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INSCRIPŢII PE O METAFORĂ

A‑i face pe copii să caute lumina cuvântului;
A‑i face pe copii să vibreze la lumina cântecului;
A‑i face să înţeleagă lumina răsăritului de soare!
Să exprime, cu gestul şi cu vorba, dorul şi bucuria, înfiorarea sau recunoştinţa, dragostea şi 

năzuinţa de viaţă;
Să cultive virtuţile ce dau identitate spiritualităţii româneşti: omenia, modestia, gingăşia şi 

delicateţea, setea de dreptate şi de libertate, echilibrul şi armonia, dragostea pentru frumos;
Să trăiască printre oameni şi pentru oameni. Să muncească pentru a fi mai buni, mai curaţi, 

dovedind că Adevărul („stele şi‑năuntru are – / nu numai deasupra‑n zare”) este sădit în inimi şi 
exprimă, în adânc, cununia cu Obârşiile…

Şi totul porneşte, întotdeauna, de la acelaşi început: un elev şi un dascăl. Mâna doritoare de 
gest a celui dintâi, grija părintească a celui de‑al doilea.

Drumul vine din departe, ascuns, neştiut, dar, când se iveşte în lumină, deschide perspective 
largi, urcă trepte şi înălţimi, cuprinzând noi orizonturi şi spaţii nebănuite.

În asemenea momente, dascăl şi elev, înfrăţiţi într‑un legământ‑miracol („oare nu e un strop 
din lumina / creată în ziua dintâi, / din lumina aceea‑nsetată de viaţă?”), te simţi al pământului, cu 
picioarele prinse de el, ca arborii cu rădăcinile lor;

Eşti al ţărânii şi al şopotului de izvor, al pietrei şi al muntelui, al vetrei care te‑a zămislit: „Şi 
te uiţi, şi vezi, şi vezi /anul tânăr prin livezi. /Celor pomi şi‑acestor nume/ le surâzi, le dărui nume” 
(Lucian Blaga).

A‑i face pe copii să caute lumina cuvântului;
A‑i face pe copii să vibreze la lumina cântecului;
A‑i face să înţeleagă lumina răsăritului de soare!
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DEMNITATE ROMÂNEASCĂ

Cuvântul demnitate cuprinde, în înţelesul istoric 
şi naţional, dragoste de neam, respectul faţă de înaintaşi, 
încrederea în viitorul patriei şi 
al oamenilor care luptă pentru 
înflorirea ei, pentru cinste şi 
înţelegere reciprocă

Demnitate înseamnă cea 
mai puternică formă a conştiinţei 
umane, dublată de încrederea în 
forţele spiritului şi ale gândirii 
fiecărui om.

Cuvântul demnitate re-
prezintă atitudinea clară în faţa 
greutăţilor, curajul răspunderii 
personale, precum şi eliminarea 
tuturor formelor de slugărnicie sau 
pasivitate…

Românul are exemplele cele 
mai frumoase de istorică demnitate: 
Decebalus per Scorilo a preferat 
moartea demnă înfrângerii romane; 
Eftimie Murgu şi Avram Iancu 
nu şi‑au plecat fruntea, precum 
nici Horia, Cloşca sau Crişan nu 
au făcut‑o. Coresi nu şi‑a trădat 
limba. Eminescu nu a folosit decât 
graiul românesc în versurile sale. Brâncuşi a murit român 
la Paris!

Cuvântul demnitate a fluturat în izbânzile celor care 
au biruit în zilele de Decembrie 1989 şi Ianuarie 1990, dând 
spiritului românesc o dimensiune într‑adevăr istorică, nouă 
şi puternică… Ne‑am înfruptat cu toţii în lumina demnităţii 
româneşti renăscute, chiar dacă ne aflam departe de ţară, 
privind cu justă mândrie noul răsărit de soare peste Carpaţii 
lui Decebal ori plaiurile Mioriţei.

Dar, în faţa prea puţinei cunoaşteri de către Occident a 
culturii, a istoriei multimilenare, a limbii şi a vieţii poporului 
românesc, este de datoria fiecăruia dintre noi să mărturisim 
demnitatea românească, indiferent de toate neajunsurile 
vieţii individuale. Nu suntem un popor mărginaş. Nu 
suntem codaşii istoriei. Nu suntem analfabeţi, nici păgâni, 
nici cerşetori! Săraci suntem, că ne‑a sărăcit mersul strâmb 
al istoriei de aproape un veac. E o datorie firească să spunem 
lumii cu toată cinstea necesară cine suntem cu adevărat, 
apărând valorile fundamentale ale existenţei noastre!

E trist când unii semeni ne denigrează casa, ograda 
şi cântecele cu care maica lor le‑a alintat somnul în leagăn. 
E trist când auzi, prin lumea „diasporei”, că fiii lor nu mai 
vorbesc româneşte, ponegrind truda mulţimilor de ţărani şi 
cărturari care s‑au străduit de secole să ducă mai departe peste 
timp demnitatea de a fi român… Din păcate, şi mulţi dintre 
„emigranţii”, veniţi din necunoscut pe pământul ţării, timp 
de secole, să ne stoarcă vlaga, denigrează până şi pâinea pe 
care, ei sau înaintaşii lor, au rupt‑o de la gura satului unde‑şi 

aveau conace şi moşii, ne împroaşcă cu noroi prin ungherele 
europene. Pe unii i‑am crezut, cândva, sinceri, dar ne‑au 

trădat încrederea şi ne‑au întors 
spatele în duşmănie… Dacă n‑am 
fi stat şi murit la porţile Europei 
veacuri în şir, fără îndoială că faţa 
lumii apusene, sau vecină cu noi, 
ar fi avut cu totul altă înfăţişare şi, 
în loc de cântec, vals, ori „Jardin 
anglais”, ar fi fost cimitire fără 
cruce. Recunoştinţa e o povară 
grea: istoria se uită prea uşor…

Avem în noi valorile 
ancestrale ale pământului, ale 
naturii întregi, ale sufletului şi 
râvnei de a învinge orice greutate 
ivită, chiar dacă mai strângem din 
dinţi. E momentul ca lumea de azi 
să afle că suntem în măsură să ne 
ridicăm frunţile şi să ne îndreptăm 
elanul înfăptuirilor spre curcubeu, 
cu dorinţa şi încrederea că valorile 
noastre multiple se pot înălţa, 
cu demnitate şi curaj, alături de 
Coloana Infinită a lui Brâncuşi. 
Căci, pe sub fruntea de piatră a 

Porţii Eroilor, ridicată de el pe Jiu, am trecut laolaltă cu toţii, 
atât în nopţile de coşmar, cât şi în zilele noastre de izbândă!

BARUŢU T. ARGHEZI
în Almăjana, Anul III, nr. 2(8)/2001, p. 1

EFTA MURGU

lui Ion Marin Almăjan

furtuna minunii despică
în ţeasta cuvântului semn
neştiutul spre ţărm se ridică
în scorbura clipei îndemn

Efta, însemn cumbriat –
heruv la ţărm de imperiu
dospeşte istoriei sfânt aluat
să fie jertfă în ceriu.

şi Ioane, tu scrib norocos,
laşi Almăju‑n lume să umble
cu Efta în sus şi în jos
râvnit columbar cu dalbe columbe

IOAN PETRAŞ
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C E N T E N A R U L 
naşterii lui Constantin Noica 
s‑a suprapus şi cu împlinirea 
a două decenii de când putem 
să gândim şi – mai ales – să 
ne exprimăm liber opiniile, 
inclusiv cele referitoare la 
omul cu acest nume şi la 
creaţia sa.

După 1990 am asistat 
la o consternantă schimbare 
de atitudine atât în raport 
cu persoana, cât şi cu opera. 
Dacă putem înţelege (nu şi 
accepta) faptul că cetăţeanului 

C. Noica i s‑a intentat practic un al doilea proces (după cel 
de tristă amintire din anii ’50), în care acuzele – generate 
de frustrări întemeiate sau, mai ales, mimate – vizau 
când„legionarismul” din tinereţe, când „colaboraţionismul” 
post‑carceral cu autorităţile naţionalist‑comuniste (ba chiar 
„evazionismul” şi colaborarea nu doar în idei – sic! – cu 
„fosta Securitate”), mai greu se pot înţelege unele situaţii 
apărute în (chiar) câmpul eminent al filozofiei sau în cel 
complementar al ştiinţei. La ultimul din aceste domenii 
(doar) se referă şi consideraţiile de mai jos.

Ca „observator”, autorul se situează, prin profesie, 
în marginea domeniului filozofiei sau, cu îngăduinţă, la 
intersecţia acestuia cu cel al ştiinţei, teritoriu fascinant, 
asupra căruia filozoful C. Noica s‑a aplecat mereu şi atât de 
convingător. Se subînţelege că dialogul de faţă (eventual 
critic) se poartă doar cu ideile avansate şi nu cu deţinătorii 
– numiţi sau intuiţi – ai acestora. Autorul speră ca prin 
aceste consideraţii să releve o latură mai puţin cercetată şi 
sintetizată din impresionanta operă a marelui filozof, una 
dintre cele mai complexe şi surprinzătoare personalităţi ale 
ultimului secol românesc.

