţii, ca şi cum ar fi fost un
bănăţean „în ţoalele lui”.
Examenul la Dialectologie a fost în 12 iunie 1998.
Am studiat intens în acele săptămâni, inclusiv în zilele de
dinainte, când o bună parte dintre colegii mei anunţau,
rând pe rând, că deocamdată „se dau bătuţi”, hotărând să-şi
amâne întâlnirea cu profesorul Frăţilă pentru sesiunea din
toamnă. Cu toate acestea, ca o almăjancă perseverentă ce
sunt, mi-am luat inima-n dinţi şi m-am înfăţişat la „proba
de foc”. Am extras cu emoţie (implorând Divinitatea să nu
fie vreun subiect legat de atlasele lingvistice, căci acestea
nu erau deloc punctul meu forte!) biletul nr. 16: Dialectul
dacoromân – prezentare generală şi o anexă ce conţinea
un text pe care l-am identificat, încă de la întâia privire, ca
aparţinând meglenoromânei. Am căzut, cum se spune, „pe
subiect” şi, cred eu, m-am descurcat binişor. La un moment
dat, domnul profesor, care a zâmbit întruna, m-a întrerupt
brusc: „Auzi, lasă asta, văd că ai învăţat, gata.” Am dat
să mă ridic, dar omul din faţa mea a continuat… după
modelul chestionarelor specifice anchetelor dialectale:
„Dacă tot eşti bănăţeancă, am o întrebare pentru nota 10:
cunoşti vorba slastă?” Am iscat, nedumerită, un surâs pe
chipu-mi, crezând că e o glumă, şi am răspuns relaxată:
„Da, aşa spunem noi, în Almăj, pentru «mâncare de
dulce».” „Ştii cumva şi ce origine are termenul?” „Probabil
slavă, sârbo-croată…” – am îngăimat cu sfiiciune. „Şi-ţi
place să mănânci mai mult de slastă sau de post?” Nu mai
ştiu dacă am zis ceva, abia aşteptam să ies din atmosfera
aceea grozav de apăsătoare a examenului oral şi să răsuflu
uşurată, adăugând un 10 la colecţia din anul al II-lea… Dar
promiţându-mi să destram cu orice preţ „mitul” legat de
solicitanta Dialectologie…
L-am întâlnit, apoi, pe profesorul Vasile Frăţilă la
un curs opţional în anul al IV-lea – Probleme speciale de
dialectologie; timp de două semestre, ne-a vorbit despre
particularităţi ale subdialectului bănăţean în culegerile de
folclor. Aşa am putut savura, din nou, parfumul rostirii
în dulcele grai din Banat, însă am remarcat, totodată,
admiraţia Domniei Sale pentru folclorul din această zonă
şi pentru slujitorii lui. Bun cunoscător al obiceiurilor din
Ţara Almăjului (nedeia, zăpostâtul, măsuratul oilor etc.),
ne fredona adesea, cu jovialitate, dar şi cu o undă de
nostalgie, fragmente din vechi cântece populare îndrăgite
(amintindu-şi, probabil, popasurile sale în acest areal):
„Cine trece-acuma dealu? / Badea Ion bozoviceanu. /
Coboară la Rudăria, / la mândruţa lui, Măria…” sau „Mărie,
poale ciurate, / rău te-am visat astă-noapte…”
Ca studentă la masterat, i-am descoperit o altă
pasiune – onomastica şi, îndeosebi, toponimia. Prinzând
curaj, îmi plăcea să-l provoc să ne spună povestea unor
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nume de locuri din Almăj, pe care ştiam că le-a străbătut,
iubitor, şi cu mintea, şi cu pasul. Domnul profesor
n-a refuzat niciodată asemenea ocazii şi atunci ieşea
la iveală un dascăl minunat (dublat de un cercetător
neobosit), priceput în a găsi metodele potrivite prin care
să ne stârnească, şugubăţ, curiozitatea. Mai târziu, avea să
redacteze studiul Toponimie almăjeană (publicat în Studia
in honorem magistri Alexandru Metea, Timişoara, Editura
Universităţii de Vest, 2008, p. 201-215), colaborând şi la
revista „Almăjana” (Bozovici) cu recenzia O reeditare
[Emil Petrovici, Folclor din Valea Almăjului] (apărută în
nr. 1 din 2005, p. 22-25).
Imediat ce mi s-a oferit posibilitatea de a fi cooptată
ca preparator la Catedra de limba română a Facultăţii de
Litere din Timişoara, profesorul Frăţilă mi-a propus să mă
înscriu la doctorat, acceptând să coordoneze teza intitulată
Omonimia în limba română, ceea ce m-a ambiţionat şi
m-a responsabilizat deopotrivă. Cum e şi firesc, primul
examen din cadrul doctoranturii a fost… Dialectologia,
dar, de data asta, pe alte coordonate decât în anii studenţiei.
I-am mărturisit că m-am îndrăgostit de această disciplină
lingvistică (privind-o acum „cu alţi ochi”) şi că, dacă aş
lua-o de la capăt, ea s-ar număra, cu siguranţă, printre
preocupările mele de căpătâi. În elaborarea tezei, domnul
profesor m-a susţinut nu doar moral (ajungând să se
deprindă cu ritmul meu de lucru, nu a urgentat finalizarea
ei pripită), ci, îndrumându-mă cu o deosebită măiestrie şi
competenţă, mi-a oferit şi libertatea „creatoare” de care
aveam nevoie, alături de oportunitatea de a consulta lucrări
de specialitate absolut necesare, la care nu puteam ajunge
altfel.
Treptat, am început să-l percep pe profesorul
Frăţilă într-o ipostază inedită, aceea de… coleg. Aveam
să conştientizez, de-a lungul anilor, faptul că Domnia Sa
este o personalitate marcantă a vieţii ştiinţifice şi culturale
timişorene (dar nu numai); activitatea sa ca dascăl se
desfăşoară de aproape jumătate de secol la Universitatea
din Timişoara. Bine-cunoscut şi apreciat filolog (originar
din ţinutul Blajului), domnul profesor este şi creatorul
unei opere lingvistice impresionante (atât prin calitatea,
cât şi prin amploarea ei), cu multe idei originale – rezultat
al anchetelor pe teren, care vin în completarea uriaşei
documentări desfăşurate în arhive sau în biblioteci din
România şi din afara graniţelor ei –, o operă care i-a adus
de mult recunoaşterea unanimă şi definitivă a specialiştilor
români şi străini.
Profesorul Vasile Frăţilă s-a remarcat, în lingvistica
românească a ultimelor decenii, ca un asiduu cercetător
în domenii variate precum dialectologia, etimologia,
onomastica (toponimia şi antroponimia), istoria limbii,
istoria lingvisticii, lexicologia şi lexicografia, preocupări
concretizate în numeroase studii, articole şi recenzii
publicate în volume colective, în reviste de specialitate
şi de cultură din ţară (Timişoara, Bucureşti, Iaşi, Cluj,
Craiova, Sibiu, Blaj, Alba Iulia, Baia Mare etc.) şi din
străinătate (Berlin, Leipzig, München, Bologna, Veneţia,
Udine, Catania, Torino etc.), dar şi în comunicările şi
conferinţele susţinute la congrese sau la alte manifestări

ştiinţifice naţionale şi internaţionale la care a fost invitat. Pe
lângă cursurile universitare, destinate studenţilor, Domnia
Sa a publicat nu mai puţin de 9 cărţi de autor: Lexicologie
şi toponimie românească (1987), Contribuţii lingvistice
(1993), Studii lingvistice (1999), Etimologii. Istoria unor
cuvinte (2000), Studii de toponimie şi dialectologie (2002),
Cercetări de onomastică şi dialectologie (2004), Graiul de
pe Târnave (2005), Graiul de pe Târnave. Texte şi Glosar
(2006), Probleme de dialectologie română (2010) şi 4
volume în colaborare: Bibliografia onomasticii româneşti
(1985), Dicţionarul toponimic al Banatului (1984-1989),
Dialectul istroromân (1998), Dicţionar geografico-istoric
şi toponimic al judeţului Timiş (2007).
În totalitatea lor, lucrările elaborate de profesorul
Frăţilă reprezintă contribuţii substanţiale în direcţia
aprofundării şi a soluţionării unor importante probleme
controversate de lingvistică românească. Ele se
caracterizează printr-o cercetare temeinică, extrem de
serioasă, de o densitate uluitoare atât din perspectiva
faptelor înseşi, cât şi din aceea a comentariului lor,
dezvoltat în expuneri clare, sistematice, în care se îmbină
rigurozitatea certă a specialistului autentic cu exactitatea şi
intransigenţa informaţiei structurate cu o acribie filologică
de invidiat. În ansamblu, aceste lucrări reflectă, fără putinţă
de tăgadă, o remarcabilă subtilitate şi fineţe a omului de
ştiinţă fascinat de aspectele mai puţin studiate ale limbii,
un vast orizont cultural, dar şi un pronunţat spirit critic şi
comparatist, relevat de multitudinea obervaţiilor exigente,
a corectărilor, a completărilor şi precizărilor pe marginea
fenomenelor discutate anterior de alţi lingvişti.
Deşi activitatea ştiinţifică a domnului profesor a
vizat diverse domenii, cea mai apropiată sufletului său
rămâne dialectologia – o disciplină complexă asupra căreia
s-a aplecat cu o pasiune şi un interes aparte, convins fiind că
examinarea atentă a graiurilor populare are capacitatea de
a îmbogăţi şi de a întregi imaginea asupra limbii naţionale
şi chiar asupra istoriei unui neam, întrucât dialectele şi
graiurile sunt arhive vii ale limbii unui popor.
De la profesorul Frăţilă am învăţat că o lucrare
de lingvistică se impune a fi concepută în aşa fel încât
să rămână un important punct de reper în bibliografia de
specialitate, iar analiza trebuie să se sprijine întotdeauna
pe exemplificări adecvate şi pe explicaţii juste ale faptelor
concrete. Stând în preajma Domniei Sale, m-a frapat de
fiecare dată siguranţa cu care se pronunţă în chestiunile
fundamentale de lingvistică istorică. Dar, fiindcă am ajuns,
cu timpul, să-l cunosc mai bine, am avut prilejul să descopăr
şi o faţă „umană” a domnului profesor – un om care, prin
simpla sa prezenţă, a reuşit să impună, elegant, respectul,
să ne fie aproape nouă, discipolilor săi, să se bucure şi să
se întristeze împreună cu noi, înconjurându-ne cu altruism,
răbdare şi… îndemn permanent la muncă asiduă. Este un
om mereu gata să le ofere celorlalţi sugestii extrem de
utile pentru cariera didactică şi ştiinţifică, înmănuncheate
adesea pe câte o fişă unde sunt notate neapărat şi trimiteri
bibliografice exacte la lucrări de referinţă apărute în ţară
ori în străinătate (cărţi, articole, atlase, dicţionare). E un
om inimaginabil de ordonat (trăsătură definitorie pentru
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un filolog clasic), pus pe „fapte” mari (în sens propriu!),
privind neostenit la viitoarele apariţii editoriale (ale sale şi
ale tuturor), un om care, când este sfătuit să dea condeiului
o clipă de repaus, are la îndemână replica promptă: „O
să mă odihnesc numai după ce voi închide ochii!” Însă,
dincolo de toate (sau înainte de orice), domnul profesor
este un om de o jovialitate molipsitoare, emanând în juru-i
buna dispoziţie, entuziasmul şi optimismul de nezdruncinat,
chiar şi la cei 70 de ani pe care i-a împlinit anul acesta.
Poate tocmai din considerentele menţionate mi-e
greu să mă împac cu gândul că traseul meu doctoral s-a
încheiat de mult şi că, în ultima vreme, prin forţa lucrurilor,
îl întâlnesc tot mai rar pe profesorul Frăţilă. Nu de alta, dar
uneori mi se face aşa de dor să ne auzim vorbind în graiul „de
acasă”… Să-l mai provoc cu întrebări de genul: „Domnule
profesor, de unde vine termenul dialectal cutare?” „Dar

25

numele propriu cutare?” Sunt absolut convinsă că voi mai
avea şi de acum înainte multe nelămuriri… filologice la
care nimeni altcineva nu-mi va mai putea răspunde atât de
clar, cu atâtea argumente pertinente, fără să dea greş. Căci,
spre deosebire de mine, studenta sfioasă din 1998, „Bădia”
(cum ne-am obişnuit să-i spunem noi, foştii săi doctoranzi)
cunoaşte, de o bună bucată de vreme, nu numai… „vorba”
slastă, ci şi o seamă de alte cuvinte româneşti uitate, pe
nedrept, în sertarele ascunse ale limbii, de unde ne invită
insistent să le (re)descoperim tâlcul. Să le reîmprospătăm
mireasma, aşternându-le, în tăcere, pe pagina albă. Şi
ivindu-le astfel, cu deplin curaj, spre lumină…
FLORINA-MARIA BĂCILĂ
Universitatea de Vest din Timişoara

CĂRTURARUL DIN CETATE
Integrat fenomenului cultural din Caraş-Severin
încă din primii ani ai venirii la Reşiţa, prof. Marcu Mihail
Deleanu a cunoscut bine miraculoasa Vale a Almăjului,
tradiţiile şi oamenii de aici.
Rostuindu-şi drumurile şi popasurile în Almăj, aflase,
probabil, de istoria străveche şi bogată a ţinutului (Eftimie
Murgu, Ion Sârbu, Traian Doda, Coriolan Buracu), de
valorile literare (Ilie Ienea, Grigore Popiţi, David Blidariu,
Ion Marin Almăjan, Ion Budescu, Iosif Maria Bâta, Nicolae
Dolângă, Petru Novac Dolângă), obiceiurile almăjene
(Nedeile, Zăpostâtul, Măsuratul oilor, Strigarea peste sat)
sau de valoarea şi prestigioasa activitate a unor formaţii
artistice (Fanfarele din Lăpuşnicu-Mare şi Bănia, Corul
din Dalboşeţ, Taraful de viori de la Rudăria, Formaţiile de
dansuri populare din Bozovici şi Prigor, Fluieraşii şi Echipa
de montaj literar-muzical-coregrafic de la Dalboşeţ), de
creaţiile şi valenţele spirituale ale
rapsozilor locali (Ilie Chera Iucu,
Vilmoş Spausta, Ion Stan Tănănacu,
Petru Vlădia, Dumitru Popovici,
Lucreţia Velcotă, Versavia Dragotă,
Paraschiva Bănuş şi Bocitoarele de la
Borlovenii-Vechi).
În februarie 1980, întâmpină
şi, apoi, însoţeşte grupul de scriitori
timişoreni ce aveau să susţină întâlniri
literare la Bănia şi Dalboşeţ, grup din
care făceau parte: Ion Marin Almăjan
(directorul Editurii Facla), Eugen
Dorcescu,
Alexandru
Jebeleanu,
Marius Munteanu, Vasile Versavia,
Titus Suciu, Petru Novac Dolângă,
Dorian Grozdan.
De altfel, din disponibilităţile
Domniei Sale de cercetător în spaţiul

folclorului şi dialectologiei, de lingvist şi valoros prozator,
în timp şi-a clădit cu osârdie şi răbdare o impresionantă
şi apreciată operă: Un deceniu de tipărituri, 1968-1978
(1978), Glasul pământului. Stilistica motivului în proza
literară (1981), Acvariu pe nisip (proză scurtă, 1983), Baraj
(roman, 1985), Zodia berbecului (roman, 1987), Studii
de stilistică (1999), Reşiţa filologică (1999), Însemnări
despre caraşoveni (1999), Studii de limbă şi stil (2000),
Deontologia funcţiei şi a funcţionarului public (2001),
Academicianul Simeon Mangiuca, 1831-1890 (2002),
Memorial istoric şi etnolingvistic. Grai, obiceiuri, folclor
din Boiu (2003; ediţia a II-a – 2004), Gustav Weigand şi
bănăţenii (2005), Manuscrisul de la Prigor, 1879-1880
(2005), Elemente de comunicare (2006), Memorial
etnofolcloric (vol. I-II, 2008) ş.a.
Omenos şi „împovărat” de modestie, onest şi
meticulos, bun organizator şi pasionat
cercetător, m-a invitat de nenumărate
ori să particip la o serie de manifestări
culturale – seri de poezie, simpozioane,
dezbateri pe teme lingvistice şi literare
–, ocazii rarisime de a-i întâlni şi a-i
cunoaşte pe câţiva din marii lingvişti
români: Alexandru Graur, Boris
Cazacu, Mioara Avram, Flora Şuteu,
G. I. Tohăneanu, Ştefan Munteanu şi
pe valoroşii scriitori Eugen Simion,
Nicolae Manolescu, Dumitru Radu
Popescu, Toma George Maiorescu,
Marin Sorescu, Mircea Martin, Mircea
Tomuş, Ilie Bădescu etc.
În anul apariţei cărţii mele
Lumina cântecului (1986), printr-un
gest altruist şi insistentă mărinimie,
m-a chemat la Marga la Festivalul coral
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„Timotei Popovici”, în cadrul căruia, împreună cu alţi
scriitori din Caraş-Severin, am citit din creaţiile noastre
literare, dar am avut şi prilejul de a cunoaşte galeria selectă
a compozitorilor români contemporani prezenţi, cât şi pe
dirijorii şi conducătorii numeroaselor formaţii muzicale
şi corale din Banat şi din întreaga ţară ce au impresionat
în derularea unui spectacol-maraton de o înaltă ţinută
artistică.
Când a ieşit „de sub teasc” Acvariu pe nisip,
Editura Facla, Timişoara, 1983, critica literară a
subliniat modernitatea scriiturii, dar şi curajul expunerii,
„complicitatea ironică”: „Dintre coline, locomotiva se
repede în aglomerarea de blocuri colorate, arcuind după ea
spinările negre ale vagoanelor. Ca un balaur neguros, oraşul
înghite şi trenul, şi oamenii, cu grijile şi cu necazurile lor
cu tot.” (Domnule, câtu-i ceasu?) ori „S-a dus Ţaizăru. A
murit aşa, în glumă, cum a şi trăit. Parcă nici nu-i mort, a
plecat doar până la colţ, după ţigări, s-o fi oprit cu vreun
pensionist, «că nici unu nu-i mai bun, aşa-i uită Dumnezeu
când se-ntâlnesc, uita-l-ar moartea, că nu se mai dă dus
când apucă la poveşti, uită de casă, de masă, da’ de ţigări
nu…»”. (Ţaizăru).
Căutări ale „timpului-poveste”, dar şi „radiografii
scripturale”, primenite aluziv şi în prozele de mai târziu
(v. romanul Zodia berbecului, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1987): „Mă suii în Tâlva Zânii cântă Bose la urechea
directorului numai eu, puşca şi câinii, mă su-ii în Tâl-va
Va-cii se aşază pe fiecare silabă un-de m-aş-teap-tă or-ta-cii
îi ţine hangul scriitorul încercând să memoreze cuvintele
au Doamne că bine-i vara când te-apucă-n codru sara,
– Bună-i apa nu-i ca vinu, dar nici naşu nu-i ca finu,
iese în fruntea petrecerii juristul iasului spărgând lamentoul
doinei ce ameninţă să moleşească atmosfera cu mă suii în
Tâlva Oii,
– Bună-i brânza nu-i ca caşu, dar nici finu nu-i ca
naşu, îi răspunde preşedintele ceapeului bucuros că şi-a găsit
ortac, al meu eşti, fire-ai al dracului, nu te superi, eu pe cine
drăcui îl iubesc şi pe cine bat pe umăr, paştele mă-si…”
De aici, şi pertinenta afirmaţie: „Proză a unei
mitologii cenzurate, în care convieţuieşte dubletul parabolă
– paradigmă, proza lui Marcu Mihail Deleanu este un
construct de iconoclastii anulate prin rostirea perifrastică.
Dar, mai ales, în creaţia acestui valoros autor contemporan
găsim, în fapt, efectele acelor conexiuni speciale timp –
spaţiu – limbaj.” (Ionel Bota, În căutarea timpului-poveste
– eseu despre proza lui Marcu Mihail Deleanu, Editura
Timpul, Reşiţa, 2004).
După cum s-a anunţat în presa cotidiană, la radio
şi TV, în prima parte a anului 2003, creaţiile scriitorilor
grupaţi în jurul revistei Almăjana s-au lansat la Bozovici,
Băile Herculane, Anina, Oraviţa, Reşiţa, Timişoara etc.
În 19 mai, la Librăria „Mihai Eminescu” din
Metropola Banatului, Editura Timpul a propus publicului
cititor mai multe cărţi semnate de Iosif Băcilă (Oglinzi în
inima pietrei), Ionel Bota (Eminescu şi Oraviţa şi eseul
dedicat poeziei lui I. Băcilă Fals tratat despre întemeierea
melancoliei), Marcu Mihail Deleanu (Academicianul
Simeon Mangiuca) şi Gheorghe Jurma (Sadoveanu sau

lupta cu balaurul). Au prezentat: prof. univ. dr. G. I.
Tohăneanu, scriitorul Ion Marin Almăjan şi Gheorghe
Jurma, directorul Editurii Timpul din Reşiţa.
S-a vorbit despre influenţa benefică a Facultăţii
de Filologie asupra scrisului şi a formării intelectualilor
din Banat, despre cărţile autorilor de faţă, despre revista
Almăjana şi tradiţiile culturale ale Văii Almăjului.
Autorii s-au destăinuit, au citit fragmente din
operele lor, au evidenţiat rolul important al editurii reşiţene
în cultivarea şi popularizarea valorilor culturale din Banatul
Montan. Poetul Marius Munteanu a evocat momente ale
participării la câteva activităţi literare organizate cu ani în
urmă în Almăj şi a dat citire unor parodii. N-au lipsit nici
obişnuitele autografe…
Ca dascăl de excepţie al Caraş-Severinului,
conferenţiar la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa,
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, dl
Marcu Mihail Deleanu a fost solicitat de multe ori să
facă parte din Comisiile de doctorat. În şedinţa publică
din 4 iulie 2007, la Universitatea de Vest din Timişoara,
tinerei profesoare Florina-Maria Băcilă i s-a conferit
titlul de doctor în filologie, cu distincţia magna cum
laude: „Membrii comisiei (prof. univ. dr. Maria Ţenchea
– preşedinte, prof. univ. dr. Vasile Frăţilă – conducător
ştiinţific, prof. univ. dr. Nicolae Felecan, conf. univ. dr.
Livia Vasiluţă, conf. univ. dr. Marcu Mihail Deleanu –
membri) au prezentat referate care pot constitui o prefaţă
(sau postfaţă) a unei cărţi, în care controversatele păreri
(uneori) privind rolul omonimiei în limbă sunt disecate
ştiinţific şi nuanţate stilistic…” (Almăjana, nr. 2 [26] /
septembrie 2007).
Nevoit obiectiv, citez tot din paginile revistei
Almăjana, nr. 2 (26) / septembrie 2007, publicaţie
care se încăpăţânează să devină din ce în ce mai mult o
ispravnică Arhivă istorică şi culturală a Banatului de Sud:
„Ediţia a XVI-a a Seminarului «Didactica Internaţional»
s-a desfăşurat la Reşiţa, în perioada 17-20 mai a.c., fiind
organizată de Inspectoratul Şcolar Caraş-Severin şi Casa
Corpului Didactic, cu sprijinul autorităţilor judeţene, având
ca temă-impuls «Promovarea şi valorificarea diversităţii
culturale în educaţie» (…).
Secţiunea Limba şi literatura română, derulată,
premergător, la Crivaia, în zilele de 12 şi 13 mai, şi-a
orânduit comunicările şi dezbaterile pe trei grupe:
«Diversitatea culturală valorificată în activităţi
extracurriculare şi proiecte» (moderator: prof. Nistor Iorga);
«Rolul şcolii în promovarea multilingvismului
şi a dialogului cultural» (moderator: prof. Iosif Băcilă);
«Modele de proiectare a culturii române în
universalitate» (moderator: prof. Octavian Pieptenar).
S-au lansat cărţi semnate de dascăli-scriitori: Studii
de limbă, literatură şi folclor (coord.: conf. dr. Marcu
Mihail Deleanu), Mircea Eliade şi modelul tinereţii (de
Gheorghe Jurma), Cu Thalia între tradiţie şi speranţă (de
Ioan-Nicolae Cenda), Mai blânzi decât liniştea ochilor.
Antologie de lirică tânără (texte alese şi ediţie îngrijită de
Iosif Băcilă). Au fost apreciate preocupările lirice şi cele
teatrale ale elevilor (prezenţi şi în seminar) de la Liceul
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Teoretic «Eftimie Murgu» din Bozovici şi ale Şcolii
Generale nr. 1 din Oraviţa.”
Pe de altă parte, Sesiunea de toamnă a filologilor
reşiţeni şi din întreg judeţul Caraş-Severin s-a constituit şi
ea, marţi, 6 noiembrie 2007, într-o sărbătoare a cărţii, prin
lansarea a trei volume apărute recent:
Omonimia în limba română. Privire
monografică, de Florina-Maria Băcilă; au prezentat conf.
dr. Marcu Mihail Deleanu şi Ioan-Nicolae Cenda.
Sunetul Muntelui sălbatic, de Maria Bologa;
prof. Călin Chincea a relevat câteva din liniile de forţă ale
cărţii şi ale autoarei „care a descoperit cu har, dar şi cu
uneltele filologului, dimensiunea arhaică a prozei scrise de
Ion Florian Panduru”.
Drumul unei sărbători, de Iosif Băcilă, despre
care a vorbit criticul literar Gheorghe Jurma, subliniind că
acest „drum” simbolic este, de fapt, drumul fiinţei autorului
înspre cuvânt, esenţializat prin izbucniri de lumină, de ape
frumos revărsate în vers şi, peste toate, Almăjul natal, o
simplă, dar inegalabilă Vale pe care poetul a avut harul să o
ridice la rang de miracol.
De semnalat şi prezenţa, în mijlocul filologilor
cărăşeni, a prof. univ. dr. Sergiu Drincu din Timişoara, care a
conferenţiat despre „Babilonia ortografiei româneşti actuale”,
precum şi comunicarea prof. Adriana Vasile despre romanul
Lunga călătorie a prizonierului, de Sorin Titel, important
prozator pe care l-a dat ţării Banatul în secolul trecut.
Apoi, la manifestarea culturală de la Bozovici, din
4 aprilie 2008, „Cartea, ca sărbătoare a sufletului”, au fost
prezenţi profesori şi profesori metodişti de limba română
de la şcolile almăjene, din Anina şi din Oraviţa, studenţi de
la Reşiţa şi Timişoara, elevi de la Liceul Teoretic „Eftimie
Murgu”, participanţi la olimpiadele de profil, scriitori şi
oameni de cultură. S-au lansat, cu acest prilej, două dintre
cele mai interesante apariţii editoriale din ultima vreme:
Drumul unei sărbători, volum antologic de
poezie, de Iosif Băcilă, şi
Omonimia în limba română. Privire monografică,
de Florina-Maria Băcilă.