*

Îndrăznind să avansăm – ca referinţă – o evaluare 
personală (şi globală) a reuşitelor demersului filozofic 
noician, aşa cum ne apar ele din perspectiva enunţată, am 
reţinut următoarele:

a) Refacerea legăturii cu marile filozofii tradiţionale, 
prin regândirea originală a categoriilor lor dominante (fiinţa 
şi devenirea): „Nu există decât două filozofii mari: filozofia 
greacă şi filozofia idealismului german; filozofia fiinţei şi 
filozofia spiritului. Iar ce e interesant e că amândouă s‑au 
născut în marginea devenirii. Refuzând devenirea, filozofia 

greacă a găsit fiinţa. Integrând‑o, cea germană a găsit 
spiritul. Poate că prima şi ultima problemă a filozofiei e: 
curgerea, pierderea, viaţa”1.

b) Situarea devenirii şi a dialecticităţii acesteia în 
centrul gândului filozofic. Faptul, de vădită şi declarată 
inspiraţie hegeliană, l‑a condus pe Filozof (cum se ştie) la 
reconstrucţia categoriei, a conceptului acesteia: „Singură 
fiinţa înfăşurată ne pare a da modelul fiinţei, prezent 
şi activ în tot ce este realitate […] Nu fiinţa statuară, ci 
fiinţa împlinită, pe care o vom înţelege drept «devenire 
întru fiinţă» […] Iar pentru că fiinţa este în primă instanţă 
devenire, privilegiul filozofic al conceptului de fiinţă trece 
asupra devenirii însăşi. A filozofa înseamnă a gândi şi vorbi 
despre devenire […] Vom spune că devenirea reprezintă 
marea promisiune ontologică a lumii […] Conceptul cel 
mai reprezentativ pentru gândirea modernă, devenirea, este 
şi cel mai puţin analizat de ea2.

c) Regăsirea întregii prestanţe şi demnităţi a raţiunii 
filozofice, ca fiind însăşi calea de acces a cunoaşterii la infinit 
şi necondiţionat (ea răspunzând „rezonant” universalei 
deveniri): „Filozofia modernă – scrie C. Noica – a simţit 
nevoia să deosebească între raţiune şi intelect, ultimul fiind 
raţiunea ce limitează, ce desparte şi fixează, înregistrând 
devenitul, prima fiind raţiunea propriu‑zisă, care uneşte, 
desfăşoară şi surprinde devenirea. O asemenea raţiune se 
trezeşte târziu la viaţă, în seara gândului, ca o expresie de 
maturitate şi luciditate”3.

Spunând aceste lucruri, filozoful relua marea tradiţie 
a idealismului modern4, contravenind explicit (şi riscant!) 
prescripţiilor gnoseologiei materaliast‑dialectice, care „nu 
mai face distincţia dintre i. şi r.(intelect şi raţiune – n.n.) ca 
între două nivele cu structuri şi funcţii diferite, raţiunea fiind 
înţeleasă ca o facultate intelectuală constructivă şi activă în 
totalitatea ei5. Totodată, el scotea astfel istorica diferenţiere 
categorială (excepţională prin virtuţile sale „operaţionale” 
în re‑gândirea impasului actual al ştiinţei) din „uitarea” 
lumii apusene: „Dar era vorba de o treaptă în ridicarea 
sufletului la spirit, cu o deosebire pe care Occidentul nu mai 
înţelege să o facă […], deosebirea între intelect şi raţiune 
[…] Pentru ei (raţiune) înseamnă intelectul cunoscător, iar 
niciodată acea facultate integratoare a tot ce este spirit în 
om, spre a nu mai vorbi, cu Hegel, de Raţiunea care, cu 
dialectica ei, abia se trezeşte la conştiinţa de sine în om”6.

d) Relevarea rolului eminent al filozofiei în 
raţionalizarea speculativă a ştiinţei. Dacă cele enunţate 
anterior se refereau la însuşi corpul filozofiei, C. Noica 
are o contribuţie la fel de remarcabilă în relevarea menirii 
practice esenţiale a acesteia, aceea de a re‑gândi achiziţiile 
ştiinţifice ale epocii şi a le da un „înţeles”: „Ea (filozofia 

MINUNATA ÎNTÂMPLARE ÎNTRU SPIRITUL FILOZOFIC
SAU

FIINŢA ŞI DEVENIREA
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‑ n.n.) nu o poate (întregi) pe cea dintâi (ştiinţa – n.n.); 
dar o poate regândi, ceea ce este altceva […]. Tocmai 
filozofiei îi revine să caute înţeles şi măsură […]. Căci 
dacă s‑a deosebit atât de mult orientarea filozofică de cea 
ştiinţifică în sens obişnuit, nu a fost spre a scuti filozofia de 
răspunderi faţă de cultura omului, mai ales faţă de cultura 
ştiinţifică a omului de astăzi; a fost spre a arăta că numai ea 
are răspunderi faţă de ştiinţă, pe care trebuie s‑o cunoască 
şi înţeleagă (s.n.) din perspectiva ei filozofică; în timp ce 
ştiinţa se poate lipsi de orice, cum s‑a lipsit şi de zei – dar 
şi de om (ca spirit raţionalist, n.n.)”7.

Mai mult decât atât, C. Noica era convins că fără 
testul raportării (critice – se înţelege) la ştiinţa vremii 
sale (nu ca filozofie a ştiinţei deficitare, ce încă îşi caută 
fundamentele8, ci ca filozofie a Naturii), filozofia mare nici 
nu este posibilă: „Când filozofii au fost 
oameni de ştiinţă, filozofia a fost mare. 
De când ştiinţele s‑au desprins de filozofie 
(definitiv după Hegel…), filozofia n‑a mai 
fost mare. Dar nici oamenii de ştiinţă, nici 
unul n‑a dat vreo mare filozofie”9.

*

Din păcate, ecoul teoretic şi – mai 
ales – folosirea practică a mesajului 
filozofic noician în lumea ştiinţelor au fost, 
până acum, extrem de reduse. Personal, 
nu cunoaştem decât un caz explicit (dar 
reprezentativ), la care ne vom referi mai 
jos.

În anul următor dispariţiei 
Filozofului, a apărut volumul Provocarea 
ştiinţei, ce conţinea şi textul „Provocarea 
lui Noica”. Aici autorul îi atribuia Filozofului „afirmarea 
unei opoziţii casante, ireductibile, între ştiinţă şi filozofie, 
într‑o perioadă în care graniţa dintre ele devine din ce în ce 
mai vagă”, precum şi alte («posibile») „erori regretabile”. 
Se afirma, de asemenea, tranşant: „De la ştiinţă la filozofia 
ştiinţei, la filozofie în general, nu‑i decât 
un pas iar în unele cazuri nici acest pas nu 
este necesar”, problema graniţei dintre cele 
două feluri de cunoaştere fiind considerată 
„de‑a dreptul oţioasă”10.

După două decenii, iritanta 
diferenţiere este reluată sub titlul „Noica 
despre filozofie şi ştiinţă: o reflecţie 
provocatoare”11, practic în aceiaşi termeni. 
Astfel, citându‑l pe Filozof („În general, 
dacă începi cu o disciplină ştiinţifică, e 
foarte greu să recuperezi filozoficul”), 
autorul spune: „Totul se petrece la 
gânditorul de la Păltiniş ca şi cum ar 
funcţiona la perfecţie o axiomă care 
afirmă existenţa unei frontiere casante, 
ireductibile, între «ştiinţific» şi «filozofic»; 
dar tocmai acest fapt este pus tot mai mult 
sub semnul întrebării […] Filozoful şi 

omul de ştiinţă la care se referă Noica nu sunt neapărat 
două fiinţe distincte, ele pot fi două modalităţi ale aceleiaşi 
persoane, care actualizează când una, când cealaltă dintre 
ele”.

Să ne imaginăm, pentru o clipă, cum ar fi acţionat 
C. Noica însuşi – în viaţă fiind – dacă i s‑ar fi prezentat 
(şi) direct aceste observaţii… El ar fi surâs (mai întâi), cu 
bunătatea‑i înţelegătoare, după care ne‑ar fi povestit încă 
o dată (deci pentru a… patra oară) cum stau lucrurile cu 
„omul” şi cu Filozofia acestuia (nu cu „filozofia” noastră, 
cea de toate zilele şi profesiunile posibile, ci cu Filozofia 
însăşi, cu Marea filozofie).

Prima sa precizare importantă ar fi fost (probabil) 
că până la un punct este vorba de o mare (şi cu adevărat 
regretabilă) confuzie; ştiinţa şi filozofia nu sunt „opuse”12, 

ci doar pregnant diferite prin natura şi 
prin obiectul lor: „Între ştiinţă şi filozofie 
e o deosebire de natură. Apropierea care 
se face de obicei ţine de faptul că şi una şi 
alta sunt împlântate în cunoaştere dar este 
cu totul altceva cunoaşterea ca atare, faţă 
de cunoaşterea spiritului care cunoaşte 
(s.n.) […]. Filozofia e o îndeletnicire cu 
sinele, nu cu lucrul”13.

Concretizând, C. Noica ar fi reluat, 
probabil, ceea ce socotim a fi cea mai 
concisă şi lămuritoare sinteză modernă 
a trăsăturilor distinct‑complementare ale 
celor două domenii (cu trimitere atât la 
premise cât şi la mijloace sau scop, dacă 
nu la domeniul – comun – de interes)14. 
„Căci nu se poate spune, despre cele 
două, că ar avea domenii distincte: aşa 
cum cunoaşterea ştiinţifică resimte orice 

lucru din cer şi de pe pământ, dinăuntru şi dinafară drept 
o provocare, filozofia resimte o stranie răspundere în idee 
faţă de tot […] Că una vrea legile, alta sensurile; că una 
caută exactitatea, cealaltă adevărul; una omul în lume, (ca 
lucru – n.n.), alta, lumea în om (ca spirit – n.n.); una părţile 

ce dau totul, alta, totul ce dă părţile; una 
stabilitatea legilor, cealaltă desfăşurarea 
înlănţuirilor; una cu prioritate logicul, 
alta cu prioritate dialecticul; că una are 
drept ideal o matematică universală, alta 
o mathesis universalis – sunt lucruri care 
s‑au spus şi se mai pot oricând spune”15.

Prin urmare, ca „parteneri” eminenţi 
ai Cunoaşterii umane, Ştiinţa şi Filozofia 
nu duc un război, ca joc al morţii („de 
sumă nulă” – cum s‑a spus, în terminologia 
matematică a jocurilor), putând obţine 
victoria numai pe seama celuilalt 
(deci „care pe care”), ci, dimpotrivă, 
fac jocul minunat al Vieţii sporitoare, 
presupunându‑se şi susţinându‑se reciproc 
(în pofida scepticismului pozitivist actual 
şi chiar a dificultăţii majore a acestui 
demers): „Atunci, filozofia nu mai poate 
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fi fără ştiinţă; Ştiinţa nu duce la filozofie (prin ea însăşi); 
filozofia (care nu se poate lipsi de ştiinţă) nu o poate anexa. 
Ce se va întâmpla?”16.

Poate că cea mai pregnantă din şirul diferenţierilor 
amintite este cea dintre stabilitatea legilor (dedusă de 
intelectul logic‑scientist) şi desfăşurarea înlănţuirilor 
(surprinsă de raţiunea speculativ‑filozofică): „Îi e teamă la 
început gândirii în mişcare. Spre a cunoaşte şi a înţelege ceva, 
ea are nevoie de stătător, de aşezare. Atunci permanentul 
îl va căuta ea, nu instabilul, ce nu poate fi cuprins cu 
mintea […] A reflecta materia lumii înseamnă atunci a 
vorbi cu fizica (s.n.) de starea şi stările ei, de formele ei 
de consistenţă. Şi, reflectând stările lumii, sedimentările ei, 
gândirea (ştiinţific‑logică, n.n.) are tendinţa de a crede că şi 
lumii îi e teamă de mişcare. Dar ea trebuie să se deprindă 
cu veşnica surpare a lucrurilor”17.

Transpare şi din aceste vorbe ale Filozofului autenti‑
cul dramatism al cunoaşterii dintotdeauna, necontenita 
zbatere a ei între „stările” şi „ruinările” lucrurilor, între a fi 
şi a deveni (echivalent: a fi sau… a nu fi); adică, în limbaj 
modern (totuşi), între ştiinţa intelectualului şi filozofia 
raţiunii: „Există o deosebire a filozofiei care hotărăşte totul: 
deosebirea dintre intelect şi raţiune. Filozofia începe de la 
această regăsire. Şi în momentul în care ai acces la raţiune 
sau ai buna aşteptare în numele căreia poţi percepe ordinea 
raţiunii, eşti în situaţie filozofică”18.

Se ajunge, astfel, la ultimul aspect controversat. 
Chiar şi admiţând această „despicare” a gândirii, cine ne 
opreşte (ca slujitori ai ştiinţei) să facem „pasul” invocat 
odinioară, de la Intelect la Raţiune? („Putem admite – se 
scria în articolul amintit – că accesul la filozofie este 
condiţionat de evitarea unei formaţii ştiinţifice?”). Se 
ştie, doar, că ştiinţa nu descrie numai „stările” îngheţate 
ale lucrurilor (cum spune Filozoful), ci şi „mişcările” 
acestora, inclusiv prin cunoscutele transformări de stare 
(ale mediului corporal sau ale câmpurilor fizice).

Zâmbind (din nou) cu înţelegere, Filozoful ne‑ar 
explica răbdător că filozofia (cu Raţiunea ei) nu se 
mulţumeşte doar cu aceste manifestări „ale lucrului” (pe 
care le cunoaşte, desigur, ba chiar le… recunoaşte); ea vrea 
să ştie şi mai mult, ce este lucrul însuşi, în „esenţa” lui: „Se 
mai obişnuieşte să se înţeleagă sarcina sau scopul filozofiei 
în sensul că ea trebuie să cunoască esenţa lucrurilor şi se 
înţelege prin aceasta […] că lucrurile nu trebuie lăsate 
în nemijlocirea lor, ci arătate ca mijlocite prin altceva, 
adică întemeiate. Fiinţa nemijlocită a lucrurilor este deci 
reprezentată ca o coajă, sau ca o perdea, îndărătul căreia 
este ascunsă esenţa”19. Şi, ca exemplu la îndemână, l‑ar cita 
(poate) pe marele re‑formator modern al teoriei limbajului20: 

„Problema fundamentală a filozofiei limbajului21 este 
să răspundă la întrebarea «ce este limbajul»?, pe când 
lingvistica cercetează nu atât ce este limbajul în esenţa sa 
(s.n.), cât mai curând modul cum se manifestă limbajul în 
formele sale istorice, care sunt limbile”.22

În final (şi ca răspuns la ultima interpelare) marele 
filozof ne‑ar spune (poate) că da, în principiu omul (acelaşi 
om) poate face şi ştiinţă, şi filozofie, dar nu concomitent 
(ar fi absurd) şi nici alternativ (căci s‑ar… „dezice” seara 

de ce a afirmat dimineaţa, în laborator sau cabinetul de 
lucru23. Pentru a se „converti” la Filozofie, el trebuie să 
ia o mare hotărâre; să se „rupă” de ale Lumii (figurativ 
vorbind, desigur, căci un al doilea Noica… nu va mai fi) şi 
să‑şi îndrepte ochiul minţii „către stele”: „Acestei cerinţe 
îi corespunde străduinţa încordată […] de a smulge pe 
oameni din decăderea în sensibil, în banal şi singular şi de 
a îndrepta privirea lor către stele”24.

Cu alte cuvinte, pentru a trece cu adevărat la 
Filozofie, omul de ştiinţă trebuie – realmente – să‑şi schimbe 
„identitatea”; din simplu cunoscător al adevărurilor 
ştiinţei, să devină un „apostol” al Adevărului însuşi: „Nu 
ajunge să ai acces la un anumit grad de generalitate, să ai 
idei generale, pentru a face filozofie. Filozofia nu se face în 
marginea câte unei ştiinţe, ca simplă prelungire a acesteia 
într‑un gând mai înalt. Filozofia nu se face cu psihologie, 
se face cu filozofie, deci cu o prealabilă orbire, cu acel 
Damasc ce presupune conversia, ruptura, trecerea într‑un 
alt limbaj, pe care Hegel l‑a determinat ca limbaj al raţiunii, 
deosebindu‑l de cel al intelectului. Când intri în filozofie îţi 
schimbi numele, nu te mai poate chema Saul sau Kepha; îţi 
spui Pavel sau Petru”25.

*

În 2007 se împlineau două decenii de la dispariţia 
lui Constantin Noica şi – ca minunată întâmplare întru 
Spirit filozofic – de zece ori mai multe de la scrierea 
Fonomenologiei spiritului (pe care Filozoful o socotea 
„una din puţinele cărţi de filozofie recentă ce se vor mai citi 
în anul 3000”26); cea „povestită” şi re‑povestită de Filozof 
cu gândul nobil (şi cu preţul propriei libertăţi fizice) de a ne 
elibera şi nouă spiritul din înţelesul vechi al „sufletului”. Nu 
ar fi fost minunat ca în acest context Povestirile27, despre 
care s‑a scris că „rămâne, indiferent de ce se va spune 
despre ea, unică în lume”28, să fi fost „trecută” Lumii (de 
către discipoli şi editori) în limbile preferate ale acesteia? 
Iar astăzi, la puţin timp după centenarul naşterii Filozofului, 
să‑i fie oferită Lumii şi propria‑i Ontologie?