De fapt, spune cronicarul, întâlnirea din Almăj a
venit să încununeze un „drum” simbolic, întrucât cele două
cărţi au mai fost lansate la Reşiţa, la Timişoara şi la Teatrul
Vechi „Mihai Eminescu” din Oraviţa.
Au răspuns invitaţiei organizatorilor: conf. dr.
Marcu Mihail Deleanu, preşedintele Filialei Caraş-Severin a
Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, Gheorghe Jurma,
critic literar, directorul Editurii TIM, Nicolae Sârbu, directorul
Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici”, scriitorii Nicolae Danciu
Petniceanu, Titus Crişciu, Ioan-Nicolae Cenda ş.a.
Poetul şi publicistul Nicolae Irimia nota cu această
ocazie: „În intervenţia sa, prof. Marcu Mihail Deleanu
observa «spaţiul onorant, de nivel european, în care are loc
manifestarea», subliniind că, de fapt, în momentul de faţă,
punctele de interes umaniste, cercetarea filologică nu se
mai desfăşoară «într-un anume centru, ci acolo unde există
oameni de ispravă». Referindu-se la cartea Florinei-Maria
Băcilă, filologul reşiţean mărturisea: «N-am mai avut în
mână o asemenea carte de pe vremea când luam contact
cu celebrele tomuri existente în Muzeul Limbii Române
de la Cluj. Adică, vreau să zic, cărţi precum cea a lui Sextil
Puşcariu. Omonimia este o cercetare temeinică, serioasă
şi, aş putea spune eu, exhaustivă, e o carte care priveşte
fenomenul omonimiei în limba română pe două coordonate
esenţiale: diacronic, adică de-a lungul istoriei, şi sincronic,
în plan orizontal – de la cel academic, din tratate, din
literatura beletristică, până la cel regional şi chiar dialectal.
De la stilul beletristic şi până la argou, până la jargon. Este
o carte care ne spune că nu poţi să vorbeşti corect româneşte
dacă nu stăpâneşti fenomenul omonimiei. Ea îl apropie pe
cititorul, chiar nespecialist, de limba română…»”.
Seriozitate, sinceritate, profunzime şi argumentaţie.
Aşa cum îi stă bine OMULUI MARE – profesorului,
scriitorului, cercetătorului, filologului şi lingvistului. Aşa cum
l-am cunoscut şi l-am simţit apropiat sufletului meu: MARCU
MIHAIL DELEANU, Cărturarul din Cetate…

ALMĂJUL ÎN SĂRBĂTOARE
În Ţara Almăjului, ţinut „mândru şi binecuvântat de
Dumnezeu”, scăldat în lumina începutului, în ziua de 27
martie 2010, sâmbăta Floriilor şi sâmbăta lui Lazăr, a avut loc
un pelerinaj al almăjenilor la Bozovici – noul lor Ierusalim.
Au venit cu mic cu mare din toate satele elevi şi părinţi,
dascălii şcolilor în frunte cu directorii, preoţii şi primarii
pentru a participa la săvârşirea Sfintei Liturghii la Liceul
Teoretic „Eftimie Murgu” din Bozovici de către Preasfinţia
Sa Lucian, Episcop al Caransebeşului, cu un sobor de 21
de preoţi şi Grupul psaltic Katharsis al Episcopiei. Acum
şi aici a fost sfinţită Capela (Paraclis) construită la Liceul
din Bozovici de către directorul profesor Dănilă Berbentia

27

IOSIF BĂCILĂ

28

Almăjana

şi profesorul Diacon Petrică Zamela. În acest cadru a fost
hirotonisit întru preot tânărul profesor diacon dr. Petrică
Zamela pe seama acestei Capele cu hramul „Buna Vestire”
din protopopiatul Băile Herculane. Manifestarea a creat
asistenţei o intensă trăire oferind calea spre înnobilarea,
purificarea şi mântuirea sufletelor, asigurându-le spiritelor
linişte, odihnă şi pace. După ora 14 cei prezenţi au fost

invitaţi să guste din mâncărurile tradiţionale de post,
special pregătite pentru acest eveniment. De la ora 16
Grupul Katharsis şi corurile protopopiatului Caransebeş şi
protopopiatului Oraviţa au susţinut un concert de muzică
psaltică cu binecuvântarea Preasfinţitului Lucian, Episcop
al Caransebeşului, încântând asistenţa.
Prof. PAVEL PANDURU

URCUŞ SPRE ÎNVIERE
Ziua de 27 martie 2010, pentru locuitorii comunei
Bozovici a fost o zi încărcată de har şi binecuvântări
duhovniceşti, deoarece, încă de dimineaţă, Dumnezeu a
revărsat harul său peste cei care au participat la târnosirea
Capelei din incinta Liceului Teoretic „Eftimie Murgu”.
În cadrul Sfintei Liturghii
ce a fost oficiată de Preasfinţia
Sa Lucian, Episcopul Caransebeşului, a fost hirotonisit întru
preot profesorul diacon Petrică
Zamela. Acesta, împreună cu
corpul profesoral al liceului, s-a
îngrijit de amenajarea Capelei.
După oficierea Sfintei
Liturghii, Preasfinţia Sa a
vizitat expoziţia cu lucrări
plastice care a fost realizată în
cadrul Concursului naţional
Lumină din Lumina Învierii.
Scopul acestui concurs a fost de a dezvolta latura afectivă a
personalităţii copiilor prin educarea laturii moral-creştine;
cunoaşterea şi cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor legate de
Sărbătorile Pascale, dar şi de perioada ce precede aceste
sărbători; cultivarea şi valorificarea potenţialului creator
al elevilor. Prin acest proiect s-a urmărit ca elevii să

respecte tradiţiile şi obiceiurile şi să-şi exprime trăirile prin
lucrări plastice şi creaţii literare. Concursul a fost organizat
de Şcoala cu clasele I-VIII Bozovici, sub coordonarea
doamnelor inst. Claudia Cherescu, prof. Vidosava Surulescu,
prof. Ana Băcilă. La acest concurs au participat 200 de cadre
didactice din întreaga ţară, care
au îndrumat cei aproape 400
de elevi participanţi cu lucrări
literare în versuri sau proză ori
cu lucrări plastice, desene şi
colaje.
După vizitarea expoziţiei realizate în incinta Casei
Naţionale a Bisericii Ortodoxe
din Bozovici, Preasfinţia Sa
a fost aşteptat la Biserica
Ortodoxă pentru a participa
la concertul „Pus-au pe capul
meu cunună de spini”, susţinut
de Corul Episcopiei Caransebeşului şi Grupul Katharsis.
Toate aceste evenimente reprezintă un tezaur de
valori spirituale, culturale şi naţionale, care pot folosi
atât creşterii noastre duhovniceşti, cât şi depăşirii crizei
spirituale a lumii în care trăim.
Inst. CLAUDIA CHERESCU
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PREASFINŢITE PĂRINTE EPISCOP, PREACUCERNICI PĂRINŢI,
DOMNULE SUBPREFECT, DOMNILOR INSPECTORI,
DOMNILOR DIRECTORI, DOMNILOR PROFESORI,
DOMNULE PRIMAR, ONORAT AUDITORIU,
Iată că în această superbă zi de primăvară, în care
parcă şi natura renăscută la o nouă viaţă ni s-a alăturat în
rugăciune, am inaugurat prin solemne momente de sfinţenie
acest sfânt locaş. Vă mulţumim Dumneavoastră tuturor celor
de aproape sau de departe care v-aţi rupt din timpul liber,
onorându-ne cu prezenţa şi însoţindu-ne în rugăciune.
Bucuria, pe care o trăim astăzi şi la care aţi fost
părtaşi şi Domniile Voastre, este una în faţa căreia cuvintele
rămân prisositoare şi nu pot exprima adevărata intensitate
euforică a momentului. Este bucuria regăsirii, a regenerării
şi a întoarcerii la un făgaş al normalităţii, la care trebuia
mult mai de timpuriu să revenim, dar probabil că Cerul a
socotit că acum este momentul cel mai potrivit.
Neuitată va rămâne ziua de astăzi în sufletele
noastre ale tuturor celor care ne-am rugat aici împreună.
Ea se va înscrie cu litere de aur în istoria instituţiei noastre
de învăţământ, marcându-i existenţa din acest moment şi
până la sfârşit.
Există mărturii ale creaţiei spirituale şi materiale
care înving şi biruiesc veacurile. Oamenii trăiesc o vreme,
câţiva zeci de ani, dar mintea şi mâinile lor dau seama şi
sfinţesc locurile şi timpurile prin ceea ce lasă nepieritor
urmaşilor. Cei vechi au avut întotdeauna sufletul înălţat
spre acest gând, gând din care s-a născut şi lăcaşul acestei
instituţii de învăţământ, leagănul şi vatra culturii almăjene.
Era necesar şi aprioric ca acest for cultural almăjan să fie
întregit cu un locaş al spiritualităţii, căruia i se simţea lipsa.
Aşadar, această instituţie de cultură de acum întregită va fi
însemnul nostru în lume, dar şi întoarcerea noastră veşnică
în lume şi din lume.
Pentru fiecare fiinţă omenească trecerea timpului, iar
în cadrul acesteia, cu deosebire, popasurile anuale sau cele
care se raportează la decenii sau veacuri, reprezintă prilejul
de adevărat bilanţ al realizărilor menite a fi un imbold spre
noi angajamente. Pentru noi ca instituţie: elevi sau corp
profesoral, acest popas al bilanţurilor va rămâne ziua de
astăzi. Zi la care ne vom raporta de acum înainte şi care ne
va da cu siguranţă elan în întreaga noastră activitate.
Demersul nostru de a edifica această capelă a
Liceului este concretizat, astăzi, iată în sfinţirea acesteia
şi are ca scop principal asistenţa spirituală a elevilor şi
cadrelor didactice.
Intenţia ridicării edificiului a pornit din râvna şi
dorinţa arzătoare a unor cadre didactice. Şi dorinţa s-a
transpus în faptă după zile lungi de consultări, proiecte şi
muncă obositoare din partea elevilor şi profesorilor.
Pentru toate aceste realizări, aş dori ca în primul rând
să aduc mulţumirile şi gratitudinile mele Atotputernicului
Dumnezeu, care ne-a învrednicit pe noi, cadre didactice şi
elevi ai acestei instituţii de învăţământ, să-l avem prezent
permanent în chip real în mijlocul nostru.

Apoi mulţumirile mele se îndreaptă spre Preasfinţitul
Părinte Episcop, Lucian al Caransebeşului, care ne-a
susţinut moral în împlinirea demersului spiritual, binevoind
a fi astăzi în mijlocul nostru şi încununându-ne munca prin
consacrarea acestui locaş.
Deosebite mulţumiri aduc cadrelor didactice
care ne-au susţinut moral, financiar şi logistic în această
problemă, administraţiei liceului, dragilor noştri elevi
care au participat activ la finalizarea acestui proiect, dar şi
părinţilor acestora.
Mulţumim de asemeni Domnului Ovidiu Lolea,
prin firma căruia s-au realizat lucrările de amenajare. Calde
şi respectuoase mulţumiri aducem, de fapt, tuturor celor
care au contribuit la edificarea capelei. Avem asigurarea şi
certitudinea că Dumnezeu le va răsplăti tuturor după toată
bunăvoinţa şi sacrificiile pe care le-au depus şi că îi va
pomeni pe fiecare.
Nu în ultimul rând dorim să aducem preţioasele
noastre mulţumiri şi recunoştinţe Primăriei comunei
Bozovici, reprezentată de Domnul primar Miclea Aurel,
care a suportat cheltuielile amenajării acestui spaţiu sacru.
Dar bucuria zilei de azi nu este numai a celor ce
suntem aici de faţă la măreţul eveniment. Se bucură
împreună cu noi şi sufletele înaintaşilor noştri profesori la
acest liceu, cei care nu au avut posibilitatea de a ridica un
altar, dar care au slujit altarul didactic, care este catedra,
oferind lumii zeci de generaţii de elevi, unii ducând fala
instituţiei spre orizonturi îndepărtate ale lumii sau ale
ştiinţei. În acest spaţiu sacru ne vom regăsi cu toţii cei de
astăzi sau de ieri, ne vom reuni cu toţii în rugăciune şi vom
învinge barierele uitării şi ale morţii.
Aş dori ca în încheierea alocuţiunii mele să ne
aducem aminte de Domnul profesor Ion Borlovan, cel care
în urmă cu zece zile a plecat dintre noi, pentru a reîntregi
o constelaţie a galeriei cadrelor didactice de odinioară, dar
care cu siguranţă azi este prezent aici. Îi vom păstra vie
memoria atât dânsului, cât şi celorlalţi profesori sau elevi
plecaţi dintre noi, iar în cadrul serviciilor divine oficiate
aici îi vom pomeni cu drag.
Închei cu o exprimare plastică a ceea ce înseamnă
destin, venită din gândirea poetică a lui Coşbuc:
„Dar ţinta niciodată nu-i
A ta! Şi-n gând tu tot ce-ţi pui
E numai vis, căci Dumnezeu
Te poartă-n voia Lui!”
Vă mulţumesc,
Prof. DĂNILĂ BERBENTIA – director,
Liceul „Eftimie Murgu” Bozovici

30

Almăjana

Corul din Dalboşeţ, 1902

Corul din Bozovici, 1904
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ÎNTÂLNIRI PESTE ANI… BUCURII ŞI ÎMPLINIRI…
Cuvântul prof. Iosif Rotea la întâlnirea absolvenţilor Liceului din Bozovici, promoţia 1965 (15 mai 2010)
Dragi absolvenţi de acum 45 de ani,
Doamne şi Domni,
Acum, după 45 de ani, când Dumneavoastră
cochetaţi cu vârsta a III-a şi veniţi alături de mine, permiteţi
să vă spun
Dragi prieteni,
Prieteni întru amintirile ce ne leagă. Împreună, la
şcoală, ne-am făcut misiunea: eu – profesor şi D-voastră
– elevi, atunci.
Amintirile păstrează bune şi mai puţin bune ş. a. ,
ca-n viaţă… şi să trecem la ziua de azi.
Azi, 15 mai 2010. Suntem la două zile după Ruga
Bozoviciului, dar mai ales după Sfânta Sărbătoare a
Înălţării Domnului.
Deloc întâmplător, cuvântul „Înălţare” mi se pare
simbolic pentru devenirea Dumneavoastră. Elevii de atunci
sunt astăzi oameni care fac cinste Şcolii noastre.
Şcoala noastră – izvor viu al Plaiurilor Almăjene
– ne dă tăria de a crede în truda pusă în slujba adevărului,
binelui şi frumosului.
Crângurile care înfloresc mereu, pădurile care ne
vorbesc din depărtare, ţinutul liliacului de poveste ne adună
amintirile şi ne cheamă aici.
Şcoala noastră e ca atunci când vorbeam prin
fiecare colţişor despre emoţiile, căutările, neîmplinirile şi
despre năzuinţele noastre. Am întâlnit atunci, aici, sufletele
şi minţile copiilor veniţi cu agerime, cu iscusinţă, isteţime
şi sete de cunoaştere.
Copiii, adolescenţii care eraţi, înţelegeau cu fiecare
zi o nouă pagină din marile taine ale cunoaşterii – încet
şi sigur învăţau la toate materiile, iar la matematică
îşi formau deprinderile de investigare ştiinţifică, cu
aplicabilitate în marile ştiinţe ce duc omenirea înainte.
Realizările unora dintre D-voastră, în Ştiinţele
exacte sau inginereşti, în Limba şi literatura română

(îmbogăţind-o cu talentul lor), în chimie, fizică, ştiinţe
agricole, medicină umană sau veterinară, în economie etc.
– fac cinste şcolii a cărei absolvire o aniversăm.
Voi purtaţi în lume apele Nerei şi ale Minişului,
armonia Plaiurilor Bozovicene, revista „Almăjana”,
serbările (balul) Almăjenilor, manifestaţiile sportive,
culturale şi educative, nu mai puţin cele ştiinţifice, duc
faima Almăjului, faima intelectualilor de elită produşi de
acest minunat colţ de ţară.
Sentimentele de mândrie pentru asemenea realizări
ţin de individualitatea fiecăruia, de ceea ce găsim înlăuntrul
nostru, cu mereu reînnoite şi inepuizabile resurse. Noi,
foştii trecători pe aici, Vă însoţim neîncetat şi ne bucurăm
de fiecare realizare a Dumneavoastră.
Revenirea, din când în când în şcoală – izvorul
devenirii noastre, e o bucurie. Revederea, după un număr
de ani, trebuie sărbătorită, uitând (măcar pentru o zi) toate
grijile şi înconjurându-Vă cu gânduri bune şi urări de
sănătate în viitor.
Închei, invitându-Vă să şoptiţi alături de mine
versurile lui Tudor Arghezi:
„Când vii, păşeşte slobod, râzi şi cântă,
Necazul tău îl uită-ntreg, pe prag –
Căci neamul trebuie să-ţi fie drag
Şi casa ta să-ţi fie veşnic sfântă.”
Binecuvântăm aceste clipe în sănătate, dor de bine
şi împliniri, mulţumindu-Vă şi dorindu-Vă MULŢI ANI
FERICIŢI!
Prof. IOSIF ROTEA
fost director al Şcolii Medii din Bozovici (1963-1965)
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SĂRBĂTOAREA ŞCOLII ROMÂNEŞTI DIN ŢARA
ALMĂJULUI CU PRILEJUL OMAGIERII
DISTINSULUI DASCĂL, VASILE POPOVICI,
LA ÎMPLINIREA VENERABILEI VÂRSTE DE 80 DE ANI

Primăvara mult aşteptată şi-a răsfirat, în sfârşit,
peste Ţara Almăjului, inegalabila mireasmă de pământ
reavăn şi pomi înfloriţi. În acest ambient, la Pătaş, un colţ
de Rai din grădina Maicii Domnului, ţărână a cuminţeniei
creştine şi cu oameni harnici şi iubitori de semeni şi de
Divinitate, cuib al haiducilor almăjeni, a avut loc, sâmbătă
17 aprilie 2010, o întâlnire a dascălilor din Valea Almăjului
care şi-au sărbătorit învăţătorul şi mentorul lor, om cu
deosebite calităţi, unul din
semnele prin care Dumnezeu
s-a manifestat în istorie, cu
prilejul împlinirii vârstei de
80 de ani.
Manifestarea a debutat
cu primirea oaspeţilor la
şcoala din localitate de către
tinerele cadre didactice, care
şi-au dovedit ospitalitatea
românească, apoi grupul
în frunte cu sărbătoritul au
ascultat la biserică un Te
Deum oficiat de către preoţii Valuşescu Martin şi Zamela
Petrică. Aici participanţii au trăit întâlnirea cu Dumnezeu
ascultând Sfânta rugăciune. La ieşirea din biserică oaspeţii
au fost întâmpinaţi de cântecul fanfarei de copii, condusă
de preotul profesor dr. Petrică Zamela. Alaiul format din
sute de oameni s-a deplasat la Căminul Cultural unde a
continuat manifestarea cu comunicări despre activitatea
sărbătoritului.
Simpozionul a debutat cu cuvântul de bun-venit
adresat de primarul Pavel Verindeanu participanţilor, după
care îl invită pe profesorul Pavel Panduru, directorul şcolilor
din comună, iniţiatorul şi organizatorul manifestărilor,
să conducă lucrările acestei importante acţiuni culturale.
Alături de almăjeni a participat distinsul profesor Gheorghe
Ţunea, director al Centrului Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, care
a elogiat activitatea de dascăl şi de îndrumător cultural
a învăţătorului Vasile Popovici şi i-a înmânat o Diplomă

de excelenţă pentru întreaga activitate. Au mai participat
şi marii doinitori ai Banatului, Iosif Ciocloda şi Iosif
Puşchiţă, care prin cântecele lor au dăruit mângâiere şi
linişte sufletească participanţilor. Au fost prezentate 22
de comunicări de către educatoare, învăţători şi profesori
într-o sală plină la refuz. S-a subliniat că distinsul dascăl a
trăit într-o lume a purităţii, angajat la un jug dumnezeiesc
pentru creşterea tinerelor generaţii. Ambientul, căldura
sufletească
degajată
şi
valoarea lucrărilor prezentate
au făcut ca tinerii şi vârstnicii
să zdrobească între gene câte
o lacrimă.
Din comunicări a
reieşit că dascălul şi omul
Vasile Popovici a trăit în
trei regimuri – cu intensitate
maximă, contribuind la
dezvoltarea şcolii şi bisericii
româneşti, fiind un izvor
de energie şi lumină. Avea
credinţa că valoarea unei şcoli se măsoară prin calitatea
şi ţinuta dascălilor, dar mai ales a oamenilor care ies din
ea, ca dovadă zecile de generaţii ieşite din mâinile sale cu
care se mândreşte. S-a vorbit despre mândria de a fi român
şi creştin, transmisă elevilor pentru a se face din acestea
obiective majore ale vieţii noastre, cât şi despre sfinţirea
locului de către cei care vieţuiesc aici. În final, elevii şcolii
din Pătaş au prezentat câteva suite de dansuri sub îndrumarea
învăţătoarelor Maria Bănuş şi Alina Becia. Manifestarea de
la Pătaş a dat o direcţie tinerelor generaţii de a respecta
valorile naţionale şi Sfânta Tradiţie prin instituţii ca biserica
şi şcoala. După dezbateri, toţi cei prezenţi au fost invitaţi
să guste din bucatele tradiţionale, special pregătite pentru
acest eveniment, de către sărbătorit, soţia şi nepotul său –
colonelul Gheorghe Popovici. La reuşita manifestării şi-au
adus din plin contribuţia cadrele didactice de la Şcoala din
Pătaş sub îndrumarea profesorului Pîşlea Petru.
Prof. PAVEL PANDURU

DOMNUL ÎNVĂŢĂTOR!
Pare de necrezut, dar iată că veşnic tânărul Vasile
(cunoscut în casa Boldea, ai cărei membri au fost naşi
părinţilor săi, ca „domnul Vasilică”) a împlinit patriarhala
vârstă, conform cuvântului Scripturii rezervată doar „celor
tari”, de optzeci de ani. O vârstă frumoasă, o vârstă deplină,
o vârstă de aur. Dar această vârstă este atinsă de un om care

şi despre care se poate spune, cu toată convingerea, „că nu
a trăit degeaba”.
Scoborâtor dintr-o străveche familie grănicerească
din Pătaş, preoţi din tată în fiu şi fruntaşi din generaţie în
generaţie, Domnul Învăţător Vasile Popovici s-a aflat demn
urmaş al înaintaşilor săi.
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Să ne aducem aminte că încă la începutul veacului
trecut, bunicul Domniei Sale, Preotul Vasile Popovici, a
publicat o monografie a satului Pătaş. Prima monografie
a unui sat almăjan şi monografie care rămâne model al
tuturor monografiilor de sat
almăjan ce au urmat.
Domnul
Învăţător,
„domnul Vasilică”, a avut
de înfruntat crunta realitate
a comunismului şi în aceste
împrejurări a trebuit să îşi
aşeze viaţa.
Dacă privim în urmă
vom vedea că el a făcut o
alegere egal înţeleaptă şi
curajoasă. Nu s-a despărţit
de vatra străbună. I-a rămas
credincios şi credincios pe
viaţă. De fapt şi-a jertfit posibilitatea de „mărire”, a pus
viaţa proprie sub interesul locului său şi Neamului său.
Domnul Vasilică a devenit un Învăţător exemplar.
El a învăţat să scrie şi să citească mii şi mii de
almăjeni, dar în plus el i-a învăţat să fie oameni buni şi
oameni de omenie. Şi această împlinire nu poate fi preţuită
în valori omeneşti.
Iar dincolo de asta, „domnul Vasilică” a fost mereu
gata cu ajutor şi sfat fiecăruia. Uşa frumoasei sale gospodării
a fost şi este deschisă tuturor celor care doresc să îi calce

33

pragul. Iar cei care o fac găsesc acolo bunătate, înţelepciune
şi o voie bună fără egal. Ca amănunt semnificativ trebuie
să amintesc că „domnul Vasilică” a fost şi a rămas maestru,
după cunoştinţa mea, fără egal în arta pescuitului. De la el
a învăţat unul dintre fraţii mei
această artă şi aceluiaşi frate
Domnul Învăţător i-a dăruit
un „ches” de peşte făcut din
coajă de cireş. Iar în vremea
când aveam poate opt sau
nouă ani, domnul Învăţător
m-a dăruit cu ceva fără egal şi
de care nu voi uita niciodată,
păstrăv afumat.
Dar ar fi incomplet
dacă nu s-ar adeveri şi în
„cazul” domnului Vasilică
adevărul că „întotdeauna
în spatele unui mare bărbat
stă o femeie”. În acest caz este vorba de „doamna Lina”,
soţia domnului Învăţător Vasile Popovici. Una dintre cele
mai autentice şi mai elegante doamne, în înţelesul cel mai
deplin al cuvântului, pe care le-am întâlnit.
Personal consider un privilegiu special faptul
că am cunoscut pe aceşti oameni şi că ei m-au onorat
îngăduindu-mi să îi numesc prieteni.
Fie ca Bunul Dumnezeu să îi acopere cu Darul şi
Mila Lui acum şi întotdeauna!
ALEXANDRU NEMOIANU
„Vatra Românească”

ÎNVĂŢĂTORUL VASILE POPOVICI DIN PĂTAŞ
– 80 DE ANI PE CĂRĂRILE TIMPULUI NEOBOSIT –
Luând condeiul în mână cu acest prilej aniversar, îmi
dau seama că Domnul Învăţător Vasile Popovici face parte
dintre acei – nu mulţi – Oameni despre care îmi este greu
să-mi exprim scriptic simţămintele şi gândurile. Iar acest
lucru se datorează faptului că îmi este aproape imposibil
să-mi găsesc cuvintele potrivite pentru a însăila portretul
acestui valoros stâlp al omeniei şi al învăţământului
românesc din Almăj. Cuvintele rămân de multe ori
prisositoare în asemenea situaţii. Dar… să încerc!
Iată a trecut peste un sfert de veac de când îl ştiu
pe Domnul Învăţător Vasile Popovici. Ani care, în oglinda
timpului scurs, îi suprapun osmotic imaginea cu cea de om
al Şcolii şi Culturii almăjene.
M-am gândit adeseori care ar fi profilul dascălului
ideal. În această încercare mintea mi-a fost brăzdată de fel
şi fel de idei expuse din perspectiva cadrului didactic şi
a preotului, care în nenumărate cazuri sunt în antiteză cu
profilul dascălului văzut din prisma ucenicului.
În parcursul şcolar al elevului, dascălul are un
rol crucial, deoarece abilităţile didactice şi însuşirile de

personalitate au repercusiuni profunde în inima discipolilor,
provocând reverberaţii mulţi ani după terminarea studiilor.
Având în vedere că un dascăl ideal, din perspectiva
pedagogiei şi a metodicii, trebuie „… în primul rând să
stăpânească foarte bine domeniul de activitate, apoi
cursurile să fie deosebit de atractive; să destindă atmosfera;
să nu vorbească pe aceeaşi tonalitate şi cu voce înceată; să
fie bine dispus când vine în faţa elevilor; să fie exigent…”
– trebuie să admit că anvergura didactică a dascălului
Vasile Popovici este jalonată de aceste calităţi.
Mărturisesc că nu-mi pot reprima un inevitabil
subiectivism în aprecierea activităţii didactice a Domnului
Învăţător Vasile Popovici: Domnia Sa mi-a fost mentor în
cele ale artelor plastice şi muzicale. De mai bine de 20 de
ani mă tot uit, evident cu intermitenţe, la Domnul Învăţător
Vasile Popovici ca la un model de la care să iau ceea ce este
de luat. L-am admirat, în secret, pentru puterea exemplară
de muncă, pentru devoţiunea pe care o pune în toate
întreprinderile Domniei Sale, pentru tactul, diplomaţia şi
delicateţea sa, pentru eleganţa, generozitatea şi talentul,

34

Almăjana

dar şi pentru spiritul reconciliant arătat în probleme majore.
Şi lista ar putea continua. Astăzi, însă, propunându-mi
să scriu despre Domnia Sa, mi se conferă tulburător
observaţia că personalitatea este ca un diamant cu multiple
faţete, imposibil să-l vezi simultan din toate părţile, dar la
fel de imposibil să nu-l percepi ca pe un întreg. Ca urmare,
în faţa aspiraţiei de a cuprinde o personalitate în datele ei
esenţiale, de a-i ierarhiza calităţile şi defectele până la a le
stabili pe cele dominante, orice observaţie este incompletă,
subiectivă şi responsabilă. Cred însă că sunt în acord cu cei
mai mulţi discipoli ai Domniei Sale în a aprecia calităţile
expuse, pe care le-a probat în întreaga sa activitate.
Spirit dinamic, om cu principii aşezate şi ferme în
viaţa personală, civică şi profesională, convins de faptul că
autoritatea Domniei Sale ca dascăl are în vedere realizarea
discipolului ca beneficiar, împrăştie, cum a făcut-o mereu,
idei fecunde, cu o dezinvoltură egalată doar de generozitatea
sa; unele din ele au rodit, altele vor rodi (când anume
contează mai puţin), altele vor rămâne ca nişte grăunţe
luminoase, hrană pentru sufletul discipolilor săi.
Minte organizată – nativ şi prin antrenament –
potrivită domeniului pe care l-a slujit, Învăţătorul Vasile
Popovici ne apare şi un om cu sensibilitate pentru curgerea
timpului şi scurtimea relativă a vieţii. L-am perceput
adeseori neliniştit sub incidenţa întrebării atât de omeneşti:

ce rămâne? Evident, rămân plăcutele aduceri aminte ale
discipolilor şi mai ales neobosita operă depusă în sanctuarul
didactic şi cultural.
Omul Vasile Popovici atrage atenţia prin relaţia
cu sine şi cu semenii săi. Om fiind, se prezintă ca o
configuraţie de calităţi şi defecte, decât că adeseori ne-a
lăsat impresia că ştiind, spre exemplu, că orice calitate în
exces riscă să devină defect, se opune omeneşte alunecării
în această direcţie. Am perceput voinţa de a nu duce
tenacitatea spre încăpăţânare, încrederea în sine spre
megalomanie, modestia spre sentimentul demobilizant
de depresiune, erudiţia spre bibliofilie ca scop în sine,
capacitatea de generalizare spre manierismul fabricării
de teorii. Are puterea de a se opune osificărilor, rutinelor,
ca şi umorul necesar înfruntării răutăţilor şi adversităţilor
vieţii, perceperii echilibrate a multiplelor faţete ale lumii,
înfruntării omeneşti a obstacolelor şi sesizării multiplicităţii
soluţiilor momentului. Personalitatea Dascălului Vasile
Popovici dă sens unei afirmaţii a unui învăţat român că:
„dascălul înţelege prea mult pentru a judeca prea aspru”.
Iată de ce mă adaug, cu putere, corului celor care
astăzi îi cântă din toată inima imnul nemuritor pentru
un Nemuritor – Gaudeamus Igitur – care începe cu
memorabilele cuvinte: „Vivat! Cresceat! Floreat!”
Diacon prof. dr. PETRICĂ ZAMELA