În absenţa acestor minime gesturi de recunoaştere 
(şi de recunoştinţă), vom constata, împreună cu un distins 
cercetător al operei noiciene: „Noica, în ciuda celor două 
interpretări la Fenomenologia spiritului şi a unei filozofii 
ce s‑a reclamat deschis de la Hegel, nu este cunoscut şi 
în consecinţă pomenit în nici un studiu de specialitate 
occidental. Încrezător în spirala devenirii istorice, Noica 
îşi aşteaptă încă «adeverirea»”29.

DUMITRU DABA
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Revista Almăjana şi cititorii ei îşi exprimă regretul 
pentru trecerea în nefiinţă a distinsului nostru 
colaborator şi susţinător, prof. univ. dr. ing. 

DUMITRU DABA.
Personalitate excepţională, cadru didactic 

eminent (fost prodecan al Facultăţii de Electrotehnică şi 
Electroenergetică din cadrul Universităţii „Politehnica” 
Timişoara), filozof şi scriitor – model de viaţă, 
spiritualitate şi credinţă – lasă, prin plecarea‑i zorită 
înspre lumea „fără de dor”, un gol imens în sufletele 
noastre şi în spaţiul cultural al Banatului.

Dumnezeu să‑i ocrotească odihna veşnică!

RED.

Când m‑am decis să scriu aceste rânduri, inevitabil 
subiective, m‑am simţit invadat mental de diverse formule 
„clasice”, mimând o profundă tristeţe, de tipul: „Iată că anul 
universitar 2011‑2012 începe fără prezenţa eminentului 
profesor…, plecat intempestiv dintre noi etc., etc.”. Mi‑am 
dat seama însă că Profesorul Dumitru Daba face parte 
dintre acei oameni aleşi a căror fiinţă se cuprinde în fiinţa 
instituţiei pe care a slujit‑o cu osârdie şi pricepere şi că 
prezenţa lui acolo, în înalta spiritualitate academică, va 

dăinui atât timp cât va dura acea instituţie şi, cu certitudine, 
chiar şi după aceea. Putem aşadar spune, amintindu‑ne şi 
de alte personalităţi, că Politehnica timişoreană începe anul 
universitar 2011‑2012 „în efectiv complet”, aşa cum s‑a 
întâplat, de fapt, an de an.

Dumitru Daba rămâne, indiscutabil, una dintre 
personalităţile cele mai importante ale oraşului nostru atât 
prin anvergura profesională, cât şi prin funcţiile deţinute, 
cea mai importantă fiind cea de secretar al Centrului 

DUMITRU DABA
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Universitar de Partid, Timişoara, aceasta din urmă 
nefiind însă, ca pentru mulţi, un scop în sine, ci o decizie 
conjuncturală. Mi‑am dat seama de acest lucru în urma 
unei discuţii mai lungi, la sfârşitul căreia mi‑a spus, ca o 
concluzie: „Sergiule, e mai bine că sunt eu aici. Nici nu‑ţi 
închipui cât rău se poate face din poziţia asta!”. Pot spune, 
şi alături de mine mulţi din cei care l‑au cunoscut, că, fiind 
un om profund onest, a transmis această calitate şi funcţiei 
pe care a deţinut‑o. De altfel, era şi un fin psiholog. Rar s‑a 
înşelat în privinţa unora sau altora ce se vânzoleau zilnic 
prin biroul său cu tot felul de interese, unele ascunzând 
adevărate abuzuri. Una din „victoriile” sale psihologice a 
fost legată de plecarea în RFG a lui Bruno Würtz, despre a 
cărui personalitate am scris şi eu cu ceva timp în urmă, iar 
de curând Petru Livius Bercea, în „Paralela 45”. Colegul 
nostru primise o ofertă de studii în amintita ţară capitalistă, 
de unde cei ajunşi acolo rar se mai întorceau în patria 
comunistă. Evident, multe figuri grave s‑au perindat prin 
faţa „şefului”, evocând consecinţele funeste ale refuzului 
posibil al lui Bruno Würtz de a reveni în ţară. Când toţi 
credeau că „şeful” a înţeles la ce riscuri se expune, dar mai 
ales îi expune, acesta i‑a contrariat alarmant, permiţându‑i 
ilustrului, de‑acum, filosof să onoreze invitaţia la studii. Şi, 
spre stupoarea gravelor figuri, Dumitru Daba nu s‑a înşelat: 
Bruno Würtz s‑a întors, dar nu oricum, ci exact în ziua în 
care îi expira aprobarea!

Dumitru Daba a fost, în structura sa intimă, un 
umanist. Înclinaţia spre filosofie şi pasiunea pentru arta 
lui Brâncuşi spun totul în această privinţă. Monografia 
consacrată lui Brâncuşi a devenit reper de neocolit în 
bibliografia despre marele sculptor. Calităţile de literat se 
vădesc şi în lucrările de specialitate care, departe de a fi aride, 
stârnesc, prin stil, şi o adevărată plăcere a lecturii. Când, în 
1981, mi‑a căzut în mână cartea sa Dialectica naturii şi 
gândirea teoretică modernă (Editura Facla, Timişoara), am 
avut revelaţia unui adevărat „roman” al gândirii ştiinţifice. 
Am resimţit acelaşi lucru de curând, la lectura ultimei lui 

cărţi, Sistemica universală şi reconstrucţia conceptuală 
a ştiinţei, apărută la Editura Politehnica, în 2004, în care 
şi‑a propus să intre, alături de mari personalităţi, în lupta 
cu „lumea” cuantică, cu „misterul cuantic”, un adevărat 
„moment de cumpănă” în drumul „eroic” al ştiinţei, mai 
cu seamă că, aşa cum exclama, exasperat, la un moment 
dat marele Einstein, „cuantele îşi fac treaba lor, dar ele nu 
există”.

Dumitru Daba era conştient de valoarea sa, ceea ce 
i‑a şi dat curajul să intre într‑o lume în care, cum spunea 
Erwin Schrödinger, citat în lucrare, „a devenit practic 
imposibil ca o singură minte să poată stăpâni mai mult 
decât un infim fragment specializat din această sumă de 
cunoştinţe, singura ieşire din această stare de lucruri fiind 
ca unii dintre noi să se aventureze într‑o sinteză a faptelor 
şi teoriilor (…) (p.355). Această sinteză, crede Dumitru 
Daba, alături de alţi gânditori citaţi din belşug, nu poate 
reveni decât filosofiei, prin ruptura de reducţionismul 
mutilant operat de diferitele ştiinţe speciale şi apelarea 
la concept, în măsura în care „conceptul de‑a pururi fixat 
trebuie să cedeze locul conceptului în devenire” (p.234). 
Iar dacă această misiune nu poate fi încredinţată, din varii 
motive, filosofiei tradiţionale, atunci − spune autorul prin 
vocea lui Mircea Florian − „trebuie să întocmim o nouă 
disciplină cu aceste atribuţii, adică suntem nevoiţi să 
refacem filosofia într‑o nouă formă” (p.235). Ea, filosofia, 
nu poate fi, oricum, evitată dacă oamenii de ştiinţă „vor să 
„înţeleagă” (până la capăt) ştiinţele lor” (ib.). 

La capătul „acestei dezbateri neobişnuite”, cum 
singur o califică, ale cărei rezultate au fost publicate şi sub 
auspiciile prestigiosului Institut de la Méthode din Elveţia, 
Dumitru Daba ajunge la concluzia că „Ideea‑paradigmă 
capabilă să structureze coerent, „inteligibil” imensul 
şi (aparent) contradictoriul material faptic al ştiinţei 
ultimului secol (…) este ideea devenirii nodal‑calitative a 
(auto)structurării evolutiv‑ierarhice, sistemice (…), însoţită 
şi de o conceptualizare filosofică adecvată (…) (p.233). 

Specialiştii îşi vor spune, desigur, cuvântul. 
Dar, dincolo de atitudinile pro sau contra, nu 
putem să nu ţinem seama de avertismentul din 
Cuvânt‑înainte: „(…) cititorul binevoitor este 
rugat să înţeleagă (dacă nu şi să accepte) că, 
sperând să schimbe ceva esenţial în modul de a 
„privi” lumea în desfăşurarea ei, demersul alăturat 
nu poate să nu contrarieze în măsură importantă 
(sau chiar să „şocheze”) simţul nostru comun 
(oricum, nu mai mult decât au făcut‑o odinioară 
ciudatele interpretări ale cercetătorilor” (p.9).

A contraria este apanajul marilor 
personalităţi şi este gestul firesc prin care aceşti 
oameni „însemnaţi” părăsesc cărarea anodină 
a „simţului comun” spre a păşi, cum spunea 
Immanuel Kant, pe calea regală, în cazul nostru, a 
ştiinţei. Este ceea ce a făcut şi Dumitru Daba.

Prof. univ. dr. SERGIU DRINCU  
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Profesorul G. I. Tohăneanu (1925‑2008) a ţinut 
această lecţie cu mai mult de unsprezece ani în urmă, în 
Aula Magna a Universităţii de Vest, cu prilejul „Cursului 
festiv” al absolvenţilor Facultăţii de Litere, promoţia 
1996‑2000. Alegerea sa ca profesor care să „ predea” 
un ultim curs celor mai tineri filologi şi dascăli de limba 
şi literatura română şcoliţi la Timişoara (este drept, mai 
era de trecut un ultim obstacol până la asumarea de facto 
şi de iure a acestor „titluri” – examenul de licenţă!) a 
fost motivată de fascinaţia pe care a exercitat‑o asupra 
studenţilor încă din anul I, când le‑a predat Lexicologia şi 
când noţiuni precum arhaism, termen moştenit, neologism 
erau pretexte numai bune pentru incursiuni în istoria limbii 
române, „către obârşii, către pragul nostru dintâi”1, în 
literatură şi, de aici, în stilistică. 

Lecţia din anul IV a revelat, încă o dată, spiritul 
dinamic şi plin de prospeţime al profesorului G.I. 
Tohăneanu, aşa cum l‑a cunoscut unul dintre ultimii şi 
cei mai dragi discipoli ai săi, Simona Constantinovici: 
„Profesorul este un nonconformist. Şi, prin urmare, cred 
că‑i plac la nebunie nonconformiştii. Am impresia că nu 
acceptă niciun soi de rigiditate, îi repugnă închistarea 
în tipare, îi displac totalmente kitsch‑ul, mediocritatea, 
neseriozitatea, superficialitatea, găunoşenia. E un clasic în 
viaţă. Mintea lui e limpede ca o apă ce sapă adânc în piatră 
de munte. Drumeţiile, pe care odinioară le făcea în munţi, 
în inima codrilor, alături de prieteni dragi, îl încărcau 
cu energii cosmice. Tudor Vianu, George Călinescu, 
Alexandru Rosetti, Iorgu Iordan, Sextil Puşcariu şi atâţia 
alţii. Ce au reprezentat ei pentru Profesor, în greul urcuş? 
Poate într‑o zi vom afla chiar de la dumnealui, poate va 
publica o carte despre toţi cei care l‑au făcut să‑şi păstreze 
vie capacitatea de a nu uita esenţialul, de a trăi la cote 
înalte, de a fi, pur şi simplu.”2.

***
Acum trei decenii şi ceva, fiind poftit să vorbesc la 

o întâlnire asemănătoare şi fiind prin formaţie şi, aş spune, 
chiar şi prin alcătuire interioară, vrăjmaşul formulelor 
protocolare, m‑am gândit şi m‑am răs‑gândit cum să mă 
adresez colegilor viitori din sală. Nu‑mi aduc aminte dacă 
am şi recurs la ideea ce‑mi venise, dar ea era să mă adresez 
ca unor personaje din Sadoveanu. N‑aş spune că acum sunt 
mai plin de Sadoveanu decât acum atâta amar de vreme, dar 
voiam să le chem pe fete „dragi Ancuţe”… Aveam în gând 
pe „ceastălaltă”, nu pe „cealaltă Ancuţă”, aceea care se 
făcea că priveşte „în lungul şleahului” când comisul Ioniţă 
spunea „fără înconjur, aşa cum vorbesc oamenii la noi, în 
Ţara‑de‑Sus”, „vorba asta mare”. Iar pe feciori aveam de 
gând să‑i chem „Jderi”, cu gândul la ce spune Sadoveanu 
despre Jder cel mititel – cel mai năzdrăvan din lungul şir al 
fraţilor, că 20 de ani, câţi avea el, feciorul iubit al Ilisaftei, 
sunt nu vârstă, ci nemurire. Dacă nu am făcut‑o atunci, o 
fac pe căi ocolite la acest prilej, care nu‑mi căşună mai 
puţină emoţie decât atunci. Mai ales că mă aflu aci după 
un şir întreg, pot spune, de împrejurări neobişnuite, cu care 

atunci când aveam mai multă nevoie nu am fost răsfăţat. 
Aşa încât pot spune că am pierdut în bună măsură obiceiul 
gesturilor tandre, de care atâta nevoie are viaţa noastră.

Fiind dumneavoastră la vârsta nemuririi, nu o să 
auziţi de la mine poveţe, fiindcă şi eu, când eram la această 
binecuvântată vârstă, le sufeream greu; ba, aş spune că 
făceam anapoda decât eram povăţuit. De aceea am să încep 
cu o lecţie pe care Antichitatea ne‑a transmis‑o, fiindcă 
sunt, orice s‑ar spune, clasicist şi mă‑ntorc la obârşie, 
la izvor, de câte ori prilejul se iveşte. Lecţia aceasta a 
Antichităţii se poate rezuma la două cuvinte greceşti: autos 
epha, adică „el a spus”. Este lecţia cu care cei din preajma 
şi, mai târziu, cei care veneau după Pitagóra, îl slăveau pe 
maestru (prin tabu lingvistic, prin pronume, nu prin numele 
lui). Deci el a spus. Spuneam că aceasta este o lecţie greşită 
a Antichităţii, pentru că ea a atras imaginea infailibilităţii 
profesorilor. Or, eu sunt, mă situez… ideologic, dacă 
pot spune aşa – această vorbă mare –, la antipod. Eu mă 
îndoiesc împreună cu Labiş, care, într‑unul din cele mai 
frumoase versuri ale lui3, jucând pe prezenţa sau absenţa 
sufixului flexionar în româneşte, a spus: „…mă‑ndoiesc dar 
nu mă‑ndoi”. Atunci când e vorba de filolog, de un filolog 
în devenire sau de unul format deja, îndoiala este sfântă; 
este legea de bază a propăşirii, a propăşirii fiecăruia dintre 
noi. Eu am învăţat cu o samă de dascăli care m‑au învăţat pe 
mine, care mi‑au transmis lecţia aceasta, că orice afirmaţie 
în domeniul umanioarelor, afară de datele biografice, 
enumerarea operelor ş.a.m.d., este supusă verificării. Deci 
toată viaţa mea am exprimat puncte de vedere, afară de 
cazurile răspicate, [de] mai sus. Am exprimat punctul meu 
de vedere asupra unei probleme. Tocmai de aceea unul din 
cele mai dragi versuri eminesciene îmi este „Non idem 
est si duo dicunt idem”4. Sunt împotriva infailibilităţii 
dascălului din motive pe care dumneavoastră le ştiţi mai 
bine decât mine. Adică dascălul poate oricând greşi. Ce este 
important? Ca noi, care predăm, să transmitem elevilor acest 
adevăr, aşa ca să dobândim de la început respectul lor. Nu 
încuviinţarea – care este cu totul altceva. Eu, vorbind astăzi 
ex cathedra, beneficiez de situaţia avantajoasă că nu pot fi 

LECŢIA PROFESORULUI
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contrazis; aşa o cer regulile politeţii – nu ale omeniei, căci 
omenia contrazice de foarte multe ori politeţea. Şi profit de 
această situaţie privilegiată. În realitate, cei care au lucrat 
mai demult, nu dumneavoastră, cu mine ştiţi (sic) că am 
cultivat, ca mod de viaţă, îndoiala: Dubito, ergo sum, mă 
îndoiesc, dar nu sunt obligat să îndoi şira spinării. 

Îmi aduc aminte şi am să vă spun un amănunt din 
viaţa mea, un amănunt legat de o împrejurare tristă. Am 
fost într‑o vreme… O singură dată am ieşit din ţară, în 
Franţa, şi am fost într‑un spital, unde rector era un prieten al 
profesorului Iorgu Iordan (de la care am primit şi o scrisoare 
de recomandare; şi poate că nu va fi lipsit de interes să 
vă spun că domnul Iordan – care, de câte ori putea, era 
şi maliţios, dar cu temei, cu îndreptăţire morală – folosea 
acolo un neologism: intervenţie, în franţuzeşte intervention; 
şi, în paranteză, era: „Cred că în limba dumneavoastră nu 
are sensul pe care îl are la noi”; bineînţeles că nu îl avea, ei 
ştiau de „intervenţie chirurgicală”, de altfel de intervenţii, 
nu de acelea din Lanţul slăbiciunilor al lui Caragiale…). 
Atunci, rectorul spitalului, care era prieten cu Iorgu Iordan, 
a venit zilnic la mine şi odată mi‑a povestit despre cucerirea 
Galiei de către Caesar şi despre denumirea veche a oraşului 
Lyon, care era Lugdúnum. Şi când eu am accentuat aşa, 
dânsul a protestat: „E Lúgdunum!”. Franţujii se tem de 
accentele latineşti, prin faptul că ei au accentul asigurat 
pe ultima silabă. Şi văzând trăinicia… nu a argumentelor, 
ci a poziţiei mele, fermitatea mea, s‑a dus…, zice: „Am 
să caut în dicţionar”… A doua zi a venit foarte bucuros 
că greşise. Pentru mine asta a fost…, nu fatal, fiindcă nu 
eram foarte tânăr atunci, dar de mare însemnătate pentru 
dezvoltarea mea ulterioară. Vasăzică, un profesor (ce‑o fi 
fost…, monsegnor era) acceptă cu seninătate, aş spune… cu 
bucurie faptul că este contrazis. Asta mi‑a dat mult de gândit 
şi mi‑a verificat unele lucruri pe care le ştiam dinainte.