ÎNSEMNĂRI DESPRE ÎNVĂŢĂTORUL
VASILE POPOVICI (PĂTAŞ), LA A 80-A ANIVERSARE
La începutul lunii aprilie 2010, am primit pe internet
următorul mesaj:
«Dragă Domnule Profesor,
În pragul Învierii Domnului vă doresc tot binele
Dumneavoastră şi la toţi şi tot ce vă este drag. Alătur un
scurt text pentru Domnul „Vasilică” Popovici. Foarte
recunoscător rămân dacă îl veţi putea găzdui într-o viitoare

revistă „Almăjana” şi dacă-l veţi citi la manifestarea
omagială ce i se organizează.
Cu dragoste,
Alexandru Nemoianu
„Vatra Românească”».
Am parcurs materialul de câteva ori şi am reţinut
cuvintele „calde” cu care „Înţeleptul din America”, prof.
Alexandru Nemoianu, vorbeşte despre omul şi
activitatea didactică a domnului învăţător Vasile
Popovici: «Pare de necrezut, dar iată că veşnic
tânărul Vasile (cunoscut în casa Boldea, ai cărei
membri au fost naşi părinţilor săi, ca „domnul
Vasilică”) a împlinit patriarhala vârstă, conform
cuvântului Scripturii, rezervată doar „celor
tari”, de 80 de ani. Dar această vârstă este atinsă
de un om care şi despre care se poate spune, cu
toată convingerea, că „nu a trăit degeaba”».
Aceleaşi cuvinte de preţuire le-am
sesizat, coordonând selecţia materialelor şi
apariţia lucrării Eftimie Murgu (1805-1870)
– Erudiţie şi Faptă, Editura Excelsior Art,
Timişoara, 2009, în adnotarea regretatului
istoric reşiţean, prof. univ. dr. Valeriu Leu,
ce aminteşte de „peregrinările” Domniei Sale

Almăjana
prin Valea Almăjului, în căutarea de cărţi şi documente
„bătrâne”:
„Cu mulţi ani în urmă, am fost primit în casa
învăţătorului Vasile Popovici din Pătaş, căruia îi port
şi acum o adâncă stimă. Băteam pe atunci drumurile
Almăjului căutând cărţi şi documente vechi. Stăteam cu
săptămânile prin sate şi îmi făcusem mulţi prieteni. N-am
să uit niciodată pacea din casa părintelui Bogoevici de
la Bănia, casă preoţească, aflată lângă biserică, şi nici
bunătatea profesorului Vasile Nemiş din Rudăria. Din om în
om, am ajuns la Vasile Popovici în fapt de seară. I-am spus
fără ocolişuri ce caut şi el mi-a răspuns tot aşa. Avea cărţi
bătrâne. Au fost ale bunicului. Le-au salvat pe vremea când
erau destui gata să le ardă. Pentru unele din ele, în vremea
aceea, puteai intra la puşcărie. Totuşi le-au păstrat. Le va
da la muzeu, mi-a spus, dar cu o condiţie – să rămână în
Caraş-Severin. Aşa a şi făcut! Toată noaptea m-am învârtit
în pat. Abia aşteptam să se lumineze de ziuă, să mă urc
în pod, căci acolo erau. Într-adevăr, stăteau teancuri, unele
peste altele, cărţi şi colecţii de ziare dinainte de primul
război mondial. Am tras la întâmplare una din «palii», cum
s-a nimerit. Era ultima carte a lui Eftimie Murgu: Uber Das
Serben – Congress Memorandum, verfast von Dr. Euthym
Murgu, Pest, 1865. Pe fila de titlu, în colţul din dreapta,
sus, cu cerneală violetă, o semnătură frumoasă a unui
proprietar de odinioară, Ilie Murgu din Rudăria. Cartea
se află şi acum, ca celelalte pe care Vasile Popovici le-a
donat, în colecţia Muzeului Banatului Montan din Reşiţa.”
(Despre Eftimie Murgu de la Rudăria, în op. cit. , p. 177).
Obiectiv, notez că, cu oarece timp în urmă (primăvara, 1988), am trăit o experienţă comună – o deplasare cu
elevii la Muzeul Satului din Bucureşti, unde s-a organizat
„Întâlnirea fiilor Banatului”. Domnul învăţător instruise
şi îndrumase Taraful de viori de la Şcoala din Pătaş, iar
subsemnatul – Şezătoarea almăjană şi Grupul vocal de la
Dalboşeţ. Iniţiativa îi aparţinuse prof. Icoana Budescu, pe
atunci directorul Şcolii Generale din Dalboşeţ. Aşa cum
s-a consemnat în paginile revistei „Îndrumătorul cultural”,
au fost prezenţi la eveniment oameni de cultură, istorici,
folclorişti, creatori populari, actori, scriitori. Amintim pe
Gruia Stoia (muzicolog), George Mirea (redactor radio,
realizatorul emisiunii de etnografie şi folclor „Mioriţa”),
Ion Budescu (poet, redactor TVR), Tita Sever (maestru
coregraf), Dorin Teodorescu (tenor), Doru Popovici
(profesor universitar, compozitor, muzicolog), Traian
Stănescu, Ilinca Tomoroveanu, Silviu Stănculescu (actori),
Ionică Stepan (olar, Biniş), Ana Munteanu, Ion Milu şi Efta
Botoca (interpreţi de frunte ai folclorului bănăţean).
– am fost însoţiţi şi ajutaţi pe tot parcursul şederii
la Bucureşti de câţiva părinţi ai copiilor şi de institutorul
Ilie Dan Stoinel, actualul director al Şcolii cu clasele I-VIII
Dalboşeţ
– am susţinut programul artistic (copiii au fost
magnifici şi încântători) în curtea casei din Borlova, din
incinta Muzeului
– s-au făcut înregistrări Radio cu Taraful de viori
(Pătaş), cu Grupul vocal (Dalboşeţ), cu soliştii vocali şi
instrumentişti de la cele două şcoli almăjene
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– am dat interviuri la mai multe emisiuni ale
Postului de Radio Bucureşti, la diferite ziare şi reviste din
presa centrală
– am remarcat în dl Vasile Popovici un dascăl
îndrăgostit de meserie, de complexitatea muncii didactice
– s-a dovedit apropiat copiilor, bun pedagog, citit,
bine informat, pasionat, confirmând prin tot ce a făcut că
„apostolii n-au tihnă”
– am colaborat excelent, cu sinceritate, ne-am
completat şi ne-am încurajat; am arătat şi altora câte ceva
din miracolele Văii Miracolelor!
Se cuvin a fi menţionate şi alte amănunte
„pitoreşti”:
– încercarea zadarnică a celor două muzeografe
(Doina Işfănoni şi Aurelia Cosma) de a scurta textele şi
momentele artistice propuse
– înţelegerea şi tactul maestrului Efta Botoca de a
apărea, în tabloul final, alături de elevii din Almăj
– îndoiala redactorilor de la Radio de a face
înregistrări formaţiilor noastre ca, mai apoi, să nu putem
ieşi din Studiourile Radiolui decât după mai bine de 3 ore
– în programul-pliant al manifestării se găseau şi
referinţe despre Banat, aparţinând unor mari cărturari
români:
„Este nădejde că bănăţenii între românii cei mai
învăţaţi se vor număra.”
PETRU MAIOR
„Cu astfel de locuinţe şi astfel de veşminte,
sănătoşi, vioi, frumoşi, vorbăreţi, în dialectul lor cu sunetele
fugătoare, îndrăzneţi şi siguri, bănăţenii se pot lăuda cu
dreptate că ei sunt, între ceilalţi, «fruntea», fruncea, cum
zic ei.”
NICOLAE IORGA
„Bogăţia pământului îşi trimite reflexele pestriţe în
banii de aur din salbe, în argintul ţesut fără zgârcenie pe
şolduri şi în strigătul roşu al mătăsurilor făcute în zăpada
cămăşilor […]. Strigătul etnografiei bănăţene are ceva din
căldura, din pasiunea şi excesul barocului.”
LUCIAN BLAGA
– la care şi noi am adăugat una:
„Banatul a fost în trecute vremuri şi a rămas până
în ziua de azi un loc binecuvântat al cântecului. Nu ştiu
dacă situaţiunea geografică sau dacă clima a influenţat atât
de favorabil vocea şi în general predispoziţia muzicală a
populaţiei din partea locului sau că, în această privinţă,
bănăţenii, în comparaţie cu fraţii lor din alte ţinuturi, s-au
bucurat de o mai norocoasă şi mai bogată moştenire de la
înaintaşii lor. Oricum ar fi, un lucru e sigur: că, în Banat,
totdeauna a fost multă înţelegere pentru cântare, s-a cântat
cu drag şi s-a cântat frumos.”
TIBERIU BREDICEANU
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Iată şi o parte din secvenţele interviului pe care dl
învăţător Vasile Popovici l-a acordat muzicologului Gruia
Stoia (transcriere de pe banda magnetică):
«Cu câteva zile în urmă i-am întâlnit pe micii artişti
din Pătaş, împreună cu colegii lor din Dalboşeţ, într-un
spectacol consacrat culturii şi artei populare bănăţene, la
Muzeul Satului şi de Artă Populară din Capitală. Prilej de
a-i invita şi în Studiourile noastre [… ].
G. S.: – L-am invitat la microfon pe învăţătorul
Vasile Popovici, de la Şcoala Generală de 8 ani din satul
Pătaş, comuna Prigor, judeţul Caraş-Severin, pentru a
ne vorbi despre experienţa sa pedagogică în acţiunea de
organizare a unei orchestre folclorice a elevilor.
V. P.: – Această acţiune a început din dorinţa de a
perpetua tradiţia Văii Almăjului în ceea ce priveşte tarafurile
de lăutari care au existat la noi în Almăj. M-am gândit să fie
reorganizate aceste tarafuri, ca şi pe mai departe în Valea
Almăjului să cânte vioara, să fie cântate doinele şi horele,
ardelenele cu care tineretul îşi petrece zilele de sărbători în
satele noastre [… ].
În această formaţie a elevilor am 17 viori, acordeoane, contrabas, dar am încercat şi cu alte instrumente de
coarde. Copiii au învăţat să mânuiască aceste instrumente
începând cu clasa a II-a, până în momentul de faţă când au
participat la frumoasa „Întâlnire a bănăţenilor” de la Muzeul
Satului din Bucureşti. Mai avem şi alte realizări frumoase,
chiar foarte frumoase, adunate din activităţile culturale
desfăşurate în Valea Almăjului, în cele ale Festivalului
Naţional „Cântarea României” ori ale Festivalului „Ion
Luca Bănăţeanu” şi, bineînţeles, din reuşita nenumăratelor
manifestări la care am fost solicitaţi. Am obţinut premiul
al II-lea în 1985 şi Premiul I în 1987, iar la Festivalul „Ion
Luca Bănăţeanu” – Premiul Special al Juriului [… ].
G. S.: – Deci, dumneavoastră i-aţi învăţat pe elevii
talentaţi instrumente ca vioara, acordeonul, contrabasul.
V. P.: – Da, personal i-am învăţat, aşa după cum
am amintit, în dorinţa de a duce şi ei mai departe muzica
populară şi tradiţiile din zonă.
G. S. : – Ce metode aţi folosit pentru învăţarea
instrumentelor? I-aţi învăţat şi note?
V. P. : – Începuturile formaţiei au fost cu note. Am
procurat pentru aceşti minunaţi copii Metoda de vioară
pentru începători, Metoda I, de Geantă şi Manoliu, şi cu
recomandările de-aici am pornit activitatea de învăţare. Am
considerat că este necesar ca ei să cunoască şi nota, pentru
că numai aşa se poate cânta corect, se poate cânta frumos
şi se pot învăţa şi alte melodii care apar în cărţile şcolare
de muzică, în diferitele publicaţii muzicale din ţara noastră.
Ei lucrează, deocamdată, în poziţia I, mai trec în poziţia a
II-a, în a III-a foarte rar, însă consider că reuşesc să obţină
sunete plăcute, în limita puterilor, a înţelegerii pe care o au
aceşti copii. În formaţie sunt numai fete şi băieţi de vârstă
şcolară, am chiar doi fraţi care cântă – Floarea Popovici şi
Petru Popovici; ei au început odată cu toţi ceilalţi, dar au
devenit mai virtuozi prin faptul că în familia lor şi părinţii
– şi mama, şi tatăl – sunt iubitori ai muzicii populare şi, în
fiecare seară, după orele de muncă, după oboseala muncii
agricole, mai pun mâna pe viori, pe acordeoane şi mai

„trag” câte-o horă, câte-o doină frumoasă, tata – din gură,
mama – la fel, cu melismele vocii, iar copiii acompaniază
cu instrumentele.
G. S. : – Să-i ascultăm acum pe cei doi fraţi
instrumentişti, Floarea Popovici – la vioară şi Petru
Popovici – la acordeon [… ].
V. P. : – Mai avem o solistă la vioară – Lia Rotaru;
ea nu este membră a formaţiei noastre, noi am atras-o
însă în formaţie la unele spectacole. Este elevă a Şcolii
Generale din Prigor (centrul de comună) şi este instruită
de un desăvârşit muzicant de muzică populară, Ion
Stan-Tănănacu, primaş la taraful de viori care mai există în
zona noastră, în Almăj.
G. S. : – Lia Rotaru este acompaniată la acordeon de
Ionel Orbulescu [… ].
V. P. : – În colaborările pe care le-am avut, putem
aminti Şcoala Generală din Dalboşeţ, o şcoală bună, cu
cadre didactice care au o activitate profesională şi artistică
deosebită, şcoală-exemplu a Văii Almăjului, cu dumnealor
am colaborat fructuos, i-am susţinut în diferite serbări şi
spectacole, acompaniind soliştii şi grupul vocal, dânşii
sprijinindu-ne, la rându-le, în organizarea unor manifestări
folclorice de ţinută. Este un fapt deosebit, la îndemâna
tuturor cadrelor didactice, pentru a putea organiza şi
desfăşura frumoase şi atractive activităţi culturale în
zonă. E bine ca şcolile să se susţină, să colaboreze fiecare
instituţie de învăţământ cu ce are mai bun.
G. S. : – Să ascultăm, în încheiere, încă o secvenţă
muzicală cu Grupul vocal al Şcolii Generale din Dalboşeţ
(solist: Marius Băcilă), acompaniat de Orchestra elevilor
Şcolii Generale din Pătaş, judeţul Caraş-Severin [… ]. »
L-am mai întâlnit pe domnul învăţător Vasile
Popovici într-o situaţie tot specială. Specială… pentru
amândoi! În anul 1989, de Ziua Învăţătorului, la Manifestarea
sărbătorească ce a avut loc la Bozovici, prin Ordinul MEI
Nr. 7650/iunie 1989, ni s-a acordat amândurora titlul de
„Profesor evidenţiat”. Spectacolul de gală a fost susţinut
de Orchestra de viori a elevilor din Pătaş, de Grupul vocal,
Şezătoarea almăjană şi Montajul literar-muzical-coregrafic
ale Şcolii Generale din Dalboşeţ. Curând după aceea m-am
transferat pe Catedra de limba română de la Liceul Teoretic
„Eftimie Murgu” din Bozovici, unde mă aşteptau multe
provocări, dar şi destule împliniri!
Şi, în sfârşit, astăzi, în această încântătoare zi
de primăvară, când educatoare, învăţători şi profesori,
veniţi din Almăj, Caraş-Severin şi din întreg Banatul,
ne-am adunat solidari, într-un Cerc pedagogic al tuturor
specialităţilor didactice, pentru a-l sărbători pe dascălul
de mare ispravă, mentorul şi modelul atâtor generaţii de
elevi, pentru neodihna dumisale de la catedră şi din afara
ei, pentru devoţiunea de a fi fost Apostol, Om al şcolii şi al
culturii Văii Almăjului.
Să-l felicităm pe domnul învăţător Vasile Popovici
că „nu a trăit de geaba”, să-i dorim deopotrivă sănătate şi
un sincer LA MULŢI ANI!
IOSIF BĂCILĂ
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FESTIVALUL CULTURAL-ARTISTIC AL VĂII ALMĂJULUI,
EDIŢIA A XVI-A – BĂNIA, 19-20 IUNIE 2010
În
pitoreasca
localitate
Bănia,
din
mirifica Ţară a Almăjului
– colţ de rai ales de Bunul
Dumnezeu pentru a fi dăruit
cu bogăţii numeroase – s-a
desfăşurat ediţia a XVI-a a
Festivalului cultural artistic
al Văii Almăjului, în zilele
de 19-20 iunie 2010.
În prima zi a
Festivalului – sâmbătă
19 iunie 2010 – a avut
loc
Simpozionul
cu
titlul „Valori şi tradiţii
almăjene”. Manifestarea
a început cu vizitarea
Muzeului local unde participanţilor le-au fost prezentate
exponate ce reprezintă tradiţia românească din zona
Almăj-Nera-Semenic, izvorul darului nostru, universul
ţărănesc caracterizat prin simplitate, gingăşie şi puritate
sufletească. De aici au răsărit personalităţi marcante ale
românilor, care au dus şi duc faima bogăţiei, sfinţeniei,
sacralităţii, bunătăţii şi înţelepciunii poporului român
în toată lumea. Ele au fost un model de smerenie, de
jertfelnicie şi de dragoste pentru neam şi pentru „cel care
ne-a creat”, fiind de-a lungul timpului ca diamantul ce nu
poate fi zgâriat de nicio piatră.
Simpozionul s-a desfăşurat la Şcoala cu clasele
I-VIII din Bănia şi a fost coordonat de prof. dr. Dumitru
Popovici – preşedintele Societăţii Culturale „Ţara
Almăjului” din Timişoara, dr. Ada Chisăliţă Cruceanu –
directorul Direcţiei Judeţene Caraş-Severin pentru Cultură
şi Patrimoniu Naţional, prof. Adrian Popistaş – directorul
Şcolii.
Doamna doctor Ada Cruceanu a adus salutul

autorităţilor de la Minister şi Judeţ, apreciind contribuţia
simpozionului la păstrarea valorilor culturale din zonă.
Domnul profesor doctor Dumitru Popovici a vorbit despre
aportul Societăţii Culturale „Ţara Almăjului” în desfăşurarea
normală a Festivalului şi domnul director Adrian Popistaş a
rostit cuvântul de bun-venit al autorităţilor locale. Au mai
vorbit despre personalităţi almăjene şi despre obiceiuri şi
datini locale profesorii Icoana Budescu, Nicolae Andrei,
Gheorghe Rancu şi Dănilă Sitariu, iar profesorii Iosif
Băcilă, Pavel Panduru şi preotul profesor doctor Petrică
Zamela au prezentat materiale omagiale pentru profesorul
Nicolae Andrei la 60 de ani şi pentru muzicianul Ion Albu
la 75 de ani. Medicul Pavel Purea a susţinut o documentată
comunicare despre rolul Almăjului în cultura românească.
La Simpozion au participat profesori, medici,
preoţi, elevi şi locuitori ai satelor almăjene iubitori de
cultură. În final au fost oferite diplome de participare, de
către autorităţile locale şi judeţene, participanţilor.

Discuţiile au continuat la masa bogată organizată de
distinsele gazde.
A doua zi, Festivalul a început cu parada portului
popular a tinerilor din satele almăjene, care au prezentat
frumoase costume specifice zonei etnofolclorice a Văii
Almăjului.
Remarcabila manifestare folclorică a continuat
cu urcarea, pe mirifica scenă a Căminului Cultural din
Bănia, a formaţiilor artistice din satele: Bănia, Gârbovăţ,
Lăpuşnicul-Mare, Pătaş, Dalboşeţ şi Şopotul-Nou.
Tinerii artişti s-au adresat populaţiei din satele
almăjene, care a venit la Bănia în frunte cu primarii, preoţii
şi dascălii pentru a admira costumele populare, dăruirea
şi sensibilitatea artistică cu care au cântat soliştii vocali şi
instrumentişti, orchestrele şi fanfarele din Lăpuşnic, Bănia
şi Borloveni.
Juriul competiţiei a fost alcătuit din profesionişti,
personalităţi de prestigiu: profesor Gheorghe Ţunea –
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directorul Centrului Judeţean Caraş-Severin de Conservare
şi Promovare a Culturii Tradiţionale, preşedinte; profesor
Mariana Dănescu – director al Şcolii Populare de Artă din
Reşiţa; profesor doctor Dumitru Popovici – preşedintele
Societăţii Culturale „Ţara Almăjului” din Timişoara;

profesorul Pavel Panduru – director la Liceul Tehnologic
„Iosif Coriolan Buracu” din Prigor; profesorul-poet Iosif
Băcilă de la Liceul „Eftimie Murgu” – redactor-şef al
revistei „Almăjana”; profesor Adrian Popistaş – director la
Şcoala cu clasele I-VIII din Bănia şi primarii Alexandru
Albu din Bănia, Ion Lala din Lăpuşnicul-Mare.
Manifestările din ziua a doua au vorbit despre
perpetuarea datinilor milenare care se păstrează şi astăzi,
demonstrând că spiritul bănăţean, almăjean nu poate fi
pervertit de influenţele străine. De asemenea, s-a prezentat
universul rustic, satul almăjean, „centrul lumii”, teritoriul
real şi nemistificat din figura ţăranului de la munte, mândru
şi dârz, atât la muncă, cât şi la joc.
Prin portul popular, care arată sfinţirea omului, s-a
făcut legătura între cer şi pământ pentru a primi lumina
strămoşilor.
Costumele populare şi dansul românesc, care
vindecă lumea, au lăsat să se vadă că în ele există o probă,
o mostră a sufletului nostru şi că, pe scenă, plăcerea şi
poftele s-au transformat în Dumnezeiescul Dor.
În final, juriul a decis premiile pentru formaţiile
artistice, care au constat în diplome înmânate de
organizatori şi premii băneşti de la Societatea Culturală
„Ţara Almăjului”, prin preşedintele său, prof. dr. Dumitru
Popovici.

Festivalul-concurs a reliefat că la românii almăjeni
– comoara, taina lor, este sacralitatea, iubirea de neam şi
sfinţenia – moştenire de la daci.
După etapa de concurs, publicul spectator a urmărit
un recital oferit de tinerii artişti a două binecunoscute
ansambluri: „Semenicul” din Reşiţa şi „Timişul” din
Timişoara, cu un mănunchi de cântece şi dansuri tradiţionale
bănăţene, cât şi melodii instrumentale de mare virtuozitate
artistică, sub bagheta maeştrilor: Petrică Viţa şi Sorin
Dumbravă, precum şi a profesorilor coregrafi: Ghimboaşă
Nistor şi Tomiţă Frenţescu.
A fost un recital impresionant, admirabil, un recital
al tinerelor talente, în cadrul căruia s-au remarcat bogăţia,
varietatea şi originalitatea nestematelor tradiţionale din
Banat. Prin cântec şi joc au exprimat adevărul primordial,
dăruind inimilor noastre mângâiere cu razele darului lor.
Numerosul public almăjean, iubitor şi cunoscător
de folclor, a ştiut să răsplătească şi să încurajeze tinerele
talente almăjene, dar şi pe mesagerii de vârf ai celor două
formaţii invitate.

Festivalul a fost onorat de prezenţa unor valoroşi
politicieni şi reprezentanţi ai administraţiei judeţene.
Sincere felicitări şi mulţumiri organizatorilor acestui
prestigios Festival, pentru excelenta organizare, eforturile
depuse în vederea păstrării şi promovării tradiţiilor locale şi,
nu în ultimul rând, pentru căldura, dragostea şi ospitalitatea
de care s-au bucurat atât concurenţii, cât şi invitaţii.
Prof. PAVEL PANDURU

BĂNIA – REPERE ISTORICE
Bănia, aşezare al cărui nume are cea mai puternică
rezonanţă românească între toate satele almăjene, are o
istorie îndelungată ce se pierde în negura timpului.
Urmele arheologice găsite pe teritoriul localităţii
Bănia atestă că zona de deal şi de munte a fost locuită încă
din neolitic. Astfel, ceramica găsită la Lacul lui Sebeştean
şi la Arşiţă dovedeşte o bogată activitate în această zonă
ce se află tocmai la poalele munţilor. Pe lângă urmele
ceramice, menţionăm şi un topor neolitic găurit, care a fost

găsit la confluenţa dintre Valea Mare şi Valea Mică (topor
expus la muzeul din localitate).
Chiar dacă nu avem dovezi despre epoca metalelor
(pentru că nu s-au făcut săpături), logica ne spune că
populaţia a continuat să trăiască şi să crească numeric, în
mod firesc.
Istoricul localităţii Bănia nu poate fi prezentat sau
înţeles decât într-un context mai larg, strâns legat de istoria
Almăjului şi a Banatului.
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Stăpânirea romană nu lasă nici ea urme arheologice
decât poate începutul unei activităţi miniere pe Valea Mică,
aşa cum menţionează Liviu Smeu în Contribuţii la istoria
Almăjului (pagina 74).
Constituirea obştilor săteşti, organizarea şi întărirea
lor vor duce la formarea aşezărilor şi a satelor almăjene.
Marile migraţiuni îi va determina pe almăjeni să îşi
construiască aşezări la poalele munţilor unde erau mai
protejaţi.
Extinderea stăpânirii maghiare asupra Almăjului
va prilejui şi primele documente despre almăjeni şi despre
satele almăjene.
Puţinele date sau menţiuni sunt legate fie de
participarea la anumite războaie, fie de stăpânirea unor
proprietăţi.
Astfel, se ţese şi va rămâne în memoria almăjenilor
legenda Stăjăriului. Ea este legată de participarea
almăjenilor cu oşteni, în anul 1330, în bătălia de la Posada
împotriva lui Carol Robert de Anjou şi sădirea unui stejar
în mijlocul Văii Almăjului în cinstea victoriei. Stejarul
respectiv nu mai există, dar a rămas un toponim pe care îl
cunosc toţi almăjenii.
Sigur, există documente
cu mult mai vechi, despre Banii
din familia Gârliştenilor.
Bănia este atestată
documentar în anul 1484, când
regele Ungariei, Matei Corvin,
donează proprietăţi unor nobili
locali, amintind cu acest prilej
şi pe Banyay Laszlo (Vasile de
Bănia).
Localitatea Bănia este
cunoscută cu mult înainte sub
numele de Marginea şi a fost
compusă din trei grupări de
aşezări distincte: Marginea, Ogaşul Corbului şi Cioaca lui
Bodrilă. Între toate aceste trei grupări, cea de la Marginea
(Lacul lui Sebeştean) era cea mai mare. Chiar denumirea
de Marginea ne spune că era aşezată undeva la marginea
pădurii, la poalele munţilor, aproape de confluenţa dintre
Valea Mare şi Valea Mică.
Totuşi, Bănia de astăzi nu este atestată sub numele
de Marginea, ci sub numele de
Banya, ceea ce după concepţia
lui Pesty Frigies ar indica
o activitate minieră bogată.
Reluăm ideea susţinută cu
aproape treizeci de ani în urmă,
în monografia localităţii Bănia,
prin care prezentam cu totul
o altă ipoteză privind numele
localităţii. Susţineam atunci,
că dacă activitatea minieră ar fi
fost atât de importantă încât să
se reflecte în numele localităţii,
cu siguranţă Bănia ar fi trebuit
să se numească Baia – ca multe
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localităţi miniere româneşti (Baia de Aramă, Baia de Arieş
etc.), mai ales că pe aceste teritorii nu au fost niciodată
maghiari şi ca atare cuvântul Banya era necunoscut.
Credeam atunci, şi credem şi acum, că originea cuvântului
Bănia, care are o rezonanţă românească deosebită, exprimă
în esenţă o formă de organizare teritorială şi administrativă.
Să nu uităm că în anumite perioade (chiar mijlocul sec. XV
când este atestată Bănia), Bani ai Banatului de Severin erau
Gârliştenii originari din Rudăria. Oare, Almăjul nu putea fi
organizat ca o mică „bănie” subordonată Băniei de Severin?
Iar Bănia era şi satul Banului, pentru că până la Crăcotară
(Cracul cu hotarele) era teritoriul stăpânit de Gârlişteni.
Dacă respingem această idee, că Bănia nu însemna neapărat
satul banului şi numele ei nu ar proveni de aici, atunci să
gândim un pic altfel şi să acceptăm că regalitatea maghiară
aduna dări şi din satele almăjene. Oare dările sau banii nu
trebuiau adunaţi de autorităţile locale şi apoi duse într-un
loc de unde să fie preluat de reprezentanţii statului?
Bănia era la mijlocul Văii Almăjului şi poate
aici s-au adunat banii, iar satul unde s-au adunat banii
almăjenilor s-a numit Bănia?!
Sunt ipoteze îndrăzneţe
prin care se caută totuşi o
motivaţie de sorginte românească a denumirii localităţii
Bănia.
Perioada stăpânirii otomane şi mai ales perioada
administraţiei turceşti (16581690) sunt grele pentru toate
satele almăjene. Văzând că
habsburgii urmăreau să pună
stăpânire pe Banat şi inclusiv pe
Valea Almăjului, i-a determinat
pe turci să facă multe incursiuni
şi să prădeze satele de aici.
Atunci a ars şi biserica din lemn din Bănia, care se găsea
pe locul numit Chiţu. Dar să nu uităm că şi habsburgii s-au
gândit să distrugă satele almăjene pentru a-i lipsi pe turci
de produsele pe care le luau din Almăj.
Valea Almăjului va ajunge odată cu Banatul sub
stăpânire habsburgică, în 1718, dar va continua să fie
teatrul unor confruntări pentru încă mulţi ani.
Începând cu anul 1718,
apar şi primele date de evidenţă
şi recensământ pentru satele
almăjene. Astfel, în 1718,
Bănia avea 56 de case, iar în
1750 avea 82 de case. În anul
1773, Bănia avea 183 de case,
pentru ca, în 1791, să aibă deja
1.312 locuitori (cât are astăzi),
fiind pe primul loc între satele
almăjene. În perioada care
urmează, Bănia va fi pe locul
trei, după Bozovici şi Rudăria,
atât ca număr de case, cât şi ca
număr de locuitori.
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Cunoaştem cu toţii că în urma vizitei împăratului
Iosif al II-lea în Almăj, în 1773, satele almăjene vor deveni
sate grănicereşti – cu toată opoziţia
cnezilor locali, în frunte cu Dobromir
Hârcila, cneazul Băniei şi obercneaz al
Almăjului. Noua organizare va ridica
almăjenii la statutul de grăniceri, deci
oameni liberi în slujba statului.
În 1817, se va construi cazarma
(casa ofiţerească grănicerească) din
Bănia, în urma vizitei în Almăj a
împăratului Francisc I şi a împărătesei
Carolina. Pe locul cazărmii, care a fost
demolată în 1974, s-a construit căminul
cultural. La muzeul din localitate se
găsesc cărămizi din fosta cazarmă cu
efigia imperială imprimată în ele.
După 1820, Bănia va deveni
şi sediul unei companii de grăniceri
cuprinzând: Bănia, Rudăria şi
Gârbovăţul.
Când se va trece sub administraţia maghiară, zona de graniţă
va fi desfiinţată, începând un puternic proces de
deznaţionalizare. Acest proces va fi accentuat, după 1907,
printr-o maghiarizare forţată, care nu a avut însă priză la
românii almăjeni (în curtea şcolii din Bănia, sub privirile
înlăcrimate ale copiilor şi ale învăţătorului Bârsan, au fost
aruncate în foc toate cărţile româneşti).
BIBLIOGRAFIE
Liviu Smeu – Contribuţii la istoria Almăjului,
Editura Litera, 1977;
Liviu Smeu – Almăjul grăniceresc, Editura Litera,
1980;
Dănilă Sitariu – Valea Almăjului, file de istorie şi
credinţă, Editura Timpul, 2003;