Vreau să vă spun foarte pe scurt ce‑am învăţat de la 
profesorii mei […]. De la… (sunt deprins să‑i „domnesc” 
şi acuma, dar am să renunţ la acest obicei), de la Tudor 
Vianu (pe care l‑am petrecut de multe ori acasă, de la 
Universitate; stătea pe strada Andrei Mureşanu, Piaţa 
Confederaţiei Balcanice – drum lung, aproape o oră), 
am învăţat un lucru extraordinar. Domnul Vianu avea 
obiceiul ca atunci când se oprea în faţa casei lui Alexandru 
Macedonski să‑şi scoată pălăria, o pălărie… serioasă, 
cum avea Eugen Todoran când a poposit pe meleaguri 
timişorene (ştiu că era o legendă cu pălăriile făcute la Cluj: 
toţi dascălii îşi făceau pălării la comandă, la acelaşi croitor 
sau, cum se cheamă…, pălărier se zice – îmi aduce aminte 
de un roman celebru)… Şi, în această împrejurare, eu am 
rămas cutremurat: de ce domnul Vianu recurge la trucuri de 
soiul ăsta… Pe urmă m‑am convins că era absolut semnul 
evlaviei pe care un om ca Vianu o purta dascălului său, 
maestrului său, cum bine ştim. Deci nu era spectacol. Şi 
iarăşi m‑am cutremurat de felul cum interpretasem scena 
asta şi m‑am căit amarnic când mi‑am dat seama cât de 
departe era omul de tot ce era spectacol, adică de tot ceea 
ce sîntem noi, într‑un fel, blestemaţi să suferim… această 
tentaţie a spectacolului. Am învăţat foarte multe alte lucruri, 
dar acesta mai cu seamă mi‑a rămas. […]

De la Alexandru Graur am învăţat a nu spune 
„asistentul meu”. Cred că ăsta a fost cel mai mare câştig. 
Graur nu vorbea niciodată despre „asistenţii mei”, cum 
vorbim noi la 30 de ani; ci îi erau colaboratori. De la el am 
învăţat că un profesor, fie cât de mare, poate să greşească. 
Şi am tras toate încheierile posibile. 

De la Rosetti nu am învăţat, dar mi s‑a confirmat o 
atitudine mai veche a mea. În ’52, puţin înainte de a părăsi 
Universitatea bucureşteană, am fost – paradox – trimis 
la odihnă la Predeal. Rosetti mi‑a dat două dosare mari 
de tot, în care era cuprins, în manuscris, Bietul Ioanide, 
de Călinescu. Şi mi‑a spus, cu zâmbetul lui inimitabil: 
„Tohăneanu, te rog să vezi bine, eu sunt Gaetano”. Când 
am citit romanul, am rămas trăsnit. Gaetano e un personaj 
ridicol… Rosetti se bucura de faptul că a fost încondeiat de 
un om ca G. Călinescu. 

De la Iorgu Iordan am învăţat ce înseamnă ritmul, 
fiindcă, de câte ori mă duceam, târziu, să‑l vizitez, mă 
întreba: „Mai lucrezi 8 ore pi zî?” – cu moldoveneasca lui 
molcomă. Bineînţeles că „8 ore pi zî” însemna… după ce 
ajungeam acasă. Şi, exasperat de frecvenţa întrebărilor, 
i‑am spus o dată: „Domnule Profesor, uneori muncesc 12, 
14 ore, alteori nu fac nimic.” „Rău”, mi‑a spus domnul 
Iordan, reţinând numai ultima parte a replicii mele. Mai 
târziu am învăţat că munca aceasta ritmică se supune unor 
mari legi ale firii, că totul în jurul nostru se petrece ritmic.

Am mai învăţat de la toţi, absolut de la toţi, legea 
îndârjită a trudei; pe care poetul latin o redă prin expresia 
labor improbus5, care presupune întâmpinarea sistematică, 
înfruntarea – ca să nu spun confruntarea, fiindcă am oroare 
de acest termen –, înfruntarea sistematică a greului.

*
Şi, în încheierea acestei scurte alocuţii, am să 

vă citesc câteva texte poetice6, convins că ele spun mult 
mai mult decât mine, mai ales rostite într‑o asemenea 
împrejurare, pentru dumneavoastră nu mai copleşitoare 
decât pentru mine.

Eminescu:
„În zădar în colbul şcolii,
Prin autori mâncaţi de molii,
Cauţi urma frumuseţii
Şi îndemnurile vieţii,
Şi pe foile lor unse
Cauţi taine nepătrunse
Şi cu slovele lor strimbe
Ai vrea lumea să se schimbe.
Nu e carte să înveţi
Ca viaţa s‑aibă preţ – 
Ci trăieşte, chinuieşte
Şi de toate pătimeşte
Ş‑ai s‑auzi cum iarba creşte.” 

*
Lucian Blaga, cântăreţ al greului:
„Uşor nu e nici cântecul. Zi
şi noapte – nimic nu‑i uşor pe pământ:
căci roua e sudoarea privighetorilor
ce s‑au ostenit toată noaptea cântând.”

*
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„Greu e totul, timpul, pasul.
Grea‑i purcederea, popasul.
Grele‑s pulberea şi duhul,
greu pe umeri chiar văzduhul.
Greul cel mai greu, mai mare
fi‑va capătul de cale.
Să mă‑mpace cu sfârşitul
cântă‑n vatră greieruşa:
Mai uşoară ca viaţa
e cenuşa, e cenuşa.” 

*
Şi, în sfârşit, sau… aproape de sfârşit, o altă poezie, 

foarte puţin cunoscută, a lui Blaga, care ne deschide 
perspectiva verticală îndărăt şi înainte, fără de care nu se 
poate dura nimic pe lumea asta:

„O muncă de fiecare clipă, de fiecare,
îndeplinesc pleoapele. 
Are nevoie de ea subt zare 
lumina noastră. 

S‑o săvârşească de dimineaţa 
pân’ la‑ntunecoasa strajă, pleoapele singure 
n‑ar fi în stare. Le ajută 
moartea şi viaţa. 

Clipă de clipă
moartea le închide, 
viaţa le deschide.” 

*
Închei cu Arghezi, Inscripţie de bărbat. Fetele or să 

mă scuze, amintindu‑şi de „bărbăţia limbii române”, aşa cum 
zice Hasdeu, şi că Vitoria Lipan era „bărbată muiere”:

„Fă‑ţi datoria până‑n capăt, bine.
Sînt datorii şi ţelul şi povara, 

Fie că mângâi omul, fie că‑i aperi ţara 
Şi‑aşteaptă ceasul tău. Că vine! 

Nu‑ţi fie teamă, alta nu‑i menirea, 
Că te codeşti, mişel sau înţelept, 
Ţine nevrednicilor crâncen piept, 
Că porţi în tine toată omenirea. 

Ai luat de jos poveri. Ţi se cuvine. 
Şi te mai cere una. Nu‑i nimic. E grea. 
Ţi‑e cârca plină, ia‑o şi pe ea 
Şi‑aşteaptă‑ţi şi sfârşitul cu fruntea sus. Că vine!”

Transcriere după înregistrarea audio, Adina Chirilă

Note
1 G.I. Tohăneanu, Cuvânt înainte la Idem, Dicţionar de 

imagini pierdute, Timişoara, Amarcord, 1995, p. 5.
2 Simona Constantinovici, Tăcutele zâmbete se prefac 

în litere şi metafore, în In Magistri honorem G. I. Tohăneanu, 
Timişoara, EUV, 2005, p. 68.

3  În Omul comun (Lupta cu inerţia) (vezi Nicolae Labiş, 
Opera poetică, II, [Bucureşti – Chişinău], Cartier, [2005], p. 150).

4  În Noi amândoi avem acelaşi dascăl (vezi Mihai Emi-
nescu, Opere alese, II, Bucureşti, EDP, 1964, p. 401). 

5  Vergiliu, Georgice, I, 144‑145: „…Labor omnia vicit / 
Improbus…” [„…Ea, truda îndârjită / În toate‑a biruit”: Pvblivs 
Vergilivs Maro, Bucolice. Georgice. Prefaţă şi traducere din lim-
ba latină: G.I. Tăhăneanu, Timişoara, Amarcord, 1997, p. 135].

6  Este vorba de: În zădar în colbul şcolii… (vezi Mihai 
Eminescu, vol. cit., p. 594), Catren (vezi Lucian Blaga, Opera 
poetică, Bucureşti, Humanitas, 1995, p. 334), Munca pleoapelor 
(vezi ibidem, p. 528), Inscripţie de bărbat (vezi Tudor Arghezi, 
Versuri, Bucureşti, Minerva, 1988, p. 193).