În 1780, este ridicată biserica din localitate, care este
monument istoric datorită catapetesmei din lemn sculptat,
făcută de meşterii locali (din familia
Cărăgionilor).
În 1783, este atestată şcoala din
Bănia, avându-l ca învăţător pe Iancu
Mihailovici.
În anii primului război mondial
din cei 6.614 almăjeni mobilizaţi,
615 erau din Bănia. În cinstea celor
care au căzut, s-a ridicat, în 1935,
monumentul din centrul comunei pe
care se găsesc înscripţionate numele
celor 89 de eroi în frunte cu generalul
Stănilă Mătărângă.
Bănia avea, în anul 1914, un
număr de 2.592 de locuitori (aproape
dublu cât are astăzi).
După unirea cu România, la
1 Decembrie 1918, se va instaura
administraţia românească, iar satele
almăjene vor intra într-un curs normal
de dezvoltare economică şi culturală. În 1922, se înfiinţează
fanfara din Bănia, iar, în 1929, corul – dirijat de către
învăţătorul Novac Găvan.
Dintre personalităţile marcante din trecutul istoric al
localităţii Bănia, amintim pe: Dobromir Hârcila – obercneaz
al Almăjului, generalul Stănilă Mătărângă şi protopopul
Ghenadie Bogoievici – administratorul Fundaţiei Gojdu.
Prof. NICOLAE ANDREI
Pavel Panduru – Monografia localităţii Prigor,
Editura Timpul, 2000;
Nicolae Andrei – Monografia localităţii Bănia,
Editura TIM, 2007.

PREOT PAVEL BOGOEVICI – CURAJ ŞI DEMNITATE
Primii ani ai vieţii i-am petrecut în casa bunicilor
materni unde o lume de basm mi-am creat împletind
poveştile auzite de la Mama Bună cu realitatea jocurile
nesfârşite de copii. Seara picam de somn şi de multe
ori adormeam nemâncat, dar niciodată fără să-mi spun
rugăciunea. Tata Lae, bunicul, avea grijă să spun „Tatăl
Nostru” cu voce tare şi fără greşeală.
Erau oameni cu frica lui Dumnezeu şi, de când
am putut să merg şi să-mi fac cruce, m-au dus la biserică.
Aici era un teren propice îndrăgirii religiei ortodoxe
prin prezenţa unui preot adevărat, plin de blândeţe şi de
bunătate, cu o voce domoală ce-i însoţea privirea caldă.
Atunci şi acum, când mi-l imaginez pe Creator cu chip de
om, imaginea se suprapune pe cea a acestui preot, Pavel
Bogoevici.

S-a născut la Bănia, în 1 iunie 1912, într-o familie
de teologi. Tatăl său, pe care îl chema tot Pavel, era preot
în sat, căsătorit cu Maria, fiica protopopului de Caransebeş,
Spiridon Şandru. În fapt, familia Bogoevici timp de aproape
200 de ani a ţinut vie flacăra ortodoxiei în Valea Almăjului,
şase generaţii păstorind în satul Bănia, fapt ce ne face să
nu-i uităm şi să-i cinstim cum se cuvine. Mai mult chiar,
se pare că au mai fost alte două generaţii înainte, dar cu
numele Boboescu şi care, ca să nu mai aibă probleme cu
superiorii lor sârbi de la episcopat, şi-au sârbizat numele,
transformându-l în Bogoevici.
Primul a fost Dimitrie, atestat în scriptele bisericii din
Bănia, începând cu anul 1779. Era numit şi „nămesnicul”,
decorat cu brâu roşu de episcopul Vârşeţului. Din 1817,
i-a urmat fiul său, numit tot Dimitrie şi care, la rându-i a
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avut doi fii preoţi: Nicolae, la Cornereva, şi Ion, din 1850
la Bănia. Ion Bogoevici are, printre altele, meritul de a fi
înmulţit semnificativ familia. Din cei 19 urmaşi, 10 ajung
la maturitate, 3 fete şi 7 băieţi. Doi flăcăi îmbracă haina
preoţiei: Dimitrie, urmându-l la parohie în sat, între 1894 şi
1915, şi Ghenadie, ajuns arhimandrit şi vicar al românilor
ortodocşi din Budapesta, administratorul Fundaţiei Gojdu
şi preşedintele Societăţii „Petru Maior”.
Din 1908, alături de Dimitrie, este preot în sat şi
Pavel, nepot de frate (fiul lui Nicolae, primar al comunei),
păstorind până în 1949. De la el ne-a rămas un „Memoriu
despre familia Bogoevici”, scris în anul 1933, şi adresat
regelui Carol al II-lea în completarea actelor ce se cereau
pentru ca fiul său, Pavel, să fie coleg de clasă cu viitorul
rege Mihai I. Din acesta aş vrea să citez un fragment
din care reies trăsăturile de caracter ale acestei faimoase
familii:
„Datorită unei legături continue în decursul celor
peste 150 de ani, familia noastră
şi-a făcut datoria cu prisosinţă
faţă de poporul român […].
Oferitu-ni-s-au favoruri de către
duşmanii neamului, ba chiar
ameninţări, închisori şi alte multe
neajunsuri morale şi materiale,
am suferit fără a părăsi cât de
puţin drumul drept al fericirii
neamului nostru.”
Ultima generaţie, cea de-a
şasea, este reprezentată de Pavel
Bogoevici sau Paveluţ cum i
se mai spune ca să fie deosebit
de tatăl său. Şcoala primară a
terminat-o în satul natal, în 1922,
după care gimnaziul şi liceul le
urmează la Caransebeş, susţinând
bacalaureatul în iulie 1930 la
Lugoj. Se înscrie la Universitatea
din Cernăuţi, absolvind, în 1935,
Facultatea de Teologie cu teza
„Atitudinea păstorului de suflete
faţă de politică”.
Se căsătoreşte în acelaşi
an, 1935, cu Livia Moza din Gornea cu care trăieşte în
pace şi înţelegere, îndurând împreună suferinţele vieţii. Au
adus pe lume cinci fete: Maria, Aurora, Valeria, Rodica şi
Viorica pe care le-au iubit mult şi le-au dat o educaţie pe
măsură. În anul următor, la 23 februarie, este hirotonisit
şi numit capelan la Biserica Ortodoxă din Bănia, slujind
alături de tatăl său. Fire sârguincioasă cu dorinţa de a şti
cât mai mult, urmează între timp Facultatea de Drept din
Cernăuţi pe care o absolvă în 1939, având pe diplomă
semnătura lui Nicolae Cartojan, ministru în acea vreme.
Drama lui începe în 1948, când, la 31 decembrie,
este ridicat de la biserică, din timpul slujbei, şi trimis la
Penitenciarul din Timişoara. Aici, timp de un an, este
cercetat, interogat, bătut şi la final condamnat la închisoare
pentru „uneltire contra ordinii sociale a regimului”, vină
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pe care nu şi-a însuşit-o niciodată. Profesorul Pavel
Panduru, în revista „Almăjana” nr. 2-3/1997, arată că Pavel
Bogoevici făcea parte din Organizaţia Anticomunistă
din Valea Almăjului, rolul său fiind de a lua jurământul
membrilor din Bănia, Gârbovăţ, Şopot, care spuneau cu
mâna pe Biblie: „Jur credinţă organizaţiei, cei ce trădează
să fie împuşcaţi”.
De la Timişoara este mutat la Penitenciarul Aiud
şi supus la tot felul de situaţii neomeneşti încât atunci
când ajunge acasă, în martie 1951 (deşi pe ordinul de
eliberare scria 26. 02. 1950), este fără dinţi, cu hernie
inghinală bilaterală etc. Nu s-a plâns niciodată de cele
îndurate, a evitat să spună familiei chinurile suferite
pentru a proteja pe cele cinci fete lăsate acasă fără ajutorul
minim necesar. Şi aşa mâna lungă a securităţii le-a barat
ascensiunea profesională. Cele două fete mai mari au fost
exmatriculate de la Şcoala Pedagogică, în final doar ce
mică, Viorica, reuşind să termine o facultate, înşelând
vigilenţa regimului.
După eliberare, i s-a
impus domiciliu obligatoriu la
Bănia, cu deplasări limitate pe
o rază de 25 km şi prezentarea
lunară la miliţie. A fost urmărit
permanent, oameni din anturajul
său fiind racolaţi ca informatori.
Rudele cele mai apropiate îl
ocoleau de parcă era ciumat. La
una din prezentările la miliţie,
din 1 mai 1951, i se cere să scrie
o autobiografie din care am extras
un pasaj semnificativ: „N-am
fost înscris în nici un partid
politic şi n-am activat politiceşte
sub nici o formă, nici înainte,
nici după 23 august 1944, afară
de propovăduirea şi aplicarea
învăţăturilor evanghelice, de a
fi, cu timp şi fără timp, în slujba
poporului dat spre păstorire.”
O rază de lumină apare
la orizont odată cu ocuparea
postului de preot la biserica
din Şopotu-Vechi, localitate situată la o distanţă de două
dealuri de Bănia. Prima venire la Şopot s-a făcut în plină
iarnă, ianuarie 1953, când, încălţat cu opinci, a înfruntat
zăpada şi frigul. Pe drum se ruga: „Doamne, îndrumă-mă să
intru într-o casă de creştini ortodocşi”. Am mândria să spun
că Dumnezeu i-a îndreptat paşii să bată la uşa bunicilor
şi viitorilor mei părinţi. De atunci şi până a primit o casă
de locuit, după ce trecea dealurile, la noi găsea totdeauna
o căldură sufletească şi calorică deosebită. Îşi lăsa hainele
groase, opincile şi se îmbrăca pentru biserică. Mama, care
mă ducea în burtă, îi spăla încălţările, curăţa paltonul să
le ia curate la plecare. Dar am vrut şi eu ca să-l salut şi,
în 20 ianuarie 1953, am ieşit la lumină, având totodată
onoarea de a fi primul botezat din sat de către părintele
Pavel Bogoevici.
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Locuinţa în care a stat era situată la marginea satului
şi până acolo trebuia o porţiune de 300 de metri de parcurs
fără case, alături doar râul, aninii şi moara Glimeica. Îşi
aminteşte fata lor cea mică, Viorica, cum îi auzea vorbind
pe părinţii ei despre riscul parcurgerii acestei porţiuni, când
duşmanii lor i-ar fi putut suprima.
Avea un comportament exemplar, de adevărat
preot ce se trăgea din acei 200 de ani de preoţie în familie.
Nu ar fi intrat într-un restaurant nici dacă ar fi murit de
foame. Nici chiar la spectacolele şcolare nu şi-a permis să
vină, deşi poate ar fi vrut să-şi vadă fetele spunând poezii,
dansând etc.
În 1965, şi-a văzut visul împlinit, ajungând din nou
în biserica ctitorită şi slujită de strămoşii săi. S-a zbătut

vreo zece ani să refacă pictura bisericii. Când a crezut că a
reuşit, şi-a dat seama că a fost păcălit, trimiţându-i-se nişte
pictori de categoria a 2-a, care nu puteau să fie la înălţimea
acelui monument istoric. S-a necăjit mult şi, în scurt timp,
s-a îmbolnăvit, trecând la cele veşnice, în 10 martie 1982,
atunci când ghioceii i-au presărat drumul neîntoarcerii.
Acum, când trăim în libertate, să ne amintim de
strămoşii noştri care s-au jertfit pentru idealurile naţiei
române, să le acordăm cinstea ce li se cuvine şi să lăsăm o
lacrimă să cadă întru mulţumire.
dr. IOSIF BĂDESCU

GHEORGHE / GHENADIE / BOGOEVICI
– un distins fiu al Băniei –
Familia Bogoevici din Bănia a dat Banatului
generaţii de intelectuali, în special preoţi, dar şi jurişti,
profesori etc. Viaţa fiecăruia dintre ei a fost pusă în slujba
comunităţii, fie aceasta Bănia sau Banatul, fie ortodoxia.
Dintre figurile marcante, deşi puţin cunoscute
publicului, ci doar istoricilor, un loc aparte îl ocupă
Gheorghe Bogoevici (1862-1933). Se naşte în Bănia pe
18 ianuarie 1852 în vechea familie preoţească Bogoevici.
Studiile primare şi le face în sat, iar cele gimnaziale
la Oraviţa, Biserica Albă /
Bela Crkva, şi Kecskemet.
Studiile superioare de teologie
le urmează şi absolvă la
Caransebeş, iar cele juridice
la Kecskemet şi Budapesta. La
Budapesta este ales preşedinte
al Societăţii „Petru Maior”.
La terminarea studiilor
universitare lucrează ca avocat
la Kecskemet. Fiind şi teolog,
Gheorghe Bogoevici este ales
cantor la biserica grecească /
ortodoxă de aici. O importantă
comunitate de greci şi aromâni
locuia aici şi avea o puternică
influenţă asupra economiei şi comerţului.
Fundaţia Gojdu – cea care a sprijinit generaţii de
tineri săraci să urmeze studii universitare – îl alege pe
Gheorghe Bogoevici drept executor, apoi ca secretar.
Acelaşi Gheorghe Bogoevici este ani de-a rândul
membru în sinodul eparhial de la Caransebeş, dar şi
membru al Congresului naţional bisericesc (ortodox) de la
Sibiu.
Comunitatea ortodoxă din Budapesta cuprindea
un mare număr de greci, aromâni şi români din Banat ori

Transilvania. Aceştia aveau în comun folosinţa bisericii
greceşti din Pesta. După mai multe decenii de discuţii şi
procese, grecii se despart de restul ortodocşilor şi rămân cu
biserica din anul 1897.
În această situaţie, aromânii şi românii sunt siliţi să
aleagă o altă locaţie pentru parohia lor din Budapesta, dar
şi un preot. Aprobarea autorităţilor eclesiastice ortodoxe
a fost tărăgănată multă vreme. În cele din urmă, cu toate
aprobările necesare, pe 11 septembrie 1900, are loc întrunirea
a 44 capi de familie şi a
reprezentanţilor studenţilor,
la hotelul „La regina Angliei”
din Budapesta. Aceştia decid
înfiinţarea parohiei ortodoxe
române din Budapesta, aleg
membrii consistoriului şi
preotul – Gheorghe Bogoevici.
Pentru a putea oficia serviciile
religioase, acesta se duce la
mănăstirea
Hodoş-Bodrog
din Banat unde este confirmat
ca preot sub numele de
Ghenadie.
În lipsa unui sediu,
Fundaţia Gojdu acceptă ca
parohia să funcţioneze în imobilul din str. Hollo nr. 8,
loc în care era şi capela ortodoxă română. Această capelă
este sfinţită de episcopul Iosif Goldiş, alături de un sobor
de preoţi, pe 25 noiembrie 1900. Iată derularea acestei
manifestări aşa cum este relatată de către ziarul „Tribuna”
din Arad, în nr. 213 din 1900, la pagina 2:
„Budapesta, 26 nov. 1900,
După ce Românii budapestani au pierdut procesul
contra Grecilor şi fiind cu totul scoşi din posesiunea
bisericii, s-a simţit imperioasă necesitatea ca să se înfiinţeze
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o nouă parohie română. O dorinţă fierbinte a obştii române
a fost să se edifice o biserică şi această dorinţă în parte
s-a realizat, mulţumită muncii şi destoiniciei fruntaşilor
noştri. Sunt abia câteva luni de când s-a hotărât înfiinţarea
parohiei române şi astăzi cu bucurie neţărmurită avem de
a asista la sfinţirea capelei române, care e aranjată într-un
edificiu al fericitului fondator Gojdu. O lucrare – care e
rezultatul unei însufleţiri religioase şi naţionale şi care
urmăreşte un scop atât de nobil şi sublim – numai la bun
sfârşit poate să ajungă. Cei ce au luptat pentru înfiinţarea
unei parohii române, în Budapesta, au săvârşit una dintre
cele mai măreţe fapte naţionale. Urmaşii îi vor binecuvânta
şi cu pietate vor rosti numele lor.
Importanţa ce i s-a dat acestui eveniment se
adevereşte prin faptul că însuşi PS. Sa episcopul Goldiş a
săvârşit sfinţirea capelei. Deşi numai târziu s-a ştiut despre
sosirea episcopului, totuşi un număr însemnat de inteligenţă
! intelectuali! şi universitari au întâmpinat la gară pe PS. Sa
episcopul Goldiş. Era de faţă comitetul parohial în frunte
cu Dl. dr. Iosif Gall.
PS. Sa episcopul soseşte cu trenul de 7 ore şi 20
de minute seara, însoţit fiind de domnii Iganţie Papp şi dr.
Iulian Suciu. E întâmpinat cu strigătul de «Să trăiască! ».
În numele comitetului parohial îl binecuvântează dl. dr.
Gall, iar în numele tinerimii universitare şi a societăţii
„Petru Maior”, prin o scurtă, dar bine simţită, vorbire îl
salută Victor Păcală, preşedintele societăţii „Petru Maior”,
căruia PS. Sa episcopul îi răspunde emoţionat sfârşind că
numai atât să-l ţină Dumnezeu cât timp va lucra pentru
binele naţiunii române. Vorbele PS. Sale sunt primite cu
strigăte de «Să trăiască! ». După obişnuitele prezentări PS.
Sa însoţit de comitetul parohial se îndepărtează.
La 8 şi jumătate, noua capelă de altfel destul de
spaţioasă e ticsită de public. Tot ce colonia română de
aici a avut mai distins şi românesc a fost de faţă în acest
solemn act. Serviciul divin se începe la orele 9. Pontifică
PS. Sa episcopul Goldiş, asistat de PC. Sa vicarul Vasile
Mangra, protosincelul Iganţie Pap, ieromonahul Ghenadie
Bogoevici, iar ca diacon figurează dr. Suciu. Cântările
liturghice sunt executate de corul societăţii „Petru Maior”,
sub dirigenţa d-lui Leonida Domide. La finea serviciului
divin PS. Sa episcopul ţine o prea frumoasă vorbire,
accentuând îndeosebi greutăţile cu cari au avut a se lupta
credincioşii greco-ortodocşi, până ce şi-au văzut împlinit
visul şi tot atunci distinge cu brâu roşu pe ieromonahul
Ghenadie Bogoevici, ca răsplată pentru meritele ce şi le-a
câştigat pentru noua parohie.
Sfârşindu-se serviciul divin, PS. Sa îndeplineşte
cununia domnişoarei Catiţa Cimponeriu cu locotenentul
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baron de Metzger, iar în urmă botează pe fiul d-lui Inginer
Onciu, care primeşte în botez numele de George.
Seara în onoarea PS. Sale s-a dat un splendid
banchet în hotelul Jagerhorn, la care au luat parte vreo 60
de persoane. Au participat, în afară de PS. Sa episcopul
şi suita, PS şi domnii: dr. Iosif Gall – membru în casa
magnaţilor, Cicculean – consul general al României, Iosif
Pop Mezei Berlogea – jurist de curie, George Serb, I. Ciocan
– deputaţi dietali, dr. Emil şi Tit Babeş, dr. Dumitreanu, dr.
Nicolae Vraciu, dr. Cupşa, dr. Alexics, dr. Boiu, dr. I. Ratz,
Crăciunel, Silviu Suciu, George şi Sig. Sida, G. Rădulescu,
Emanoil Mano Zissy, I. Kandidaky etc. , precum şi
reprezentanţii societăţii „Petru Maior”: preşedintele
Victor Păcală, vicepreş. V. Moisil şi casierul Şt. Borcan.
Servindu-se şampania, PS. Sa episcopul Goldiş ridică
primul toast pentru M. Sa împăratul şi regele Francis Iosif;
dl. dr. Gall bea în sănătatea Î. P. Sale mitropolitului Meţianu
şi dl. Şerb ridică paharul pentru PS. Sa episcopul Goldiş;
vicarul Mangra pentru comitetul parohial; dr. Cupşa pentru
guvern; Ig. Pap pentru credincioşii greco-ortodocşi ai noii
parohii; V. Păcală pentru inteligenţa din Budapesta; Alexics
pentru dl. dr. Gall; Episcopul Goldiş pentru concordia
între confesiuni şi în special pentru confesiunea gr. cath.;
dl. Şerb pentru dl. Bogoevici. S-a mai toastat pentru suita
episcopului, pentru damele române din localitate; pentru
tinerimea universitară, pentru consulul român. La orele 11
PS. Sa episcopul ridică masa, mulţumind tuturor oaspeţilor
pentru participare şi tuturor viaţă îndelungată. PS. Sa
părăseşte sala între strigăte «Să trăiască! ».
Astfel au serbat Românii din Budapesta sfinţirea
capelei române. Suntem convinşi că prin munca şi
sârguinţa comitetului parohial în curând vom putea asista
şi la punerea pietrei fundamentale a unei biserici române.
Reporter.”
Astfel a fost consemnat acest moment de triumf
al credincioşilor ortodocşi români din Budapesta. Iar
paroh le-a fost bănăţeanul din Bănia, Gheorghe/Ghenadie
Bogoevici.
Din însemnări disparate, ajunse până la noi, mai
cunoaştem faptul că parohul budapestan era membru
fondator al Societăţii pentru fond teatru român. Pentru
anul 1902, mai precis pe 9 februarie, preotul Bogoevici
organizează, împreună cu corul bisericii, un concert urmat
de dans.
Am dorit să vă prezentăm cel mai important moment
din activitatea eclesiastică a acestui vrednic de stimă fiu al
Băniei.
Prof. univ. dr. DUMITRU POPOVICI
Preşedintele Societăţii Culturale „Ţara Almăjului”
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CE MICĂ ESTE LUMEA SAU DOI BUNICI

1918; un bert ca multe altele din Almăj, cu clienţi
împătimiţi de câte o răchie vorbită sau care erau acolo mai
mult ca rod al unei întâmplări decât cu un anumit scop.
La una dintre mese, doi foşti grăniceri ai armatei crăieşti,
îmbrăcaţi îngrijit şi cu mustăţile albe, dar la fel de răsucite
ca şi la junii care făcuseră armata la honvezi, se zborau
şi ei la un par de răchie. Nu că nu aveau răchie şi acasă,
poate chiar mai şităvă, dar aceea era puţină şi încă pitulată,
deoarece autorităţile au avut grijă să le ia aproape toate
prunele şi, ceea ce au mai reuşit să pângească, poate că
era necesară pentru o nuntă, un botez şi, doamne fereşte,
poate pentru o înmormântare, că doar înmormântările au
fost cele mai frecvente în anii de război. Şi apoi ce te faci
dacă îţi mai vine şi vreun gost şi, slavă domnului, aceştia
au cam început să apară!
– Încep să ne vină feciorii de la război, ori acuma nu
mai este ca atunci când ne-am întors noi de la războiul cu
Praisul. Din păcate, sunt unii care nu se mai întorc, pentru
ei trebuie să vărsăm un strop de răchie şi Dumnezeu să-i
odihnească, dar ce ne facem cu ceilalţi? Pe vremea noastră,
acasă era compania care avea grijă de cei care se întorceau
din război, adică nu se liberau, erau tot grăniceri şi nu
prea puteau să facă nimic decât să-şi vadă de treabă, dar
erau fericiţi că au ajuns la comunioanele lor. Ori, acum, ce
vor face tinerii care revin de pe frunt, cine mai stabileşte
ordinea şi disciplina în sat, că nici şândari nu mai avem?
– Şi mai este ceva, spuse celălalt. Cei care se întorc
sunt de mai multe foarme: unii care sunt sub arme dinainte
de începerea războiului, doamne-ajută că au scăpat cu viaţă,
oameni care nu se măi spământă de nimic, sunt dodaţi la
orice – bune, dar şi rele – iar alţii, luaţi în armată la 18 ani,
când încă nu aveau nici tuleie sub nas, ei sunt încă necopţi,
dar şi mai îndârjâţi, fiind încă speriaţi de ceea ce ştiau din
auzite, cât şi din ceea ce au văzut pe front şi cred că nu
mai au niciun Dumnezeu. Eu mă gândesc că aşa cum am
făcut cu fetele pe care le-am cam trimis pe la sălaşe, nu
că nu ne-ar fi fost de trebuinţă şi în sat, dar trebuia să stea
cineva şi la colibă şi ele nu aveau încă experienţa necesară
să grijască de toate cele trebuitoare acasă şi, să nu mai
spun, să se descurce în vremurile de acum cu autorităţile;
să facem la fel, să-i trimitem şi pe juni la sălaşe; ei sunt
acum dodaţi din armată să se descurce singuri şi ne mai
sunt şi de ajutor, că este mai uşor să muţi marva dintr-un
loc în altul decât să aduci hrana sau păşunea acasă. Dacă
rămân toţi în sat, doamne-fereşte de ce le poate trece prin
cap, că în afară de a mânca şi a bea câta răchie, acasă nu
prea au ce să facă şi atunci nici nu-mi vine să mă gândesc
la ce se poate întâmpla!
– Ai perfectă dreptate; colibe avem destule, numai
cine a fost puturos nu şi-a făcut una când cade pădurea
peste noi – cu mult mai multe decât casele din sat – aşa că,
în afară de linişte, avem şi noi un ajutor, că şi aşa războiul
ăsta ne-a cam sărăcit şi cine ştie ce vremuri ne mai aşteaptă.
Aşa se liniştesc şi ei, poate mai iese şi câte o nuntă că unora

le-a cam trecut vremea şi să dea Dumnezeu să avem şi noi
mai mulţi nepoţi!
Ideile de mai sus au fost aplicate imediat şi irevocabil
în zonă, drept care şi cei doi bunici ai mei au fost beneficiarii
acestei acţiuni şi au participat cu succes la implementarea
acestui program „anti-criză”. La fel cum sunt povestiri din
timpul războiului, pot exista povestiri interesante şi din
perioadele mai liniştite, ca aceasta postbelică, fiecare cu
farmecul lor propriu.
Moş Ion, bunicul dinspre tată, luat pe front la 18
ani, după liberare, a fost trimis la unul dintre sălaşele
familiei, într-un loc situat nu departe de coliba unui prieten
intim de-al lui, moş Nicolae, ce a avut aceeaşi soartă, cu
care participase de altfel şi la război. Toamnă fiind, nu
aveau prea multe de făcut la marvă; puţin păşunat ziua,
iar seara adăpat şi fân pentru noapte. Ori noaptea toamnei
creştea continuu şi, ca să o petreacă mai uşor, puteau trece
un deal după care, în valea următoare, erau nişte sălaşe cu
fete aparţinând unui sat vecin, la care, se pare că timpul
se depăna într-un mod mult mai plăcut şi, oricum, cu mai
mult folos. Ori de când este lumea, se ştie că nu toate zilele
sunt la fel, de aceea au nume diferite şi, mai mult, şi lună şi
număr de ordine în lună diferite; de aici şi faptul că unele
zile sunt bune, iar altele sunt mai puţin bune, ca să nu zicem
nefaste sau rele. Ziua în care s-a întâmplat istoria care mi-a
fost povestită şi repovestită de nenumărate ori a făcut parte
din categoria zilelor rele!
Era o noapte cu lună plină, dar nuverii răzleţi care
împodobeau în mod aleatoriu cerul făceau, împreună cu
mediul ambiant cam sălbatic, prin imaginile sugerate, să
se înfioare până şi joavinile pădurii. Cu toate acestea, cei
doi moşi, stimulaţi de adrenalina momentului, pe atunci
tineri şi foşti ostaşi de nădejde ai lui Franz Josef, bunicul
Ion şi prietenul lui Nicolae, programaseră cu minuţiozitate
toate detaliile mult aşteptatei vizite de peste deal dar, poate
era marţi, poate erau ceasurile rele, aşa că insuccesul s-a
dovedit total, aşa că au hotărât în unanimitate şi după o
adâncă chibzuinţă şi o deliberare lungă şi aprinsă, să se
întoarcă la coliba unuia dintre ei. Cum noaptea rămasă se
dovedea a fi încă de lungă durată, se mai putea reduce din
această pseudo-eternitate dacă îşi găseau o ocupaţie, de
exemplu, pregătirea unei cine bune (care speraseră degeaba
s-o primească de la fetele de peste deal).
– Ioane, zise tânărul Nicolae, tu eşti mai maistor
decât mine, aşa că pune-te şi fă o turtă, ai aşi fănina, iar
în ulşior, apă proaspătă adusă de la izvor; eu aţâţ focul
în vatră şi mă duc să scot o felie de brânză. Zis şi făcut,
dar coacerea, chiar a unei turte, necesită un oarecare timp
tehnologic, aşadar flăcăii noştri, obosiţi de insuccesul serii,
s-au hotărât să tragă un pui de somn pe cele două priciuri
din soba vecină. După scurgerea unui timp care putea
fi apreciat după jăghiul rămas în vatră şi care, de altfel,
era aproape stins, se scoală unul dintre cei doi feşiori şi,
evident, ca primă grijă, altruistă de altfel, verifică dacă
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turta nu s-a prăjit prea tare, dar – stupoare – turta lipsea
cu desăvârşire. Văzând somnul liniştit al camaradului său,
verdictul era clar, categoric şi irevocabil:
– Scoală, măi băiatule, şi să-ţi fie ruşine, te-ai
sculat şi ai mâncat toată turta. Puteai să-mi laşi şi mie
un dărap, barem şi numai o zdrobură să gust, dar tu, ca
haplea, ai mâncat tot şi te-ai culcat la loc şi acum faci pe
nevinovatul!
Celălalt, încă buzumenit după somnul profund şi
întrerupt într-un mod atât de brutal, treaz doar pe jumătate,
înţelege într-un târziu despre ce este vorba şi conchide, în
urma unei profunde analize făcută instantaneu, că prietenul
lui este un mare şi perfect artist; se sculase ceva mai înainte,
mâncase în linişte toată turta, însă ca să nu fie acuzat de
incorectitudine (de altfel, pe bună dreptate), perfidul şi
ipocritul lui companion, cu aparentă seninătate, dă vina pe
cel total nevinovat.
Cearta a continuat în noaptea lungă, cu vorbe grele,
dar noroc – fără argumente de natură mecanică – până când
oboseala şi-a pus pecetea pe cei doi beligeranţi; pentru
liniştirea deplină, cel care era fumător dintre cei doi îşi
caută foiţa şi pacla de duan primit din sat în aceeaşi zi
pentru a-şi face o ţigară şi, o nouă surpriză: lipsea pacla
de duan. În acest moment, deşi încă îşi mai bănuia colegul
de dispariţia turtei, ştiindu-l antifumător convins, şi-a dat
seama că altcineva era făptaşul care îşi băgase codiţa în
colibă. Preţ de încă ceva timp au făcut presupuneri asupra
posibilului infractor, cu argumente imbatabile, pro şi
contra, însă păgubaşul rămâne cu paguba… , iar misterul
a rămas pentru acel moment, şi, poate pentru totdeauna,
nedezlegat.
Timpul a trecut, cei doi prieteni, Ion şi Nicolae
continuau să se întâlnească şi una dintre amintirile lor
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favorite, era cea cu turta care, ca într-un roman modern, nu
avea nici un sfârşit, nici o explicaţie plauzibilă. Între timp,
moş Ion s-a căsătorit, şi-a căsătorit şi copilul şi devine
cuscru cu moş Dumitru, bunicul meu dinspre mamă.
Întâmplarea face ca la una dintre întâlnirile celor doi vechi
prieteni, să participe şi cuscrul; la povestea anterioară,
pentru clarificare şi stabilirea happy-end-ului, intervine
şi moş Dumitru în calitate de martor, dar şi de inculpat,
restabilind astfel perfect adevărul istoric, dovedindu-se şi
el coparticipant la acţiune.
Iată relatarea acestuia: în seara cu pricina, şi moş
Dumitru se găsea prin apropiere; încercase şi el să-şi petreacă
seara stând la zbor cu fetele din vale, dar… rezultatul a
fost identic cu cel al concurenţilor. Din plictiseală, s-a
urcat pe vârful unui deal şi, rotindu-şi privirea de-a lungul
orizontului, a observat o luminiţă la fereastra unei colibe.
S-a gândit că acolo nu se doarme, aşa că o vizită putea
fi chiar bine-venită. Ajungând la destinaţie, pe bună
dreptate, s-a considerat musafir, însă ocupanţii colibei l-au
tratat, practic, cu sforăituri. Nu din răutate, ci mai mult
din necesitate (nici el nu primise de mâncare pe unde a
umblat), s-a gândit că este îndreptăţit să fie cinstit de gazde,
aşa că a mâncat turta cu brânza pregătită şi cum foiţă avea,
dar nu şi tutun, a luat şi pacla de duan şi a plecat la drumul
său, ce-i drept, uitând să-şi ia rămas bun de la gazde şi să le
mulţumească pentru ospitalitate…
Într-un fel îi consider norocoşi pe cei doi prieteni
că au reuşit să dezlege acest apăsător şi inexplicabil mister
şi, într-un fel, în calitate de nepot a două dintre personajele
povestirii, mă consider coautor la dezlegarea acestei
engime!
Prof. univ. dr. ALIMPIE IGNEA

LA FESTIVALUL ALMĂJULUI, A 16-A EDIŢIE
Bănia – oază a spiritualităţii – azi, colţ de rai ales
de Dumnezeu ca Altar – Kogaion al românismului. Acest
templu sacru este însufleţit de oameni care mărturisesc, din
tot sufletul şi din tot cugetul lor, dragoste de
muncă, de semeni şi de Dumnezeu.
Bănia este un miracol al zilelor noastre
prin dimensiunile spirituale ce nu se mai
întâlnesc în alt sat almăjan. Aici întâlnim
instituţii funcţionale şi formaţii cu activitate
a autenticului – muzică, jocuri, solişti etc.
Aceste realizări continuă proverbul „omul
sfinţeşte locul”, vorbind despre primul
gospodar al comunei – primarul Alexandru
Albu – care a preluat tot ce a lăsat frumos
şi valoros predecesorul său, Ioan Ţîncu,
continuând la alte dimensiuni spiritul local,
ce-i dau aura de păstrător al Sfintei Tradiţii, şi
de slujitor al comunităţii.
La el, ideea de morală este să învăţăm

să fim recunoscători faţă de cei care ne-au format. Pentru
el, ca şi pentru intelectualii din comună şi toţi cetăţenii,
respectarea istoriei strămoşilor şi a tradiţiei lor a devenit o
religie. Opera înaintaşilor este pentru primar
un îndemn necontenit de a strânge laolaltă
populaţia comunei în jurul unor obiective
fundamentale şi de a conlucra la realizarea
lor prin dăruire şi implicare directă, slujind
înainte de toate interesul general şi nu
interesele proprii.
Astfel şi-a asumat, alături de şcoală şi
biserică, menirea de a educa, a zidi, a forma
caractere şi a creşte sufletele femeilor şi
copiilor.
Cu astfel de acţiuni se consolidează şi
mai mult renumele Almăjului şi al almăjenilor,
al hărniciei, omeniei, al credinţei lor.
*
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Un fiu al satului care vorbeşte prin instrumentul
său. Acest muzician fermecat, cu rădăcini adânci în istoria
neamului românesc – care vine de dincolo de vreme – este
un reper şi un simbol artistic al mulţimii de admiratori şi
pentru sutele de copii învăţaţi să cânte la instrumentele
fanfarei.
ION ALBU a uimit pe toţi prin măiestria de a-i
învăţa şi a-i modela pe copii. El a sacrificat totul pentru
muzică, pentru a-i învăţa pe alţii şi pentru a încânta şi
bucura ascultătorii.
Sufletul său s-a contopit cu cântecul, ca florile
primăverii cu verdele naturii, urcând mereu spre nemurire.
Pe lângă bogata operă muzicală, lasă posterităţii şi
cărţile sale.
E plăcut să evoci activitatea unui mare artist, de

excepţie, care a colaborat cu diverse personalităţi din
lumea artei muzicale, fiind un om deosebit de deschis,
vesel, optimist, de o generozitate deosebită cu aplicare spre
nevoile de frumos şi de bucurie ale lumii.
Astăzi – Bănia şi întreg Almăjul recunosc valoarea
lui Ion Albu – cel care le-a dus faima cântecului şi simţirea
sufletului lor în lume, făcându-le amintirea eternă şi veşnic
luminoasă, arătând că hora este o comunicare cu divinul.
Totodată aflăm că muzica şi jocul au fost şi sunt modul
de a gândi şi simţi al ţăranului român, a legăturii cu
Dumnezeu.
Iată că la ceas aniversar se cuvine să aprindem o clip
de vis, de taină, de gând prin cuvânt, o clipă de risipă prin
cântec şi de frumuseţe pentru Ion Albu şi formaţia lui.

*
PROFESORUL-POET NICOLAE ANDREI
A văzut lumina zile în satul de la poalele Semenicului
– pe râul Nera – Prilipeţ, la 25 iunie 1950, într-o familie
de ţărani ce reprezintă tradiţia familială de onestitate şi
decenţă, patriotism şi civilizaţie, cu respect pentru muncă,
neam şi credinţă.
Copilăria o petrece alături de sora sa, Andrei Elena
– viitoarea profesoară Puia Elena, în mediul patriarhal
al satului almăjan, participând la muncile agricole şi la
scăldat, în zilele toride de vară, în apele Nerei.
Clasele primare şi gimnaziale le face în Prilipeţ,
când se îmbogăţeşte cu
deprinderea pentru citit,
iar liceul la Bozovici. Sub
influenţa marilor profesori
Blidariu şi Smeu, urmează
cursurile
Facultăţii
de
Istorie-Geografie
de
la
Universitatea din Timişoara.
Astfel a ales meseria de
dascăl pentru a izvodi
lumina în mintea copiilor,
din care şi-a făcut o profesie
de credinţă.
Ucenicia
în
ale
dăscăliei o face la Şcoala
din Lăpuşnicel – de unde
se transferă la Bănia – satul
soţiei sale, devenind titularul
catedrei de istorie-geografie.
Din primii ani ai carierei didactice care i-a adus
multe satisfacţii sufleteşti, s-a remarcat ca o personalitate
distinsă, dovedindu-se a fi unul dintre acei onorabili dascăli
români „dascăli de dăscălie”.
La profesorul Nicolae Andrei, un intelectual
de marcă din arealul spiritual al Almăjului, întâlnim o
interdependenţă cu locul de baştină, de creaţie, ori de

adopţie, loc ce l-a marcat profund şi al cărui ecou i-a rămas
în suflet toată viaţa.
Fiu al codrului şi al izvoarelor, al lui Zamolxe şi
al cerului albastru – a zămislit, din parfumul florilor şi
zâmbetul zefirului ce i-a mângâiat fruntea înfierbântată,
adevărate comori care au îmbogăţit universul lui spiritual ca
o simbioză a calităţilor de educator, cercetător şi muzician
– în viaţă, în cărţi, în relaţiile cu oamenii.
Fire complexă şi mereu neîmpăcat că nu a făcut
îndeajuns pentru culturalizarea satelor din Almăj, a scris
articole, studii şi eseuri
publicate în reviste ca
„Vrerea”,
„Eminescu”,
„Almăjana”,
„Almăjul”,
„Vestea” şi altele – din
Banat şi din ţară. A scris
cărţi precum: Monografia
satului Bănia, volumele
de versuri: Suflet almăjan,
Gânduri ascunse şi Lacrimi
de suflet, două volume
cu Legende almăjene şi
Legendele Almăjului – toate
publicate la Editura Timpul
din Reşiţa.
Cărţile
oferă
o
imagine de ansamblu asupra
vieţii satului – valorificând
informaţii din documente şi
de la populaţie în intenţia de a face cunoscută şi păstrată
Sfânta tradiţie la românii almăjeni.
Fiecare lucrare e o amplă simfonie creatoare a lumii,
a iubirii şi a cântecului.
Cărţile profesorului Nicolae Andrei, prin tematica,
prin frumuseţea stilului şi a argumentelor ne îndeamnă la
meditaţie ori să ne aşezăm sentimentele, alături de autor,
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la Masa tăcerii, prin care marele Brâncuşi a sculptat
eternitatea neamului românesc.
Cărţile lui le citeşti dintr-o răsuflare, fără să le mai
laşi din mână, cu multă satisfacţie şi elevaţie intelectuală.
Ele cuprind dimensiunea fabuloasă a satului în determinările
lui cosmice, care pecetluiesc rânduiala universală, prin
consecinţa şi dimensiunile omeneşti, un discurs despre
armonia universală.
Profesorul Nicolae Andrei este o
floare, o voce pentru românism şi sfânta
tradiţie în spaţiul liric al Banatului de
munte. În poezia lui înţelepţeşte inimă
mare de român. Ea face parte din aerul şi
lumina acestui spaţiu în care ne-am născut
şi adormim.
Misterul poeziei lui vine din
basmele şi legendele vechi, culese şi
publicate de el, aducând lumină pentru
noi. Poezia este ca un balsam pentru răni
şi hrană pentru suflet.
Nicolae Andrei, prin scrierile sale,
a dovedit că este foarte aproape de sufletele
noastre, sincron cu luminile şi umbrele
noastre, dar cu gândire românească.
Din nectarul înţelepciunii cărţilor
sale se vor hrăni şi generaţiile viitoare…
Viaţa profesorului Nicolae Andrei este o viaţă a
pământului şi a stelelor, pentru că poezia lui este altarul
de închinăciune şi contemplaţie spirituală – pe care ard
luminile timpului şi candela focului divin pentru mântuirea
semenilor. În efigia lui găsim mesajul viu
al limbii, al culturii şi al artei româneşti ca
la strămoşi.
Se remarcă printr-o claritate şi
acurateţe deosebită a expunerii la clasă,
în adunări cu public şi în cărţi, ceea ce l-a
făcut cunoscut şi apreciat.
Truditor pe tărâm cultural, Nicolae
Andrei este personalitatea care cu cuvântul
şi cu fapta a stimulat şi animat activitatea
de luminare a satului. Un remarcabil merit
îi revine profesorului, în menţinerea şi
organizarea Muzeului din Bănia.
Se constată că în cărţile sale ca şi în
viaţă se manifestă acelaşi om al omeniei, cu
discreţie, sinceritate, puritate sufletească,
demnitate şi curaj până la sacrificiu pentru
binele colectiv – aşa cum a fost în anul 1989, când a devenit
„cneazul” comunei, precum Dobromir Hîrcila, în secolul al
XVIII-lea, ori un Horea al Almăjului.
Se remarcă printr-un umor ţărănesc sănătos din
care se înţelege fericirea şi setea de absolut. Din măreaţa
potriveală a filonului băştinaş cu harul divin a ieşit Omul
Nicolae Andrei, care este un bărbat frumos, de statură
mijlocie, cu o frunte lată ce umbreşte doi ochi în care a
căzut cerul, cu farmec personal, cu un aer misterios,
zâmbitor şi afabil, în acelaşi timp distant, interiorizat, fără
compromisuri şi un familist convins, cu o soţie fermecătoare
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cu trăsături de o frumuseţe clasică. Era şi este o pereche ce
atrage atenţia şi fascinează atât datorită perfecţiunii fizice,
cât şi unei anume aure ce-i înconjoară pe protagoniştii unei
iubiri împărtăşite. Din această iubire au ieşit cei doi copii
pe care i-au crescut în morala binelui şi a frumosului.
În cei aproape 40 de ani de la catedră şi de activitate
culturală, profesorul Nicolae Andrei a făcut ce a putut pentru
cercetarea şi păstrarea zestrei băştinaşe, modest, fără nicio
pretenţie deosebită, cu ştiinţa dezinteresată
şi cu obiectiva metodă ştiinţifică.
S-a străduit să insufle tineretului
gustul şi interesul pentru viaţa din trecut,
pentru cercetare, prin iubire de muncă,
de semeni şi de Dumnezeu. În acest fel,
a scos în evidenţă trăsăturile specifice
ale elementului autohton din Bănia şi din
Almăj.
Este omul care a ştiut să se dedice,
cu o inegalabilă energie şi pasiune, formării
profesionale şi educaţiei a zeci de generaţii
de elevi pentru a fi folositori neamului
românesc. Reuşita lor fiind răsplata muncii
sale în învăţământ.
Prof. Nicolae Andrei avea şi are
convingerea că elevul trebuie să-ţi fie
prieten, nu numai colaborator, fiindcă
şcoala înseamnă creaţie, nu fişe făcute zilnic, cu şi fără
rost, şi nici cu materie strecurată în şoaptă, ci contopire de
suflete şi năzuinţa unei bucurii colective.
Afost şi este o personalitate de marcă a învăţământului
cărăşan. Lecţiile ca şi comunicările sale
sunt depozite de informaţii şi de idei noi.
El a reuşit să îmbine perfect domeniile de
activitate: dascăl, muzician, creaţie literară,
cercetare istorică.
A rămas până în ultima clipă
credincios profesiunii şi chemării sale,
cheltuindu-şi sporul de imaginaţie şi talent
în domeniul literar, cu o vigoare, o forţă şi
o chemare care-l impun în mod indubitabil
şi ca scriitor.
Personalitatea
profesorului
şi
calitatea spirituală a cărţilor lui sunt semne
divine, semne sacralizate, prin conţinut
şi consecinţă, contribuind la înălţarea
sufletelor şi îndemnând la fapte bune.
Luminează totul cu lumina strămoşilor şi a
marilor duhovnici ai neamului românesc.
Roadele celor 60 de ani, încărcaţi de împliniri, dau
imaginea unui om al gândului sacru, cu suflet de creştin.
Urăm domnului profesor Nicolae Andrei să trăiască mulţi
şi fericiţi ani şi să rămână cu aceeaşi vigoare şi prospeţime
a capacităţii de muncă şi cu aceeaşi patimă pentru scris,
trudind şi la monografia Prilipeţului.
Să trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani alături de cei
dragi!
Prof. PAVEL PANDURU
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POPASURI… LA PRILEJURI ANIVERSARE
– Domnul Profesor Nicolae Andrei la 60 de ani –

Într-o lume alergând în goana după efemer, vă
propun un popas cu rost şi folos pentru suflet, minte şi
inimă, grijind ca pasul nostru să fie întotdeauna pe urmele
bunului gust şi al frumosului.
Nu vreau ca discursul meu să se înscrie în tiparele
clasice ale cuvântărilor aniversare: cu ani, date şi cifre
inutile şi plictisitoare, ci aş dori mai mult să-l înscriu în
tipul discursului eseistic sau meditativ, aş putea spune eu.
Mă întreb uneori… de ce lăsăm timpul să treacă?…
De ce nu încercăm să reţinem măcar secundele, trăindu-le,
simţindu-le… Se spune că timpul trece… eu cred însă că
noi trecem prin timp, iar uneori nu ne marchează nicio
clipă!
Încercăm parcă să nu atingem nimic, să nu mişcăm
nimic, să nu schimbăm nimic. Doar trecem tăcuţi pe lângă
amintiri, pe lângă evenimente, gesturi, trăiri, succese, şi
dezamăgiri… trecem nepăsători pe lângă cei din jur…
trecem nepăsători faţă de noi înşine, ca şi
cum lumea ar fi doar un şir de cadre fără
rost, peste care încercăm să trecem cu
brio… ca şi cum viaţa ar fi o competiţie
cu timpul… Uităm prea des că nu timpul
este cel cu care trebuie să ne întrecem…
ne-a învins de mult… Să ne întrecem
cu noi, cu fuga de noi… să ne întrecem
cu fuga de toate… Vrem să trăim şi,
paradoxal, ne grăbim spre „ieşire” fără
să observăm că avem motive să ne
oprim măcar „un timp”… Să ne oprim
pentru prieteni, pentru zâmbete, pentru
gesturi, pentru şoapte, pentru a tremura
în răcoarea serii sau pentru a mai simţi
un timp mângâierea razelor pe obraz…
pentru o strângere de mână, pentru vorbe,
pentru a transforma un lucru banal în
ceva extraordinar…
Iată că astăzi, în cadrul acestui
tradiţional Festival almăjan, la acest
festin cultural, v-aş ruga să ne oprim un
pic… Să ne oprim pentru a sărbători pe
cel ce a învins timpul cu cele în curând 60 de soroace, adică
pe Domnul nostru Profesor Nicolae Andrei. Să ne oprim
într-un scurt popas, pentru că de foarte multe ori avem
tendinţa să ne gândim mai mult la viitor şi se întâmplă să
uităm de prezent şi de cei care-l consfinţesc.
Îl cunosc personal pe Domnul Profesor Nicolae
Andrei de aproximativ 5 ani şi sigur nu eram eu cel mai
în măsură a mă hazarda în creionarea portretului moral
al Domniei Sale, dar nici nu cred că-i voi supăra pe cei
mai îndreptăţiţi a face acest lucru. Aş vrea să cred că
îndrăzneala mea de azi va fi impulsul altora de mâine, de a
preţui valorile cât încă mai sunt flori printre noi şi nu abia
după ce vor deveni stele.

L-am perceput întotdeauna pe Domnul Profesor
Nicolae Andrei ca având o generozitate nativă pe care o
manifestă în relaţia cu oamenii, în genere. Fiind mereu
dispus să ofere, dispus să primească, dispus să ajute,
dispus să facă bine. Pentru Domnia Sa colegialitatea este
o noţiune de bază de comportament şi nicidecum ceva ce
ţine de paravanul de cuvinte menit să mascheze lipsa de
onestitate. Conştiinţa valorii proprii, firească, nu devine
aroganţă şi nu umbreşte valoarea, cât este, a celorlalţi.
Consacrându-se unei profesii deosebit de delicate, care
nu începe şi nu se sfârşeşte odată cu Dânsul, Profesorul
Nicolae Andrei a înţeles să respecte atât predecesorii, cât şi
pe mai tinerii colegi. Presară în viaţa sa petale de omenie,
de bun simţ, cumpătare, de respect, competenţă şi dragoste,
atât de fireşti şi de native aici în Almăj, dar în acelaşi timp
tot mai rare. Om al acţiunii, punând în acest spaţiu sacru al
ancestralului ţinut almăjan, onestitate, valoare şi constanţă,
Domnul Profesor Nicolae Andrei
dovedeşte multă înţelegere şi înţelege
multe, iar mai presus nu ştie să urască.
Am rămas impresionat profund
de ataşamentul sincer şi devotat al
Domniei Sale pentru Almăjul nostru
drag şi pentru tot ceea ce înseamnă
tradiţie, istorie şi românism. Impresionat
sunt şi atunci când îl ascult vorbind cu
atâta patos despre locuri, oameni şi vise
şi îi văd ochii înlăcrimaţi, pentru că ceea
ce spune vine din adâncul sufletului şi
deci probează sinceritate.
Toate aceste aspecte deosebite
ale sufletului Domniei Sale sunt
surprinse în poeziile pe care ni le oferă
ca un balsam, tuturor celor care iubim şi
apreciem ceea ce este frumos, veşnic şi
dumnezeiesc.
Sunt multe de spus şi cred că
ar fi necesar un simpozion special
dedicat activităţii, personalităţii şi
operei Domnului Andrei. Dar întrucât
timpul este cel care ne învinge mereu, mă grăbesc să
închei, dorindu-i Domnului Profesor Nicolae Andrei, care
împlineşte 60 de ani, o viaţă cât mai îndelungată, cât mai
rodnică, concretizându-se în multe volume de poezie, de
acum înainte, încheind cu câteva versuri din ultimul volum
al Domniei Sale:
„Se schimbă tot ce-a fost odată
Se schimbă totul, ne-ncetat;
Rămânem doar cu amintirea
Din visul unui timp uitat.”
Preot prof. dr. PETRICĂ ZAMELA
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DASCĂLUL-POET DIN VALEA MIRACOLELOR
Îl iubesc pe profesorul Nicolae Andrei pentru că a
trăit o viaţă de apostol în mijlocul „poporenilor” săi; le-a
învăţat odraslele să preţuiască istoria locului, istoria Văii
Almăjului, istoria Neamului Românesc;
Îl laud pe omul de omenie, pe colegul şi prietenul
care a înţeles povara trăirii în cuvânt:
„Să ştii că-i frumos
să te-auzi în cuvânt
(veghe adunată într-un dor de-aurori) –
În fiecare vers
e ceva din sufletul tău,
din străfulgerele copilăriei
încrustate-n zăpoare.
E frumos
să te-auzi în cuvânt,
ca un continuu răsărit de soare,
iar glasul tău limpede,
aţâţat în hrisoavele frunzei,
să uimească
harfele păsărilor cântătoare.”
(I. B. , Drumul unei sărbători –
Cântec întors, p. 18)
A scris despre tradiţiile şi obiceiurile
din Sudul Banatului, le-a dăruit celor
interesaţi, prin truda şi prin osârdia sa,
Monografia localităţii Bănia.
Îl preţuiesc pe almăjanul Nicolae
Andrei care a ştiut că rădăcinile ne sunt adânc înfipte în
pământul străbun, în datini şi sărbători, în miturile şi
istorisirile „ce sântu audzite din om în om, de oameni
vechi şi bătrâni, şi în letopiseţu nu sânt scrise (…). Deci
cine va ceti şi le va crede, bine va fi, iară cine nu le va
crede iară va fi bine; cine precum îi va fi voia, aşa va face.”
(Ion Neculce). Dară, prin haru-i inegalabil de cercetător
şi de povestaş măiestru, avem astăzi la îndemână, noi, cei

din preajmă-i, mâine şi răspoimâine, nepoţii şi strănepoţii
noştri, Legendele Almăjului.
Îl felicit pe poetul sensibil (v. Suflet almăjan,
Gânduri ascunse, Lacrimi de suflet), care a ştiut să fie
nu numai un mânuitor al cuvântului românesc, ci şi un ales
mântuitor al magicelor exprimări lirice:
„Am fost totdeauna şi vreau să rămân
Cu sufletul curat de ţăran,
Să simt şi durerea şi gândul senin
Ale celui ce merge prin lan.
Am fost totdeauna aici printre noi,
Muncind împreună cu tine –
La sapă, la coasă, la turma de oi,
Şi n-am suferit de ruşine.
Am fost şi părinte, şi dascăl şi om,
De toate, cu dragoste pură,
Vegheat-am să crească şi tânăr, şi pom,
Păziţi de durere şi ură.”
(N. A. , Gânduri ascunse – Am fost, p. 6)
Într-o lume împovărată de zâzanie şi
gâlceavă, profesorul Nicolae Andrei cultivă
decenţa, înţelegerea şi bunul simţ, valori din
totdeauna ale spiritului românesc. Săptămâna
aceasta a fost ziua lui de naştere (n. 25 iunie
1950) şi merită urările şi felicitările tuturor
celor care îl cunosc. Deci şi ale mele. Fiindcă,
îmi place s-o spun, suntem prieteni. Nici cei mai buni, nici
cei mai apropiaţi, nici cei mai privilegiaţi. Prieteni şi-atât!
E mult? E puţin?
Şi, folosind expresia metaforică a unui valoros
scriitor contemporan (Marin Sorescu), pentru ca toate
acestea, mărturisite şi nemărturisite, să poarte un nume,
un singur nume, s-au numit, simplu şi firesc, NICOLAE
ANDREI, dascălul-poet din Valea Miracolelor.
IOSIF BĂCILĂ