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC 
ÎN PENINSULA BALCANICĂ (1864‑1946)

Prof. DAVID BLIDARIU, Acad. PĂUN ION OTIMAN1, Prof. DIANA OTIMAN‑BLIDARIU
O responsabilitate de cea 

mai deosebită importanţă a ori-
cărui stat o reprezintă asigurarea 
accesului neîngrădit şi nelimitat 
al cetăţenilor săi, indiferent de 
locul unde se află, la învăţare 
în limba maternă. Statul român, 
prin grija Ministerului Instrucţi-
unilor Publice (Ministerului In-
strucţiunii Publice şi al Cultelor, 
Ministerul Instrucţiunii Publice 
al Cultelor şi al Artelor, Ministe-
rului Educaţiunii Naţionale, Mi-

nisterului Culturii Naţionale şi Cultelor sau Ministerului 
Învăţământului, indiferent de titulatura sa), s‑a preocupat 

în permanenţă, de la constituirea României ca stat modern 
şi până în anul 1948, de asigurarea accesului la învăţătură 
în limba română a copiiilor de români, atât cei aflaţi între 
hotarele naţionale, cât şi cei din afara ţării. O atenţie cu 
totul specială a acordat statul român, în perioada antebe-
lică şi interbelică, învăţământului în limba română pentru 
milioanele de români risipiţi în Peninsula Balcanică, cu ac-
cent deosebit pentru şcolile din Grecia, Serbia, Bulgaria şi 
Albania.

Legile educaţiei naţionale, şi în mod deosebit Legea 
lui Spiru Haret, conţin prevederi exprese cu privire la 
organizarea învăţământului în limba română şi a practicării 
religiei ortodoxe în şcolile şi bisericile româneşti din statele 
unde se află etnici români, cu respectarea legislaţiilor ţărilor 
respective.
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În schimbul de note din 13 iulie 1913 între 

Preşedintele Consiliului de Miniştri al României, Titu 
Maiorescu, şi Preşedintele Consiliului de Miniştri al 
Guvernului Regal Elen, E. K. Veniselos, se convine ca 
„Grecia să acorde autonomie şcolilor şi bisericilor de 
Koutzo‑Valahi care se află pe teritoriul grec, să permită 
organizarea unui episcopat, cu capacitatea guvernului 
român de subvenţionare sub supravegherea guvernului 
grec.”

Interesul deosebit al Regatului României pentru 
şcolile româneşti din Balcani, încă înaintea Tratatului de 
Pace de la Bucureşti din 1913, poate fi remarcat prin efortul 
pe care l‑a făcut statul român în acea perioadă (1864‑1913) 
pentru organizarea, funcţionarea şi finanţarea celor 92 de 
şcoli primare, 6 şcoli secundare în Peninsula Balcanică, din 
care 45 şcoli în Grecia.

Evoluţia învăţământului românesc în şcolile 
din Peninsula Balcanică, timp de aproape un secol, în 
perioada 1864‑1946, este prezentată cu multă acurateţe, 
din cunoaştere directă, de către profesorul bănăţean David 
Blidariu, fost director al Gimnaziului din Ianina, al Liceului 
din Salonic şi inspector general al Şcolilor Româneşti din 
Peninsula Balcanică, în perioada 1930‑1946.

Profesorul David Blidariu, născut în Valea Almăjului, 
la Bozovici, în anul 1905, absolvent al Liceului „Traian 
Doda” din Caransebeş şi al Facultăţii de Litere şi Filozofie 
a Universităţii din Bucureşti, în anul 1927 (ambele diplome, 
de bacalaureat şi de licenţă, obţinute cu „magna cum laude”), 
studentul preferat al profesorului Mihail Dragomirescu, 
după un scurt stagiu la Biblioteca Academiei Române, 
aflată sub direcţia academicianului Ioan Bianu şi la Liceul 
din Giurgiu, după promovarea examenului de capacitate cu 
prima clasare pe ţară, în anul 1930, împreună cu soţia sa, 
profesoara Rhea‑Silvia Blidariu, şi cu încă câţiva profesori 
bănăţeni, pleacă în Grecia, pentru a preda limba română, 
latina, istoria, cultura şi civilizaţia românească copiilor de 
români din Macedonia.

Profesorul D. Blidariu îşi începe activitatea de 
profesor de limba română, în Epir, la Gimnaziul din Ianina, 
în anul 1930. După numai un an, în 1931, este numit de 
Ministerul Educaţiei Naţionale, director al Gimnaziului 
din Ianina, funcţie pe care o deţine până în anul 1940, 
când, pentru rezultatele de excepţie obţinute la Ianina, 
este transferat director al Liceului Comercial Român din 
Salonic.

Dotat cu un talent remarcabil, cu o memorie 
extraordinară, dar şi cu aptitudini manageriale deosebite, 
în perioada cât a condus Gimnaziul din Ianina, a construit o 
şcoală nouă, modernă, pentru acea vreme, cu o arhitectură 
deosebită, internat pentru elevi etc.

Aflându‑ne în posesia unei părţi a arhivei profesorului 
Blidariu, atât cât a mai rămas în urma rugului comunist al 
anilor ’50, am considerat că este importantă cunoaşterea de 
către generaţiile actuale a interesului conducătorilor statului 
român de până în anul 1946 cu privire la învăţământul în 
limba română, în şcoli româneşti, pentru etnicii români 
aflaţi în afara graniţelor ţării. Iar această afirmaţie devine 
cu atât mai actuală acum dacă avem în vedere modul în care 

autorităţile române au tratat şi tratează dreptul românilor 
de peste graniţele ţării de a învăţa în limba lor maternă şi 
obligaţia acestora de a le respecta acest drept sacru.

Cele două legi ale învăţământului (Legea 84/1995) 
dar mai ales cea a educaţiei naţionale (Legea 1/2011) 
sunt extrem de „sărace” în ceea ce priveşte legiferarea 
obligaţiei statului român de a susţine, din toate punctele de 
vedere, învăţământul românesc, şcolile române din spaţiile 
extranaţionale locuite de populaţii compacte de români.

Legea 84/1995, în art. 10, al. (6) prevede „Ministerul 
Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Ministerul Afacerilor 
Externe, are obligaţia să sprijine învăţământul în limba 
maternă în ţările în care trăiesc români, cu respectarea 
legislaţiei statului respectiv”, iar Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011 stipulează, mai lapidar decât precedenta, în 
art. 11, al. (1): „Guvernul sprijină învăţământul în limba 
română în ţările în care trăiesc români, cu respectarea 
prevederilor legale”.

Cum sprijină, în ce mod, cu ce mijloace? nu se 
precizează în lege. Aşteptăm reglementări mai clare şi mai 
sigure.

*   *   *

Considerăm că se cuvine să facem o scurtă prezentare 
a autorului celor două studii – rapoarte cu privire la şcolile 
româneşti din Balcani.

Elevul eminent al Liceului „Traian Doda” din 
Caransebeş (1912‑1920) şi studentul strălucit al Facultăţii 
de Litere şi Filozofie a Universităţii Bucureşti, manifestă 
un talent poetic deosebit încă de timpuriu. Debutează 
în revista „Buciumul” pe care o editează împreună cu 
Petru Comarnescu, revistă care, din păcate, sucombează 
timpuriu din absenţa mijloacelor financiare de susţinere. 
În anul 1925 îi apare, la Cartea Românească, sub girul lui 
Alexandru Brătescu‑Voineşti, poemul „Fiul lui Lucifer”.

Paul Anghel, în prefaţa la volumul de versuri 
„Miraj”, apărut la Editura Litera (1977), scrie despre poet 
„D. Blidariu, student fervent al seminarului de poezie al 
profesorului Mihail Dragomirescu, îşi va adânci cultura 
poetică, sub îndrumarea magistrului care încerca să 
descifreze, cu mijloace ştiinţifice, condiţia capodoperei. Ce 
va fi oferit tineretului această cercetare e greu de spus, cert 
este că îndrăgostiţii Muzei întorc spetele definiţiilor, căutând 
poezia în altă parte. D. Blidariu refuză, în consecinţă, postul 
de asistent la catedra pontifului, preferând retragerea 
printre cărţi, la Biblioteca Academiei, în umbra lui Ion 
Bianu, unde continuă să studieze şi să scrie. Între timp 
colaborează cu versuri la revista „Banatul” a lui Aron 
Cotruş, apoi tace, adică scrie dar nu publică, o pudoare 
greu de înţeles făcându‑l să nu ceară oficial mâna Muzei, 
pe care o cultiva în taină. O cultivă în chip fericit şi într‑alt 
mod, strămutându‑se pentru câţiva ani cu profesiunea de 
dascăl în Elada, Ţara Muzelor. Îşi va consolida în această 
etapă studiile de poetică, direct la sursă, iar în vacanţe 
va cutreiera pământul sacru, îmbătându‑se de misterele 
orfice, cucerind orizonturile unei vaste culturi, asediind cu 
pasul Olimpul. Aici pe un versant, va întâlni un alt român 
îndrăgostit de Elada, poetul Adrian Maniu, de care îl va 



Almăjana ��
lega o prietenie statornică. Apoi se va întoarce acasă, la 
Bozoviciul natal, în aura senectuţii, încărcat de amintiri, 
păstrându‑şi intactă condiţia genuină de logodnic al 
Muzei” şi despre care, cu dragoste şi consideraţie, scrie:

„Iubind cu trup aprins şi vrajă‑n suflet,
Cu noi fiori în fiece răsuflet
La Bozovici, am strâns în hăţuri timpul…

O, am iubit, aşa de fără seamăn,
Că‑n Bozovici mă simt cu zeii geamăn
Şi n‑aş putea să‑l schimb nici cu Olimpul!…”
(„Bozovici”, în vol. „Miraj”, Edit. Litera, 1977, 

p.41)
Multe am avea de scris încă despre cel care ne‑a 

fost admirabilul profesor de limba română, David Blidariu, 
dar având în vedere faptul că, pe lângă calitatea noastră de 
foşti elevi, o avem şi pe aceea de fiică şi ginere ai poetului, 
ne vom rezuma numai la încă o trăsătură, de data aceasta a 
românului David Blidariu, aflat departe de ţară în momentul 
declanşării celui de al doilea Război Mondial.