PRIETENILOR DIN VALEA MIRACOLELOR –
O CUNUNĂ DE SÂNZIENE
Mai sunt câteva ore până când „cerul se va
deschide”, „Drăgaica-Sânzienele” – numele sărbătorii
populare dedicate Sfântului Ioan Botezătorul, care include
numeroase elemente precreştine şi cuprinde „o serie de
credinţe, obiceiuri, acte rituale şi practici magice specifice
scenariului de înnoire a timpului din ziua respectivă” (Vasile
Pistolea – Sărbători religioase şi datini la români).
Îmi imaginez „ielele”, „goale”, „gingaşe”, pline
de farmec, dar şi de vrajă. La noapte, când şi animalele

vorbesc, ele vor juca, dar nu e bine să le priveşti! Poate
doar cei cu harul poeziei au văzut jocul lor şi au scris Jocul
ielelor, Noaptea de sânziene, Poeme-Sânziene sau Nopţile
de sânziene.
Am luat din „raftul de suflet” un volum de poezii,
frumos din toate punctele de vedere, ca florile de sânziene…
Poeme-Sânziene, o adevărată bijuterie poetică de Iosif
Băcilă. Recitesc câteva… aş vrea să memorez, dar nu mai
sunt la vârsta când învăţam repede versuri, citate, lecţiile
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pentru şcoală (astăzi, cei care sunt certaţi şi cu „inofensiva”
carte zic „tocilarii”…). Îmi place să port această etichetă,
fiindcă verbul are un sinonim îndepărtat în „a memora” şi
doar oamenii deştepţi pot face asta… Alţii, „netocilari”,
sunt prieteni cu „a fura”, gustând toate avantajele lui… şi,
şi… peste tot, ca-ntr-un cor antic se aude/se vede/se simte
„minciuna”.
Lectura din Băcilă mi-a fost întreruptă de Nicolae
Irimia, un ziarist de marcă, cum din păcate astăzi sunt rari
şi pe… cale de dispariţie (ne copleşesc cei de „can-can”
cu materiale fierbinţi despre… „fetiţele” de pe litoral,
localizate pe harta staţiunii… despre tăieri, despre number
1 de la OTV, despre tot felul de Elene „ale zilelor noastre”).
Dumnezeu l-a înzestrat pe Nicolae Irimia şi cu priceperea
de a aşterne „cuvinte potrivite”. A publicat
două volume frumoase „ca un cântec”
(… şi, ca să fiu în ton cu ziua de mîine,
asemeni unei „cununi de sânziene”). Mi-a
adus o carte despre Valea Almăjului…
Îmi place să mă laud că în „Valea
Miracolelor” am mai mulţi prieteni ca-n
zona Caraşului de pustă. Cineva, mai
în glumă, mai în serios, mi-a zis că am
avut norocul să cunosc doar almăjeni
de omenie. O fi, dar în „ţara” lor eu am
legat prietenii cu urmaşii demni ai lui Efta
Murgu, zeul almăjenilor.
Nu vreau să fac un „pomelnic” de
frica de a nu uita vreunul…
Cartea primită are ca titlu o
metaforă aleasă, Lacrimi de suflet, de
Nicolae Andrei. L-am citit şi răsfoit […
în monografie pe „tizul” Nicolae, autorul
cărţilor: Suflet almăjan (1999), Legende almăjene (2003),
Monografia localităţii Bănia (2007) Gânduri ascunse
(2008), Legendele Almăjului (2008)].
În fiecare carte am găsit ceva frumos, am descoperit
„sufletul almăjan”, am căutat „sâmburele” de adevăr
în legendele Almăjului, am remarcat ţinuta ştiinţifică a
monografiei unei localităţi, unde Nicolae Andrei predă
istoria şi geografia (în limba lui Eminescu) de-o viaţă,
aproape 40 de ani.
Nu am „talent” de critic literar (… cum nu am nici
de poet, deşi mi-aş fi dorit…) şi, ca atare, nu voi spune
de ce mi-a plăcut cartea. Pe coperta a IV-a am reţinut trei
rânduri (sigur, aparţinând lui « dom’ Jurma »): „poezia
nu este altceva decât o lacrimă de suflet, în prezenta carte
autorul încearcă din prea plinul sufletului său să dăruiască
Lacrimi de suflet”.
La Vărădia, pe Valea Căraşului, acolo unde într-un
timp scurt mi-am condus pe „ultimul drum” pe cei dragi,
am simţit alinarea venită din versurile lui Nicolae Andrei:
„Aici se află colţul meu de rai,
Aici mi-am ascultat mereu părinţii,
Aici am învăţat şi am iubit,
Aici ne sunt mormintele şi sfinţii.”
(Aici)

Almăjul, din poezia cu acelaşi nume, înseamnă
oamenii „cu sufletul curat”, care ne-au învăţat „să nu
îngenunchem când vine greul”. „Cinstea”, „dreptatea”,
„Credinţa” sunt calităţile trăitorilor într-o „ţară de dor”, pe
un pământ numit „Almăj sfânt”:
„Ne-ai fost părinte, dascăl, colţ de rai,
Tu Almăj Sfânt! Tu ţara mea de dor.”
(Almăj)
Poezia Rugăciune mi se potriveşte „ca o mănuşă”,
acum când necazurile mă apasă şi par să nu se mai termine:
„Doamne, nu-mi lua durerea!
Lasă-mă s-o port mereu!
Nu mă-ndepărta de Tine,
Nu mă ocroti la greu!
Lasă-mă în suferinţă!
În necaz, în sărăcie,
Să trăiesc mereu speranţa
Binelui din veşnicie.
Dă-mi în schimb puterea minţii
Şi a gândului curat,
Să alung din suflet răul
Să mă lepăd de păcat.”
(Rugăciune)
La noapte, când luna va sui pe cer,
vor veni pentru dans drăgaicele, sânzienele.
Nu voi merge în codru să le văd, însă mi le
imaginez: „fată frumoasă cu suflet de înger”,
„fată frumoasă cu grai de izvor”, „fată
frumoasă cu gând ne-nceput” (Fata almăjană). Ea, fata
almăjană, este:
„Curată ca apele Nerei
Cu trupul de zână, din vise ţesut,
Tu porţi frumuseţea Venerei!…”
(Fata almăjană)
În cartea Domnului Profesor, cu dragoste… am
încercat să fac, prin cuvinte, câteva portrete de dascăli,
„apostoli” în toate vremurile, oameni care ard făclii pentru
a lumina minţile „puilor” de om. Nicolae Andrei, în poezia
Dascălul, conturează, cu vorbe simple, chipul „dascălului”.
Gândul îmi zboară spre cele două poezii ale lui Octavian
Goga: Dăscăliţa, Dascălul:
„Te-ai mistuit încet, încet,
La fel cum arde o făclie
Şi-ai luminat cărări discret,
Cu mult bun simţ şi omenie.”
Profesorul de istorie, Nicolae Andrei, ştie că „cei
mai oropsiţi” de-a lungul istoriei, de prea multe ori vitregă
cu „neamul nost”, au fost „opincarii”, cei care au suferit şi
„au răbdat”:
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„Opincă mult batjocorită,
La fel ca cei ce te-au purtat,
De-ai putea să spui povestea
Acestui neam îndurerat!”
(Opincă)
Nicolae Andrei nu caută „tehnici moderniste” în
alcătuirea poemului. Cuvinte simple, denotative, rime,
catrene, teme universale fac din Lacrimi de
suflet o carte de „o cuceritoare simplitate”
(I. Bota), cu… parfum de sânziene.
Ortacul Nicolae Andrei mi-a picurat
câteva „Lacrimi de suflet”. Nu sunt însă
amare ca acelea din viaţă, ci de fericire,
fiindcă omul sensibil plânge şi de fericire.
Nicolae, ţi-ai făcut de ziua ta un dar! Te
felicit, „Dă şi prietenilor tăi ceva din el”
(Nicolae Andrei s-a născut la 25 iunie 1950,
în localitatea Prilipeţ).
Plouă la Oraviţa. Teiul lui Eminescu
este plin de floare. Îmbată cu mirosu-i lumea
ce „pute a bani, a indiferenţă,… a politică”.
…………………………………………
„În zonele de munte şi în partea
de nord a ţării, înfloritul sânzienelor
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marca începerea cositului la fânul de pe pajişti. Ziua este
favorabilă şi unor prognoze meteorologice. Ploaia din acea
zi aduce gălbează (Hm! „Codul portocaliu” din „politichia”
noastră!), iar tunetul provoacă căderea (cui?… pleacă ai
noştri, vin ai noştri) alunelor şi viermănarea lor. Dacă cucul
încetează să cânte înainte de Sânziene, vara va fi la început
călduroasă, apoi secetoasă. Dacă şi după această zi cântă,
vor fi foamete, războaie şi nenorociri…” (Vasile Pistolea).
Dar, în final, să ascultăm cucul din
Poeme-Sânziene, de Iosif Băcilă:
„De ce dai
cu stele-n vară,
dor înmiresmat
aseară?!
De ce dai
cu iarbă-n şesuri,
de ce dai
cu înţelesuri?!
De ce dai
cu verde-greu,
eu sunt tu
ori tu eşti eu?!”
IOAN-NICOLAE CENDA

PIATRA CARE „MĂ CUVÂNTĂ”, MOTIV LITERAR
Intensitatea senzaţiei în expresia lirică ţine de
acumulările sufleteşti, „cuvântul potrivit” identifică
efectul sentimentului în gând. Construcţia extraordinară
gând-cuvânt m-a provocat până la obsesie, găsind în
metafizica pietrei metafora comunicării (această ardere
interioară) într-o reconsiderare poetică a motivului. De
aceea am străbătut „drumul unei sărbători” (Iosif Băcilă,
Drumul unei sărbători, poeme 1985-2007, Editura TIM,
Reşiţa, 2007) şi am ajuns să mă întreb cu poetul:
„Piatră cu piatră
mă încântă –
care din ele mă cuvântă?!”
(Poem, 165)
Piatra care „cuvântă” poetul e „locul
meu de suflet”, cum a spus Alexandru
Nemoianu, loc ce „are tradiţiile lui, mândria
şi identitatea lui”.
Vechimea limbii române se exprimă
prin metafora pietrei:
„… eu, printre arbori şi poteci
(ocrotit fiind de taina
împovărată a unui dor),
să îngân cântece uitate
într-o limbă a pietrei?!”
(Curcubeul, 172)

Nu e vorba de o piatră oarecare, ci de aceea din
„albia râului”, purtată de ape înverşunate şi care şi-a găsit
rostul: să vorbească despre veşnicie.
Atmosfera locului nu cere doar tonalitatea lirică, ci
determină şi ritmul general al imaginilor:
„În Valea aceasta a râurilor,
a pietrelor,
a morilor,
şi a florilor –
pasărea cu aripi de lună
adună
potecile…”
(Poem din Valea Miracolelor, 162)
În jurul imaginii pietrei, simţirea
poetică se organizează într-o unitate de
concepţie şi motivul literar devine structură
de rezistenţă în construcţia artistică. La
întrebarea:
„Dar malurile şi pietrele
cum pot înfrunta iernile
şi vaietele
viscolelor peste genuni?” (Înflorind
în susur de pietre, 153), răspunsul se găseşte
în titlul poeziei, unde străluceşte sensul
verbului şi valoarea modului gerunziu.
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Conştient că lumea interioară e o realitate
aproximativă prin cuvânt, expresia în întregime se dublează
de oglinzile în care concretul imanent individual o să-şi
caute formele. Fără conştiinţă, şi în afara cuvântului,
efemerul se pierde. Arta salvează prin sunet şi culoare, prin
imagine poetică:
„Gândeşte-te bine
la piatra de râu –
fără de nume,
fără de moarte
parcă stă ne-nţeleasă,
în faţa Universului,
în mâini
cu o carte!” (Lecţia pietrei, 149)
Îndemnul cuprinde mai mult decât capacitatea de
percepţie. Acolo de unde s-a desprins, piatra poartă un
nume: Semenic, Gosna, Svinecea, Culmea Blidariului. În
albia râului e o piatră oarecare, dar în gândirea poetică
rămâne o carte, una a creaţiei.
Poetul duce mai departe „înstrăinarea şi golul inimii”.
El dă de înţeles că trecutul (moştenirea) redevine prezent,
intenţie desluşită prin metafora „oglinzile pietrei”:
„Grinzi şi poteci de-altădată
– oglinzile pietrei –
sunt acum mai aproape de ploi
şi de geana curcubeului însetat.” (Poemul fără
nume, 178)
Exigent cu sine, poetul dovedeşte tenacitate în
păstrarea formulei sale lirice, legate de spiritul locului
ca formă românească de înţelegere a veşniciei. E vorba
de o atitudine a sufletului, autentică şi generatoare de
conştiinţă.
Actul poetic se defineşte prin imaginea pietrei.
Unelte poetice sunt lacrima, curcubeul, bobul de grâu,
Universul, Miezul Nopţii. Despicării întregului pentru
a cunoaşte îi urmează tăierea în şapte pentru refacerea
unităţii:
„Parcă aş tăia
piatra în două
cu lacrima mea,
cu lacrimi de rouă!
Parcă aş tăia
piatra de râu
cu un curcubeu,
cu un bob de grâu!
Parcă aş tăia
piatra în şapte
cu un Univers,
cu un Miez de Noapte!” (Piatra, 185)
Cuvântul întrece materia perenă, să zicem bronzul,
imagine din poezia latină clasică. Zidit în pietrele cuvintelor,
chipul poetul e o formă a creaţiei. Chipul pietrei se poate
lua prin cioplire, forma căpătându-se treptat, cu trudă. Fără
să vrei gândul te duce la arta poetică Către Galateea, de
Nichita Stănescu.

Vatra cuptorului se făcea din lespezi alăturate. Orice
poet îşi împlineşte menirea, în temeiul neamului, vatra
spirituală:
„Mi-s zidit
în vatră,
chipul mi-i
de piatră…”
Simboluri sacre – „simboluri cosmice” (Mircea
Eliade) – pietrele marchează drumul oamenilor, dar şi
drumul zeilor, purtând numele Sfinx. Tăcerea pietrei pune
fiinţa în faţa tainei, ca prag de legătură cu Universul, mai
precis cu starea Universului.
Soarele cheamă la viaţă într-un ritual de taină.
Ieşirea mitică, gest arhetipal, lasă casa deschisă, încât se
văd oglinzile „pe peretele din faţa uşii” (Miraj, 49).
Verbele „a aduna”, „a culege”, în plan poetic, nu
sunt sinonime:
„Dacă vă e teamă că ies, zâmbitor,
Înaintea soarelui-răsare
care m-a chemat
şi m-a adunat,
care m-a cules
piatră, dor şi vers –
Luaţi acest poem şi-l rezemaţi
Lângă tulpina unui arţar…” (Poem, 53)
Mai mult, urmându-i sentimentele, chiar şi
fenomenele naturale se umanizează:
„Fulgerele se uită
Îndatorate la mine
Pentru a-şi putea
Aduce aminte
Poemul de dragoste…” (Albia numelui, 181)
Faptul că, în general, cuvintele îşi caută rostul în
limbajul poetic este semnificativ pentru actul creaţiei.
Desigur important nu este modul interpretării, ci efectele:
„Niciodată
n-o să poţi
mângâia inima pietrei –
ceea ce nu înseamnă
că n-o poţi îndrăgi!” (Poem, 193)
În căutarea echilibrului, în sine, omul descoperă
iubirea. E un fel de credinţă. De fapt ceea ce rămâne din viaţă
este iubirea ca singura frumuseţe omenească. Recunoaşte
acest har poetul spiritualităţii noastre, Mihai Eminescu:
„În liniştea adâncă sufletească,
Acolo vei găsi adevărata,
Unica frumuseţe…” (Odin şi poetul)
Viaţa de apoi a poetului se încheagă ca o naştere
continuă prin semnele cărţii, dar şi prin cuvântul lui
Dumnezeu. Comunicarea are o latură umană şi una divină.
Se păstrează semnificaţiile în verbul din limba română
veche „a cumineca”. Piatra, având mai multe feţe, capătă
valoare simbolică (piatra de mormânt, tăcerea în faţa
judeţului divin):
„După moarte – vrem sau nu vrem –
Ne naştem mereu
În fiecare pagină de carte,
În fiecare cuvânt al lui Dumnezeu.
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După moarte – vrem sau nu vrem –
Ne naştem tăcând
În fiecare oglindă a pietrei,
În fiecare strălumină a unui gând.” (Cuvinte, pietre,
oglinzi, 195)
Textul liric cunoaşte gravitaţia constantă în jurul
motivelor literare „cuvinte, pietre, oglinzi”. Procesul de
creaţie produce o identitate intimă între cuvânt şi poet. Poţi
găsi sensul comportamentului artistic, dar e riscant să crezi
că vei reuşi să-i epuizezi toate valenţele care se reflectă în
„oglinzile existenţei”.
Nu vom cunoaşte lumea niciodată în esenţa ei ca
ultim aspect al existenţei. Nicio filosofie nu epuizează
cunoaşterea. Poezia este o încercare sublimă. Nu e o
încercare disperată. E o sensibilitate:
„Nu-i îndeajuns
să stai la marginea râului,
să-i observi curgerea;
Poate ar trebui
să ai în priviri
şi unde duce drumul unduirii lui –
piatra-n maluri
se-nspăimântă,
cum de dorul
o frământă?!” (Poem lângă puntea de lemn, 141)
Proiecţia mentală în starea pietrei schimbă realitatea
în mod poetic. N-am ajuns să înţelegem profunzimea
relaţiilor din sânul materiei. Paralelismul sugerează
unitatea lumii materiale din care şi noi facem parte ca
finalitate caracteristică.
Înfăţişările poeziei (aş putea zice formele poeziei,
dar aş fi prea departe de individualitatea creatorului)
materializează eul liric. Forţa geniului eminescian obligă
poeţii români să fixeze semnificaţia lirică în enigmatice
îmbinări de cuvinte:
„Sub pleoapele zorilor –
cântec de-alăută,
şopârlă ce-şi vindecă umbra
cu lacrima pietrei…” (Sat natal, 37)
Lacrima pietrei are putere de vindecare. Credinţa în
virtuţile binefăcătoare ale unor izvoare, în apa neîncepută,
acoperă cu legende spaţiul geografic românesc.
Lacrima, formă creatoare a vieţii, susţine, la nivelul
gândirii poetice, semnificaţii ezoterice:
„Lacrima pietrei eşti tu,
lacrima ierbii sunt eu –
Oare sărată-i şi lacrima,
spre pământ, a lui Dumnezeu?” (Florina, 116)
Sunetul pietrelor, de fapt al gândului, porneşte din
inimă:
„– Fecioară,
fruntea ta mângâie
piatra zămislită
în străfundul inimii!” (Ibidem)
În oglinzile pietrei, chipul luat de materia informă
purtând energiile telurice, insinuează statornicia creaţiei,
stabilitatea şi eternitatea fiinţei prin operă:
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„Rămas tânăr
Şi veşnic
În oglinzile pietrei…” (Hyperion, 115)
Folosirea vocabulei „piatră” într-o enumeraţie
produce o deschidere lirică sub semnul misterului existenţei
în „fiinţarea” vieţii:
„Pentru mine, fiecare zi
e ca o duminică –
cu pietre,
cu oameni,
cu flori…”
(Limpede, fântâna, 94)
Adevărata natură a omului stă în neliniştea din miezul
întrebărilor care caută valoarea abstractă, esenţa ultimă a
universului. Ideea de trăinicie, dincolo de nemărginirea
gândului, se instalează prin metaforă, construită pe o formă
prelucrată a pietrei, lespedea:
„Mă întreb
Dacă mai sunt
Lespezi, dincolo de gând?!”
(Sub semnul lui Orion, 87)
Vatra focului, mărginită de lespezi cioplite pentru
îmbinare, pare un altar. Lespezile stau mărturie şi păstrează
urmele vieţii. Poetul citeşte în ele trecutul în acord cu ceea
ce se vorbeşte despre memoria metalelor:
„Tata şi-a scris demodatele-i mituri
pe o lespede a morii,
cu amnarul…”
(Piatră înflorind, 83)
Chiar cu sens propriu, o formă a pietrei intră în
sistemul de conotaţie, cu deplasare spre înţelesul de prag
de taină:
„Întotdeauna mi-am imaginat
Că înserarea o strigă
(de după stânci)
Cocoşii de munte,
Bătând limbi de clopot…” (Poem, 48)
Între alte chipuri simbolice şi piatra are putere
magică, contribuind la definirea Universului mare prin
aspecte ale pământului:
„Pot spune şi acum,
cu mâna pe inimă,
că moara
este o metaforă
a Universului
ca şi râul,
ca şi piatra,
ca şi curcubeul…”
(Răspas, 56)
„Râul, vreme curgătoare”, începe ca izvor. Nici
piatra, semn al puterii, nu poate fi obstacol, dificultate.
Oamenii au observat, apoi şi-au explicat cum apa-şi face
loc singură, căutând unghiul de cădere. Observaţia, păstrată
de „inconştientul colectiv” (Jung), devine fapt de cultură:
„Eu sunt o metaforă
A începutului de lume;
De ce şi de cine să mă tem?
Nici un colos de piatră
Nu mă poate opri, acum,
Când cobor, să mă visez
şi să mă numesc
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lacrimă,
poem
dor…” (Izvorul, 140)
Relaţia obiectivă râu-moară, aspect al spiritului
locului, de prestigiu în poezia lui Iosif Băcilă, intră într-o
ordine simbolică în lumea arhetipală a Văii Almăjului şi
a creaţiei. Moara, „o imagine a timpului veşnic curgător”
(Gheorghe Jurma), e altar de piatră, închinat vieţii.
„Gestul mitic” structurează ideea lirică:
„A luat o piatră din râu
şi, apropiind-o de ureche,
a ascultat…” (Oacheşa, 126)
Imaginea este cunoscută din
„amintirile” lui I. Creangă (Amintiri
din copilărie, Bucureşti, Editura Remus
Cioflec, 1943, p. 530): „Auraş, păcuraş,
/ Scoate apa din urechi…”. Comentând
gestul mistic al copilului, V. Lovinescu în
Mitul sfâşiat (mesaje străvechi), apărut
la Iaşi, în 1993, vorbeşte despre „urechea
spirituală, în fundul căreia se rosteşte
singur Logosul, Sunetul primordial…”
Sunetul pietrei e al Verbului ce „se
rosteşte şi se aude singur”. Versul următor
„A întrebat ghiocul” exprimă mai mult
decât bivalenţa limbajului. Piatra devine
un mijloc prin care se ajunge la auzul
interior. În plan poetic ar intra în relaţie
de sinonimie cu termenul ghiocul. În
graiurile din sudul Banatului cuvântul
ghioc are şi sensul de craniu. Nu cred în
etimologia propusă, o formă neatestată
în latină *cloca ( „cochlea”). De la înţelesul craniu se
ajunge uşor la un sens metaforic neaşteptat, sinele în care

se aude Logosul. „Cingătoarea de nuntă” întrece în valoare
mărgăritarul. Întemeierea vieţii prin nuntă cere o probă:
prinderea şarpelui „din care vreau să-ţi fac/ cingătoare de
nuntă!”, ceea ce aduce aminte de momentul în care mirii se
legau cu o „brăcire” (un fel de brâu îngust purtat de femei),
pentru a fi uniţi cât trăiesc.
„Voluptatea cuvântului” (I. Bota, Cuvânt înainte la
volumul de poezii Oglinzi în inima pietrei, Reşiţa, Editura
Timpul, 2002) trăieşte în tradiţia Almăjului.
Fără „iniţiere” poetică, fără a
înţelege creaţia, nu se poate răspunde la
întrebarea:
„Câte oglinzi ar putea
împrumuta pietrelor,
câte doruri ar putea
limpezi Universului?” (Poetul,
173)
Regenerarea imaginii poetice
prin motive literare comune continuă
ca un proces de modelare a limbajului.
Nu câştigă doar imaginarul poetic, ci
limba literară, dincolo de semnificaţiile
consacrate.
Arta privirii, în căutarea esenţei,
este lirică. Existenţa este unică. Trăirea
existenţei înseamnă umanitatea. Cu totul
altceva este trăirea poetică a existenţei.
Existenţa se acceptă sau se respinge,
ca atare se înţelege. Trăirea poetică,
asemeni credinţei, caută în cuvânt
adevărul fiinţei şi supune existenţa.
CONSTANTIN TEODORESCU
Ontario, Canada

SCRISOARE DE ACASĂ, DE NICOLAE IRIMIA
Nicolae Irimia a cochetat cu poezia, cu siguranţă,
din tinereţe (căci nu e om să nu fi scris vreo poezie…) şi
acum e în mână, cum se zice. Versurile regăsite şi grupate
în volumul Scrisoare de acasă stau mărturie.
Într-o poezie datând din 1966 găsim chiar
sintagma „albastrul ochilor tăi”, din care se
va naşte mai târziu inspiratul (titlu) Albastru
de ochii tăi.
Deşi în 1982 autorul îşi făcea, cu linii
diafane, în oglindă, un autoportret de poet,
20 de ani mai târziu, în 2002, mărturiseşte
că se teme de această perspectivă. Probabil
poezia o percepe eminescian ca pe o
„suferinţă dureros de dulce”, fără a fi dispus
să bea până la fund „voluptatea morţii
neîndurătoare”. Raportarea la Eminescu nu
e întâmplătoare, El şi Nichita Stănescu fiind
prezenţe constante în poezia lui Nicolae

Irimia, care nu conteneşte a le aduce omagii (Nichita
Stănescu şi balaurul).
Nu doar pe cei doi poeţi naţionali îi simte apropiaţi
sufletului său, poetul dovedind mai apoi că
a cuprins în profunzimile simţirilor lui şi
ecouri ale liricii lui Blaga, Labiş, Arghezi.
Pendularea între poezie şi proză e probabil
rezultatul dilemei sale existenţiale de a fi
sau a nu fi poet.
Titlul volumului mi-a relevat o
oarecare apropiere de Labiş cu Mama sau
Scrisoare mamei. De acasă, dar şi de foarte
departe, chiar de dincolo de marginile lumii,
poetul primeşte veşti. Graniţele dintre
lumea celor numiţi şi nenumiţi e deschisă
ca o… fereastră. Ambiguitatea cuvântului
acasă (însemnând în primul rând mama sau
printre ai tăi) e amplificată de imaginea apei
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ferestrei, tulbure, dar şi de cuvintele cenuşă şi fum. Ca şi în
poezia lui Labiş, mama este veriga, liantul dintre generaţii,
dintre prezentul şi trecutul strămoşilor, dintre amintire şi
prezent.
La mijlocul volumului, aşadar, la pagina 33,
marcând miezul ca o bisectoare, găsim
strategic aşezată poezia Scrisoare de acasă
(cea care dă şi titlul volumului). Ca şi lui
Labiş, mama, „Muma” îi scrie poetului
despre iarba (verde de acasă) copilăriei
– Ulmul îi duce dorul, iar „grinzile sunt
mai subţiate de amintiri”.
Recuperarea într-un volum a
versurilor publicate de-a lungul timpului şi
în diverse reviste e sinonimă cu reiterarea
paşilor ce duc spre turnul de fildeş al
poetului şi pentru care au fost „jefuiţi
atâţia elefanţi nevinovaţi”. Spiritul eului
liric se mişcă de altfel în voie prin timp,
lumi sau spaţiu.
Sufletul de artist sensibil, dar
şi statutul aparte al omului nesubjugat
de material, nedeformat de procesul
mecanizării, apare încă din prima poezie.
Într-o lume industrială la modul general
(şi, în mod particular, probabil Reşiţa), sugerată de „turnul
de răcire al apei industriale”, poetul se întoarce spre lumea
satului şi a copilăriei, făcând „elogiul bătăilor cu cireşe”.
Cireşele rămân, prin urmare, un indicator sigur al copilăriei
spre care poetul se întoarce scriind. Asemenea lui Proust,
poetul, rememorând, retrăieşte şi redevine copilul „cu
cercei nevinovaţi de cireşe la urechi”.
Trecerea ireversibilă a timpului, ce-şi pune amprenta
pe oameni şi locuri, determină refacerea autoportretului:
„Mi se revoltă mieii şi-mbătrânesc în oi
Şi-i fragedă lumina pe dealuri, ne-ncepută,
De parcă-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…”
(Autoportret cu miei, p. 25)
În 2005, 18 decembrie, observăm că poetul are
revelaţia luminii ca punct care începe „să scrie o lume, un
sunet, un cuvânt” (Lumina). Ca şi la Blaga, lumina este
metaforă şi laitmotiv. Laitmotive sunt şi roua, ochii, satul,
sufletul de copil prin care e percepută lumea (evident într-o
altă lumină decât cea a maturului – ex. În ochii copiilor).
Ca şi Nichita, Irimia propune cititorilor câteva…
lecţii. Deşi nu urmează calea unui scenariu didactic, intră
în dialog cu lectorii săi şi le propune diverse exerciţii de
imaginaţie, de reflecţie (ex. Lecţia de imaginaţie, Lecţia
de copilărie). Poetul, dintr-o postură oarecum superioară,
conferită de acumularea unor experienţe de viaţă şi,
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evident, a înţelepciunii populare, caută să-i atragă în jocul
său, să le stârnească interesul, să-i implice în problematica
literaturii, a cuvântului etc. : „Imaginaţi-vă că însăşi viaţa,
în lume, / nu-i decât un cuvânt îndrăgostit de alt cuvânt,
crescut dimpreună…”
Poetul pledează pentru limba
română, al cărei imn suntem imploraţi
să-l învăţăm, căci imnul din cuvinte e
chiar Eminescu (Imnul din cuvinte). În
viziunea poetului o lume fără rouă, deşi
de neconceput, ar arăta ca „sufletul nostru
fără Eminescu” (Roua lui Geo Bogza).
La un moment dat, eului liric nu-i
mai este teamă de cuvinte, dar se teme, în
mod firesc, de spaţiul dintre ele, de tăcere,
de lumina dintre sunete sau chiar de a
deveni poet (Mi-e teamă, p. 14).
Uneori eul liric apare în text
dedublat, poetul e alter-ego-ul sau
prietenul său ( „Tu cu cine ţii şi de partea
cui eşti / întreabă obsedant cineva din
mine / şi prietenul meu, poetul / tace”),
alteori eul liric rememorează cu nostalgie
trecutele iubiri ( „La fântâna din hotar
/ am înserat / şi mi-am alinat dorul / de
dragoste / cu cea mai săracă femeie din sat”).
Corespondentul vegetal al poetului pare a fi ulmul.
În lumea satului lui Irimia, nu salcâmul e axis mundi, ci
ulmul, iar roua e „miracolul inefabil al lumii”. Lumea
satului e populată de copii, femei tinere „ce aruncă grâul”,
ţărani şi chiar Dumnezeu care mai trece pe la poet pe
acasă, derutându-l. Decorul are elemente din realitatea
ce-l înconjoară – muntele, florile, pietrele, câmpul, iarba
– alteori „peisajul (e) străvechi” – Tracia sau industrial, cu
oţelari.
Într-o manieră tradiţională, cu rimă (dar ce rime…)
sunt poeziile de la paginile 23, 24, 25, 27 (Dans sub
curcubeu, Piatra de osândă, Autoportret cu miei, De
nenumire).
Peisaj străvechi II şi Sisif mi-au reţinut atenţia prin
ineditul imaginilor vizuale:
„Femeile tinere trag după ele
roata soarelui
în patul verde şi viscolitor
al marelui zeu.
Femeile tinere dansează
sub pânza curcubeului
şi se-mpreună cu fulgerul”
sau
„muntele era
mai abrupt decât o
sentinţă…”
*
„o, dar bolovanul,
mirosind a lume nouă
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era tocmai
bobul de rouă…”

Sufletul poetului vibrează deopotrivă la iarbă, la
bobul de grâu, la fântâna din hotar, legăturile cu satul şi
strămoşii sunt extrem de puternice (ex. Ritual, Prin vara
lanului):
„Cred că Dumnezeu se naşte / în fiecare vară / din
bobul de grâu… / şi porneşte
morile / şi merg morile infernale / de se macină
făina timpului”
ori
„Desculţ prin vara lanului / începe să foşnească
un dor / subţire cumpăna anului / îl seceră spicele / pe
secerător”
Uimitoare e poezia
La judecata de apoi. Aici
poetul apare singur (în mod
firesc), căutându-şi strămoşii
ca un punct de sprijin, ca pe o
lumină călăuzitoare (conform
credinţei), dar află „ca-ntr-un
vis”, de la Divinitate, că „morţii
sunt încă în tine”.
În sufletul poetului nu
sunt însă numai cei din neamul
său, ci satul întreg, aşa că,
încercând să fie responsabil,
roagă Divinitatea să-l înveţe ce să facă cu el (ex. Satul din
mine).

Extrem de concentrată, sintetizând coordonatele
imaginarului poetic, este poezia Vieţile, scrisă în mai
2004:
„Şi mi se rupe viaţa
firului verde
de iarbă
ascuţit de rouă.
Mi se rup vieţile şi luminile
amândouă.”
După Rânduri răzleţe I, II, volumul se încheie cu un
„Avertisment”, autorul preluând modelul biblic al vestirii
apocalipsei (sfârşitului) care în viziunea sa va fi tot prin
(tr-un) cuvânt (–faptă). Îndemnul final e de a ne concentra
asupra esenţei, a lucrurilor cu
adevărat importante, nerisipind
cuvintele: „Să scriem cât mai
puţine cuvinte!”
Emblematică
e
şi
imaginea de pe copertă, o
pictură naivă, aş zice, cu accente
tragice, căci doi copii încearcă,
în inconştienţa lor demnă de
laudă, să taie copacul copilăriei,
încă verde, deşi e sigur – după
fulgii din fundal – că suntem în
miez de iarnă.
Prof. CORNELIA EDIŢOIU

DIDACTICA 2010
„Dintre sute de catarge
Care lasă malurile
Câte oare le vor sparge
Vânturile, valurile?”
(M. Eminescu)
Parafrazând versurile eminescene, aş formula
următoarea întrebare:
Dintre sute de simpozioane ce ne-ndeamnă şi ne
cheamă, la câte participăm cu plăcere şi bine pregătiţi?
Nici nu vreau să aud răspunsul, câtă vreme am trăit
experienţa verificării unui CD (nu-i aşa că nu faceţi asta?)
cu lucrările trimise şi nesusţinute la un simpozion despre…
CARACTER. Pe CD erau de toate (lucrări fără bibliografie,
fără legătură cu tema dată, identice după formula download
sau copy-paste, cu greşeli de conţinut, de ortografie,
ortoepice, tehnoredactare etc.). Cu toate acestea, toţi –
indiferent de calitatea (caracterului) lucrării – au „pupat”
/ bifat simpozionul şi au încasat „lozurile” / punctele
aferente. Simpozioane, simpozioane… pam-pam!
„Simpozioane, simpozioane” e de altfel şlagărul la
modă al dascălilor preocupaţi de Dosariadă. E mai la modă
chiar decât „Lalele, lalele” sau „Termopane, termopane”.

Fiind prea multe, ca orice lucru în exces, numai
rostirea cuvântului (simpozion) poate provoca unora
reacţii de respingere, alergie, dezgust. Aşa cred că se
explică refuzul lor de a participa la simpozionul Didactica
Internaţional – Limba şi literatura română – organizat
de C.C.D. şi I.S.J. Caraş-Severin, anual. Între motivele
neparticipării menţionez: prea departe (Crivaia e la 90 de
km, mai aproape ca Metro, dar deh) sau prea costisitor
(50 RON taxa + hotelul, masa – 70 RON). Mofturi – cum
ar spune nenea Iancu, căci în realitate oamenii noştri au
făcut câteva calcule simple şi au ajuns repede la concluzia
„Nu se merită” (forma des folosită), prea mare deranjul
pentru câteva puncte pe care le putem obţine mai uşor, mai
ieftin, cu două lucrări copy-paste trimise undeva prin ţară,
unde nimeni nu mă ştie, nu mă cunoaşte. Şi, apropo de
replica aceasta, să vă spun o întâmplare din lumea satului
de altădată sau care „apune în umbră”, cum ar zice prof.
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Cenda. După ruga din sat (unde, se ştie, fetele au rochii noi,
de fiecare mare sărbătoare sau nuntă), un sătean, care dusese
vaca la Abator şi nu luase banii pe ea, vine la un alt sătean
să se împrumute de bani pentru a-i face fetei rochie nouă,
deoarece îl reprezenta la o nuntă în alt judeţ. Un venetic,
martor la împrumut, îi aminteşte că fata are rochie nouă şi
în alt judeţ nimeni nu o ştie, nu o cunoaşte (se referea la
rochie), dar omul nostru îi răspunde calm: „ştiu, mă, dar
dacă te respecţi, nu rişti (să te faci de ruşine)”. S-ar zice că
nu e nicio legătură, poate unii ar înţelege chiar că fac apel
la risipă în vremuri de criză, dar eu am învăţat de la prieteni
– dascăli vechi şi cu ştaif – că la fiecare simpozion trebuie
lucrare nouă (nu rochie nouă, doamnelor), asta dacă… te
respecţi. E greu drumul drept şi, dând vina pe vremuri, o
luăm uşor pe drumul ocolit, mai pe la umbră că doar Mecca
pământească o vizăm/visăm.
E adevărat, trăim într-o lume obraznică, lume care
nu mai recunoaşte ierarhiile, autoritatea nimănui, care se
revoltă justificat sau nu, o lume carnavalescă, cu mască (de
profesionalism, bun simţ) în care primează „enteresul şi
iar enteresul”. Vă imaginaţi că la invitaţia de a participa
la simpozion, unii profesori tineri au replicat: „mie mi-a
trecut inspecţia (de grad)”
sau mai „moromeţian”: „şi la
ce-mi foloseşte, ce beneficiu
am?” sau mai managerial
„am destule puncte, nu mai
investesc în credite”. Viitorul
sună bine, nu?
Didactica
trebuie
percepută
altfel
sau
desfiinţată. Inspectorul de
specialitate nu trebuie să
devină „omul negru” pentru
ca la Didactica să fie lume (în
general unii şi aceiaşi).
Cred, domnilor profesori, că aveţi elevi care învaţă,
deşi ştiu că bacul a fost, este şi va fi fraudat. Nu-şi pun
întrebări despre beneficii, nu refuză să dea bacul, nu se
arată dezinteresaţi. Pentru unii dascăli Didactica e pierdere
de timp, ei ştiu totul (o categorie) sau lor le este indiferentă
(marea majoritate), ştiind că până şi creditele se cumpără,
totul are un preţ în economia de piaţă şi înainte de a fi
profesori au învăţat de la viaţă, societate, să fie comercianţi.
Am văzut prin inspecţii dascăli care se străduiesc, care
transpiră pentru o lecţie frumoasă, dar şi multă indiferenţă,
până la dispreţ faţă de profesie şi chiar nesimţire.
Revin la Didactica 2010, care s-a ţinut în aceeaşi
locaţie (Complexul „Rândunica” de la Crivaia) şi a fost
(şi de data aceasta) un succes. Dacă altădată punctul
culminant, de maxim interes îl reprezentau expunerile
universitarilor (Martin, Ungureanu, Vighi, Hedeşan,
Boldureanu) sau ale colegilor, de data aceasta la putere
au fost atelierele. Deplasarea accentului dinspre teorie
spre practică a fost benefică. Concluziile (nu foarte bune)
doamnei inspector, după o serie de inspecţii pentru grad
sau nu, au fost argumentul forte pentru transformarea
simpozionului într-un prilej de clarificare a nedumeririlor,
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incertitudinilor fiecăruia dintre noi printr-un dialog deschis
şi constructiv în ateliere tematice (Proiectare didactică,
Evaluare, Opţionalul). Am văzut români (profesori) fericiţi
plecând de la Crivaia – unii mulţumiţi că s-au destins 2 zile,
alţii că s-a lămurit problema/dilema obiective-competenţe
în proiectele de lecţii. Am văzut profesori tineri interesaţi,
profesori cu experienţă care vin să comunice din experienţa
lor – ex. Iorga, Ivan, Bugariu, Bojica.
Dintre graţioasele prezenţe feminine s-a distins…
domnul Iorga, volubil şi simpatic ca întotdeauna. El a
reuşit să capteze atenţia doamnelor atât ca moderator, cât
şi ca interlocutor. Deşi a monopolizat discuţia, nimeni
nu s-a plâns, căci, „din poveştirile” sale adevărate, toţi
am avut de învăţat câte ceva – cum să lucrezi cu oamenii
(episodul meşterilor cu chef), cum să faci proiecte finanţate
(grădiniţa), cum să personalizezi o clasă, cum să fii creativ
(episodul sălii decorate cu fire, simbolizând diverse legături
între generaţii, comunitate), cum să ieşi în evidenţă prin
fapte (cercurile pedagogice) etc.
Deşi slab reprezentate unele zone (Caransebeş,
Moldova, Oraviţa), la simpozion au luat parte 60 de
cadre didactice care la final au beneficiat nu doar de mult
râvnitele diplome, ci şi de
prezenţa discursului (extrem
de plăcut) domnului Tudor
Diaconu. Domnul Diaconu
ne-a
povestit
episoade
din viaţa personală, din
experienţa cursurilor, toate
cu tâlc, pentru cine a avut
urechi să audă.
Printre
absenţii
motivaţi, s-au numărat şi
profesorii Băcilă şi Cenda.
Se poate spune că ambii fac
parte din categoria celor pe
care doar mari bucurii şi mari necazuri îi pot ţine departe
de astfel de manifestări.
Nu ştiu dacă au mai lipsit şi altora (sau doar la apel),
dar eu mi-aş fi dorit la Didactica puţină poezie din Valea
Miracolelor şi puţină ironie de la „bădia” Cenda, care cu
siguranţă ar fi pus câteva puncte pe i-ul Legii Funeriu sau
ar fi trecut în revistă metehnele pedagogilor de şcoală nouă
şi veche, aşa pentru culoarea… Didacticii.
Când Lungu Adela a prezentat opţionalul de
Literatură bănăţeană – creat la atelier – am simţit nevoia
să-l adaug pe poetul Băcilă (chiar vorbisem cu Cornel
Boboescu despre acest proiect surpriză) şi cred că şi dl.
Cenda ar fi un subiect bun, deoarece jurnalele sale de
călătorie şi monografiile, mărturii ale profesorului-scriitor,
sunt şi exemple bune pentru texte de graniţă, tipuri de texte
narative, dialogate, gen eseu, deşi nu-i place termenul.
Drag îmi este Cenda, cu poantele lui şi cu scenetele
regizate minuţios… sau Băcilă, cu discursul său plin
de metafore şi simţire, adevărat „drum al sărbătorii
cuvântului”…
Nu doar motivul prieteniei – poate e mult spus – mă
determină să fiu nostalgică, ci şi dorinţa de a sublinia că,
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în peisajul profesorilor de elită ai învăţământului cărăşan,
Cenda şi Băcilă au un loc aparte. E bine să ştie că sunt
respectaţi şi apreciaţi pentru tot ce au făcut, oficial, public,
că nu trebuie să mori ca să se vorbească de bine despre
tine!
Dacă veni vorba de drum, am să merg şi eu pe calea
amintirilor înapoi dinspre „capitala tuturor marginilor”
spre ţara morilor de apă şi am să rememorez – cu plăcere –
întâlnirile deosebite organizate de prof. Băcilă cu metodiştii
judeţului, cu invitaţi de marcă (Adrian Dinu Rachieru, Ion
Marin Almăjan), lansările de carte de la Reşiţa, Oraviţa, dar
şi manifestările şi spectacolele teatrale organizate de prof.
Cenda la care am participat cu emoţie şi plăcere, fiindcă am
regăsit personalităţi (Dumbrăveanu, Martin, Bota, Sârbu,
Petniceanu), prieteni, profesori de la care am învăţat să tac
sau să ţin un discurs scurt, cu tâlc şi umor, să ai atitudine,
prestanţă, să te respecţi în primul rând prin cuvântul rostit.

Să trecem la umor. Un elev din clasa a IX-a întreabă
discret profesoara de matematică (aflată la o manifestare
culturală): „Câţi ani are doamna Ediţoiu?”. Profesoara îi
încearcă puterea de aproximare: „Câţi îi dai?” şi elevul
răspunde după o logică firească: „55… că e prietenă cu
Cenda şi Băcilă!”
Pentru a fi eficientă voi încheia tot cu o întrebare:
Dacă Cenda e direct şi Băcilă e subtil, Cenda e
ironic şi Băcilă moralizator, Cenda „biciuie” şi Băcilă
alină… pentru a forma un triunghi – isoscel măcar – ce-i
trebuie celei de-a treia laturi?
Prof. CORNELIA EDIŢOIU
P.S. Nu mi-a dat nimeni temă de casă şi-mi asum
cele scrise!

POEZII
DOR DE ETERN
Într-o seară de mai
Tânjind după rai…
Început? Sfârşit?
Şi dor de infinit.
Gândul meu împătimit
Cu cerul se uneşte
Şi mă-nconjoară cu vise
Şi ploi de miresme.
POEM
Uimită de frumuseţea apusului,
Învăluită de vraja lunii,
Atrasă de misterul nopţii,
de tainicul veşmânt al infinitului,
de ceea ce-l cuprinde;
Gândurile-mi prind aripi,
străbătând pământul până-n etern –
dincolo de vis,
dincolo de-abis…
AMINTIRE
Mi-e dor de tăcerea nopţii,
de privirea veselă a stelelor;
de zumzetul greierilor
şi zâmbetul zorilor.
Mi-e dor de copilărie,
de joc, născociri şi basme,
de inocenţa uneori uitată
în lumea-mi imaginară.
Mi-e dor de surâsul nevinovat,

de vorbele aruncate în gol,
fără sens, doar amuzante
şi pline de culoare.
Acum, timpul s-a schimbat,
la fel şi noi –
Ne rămâne doar AMINTIREA.
FULG DE NEA
Sclipire de argint,
Îmbrăcat în splendoare,
Se coboară uşor
Din înălţimile abisului,
În unduirea timpului –
Unic în măreţie,
În formă.
Lăsându-şi amprenta
Pe o faţă de pământ
Sau într-o palmă caldă
A unui trecător
Ca el… muritor…
Uimire,
Bogăţie de frumuseţe,
Contopire.
IUBIRE DE EMINESCU
De Eminescu,
Timpul se frânge în versuri,
Murmurându-i un cântec de iubire
În armonii de cuvinte
Şi cascade de gingaşe imagini.
Pădurea se-nfioară de dor
Şi plopii se cutremură
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De vraja-i aducerii aminte.
Luna adoarme printre ramuri,
În freamăt de izvoare,
Strecurând o lacrimă
De iubiri călătoare…
în vorbă,
în gând
şi în suflet –
Iubire de Eminescu.

În piatra râului de munte.
Timpul suspină,
Se frământă…
Ne-aduce aminte
De Murgu Eftimie!
SERBAREA NOPŢII
Misterele nopţii se unesc
în pietre –
cu greierii,
privighetorile
şi adierea uşoară a vântului;
împreună cu glasul izvoarelor
şi al pădurilor.
Cu ropotul morilor din vale
şi horele de sărbătoare!

LUI EFTIMIE MURGU
Vremea coboară pe poteci de istorie;
Istoria se scrie în inimi.
Potecile coboară la moară –
Moara macină dorurile şi amintirile;
Amintirea ne colindă sufletele.
Sufletul tânjeşte după sublim.
Sublimul îl regăsim
În istoria trăită,
În ropotul morii,
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IONETA ALMĂJANU-ANTON,
clasa a XI-a U, Liceul „Eftimie Murgu”, Bozovici

BLASFEMIE?

Mă ridic din pat şi iau ceasul de pe masă. E ora 10.
E vineri seara. Şi nu mi-e somn. Mă aşez pe pat şi scot de
sub el o carte groasă şi veche. Mă uit la ea fără prea multă
convingere. O deschid. Suflu asupra ei şi un strat gros de
praf se ridică în aer.
Aud un sunet ciudat, ca o bătaie în geam. Arunc
cartea pe masă, mă ridic şi păşesc către geam. Îl deschid.
Mă uit în jos şi îl văd pe Mihai, care se pregăteşte să arunce
o altă pietricică în geam.
− Ieşi afară! Hai în oraş!
Mă uit nedumerit la el şi îl întreb aproape în
şoaptă:
− Unde?…
− Hai îmbracă-te şi sari că mă grăbesc!
− Ce?…
− Hai! Ce faci acolo? Îi scrii lu’ moşu’ lista cu
cadouri pentru Crăciun?
− Da… Cum ţi-ai dat seama?…
− Ieşi mai repede, că îţi arunc bolovanii ăştia în
cameră! spune arătând către o grămadă de pietre din faţa
casei mele. Nu plec de aici fără tine!
Stau câteva secunde, îmi zic în gândul meu că nu
vreau să merg, mă uit la patul primitor care îmi face cu
ochiul… Şi zic:
− Cobor imediat!
− Perfect. Şi îmbracă-te, că e al naibii de frig!
Închid fereastra, merg la dulapul cu haine, încercând
să-l dibuiesc prin întuneric. Simt însă cum îmi dau cu

genunchiul de colţul mesei. Scot un sunet înăbuşit, ca o
înjurătură, stau câteva secunde să îmi revin. Păşesc, dar
simt cum genunchiul drept acuză încă teribila lovitură. Îmi
iau inima în dinţi şi mă apropii de dulap. Aleg un tricou
negru, care îmi vine teribil de bine şi peste el o geacă. Ies
din casă, încui uşa şi ascund bine cheia în covorul de iarbă
din faţa casei. Mihai e îmbrăcat în nişte blugi şterşi, probabil
din fabrică, un hanorac negru cu nu ştiu ce trupă rock pe el.
Capişonul atârnă, lăsând să se vadă un păr şaten, lung, foarte
îngrijit, care se asortează chiar bine cu ochii de un căprui
închis. Freza lui pesemne ţine loc şi de căciulă, acoperindu-i
urechile şi probabil ţinând de cald foarte bine…
− Unde mergem? îl întreb plictisit.
− Aşteaptă şi o să vezi.
− Da, sigur… spun cu aceeaşi vizibilă plictiseală.
Trecem pe lângă câteva case vechi, părăsite, cu
improvizaţii de carton pe la ferestre, care fac cartierul
meu să arate ca după bombardament. Ploaia s-a oprit,
dar vântul continuă să bată cu aceleaşi săgeţi reci, în faţa
cărora îmbrăcămintea mea, destul de sumară, ce-i drept,
nu reprezintă o piedică. Cu mâinile în buzunarele de la
geacă şi cu capul gol merg pe trotuarul murdar şi plin de
chiştoace. O maşină trece în viteză peste o baltă şi udă fără
menajamente trotuarul, iar noi, cu o săritură ce i-ar face
invidioşi până şi pe sportivii de performanţă, reuşim să
scăpăm fără să fim udaţi. În colţul străzii îşi duce veacul un
cerşetor, bătrân şi murdar, cu o pălărie spartă şi decolorată
în mâna dreaptă şi cu cea stângă întinsă, sperând în venirea
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unui trecător binevoitor. Pe strada următoare, vedem câţiva
puştani împingându-se. Chiar în acea secundă o maşină
trece în goană şi îi stropeşte din cap până în picioare.
Reacţia lor nu se lasă aşteptată: o serie de cuvinte ce nu
pot fi reproduse şi cam atât. Şoferul îşi continuă drumul
nepăsător.
În 5 minute ajungem în parc. Călcăm covorul ud
de frunze căzute, trecem pe sub câţiva castani desfrunziţi.
Intrăm în inima parcului. Aleea de beton s-a terminat,
păşim acum pe covorul de frunze. La dreapta şi la stânga
două şiruri de pini construiesc un adevărat coridor ce duce
către o bifurcaţie a potecii. La stânga, o pădure de câteva
sute de hectare. Cu sute de ani în urmă, nişte tăietori de
lemne veniţi din nord au întemeiat un sat, care mai târziu
a devenit oraşul pe care îl ştiu astăzi. Însă, nu se ştie din
ce cauze, tăietorii de lemne nu au reuşit să avanseze mai
mult de 1 km în pădure. Începând din acel punct, pădurea a
rămas neatinsă de mâna omului.
Mihai se opreşte pentru câteva secunde. Mă uit la
el, el se uită la mine, îşi scoate o ţigară din buzunar, o pune
între buze şi o aprinde.
− Vrei?
− Nu, mulţumesc… M-am lăsat.
− Da… Cum să nu…
Mă uit înspre intrarea în pădure. O cărare largă de
3 metri, pe care ar fi încăput o maşină, acoperită cu acelaşi
covor roşiatic, umed şi rece. Imediat după această cărare,
lungă de 10 metri, drumul se strâmtează şi o ia la stânga.
La dreapta, nişte tufe foarte concentrate fac imposibilă
trecerea. Demarcaţia perfectă între cimitir şi pădure. O altă
rafală de vânt mă face să tremur şi să îmi doresc să nu
fi plecat în seara asta rece de noiembrie, din camera mea
călduroasă.
− Unde mergem? îl întreb uitându-mă fix în ochii
lui, cerându-i, parcă, socoteală pentru că trebuie să îndur
frigul şi vântul rece.
− În parc. Îl aşteptăm pe Daniel. Şi după… Nu ştiu,
mai vedem.
Mă opresc şi mă uit din nou la el, cu o privire
albastră ca un ocean îngheţat. El trage un fum din ţigară şi
mă priveşte, fără să fie impresionat.
− Pentru asta m-ai chemat afară, în frig?…
Se uită la mine şi zice cu jumătate de gură:
− Scuză-mă că te-am scos din peştera aia şi că ţi-am
perturbat hibernarea. Chiar regret nespus!
Vreau să spun ceva, dar el se îndreaptă către parc. Îl
urmez. Ne punem pe o bancă rece şi încă umedă. Prin faţa
noastră trece o bătrână, ţinând de mână un puşti de 6-7 ani.
Mihai îşi scoate nişte mănuşi din buzunarele hanoracului,
le pune pe mâini şi priveşte în gol.
− Ştii… e greu de crezut ce mici sunt oamenii în
comparaţie cu puterea pe care o au!
Remarca lui mă trezeşte ca dintr-un somn adânc.
Mă uit şi eu în gol şi spun cu o voce ştearsă:
− Stau de multe ori şi mă gândesc… Oare… (o
scurtă pauză)… Oare oamenii îşi dau seama ce putere au
asupra Pământului? Şi… cum cea mai mică perturbare
în sistemul ăsta complicat al Pământului poate în câteva

secunde să distrugă aproape orice formă de viaţă? Poate
că nici nu suntem mai mult decât nişte pureci microscopici
în comparaţie cu puterea pe care o ascunde planeta asta.
Poate că noi ne dăm mai multă importanţă decât avem în
realitate şi decât ar fi necesar. Uite, de exemplu, moartea:
e un simplu eveniment existenţial. Adică… oameni mor.
Animale mor. Plante mor. Crezi că atunci când moare o
femelă într-o turmă de bizoni, stă cineva să o bocească?
Suntem atât de asemănători, din multe puncte de vedere, cu
vietăţile astea din jurul nostru. Dar, totuşi, ceva ne spune
nouă că suntem superiori. Că noi suntem specia aleasă să le
domine pe celelalte. Ca noi să controlăm totul, doar pentru
simplul motiv că avem o putere pe care alţii n-o au: creierul
mult mai dezvoltat decât al altor fiinţe. Pe vremea când
specia noastră nu exista, totul era dominat de dinozauri.
Aveau ei o anumită putere, care îi făcea să fie liderii. Să
fie cei care controlează, care dictează modul de viaţă al
celorlalte. În mintea lor, dinozaurii s-au gândit vreodată
că o entitate mai presus de ei, un zeu, să zicem, a hotărât
ca ei să controleze celelalte specii? Pur şi simplu au fost
o specie ca oricare alta, care, datorită dimensiunilor,
forţei, răspândirii, au dominat. Au fost prădătorul, şi nu
prada. Noi ce atuuri avem? Suntem mici, nu avem nicio
sutime din forţa dinozaurilor, nu avem nişte simţuri
speciale… Avem noi văzul vulturilor? Sau simţul tactil
al şerpilor? Sau mirosul câinilor? Dexteritatea pisicilor?
Viteza gheparzilor? Abilităţi deosebite de camuflare sau de
adaptare la anumite medii de viaţă? Capacitatea de a ne
metamorfoza sau cel puţin de a ne modela în funcţie de
mediu? Ce ne face pe noi speciali? Numai creierul. Dacă
nu ar exista acest amănunt, care nu cântăreşte mai mult de
2% din greutatea unui om matur, noi practic nu am exista
ca specie.
− Da… Întotdeauna cine deţine supremaţia dictează
regulile. Istoria o scriu învingătorii, în funcţie de interesele
lor. Dovezile se pot falsifica foarte uşor. Şi din momentul
în care eşti sedat, din momentul în care o anumită opinie
îţi intră în cap, se activează automat sistemul ăla „de
apărare”; negăm orice informaţie care îndrăzneşte să
contrazică sau măcar să pună la îndoială sistemul nostru
de păreri şi idei.
− Şi nu e numai istoria. Tot ce ştim noi are un
caracter subiectiv. Nu suntem aici dintotdeauna, să ştim ce
s-a întâmplat cu adevărat. Primim doar ce ne spun înaintaşii
noştri. Pentru că aşa au primit ei informaţia de la înaintaşii
lor. Întotdeauna mi s-a părut o prostie să spui „Crede şi nu
cerceta!”… Şi aici nu mă refer neapărat la religie. Ci la
tot în general. Uite un exemplu: cu 10.000 de ani în urmă,
oamenii au trebuit să se confrunte cu o specie mult mai
puternică decât specia umană – mamuţii. Dacă ar fi fost ca
oamenii doar să creadă, fără să cerceteze, ar fi fugit, în loc
să înfrunte mamutul. Dar omul a ales să stea în picioare şi
să-şi înfrunte mult mai puternicul adversar.
− Cred că asta se referea strict la religie.
− Şi de ce s-ar referi strict la religie? Până la urmă
asta este cheia evoluţiei umane. De la vânătorul tocmai
coborât din copac, până la omul de ştiinţă care inventează
bomba atomică şi filozoful care atinge cele mai înalte
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culmi ale metafizicii. Noi trebuie să ne dăm seama de un
lucru. Dacă nu am avea un creier aşa de puternic, am fi o
specie minusculă. Dacă murim de frică atunci când vedem
un păianjen inofensiv, ce putere am avea în faţa leului sau
a lupului? Şi dacă un obiect de un kilogram transformă o
specie minusculă în cea mai puternică specie care a populat
vreodată Pământul, e obligatoriu să ne gândim la forţa reală
a acestui obiect.
− Totuşi, ce legătură are asta cu religia?
− Are.
− ?!
− Păi, gândeşte-te un pic. Dacă istoria e subiectivă…
Dacă e scrisă de învingători. Nu te gândeşti că şi religia
poate fi în aceeaşi situaţie?
Mihai îşi ridică fruntea din pământ şi mă priveşte
mirat. În mod cert nu s-a gândit la această perspectivă.
− Vrei să zici că…?
− De ce nu? Sunt zeci, poate chiar sute de religii în
lume. Toate se învârt în jurul aceluiaşi adevăr: că există o
putere supremă. O entitate, dincolo de puterea de concepere
a omului, care dirijează tot ce se întâmplă. Eu aş spune că
nu dirijează. Ci doar a creat şi atât.
− Bine… Şi ce e muşamalizat în asta?
− Aşteaptă… Această entitate ce nume are?
− Dumnezeu… spuse Mihai nehotărât.
− Dumnezeu, Allah, Buddha, Yehova… Şi lista
poate continua. Oricum ai enumera, spui acelaşi lucru:
puterea supremă, înţeleasă diferit de către oameni diferiţi.
Şi fiecare religie are cartea ei sfântă; fie că îi zice Biblie,
Coran, Tora sau cum îi zice. Fiecare, în parte, ne sugerează
acelaşi lucru: nemurirea sufletului. Nu râde!
Mihai mă priveşte cu un zâmbet sceptic. Tot nu a
înţeles unde vreau să ajung. Simt din nou aerul rece cum mă
loveşte în faţă şi îmi simt buzele din ce în ce mai crăpate.
El trage încă un fum şi mă priveşte, aşteptând să lămuresc
problema.
− Fii atent aici… Te-ai întrebat vreodată cine a scris
Biblia?
Vizibil nedumerit şi pus în dificultate de întrebarea
mea, răspunde aproape bâlbâindu-se:
− Nu ştiu… evangheliştii…
− Biblia a fost scrisă de oameni. Asta e foarte
important. Biblia nu a scris-o Dumnezeu. E imposibil. Nici
măcar Iisus nu a scris-o. Asta nu înţeleg oamenii. Tot ce e
în Cartea Sfântă e sub forma unor metafore, chiar alegorii.
E stupid să credem că Dumnezeu a creat lumea în 7 zile,
aşa cum le cunoaştem noi acum. Adică în… 7x24… 168 de
ore. Nu?… Da! Totul e doar o metaforă. Zilele astea pot fi
tot atât de bine ere geologice. Seara celei de-a şasea zi să
fie momentul în care a apărut specia umană. Şi că noi trăim
acum a şaptea zi. În care Dumnezeu nu intervine.
− Asta am înţeles. Dar nu înţeleg de ce e totuşi
Biblia subiectivă?
− Pentru că şi Biblia, fiind scrisă de oameni, are un
caracter subiectiv.
− ?!
− Înainte de toate, o culegere din toate materialele
cu privire la Dumnezeu. Şi trebuie să ne gândim că nişte
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oameni au selectat, din aceste vaste materiale, doar pe cele
pe care le găsim în Biblie.
Mă uit la el, mă aprobă. Continui:
− Cele mai cunoscute cărţi din Noul Testament sunt
evangheliile.
− Cele patru evanghelii… spune Mihai ca o
aprobare.
− Da. Însă de curând s-au descoperit şi altele.
− Alte evanghelii?
− Da. Evanghelia lui Iuda, Evanghelia Mariei…
− Erezii? mă întreabă, aşteptând de la mine un
verdict.
− Cine ştie?… Evanghelia lui Iuda mi se pare
într-adevăr o erezie. Nu neapărat pentru că e diferită de
evangheliile biblice. Ci pentru că e practic inversul acelor
evanghelii. E scrisă de Iuda, apostolul lui Iisus. Acesta
relatează, prin nişte dialoguri, cum el era cel dintâi apostol
al lui Iisus şi că „trădarea” era de fapt planul lui Iisus.
Sunt atacaţi, de asemenea, Petru şi Fecioara Maria. Mai
interesantă mi se pare însă Evanghelia lui Filip, scrisă în
secolul II d.Hr.
Iau o pauză pentru a-mi mai încălzi mâinile. Mă uit
iar la Mihai, după care continui:
− Evanghelia asta îl prezintă pe Iisus ca om. Un om
extraordinar, profet, învăţător, inspiraţie pentru milioane
de oameni, dar… un om.
− Nu fiul lui Dumnezeu?
− Am citit zilele trecute despre problema asta. Şi,
ţinând cont că nişte oameni au ales din zecile de evanghelii
numai pe cele 4, e pentru că acestea scoteau în evidenţă
doar partea divină a lui Iisus. Şi mă gândesc aşa… Dacă
Iisus a simţit durere atunci când era pe cruce, dacă Iisus a
simţit frica în Grădina Ghetsimani… înseamnă că Iisus a
avut măcar o parte umană. Şi, de aceea, nu ştiu ce să cred.
Înclin totuşi să cred că aceste evanghelii renegate au un
sâmbure de adevăr în ele. Cine ştie…
− Indiferent dacă sunt adevărate sau nu, indiferent
dacă Iisus a fost doar un om sau era divin… Nu se va găsi
niciodată o dovadă împotriva lui Dumnezeu. Dar nici vreo
dovadă că Dumnezeu există.
− Sincer… Mi-am pierdut de mult credinţa. În
orice.
Îmi ridic capul din pământ şi mă uit la intrarea
în parc. Îl văd pe Daniel păşind apăsat, cu capişonul pe
cap, cu mâinile băgate adânc în buzunare. Mihai trage un
ultim fum, aruncă ţigara pe cimentul rece şi ud şi o calcă
hotărât.
− Hai mai repede! îl cheamă pe Daniel, care nu pare
că are de gând să mărească pasul.
Ne ridicăm de pe bancă şi pornim tustrei pe alee.
(fragment dintr-o carte în pregătire)
ION TURNEA, clasa a XII-a U,
Liceul Teoretic „Eftimie Murgu”, Bozovici
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ZILELE MUZICII LA ORAVIŢA
(ÎNSEMNĂRI)

Cândva Oraviţa trăia sub semnul superlativului
absolut. La Oraviţa a fost deschisă prima linie de cale ferată,
Oraviţa-Baziaş (astăzi, oraşul cu primul tren a pierdut… mai
multe trenuri…);… la Oraviţa se măcina cea mai bună făină
(astăzi, doar un toponim… „Strada Morii”…); în oraş era
o grădină de vară, Tirul, unde se ţineau „emulaţii de coruri
şi fanfare” (coruri, azi, doar la biserici, iar fanfara „lipseşte
cu desăvârşire”);… Oraviţa avea o grădină-restaurant, la

intrarea în Valea Aurului, unde floarea de tei „îmbăta” pe
toţi cei care veneau să petreacă (acum, fosta grădină, unde
poetul Mihai Novac era „patronul cultural”, este un focar
de infecţii).
Dar, totuşi, ceva a fost şi mai este MARE la
Oraviţa…
În
1817,
după
macheta
Burgtheater-ului din Viena, a fost construit
primul teatru din România, numit, mai apoi,
Teatrul Vechi „Mihai Eminescu”, o bijuterie
arhitectonică. Pe la acest „lăcaş al Artei”
au trecut nume mari ale culturii româneşti
şi universale. Paşii „poetului nepereche”,
acordurile lui Enescu, „maeştrii sacri ai
scenei româneşti”, coruri şi formaţii din
Italia, Canada, Germania şi… „cine n-a
fost pe aici” au înnobilat scena Teatrului
Vechi de-a lungul vremii.
Nu sunt specialist în arta muzicii,
dar gust plăcerea oferită de glasul omenesc
ori acordurile instrumentelor muzicale.
Artistul înzestrat de Dumnezeu cu darul
cântecului apropie omul de divinitate. Ca
orice artă, muzica îl face pe om un pic mai
bun, se purifică de nimicul zilei, îl face să
uite de „lumea ce se măsură cu cotul…”

În vara anului 2008, pianiştii Manuela IanaMihăilescu şi Dragoş Mihăilescu au iniţiat Festivalul „Zilele
Muzicii la Oraviţa”, care „a crescut an de an, aducând
pe scena Teatrului Vechi artişti şi muzică de calitate.”
Frunzăresc şi notez câteva activităţi din caietul-program al
ediţiei a III-a, 2010:
8 august:
Bicentenar Fr. Chopin / R. Schumann
9 august:
Recitalul tinerilor pianişti
11 august:
Recital de muzică franceză
12 august:
Concert de arii din opere
15 august:
Concert de muzică sacră la Biserica Romano-Catolică
16 august:
Seară vieneză
Au interpretat Manuela Iana-Mihăilescu, Dragoş
Mihăilescu, Dinu Mihăilescu, Alexandra Guţu, Simina
Ivan, Alain Daboncourt, Frantz Metz, Wilfried Michl,
Herbert Christoph, Nicoleta Colceiar.
Despre artişti aflăm, din caiet, că au susţinut recitaluri
atât în ţară, cât şi peste hotare, că au fost laureaţi ai unor
prestigioase Concursuri şi Festivaluri internaţionale.
Toate manifestările de la Oraviţa au stat sub semnul…
superlativului absolut. Bravo organizatorilor (Asociaţia
Culturală Kratima din Timişoara, Primăria Oraşului
Oraviţa, Consiliul Local, Teatrul Vechi „Mihai Eminescu”,
Biserica Romano-Catolică) şi… de trei ori bravo familiei
Mihăilescu! Bravo publicului, care prin
aplauze a ştiut să-şi răsplătească artiştii!
IOAN-NICOLAE CENDA
P.S.:
La Recitalul de muzică franceză,
în sală, printre cei cca 200 de spectatori,
s-au aflat şi almăjenii Iosif Băcilă şi
Pavel Panduru, cărturari de seamă ai Văii
Almăjului, pe care poetul a botezat-o fericit
„Valea Miracolelor”. Şi ei au apreciat
calitatea spectacolului şi mi-au dat ca
„temă de casă”, pentru revista „Almăjana”,
să fac… nişte însemnări. Nu puteam
refuza, fiindcă am lăudat, pe unde am
putut, publicaţia de mare ţinută culturală,
„ieşită în lume” de pe meleagurile bravului
Eftimie Murgu.
I.N.C.

Almăjana
VIENA – O ETERNĂ FASCINAŢIE
Despre Viena s-a scris atât de mult, încât cărţile
şi documentele, adunate de-a lungul vremurilor, ar putea
forma o vastă bibliotecă.
Românii în zbuciumata lor istorie au fost atraşi de
Viena, „de voie şi de nevoie”. În acest oraş s-a depănat,
s-a dictat istoria de ieri, vitregă, crudă, plină de lacrimi
şi sânge. Aici a fost HOREA pentru a cere împăratului
dreptate şi tot aici îşi va petrece trei ani
din cei şase de pribegie domnitorul Unirii,
ALEXANDRU IOAN CUZA.
Spre universităţi vieneze au plecat
un JOHANNES dictus OLAH – 1398 –,
un LADISLAUS WOLOCHUS – 1391 –,
sau un JOHANNES de WELINIS – 1424
–, români din Moldova, Ţara Românească
sau Transilvania. La seminarul special de pe lângă Sfânta
Barbara va activa ca „prefect de studii” SAMUIL MICU
şi vor învăţa mulţi copii de oameni avuţi, cum era de pildă
odrasla GLOGOVEANULUI, pe moşia căruia s-a aflat în
tinereţe TUDOR VLADIMIRESCU. Într-atât se va înmulţi
numărul românilor ce au învăţat la Viena, încât în anul
1864 va lua fiinţă şi prima societate studenţească, care va
fuziona cu cea de-a doua, în Societatea Română Jună, al
cărui preşedinte a fost IOAN SLAVICI.
Drumurile Vienei ne vor conduce la MIHAI
EMINESCU, VERONICA MICLE sau GEORGE ENESCU.
Universitatea, Biblioteca Naţională, Conservatorul
păstrează, nu numai în memoria afectivă, ci şi în cea
propriu-zisă, corespondenţe, scrieri, documente de tot
felul care vorbesc de un TITU MAIORESCU, GR. I.
BRĂTIANU, despre un CIURCU I. MOISIL, IOAN
SLAVICI, ŞINCAI, ION BUDAI-DELEANU, GH.
LAZĂR sau ASACHI, de un DENSUŞIANU, BLAGA sau
CARAGIALE, ION VOICU şi câţi alţi mesageri ai ştiinţei
şi culturii, ai artei româneşti.
„… Vai, tot mai gândeşti la anii, când visam în
academii,
Ascultând pe vechii dascăli, cârpocind la haina
vremii…”.
În faţa statuii împăratului IOSIF al II-lea ne putem
cu uşurinţă imagina silueta poetului şi diplomatului
IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU, oaspete al Vienei în 1871.
Îl putem evoca apoi pe cărturar în discuţiile avute sau
participând la recepţiile curţii imperiale.
DINICU GOLESCU lăuda „obşteasca vieţuire veselă
şi fericită” a vienezilor, iar ION CODRU DRĂGUŞANU
se referea la politeţea vienezilor care „nu pregetă a merge
cu tine departe, ca să-ţi arate, sunt serviabili şi buni, ca
pâinea caldă”.
GEORGE CĂLINESCU scria despre „onestitatea
gingaşă, plină de veselie” şi despre „blânda frivolitate a
cetăţenilor” Vienei.
În drumul său de exil, PETRU ŞCHIOPUL,
domnul Moldovei, trece prin Viena, la anul 1594, iar când
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MIHAI VITEAZUL, după strălucitele sale biruinţi în lupta
antiotomană, în LIGA CREŞTINĂ patronată de Rudolf al
II-lea, este nevoit să se retragă în faţa duşmanului, el ia
drumul Vienei, unde ajunge la 12 ianuarie 1601.
Sigur, pe lista românilor care au poposit la Viena
trebuie să se regăsească şi iluministul bănăţean PAUL
IORGOVICI, almăjanul EFTIMIE MURGU. Primul „din
ardoare pentru neamul”… său a pus
„osteneala de a înderepta limba”, iar cel
de-al doilea şi-a câştigat în ţară rang de
„Apostol” şi „Zeu”…
Spre Viena porneau cirezi de vite,
ţuică, miere şi ceară, păcură şi dohot,
blănuri, herghelii de cai, despre care
consemna călătorul francez PHILIPE
DUPONT sau secretarul domnitorului Constantin
Brâncoveanu, DEL CHIARA.
Viena este amintită şi într-una dintre variantele
Mioriţei, comentată de Adrian Fochi. Ciobanul mioritic roagă
oaia năzdrăvană să-i spună mamei sale că a rămas la BECI:
„Ş-am rămas, rămasu
Am rămas la Beci
Vânzând pă berbeci
Ş-acolo-s gie veci.”
Am citit „tablele” Universităţii vieneze şi, printre
miile de nume, nu i-am regăsit pe ai noştri. Niciunul!
Mi s-au ivit câteva lacrimi, dar… Dumnezeu ne-a aşezat
la gurile marilor imperii. E soarta, iar aceasta nu poate
fi schimbată după vrerea omului. M-au răzbunat numele
citate în „pomelnicul” întocmit de VIRGIL CÂNDEA, la
albumul VIENA, Editura Sport-Turism, 1983.
Sigur, au fost omise zeci de alte personalităţi, cu
„sânge românesc”, trecători prin Viena. Bunăoară, bănuim că,
tot după un popas vienez, scriitorul ION MARIN ALMĂJAN
a dat la iveală uluitoarea carte Mătuşa mea Maria Theresia
– „o proză ale cărei rădăcini bat spre istorie”.
Dar nu mi-am propus să scriu despre românii şi
documentele aflate la Viena.
Sunt cetăţean european, unul dintre milioanele de
membri ai U.E., cu drepturi egale, şi am obligaţia pentru
inimă şi gând să cunosc „pe viu” o părticică din „oraşul
imperial”.
În două zile, pe la sfârşit de august, 2009, am străbătut
multe bulevarde, străzi, am vizitat obiective, despre care
citisem prin cărţile de acasă. Viena văzută pe viu este mai
frumoasă decât cea din cărţi, iar Viena muzicală o găseşti
nu numai la teatrele de operă şi operetă, ci la tot pasul, pe
marile artere din centru.
Şi, „volens-nolens”, mulţi dintre „ambasadorii”
melomani sunt români, poate chiar maeştri. Deşi nu am
„ureche muzicală”, am recunoscut acorduri din MOZART
(emblemă pe toate suvenirurile), BEETHOVEN,
STRAUSS, cei trei titani imortalizaţi în grupuri statuare pe
măsura talentului dăruit de Dumnezeu.
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Turistul grăbit, aşa cum, din păcate, am fost în cele
trei mari capitale europene, PARIS – ROMA – VIENA,
trebuie să treacă neapărat pe la:
– STEPHANDOM (Catedrala Sf. Ştefan);
– PETERSKIRCHE (Biserica Sf. Petru);
– UNIVERSITAT (Universitate);
– BURGTHEATER (Teatru);
– RATHAUSPLATZ (Primărie);
– PARLAMENT;
– MARIA THERESIA;
– KUNSTHISTORISCHES (Muzeele de artă şi
istorie naturală);
– STRATSOPER (Opera);
– SDADTPARK (Monumentul lui JOHANN
STRAUSS);
– HELDENPLATZ (Piaţa Eroilor);
– HOFBURG;
– SPANISCHE REITSCHULE (Şcoala spaniolă de
echitaţie);
– STATUIA LUI MOZART, de VIKTOR TIGNEW;
– KARLSKIRSCHE (Biserica Sf. Karls Barromée);
–
SCHÖNBRUNN
(Palatul
şi
grădinile
SCHÖNBRUNN);
– BELVEDERE;
– MONUMENTUL CIUMEI (Graben).
În „Ghid – TOP 10” se găsesc informaţii sumare
despre obiectivele turistice ale Metropolei.
Viena, pentru a o cunoaşte, trebuie bătută cu pasul
câteva luni de zile. Vizita noastră a fost ca într-o peliculă
cinematografică,… un DVD de două zile şi o noapte…
De pe la ghizii muzeelor am aflat că arhitectul
EDUARD VAN DER NÜLL a conceput clădirea Operei
în stilul renaşterii franceze, că a fost aspru criticat chiar
de împărat (care a comparat-o cu o gară) şi s-a sinucis.
Opera a fost inaugurată în 1869, cu „DON GIOVANNI”,
de Mozart. În 1945, în urma bombardamentelor, clădirea a
fost cuprinsă de flăcări. Reconstrucţia a durat zece ani şi,
la 5 noiembrie 1955, a fost inaugurată cu „FIDELIO”, de
Beethoven, spectacol dirijat de KARL BÖHM.
Clădirea PARLAMENTULUI, ridicată în perioada
1874-1884, într-un stil arhitectonic influenţat de arta greacă,
cu fântâna în faţa căreia veghează PALAS ATENA, are două
săli, cea veche de pe timpul imperiului şi cea nouă unde au
loc şedinţele actualilor aleşi. Parlamentarii de ieri se certau,
aruncau cu sticle de cerneală spre adversari. Cei de azi
îşi descarcă furia pe tastele computerelor montate în faţa
fiecăruia. Vorba poetului: „Toate-s vechi şi nouă toate…”.
La BELVEDERE l-am regăsit pe EUGÈNE DE
SAVOYA, un „vechi cunoscut” de la Chambery (Franţa)
şi… Timişoara (Piaţa Unirii). Muzeul în stil baroc găzduieşte
colecţiile de pictură medievală, opere din secolele XII-XVI, o
mare parte din tablourile lui GUSTAV KLIMT. Dacă, pentru
români, Belvedere are şi o „tristă faimă”, nici austriecii nu
au uitat că de aici Adolf Hitler a anunţat: „Austria a devenit
provincie a Germaniei”… naziste!

Mi-am luat un tichet (9,50 €) pentru „imperial
tour” la CASTELUL SCHÖNBRUNN. Se vizitează:
Scara albastră, Camera de biliard, Camera de lemn de
nuc, Camera de lucru a lui Francisc Iosif, Apartamentul
Împărătesei Elisabeta, Cabinetul cu scări, Camera de
toaletă, Dormitorul comun al lui Francisc Iosif şi al
Elisabetei, Salonul împărătesei, Camera Mariei Antoaneta,
Camera copiilor, Camera de mic dejun, Salonul galben,
Camera de oglinzi, Galeria Mare, Galeria Mică – toate în
Aripa de Vest. Pentru Aripa de Est este necesar un tichet
mai scump şi mai mult timp.
În apartamentele Elisabetei de Bavaria, numită
SISSI, gândul mi-a zburat la Oraviţa. Am spus că frumoasa
împărăteasă a trecut prin Oraviţa, un orăşel de la marginea
imperiului, unde a fost primită regeşte. O piatră reaşezată în
faţa Bisericii Catolice din Oraviţa aminteşte vizita familiei
imperiale… Ce mică-i lumea!
Zeci de mii de turişti ascultă explicaţiile ghizilor
în mai toate limbile (engleză, franceză, germană,
italiană, rusă, maghiară, norvegiană, irlandeză, chineză,
japoneză…). Niciunul însă pentru români. Cei grăbiţi pot
apela la aparate, pe care sunt înregistrate informaţii pentru
fiecare sală.
Conform principiului baroc privind castelul
domnesc, după care arhitectura şi natura se întrepătrund,
Castelul Schönbrunn şi grădina formează un tot unitar,
între ele existând un complex raport de reciprocitate.
Amenajarea în stil baroc, cu extinderile din ultimul
deceniu de viaţă al Mariei Theresia, s-a păstrat în măsură
neschimbată, determinând şi astăzi imaginea generală a
grădinilor Schönbrunn; Marele Parter a căpătat în 1770
forma sa finală. La poalele dealului Schönbrunn a fost
construită Fântâna lui Neptun, iar pe vârful rotund al
muntelui, GLORIETTE.
Parcul Schönbrunn este o replică a Versailles-ului
francezilor.
Pe lângă românii celebri din Viena de altădată, în
Viena de azi poţi vedea „de-ai noştri”, care nu ne fac cinste.
Ei sunt bulinele negre, prea mult mediatizate. Nişte copilaşi
cerşeau în plin centru vienez şi poate că este o undă de
adevăr în… „mâncătorii de lebede”.
Dar cea mai mare parte a tinerilor se comportă ca
nişte „cetăţeni europeni”, cu „vechi state de funcţiuni”.
Ai mei, Adela şi Cristi, sunt… „vienezi”,…
„parizieni”,… „londonezi”,… în funcţie de metropolele
europene vizitate. Ei se descurcă având harta în faţă,
vorbesc engleza şi franceza foarte bine, cunosc de pe „net”
obiectivele turistice, servesc mâncăruri specifice ţărilor
vizitate, plătesc de pe card, vorbesc cu cei de acasă, nu-şi
pierd vremea în cafenele, fiindcă mai au multe de vizitat…
Fac parte dintr-o nouă „generaţie de aur”, care va reaşeza
România în Europa, vremelnic scoasă de către unele
puteri…
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ISTORIA CA O DOINĂ
Să cauţi istoria Românilor almăjeni şi să te rezumi în a o reconstitui din ceea ce arată izvoarele
istorice convenţionale şi oficiale înseamnă să te condamni singur la neînţelegere, insuficienţă şi
finalmente plictiseală.
Istoria Almăjului nu este şi nu poate fi rezumată la depănarea unor evenimente, convenţional
considerate „importante”. Ea este un trup viu, atotcuprinzător, care mereu creşte şi mereu rămâne
credincios sieşi şi autenticităţii sale. Pentru a putea pătrunde în istoria Almăjului, pentru a putea
înţelege acea „Vale a Miracolelor” (cum inspirat a numit-o poetul Iosif Băcilă), este mai ales lipsă
să îi priveşte şi asculţi pe almăjeni cum lucrează, cum povestesc, la bucurie şi la necaz, să le vezi
casele, portul, să le asculţi cântecele. Iar atunci vei putea spune că istoria Almăjului este o doină
şi o poveste doinită. Doar două dintre cântările lor pot ilustra cele spuse mai sus: „La izvor, la
izvorele” şi „Tot trecând la mândra dealu”.
Primul cântec dă glas dorului unei fete pentru cel ales. Ea îi aminteşte că pentru întâia dată
s-au văzut „la izvor, la izvorele” şi acolo au cules ei, împreună, „viorele, flori adânci, / când le
vezi, badeo, să plângi”. Iar apoi fata îi spune celui drag că îl aşteaptă în acelaşi loc, „că-nfloresc iar
viorele, / la izvor, la izvorele”.
Al doilea cântec, „Tot trecând la mândra dealu”, exprimă gândul unui tânăr care spune: „Tot
trecând la mândra dealu, / mi s-o despotcovit calu.” Iar apoi caută să afle cine este de vină: calul,
potcovarul, mândra („c-o pus casa-n dealuri grele”) şi încheie că singur este de vină, căci „mă duc
prea des la ea”. Dincolo de frumuseţea textului şi farmecul liniei melodice, aceste două cântări ne
dezvăluie o lume în toată măreţia ei.
Almăjenii erau aşezaţi între „dealuri grele”, la margine de pădure, feriţi de primejdiile ce le
puteau aduce răul din afară. Casele le erau risipite între dealuri, pentru a face încă mai grea o aflare
a lor de către cei răi. Între ei erau relaţii de o bună-cuviinţă şi decenţă impresionante. Aceste legături
arată că acolo era o societate străveche, cu rânduieli ce merg într-un timp ce trece de istorie, şi ei
duceau o viaţă exemplară. O viaţă care lega demnitatea de modestie şi modestia de eleganţă.
Sunt puţine locurile şi oamenii care sunt amintiţi fie şi într-o singură cântare. Dar Almăjul
şi oamenii lui sunt o doină, începută cine ştie când şi care se continuă şi azi, mereu aceeaşi în
fond şi mereu tânără şi fermecătoare în forma nouă şi expresivă în care se îmbracă.
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