Iată ce scrie David Blidariu Consului General al 
României la Salonic, în data de 18 decembrie 1939:

„Domnule Consul General,
Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă cele de mai 

jos:
Până în prezent, cu toate demersurile făcute de 

mine, nu am primit cuvenitul Ordin de chemare pentru 
mobilizare, de format nou.

Astfel:
1. În urma Ordinelor Direcţiunii Mobilizării din 

Ministerul Educaţiei Naţionale Nrele: I.020 şi I.160/939, 
primite la şcoala ce conduc, în ziua de 3 mai a.c. şi 
înregistrate sub nrele: 303 şi 304/938‑939, am făcut 
cuvenitele comunicări Cercului de Recrutare Caraş şi 
Comandamentului Diviziei a 18‑a din Sibiu, potrivit 
recipiselor poştale nrele:618 şi 619, din 4 mai a.c., despre 
care aveţi cunoştinţă.

2. Direcţia Mobilizării din Ministerul Educaţiei 
Naţionale m‑a autorizat a‑mi continua funcţiunea de 
Director‑profesor al Gimnaziului Român din Ianina cu 
Ordinul Nrul 5.780 din 12 octombrie 1939, despre care 
deasemeni aveţi cunoştinţă.

3. În ziua de 16 noiembrie a.c., în urma 
comunicatului nrul 13 al Marelui Stat Major, citit de 
mine în ziarul România, din 10 noiembrie 1939, m‑am 
prezentat la Oficiul ce cu onoare conduceţi, cu respectivele 
acte, primind adeverinţa de prezentare nrul 532, din 16 
noiembrie 1939.

Cu toate acestea, nu am primit, până acum, nicio 
comunicare cu privire la situaţia mea militară şi nici 
cuvenitul Ordin nou de mobilizare, după cum am arătat 
mai sus.

Vă mai aduc la cunoştinţă că am gradul de sergent 
t.r., născut în anul 1905, comuna Bozovici, matricolul 
2.533/927, C.R. de origină Caraş, contingentul 1931, 
aparţinând Plutonului Trupei Diviziei a 18‑a din Sibiu, 
potrivit Ordinului de chemare nrul 31.097, din 10‑II‑933 
şi fiind vărsat, în urmă, după unele informaţii ce deţin, la 

Divizia 27 Infanterie din Focşani, fapte despre care am 
mai avut prilejul de a vă informa.

Aflându‑mă peste hotarele Ţării, trimis de Stat în 
funcţiune oficială, în care calitate Dvs. aveţi putinţa de a 
vă convinge nemijlocit de felul în care îmi fac datoria, pe 
de altă parte, nevoind a mă sustrage obligaţiunilor mele 
militare, Vă rog respectuos, Domnule Consul General, 
să binevoiţi a interveni şi Dvs. pe lângă Comandamentul 
Cercului de Recrutare Caraş, al Diviziei a 18‑a din Sibiu 
şi al Diviziei 27 Infanterie din Focşani să mi se trimită prin 
intermediul Oficiului Dvs. Noul Ordin de mobilizare.

În demersurile Dvs., Vă rog, să binevoiţi a cuprinde 
datele susarătate, alăturând, totodată, câte o copie după 
ordinul direcţiei Mobilizării din Ministerul Educaţiei 
Naţionale Nrul 5.780 din 12 octombrie 1939, pe care vi‑l 
prezint în original.

În acelaşi timp, Vă mai rog călduros să binevoiţi 
a‑mi elibera şi o dovadă despre prezenta mea intervenţie.

Odată cu cele mai vii mulţumiri, primiţi, Vă rog, 
Domnule Consul General, încredinţarea simţămintelor 
mele de profund devotament.”

Director,
 D. Blidariu

Domniei‑Sale
Domnului Vasile Ştirbu
Consul General al României 
la Ianina – Grecia 

1. RAPORT CĂTRE MINISTERUL CULTURII 
NAŢIONALE ŞI AL CULTELOR PRIVIND 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR ROMÂNE DIN 
GRECIA

DOMNULE MINISTRU,

Cu privire la problema şcolilor româneşti din 
Grecia, am onoare a supune aprecierii Domniei‑Voastre 
cele ce urmează:

1. Învăţământul românesc din Peninsula Balcanică 
începe cu anul 1864, pe cheltuielile Statului Român.

Până în pragul războiului balcanic din 1912, în 
timpul stăpânirii turceşti, acest învăţământ s‑a desvoltat 
treptat, cu permisiunea autorităţilor otomane, deşi 
întâmpina opoziţia naţionalităţilor majoritare creştine 
conlocuitoare, ce luptau să‑şi cimenteze aspiraţiile 
naţionale, prin biserică şi şcoală, străduindu‑se să atragă 
la cauza lor elementul românesc convieţuitor şi să‑l 
asimileze.

La această epocă, aveam în Peninsula Balcanică 92 
de şcoli primare şi 6 şcoli secundare (Anexa 1), respectiv, 
în cuprinsul Greciei de astăzi, 43 de şcoli primare şi 2 şcoli 
secundare.

2. Cu ocazia încheierii tratatului de pace de 
la Bucureşti, din 1913, printr‑un schimb de note între 
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Titu Maiorescu, Preşedintele Consiliului de Miniştri al 
României şi E. Venizelos, Preşedintele Guvernului Elen, 
s‑a căzut de acord ca Grecia să dea autonomie şcolilor şi 
bisericilor româneşti aflate în viitoarele posesiuni greceşti 
şi să permită crearea unui episcopat, cu facultatea pentru 
Guvernul Român de‑a subvenţiona aceste instituţiuni 
culturale, prezente şi viitoare, sub supravegherea 
Guvernului Elen (Anexa 2).

Nu s‑a făcut niciun alt act oficial în această privinţă, 
probabil întemeindu‑ne pe legăturile de amiciţie dintre 
România şi Grecia, ceea ce socotim că a fost o regretabilă 
eroare din partea noastră, îndeosebi că aceste legături de 
prietenie nu au împiedicat guvernul Grec de a legaliza, în 
trecut, situaţia bisericilor şi şcolilor elene din România, 
prin protocolul anexat la Convenţia comercială dintre 
România şi Grecia, încheiat la 19 decembrie 1900 (stil 
vechi. Anexa 4).

3. Prin tratatul de la Sèvres, din august 1920, 
s‑a stipulat ca, pe teritoriile dobândite de Grecia, după 
1 ianuarie 1913, să se asigure minorităţilor etnice 
conlocuitoare libera dezvoltare religioasă şi şcolară, 
în limba lor naţională, Grecia convenind a acorda 
comunităţilor de Valahi din Pind, sub controlul Statului 
Elen, autonomia locală, în ceea ce priveşte chestiunile 
religioase, de binefaceri sau şcolare (Anexa 3).

4. Învăţământul românesc din Grecia a continuat 
să dăinuiască şi după războiul mondial, însă numai într‑o 
parte din localităţile în care exista pe timpul dominaţiei 
turceşti, fără ca Statul Român să fi intervenit, până în anul 
1931, pe lângă Guvernele respective Elene de a recunoaşte, 
printr‑un act oficial, existenţa acestor şcoale şi de a le 
legaliza funcţionarea.

5. În anul 1930, punându‑se chestiunea încheierii 
unei noi convenţii de comerţ şi navigaţie între România 
şi Grecia, Legaţiunea Elenă, cu adresa nr. 1034, din 
13 iunie 1930, prezintă un proiect de protocol, pentru 
recunoaşterea personalităţii juridice, în continuare a 
şcolilor şi bisericilor greceşti din România, asupra căruia 
s‑a cerut avizul Consiliului Juridic.

Acest for, în şedinţa din 8 iulie 1930, cu avizul 
nr. 135, opiniază că această chestiune ar trebui tratată 
bilateral avându‑se în vedere interesele şcoalelor româneşti 
din Grecia (Anexa 5).

6. Cu toate acestea, cu 
ocazia perfectării acordului 
de comerţ şi navigaţie, la 11 
august 1931 şi a protocolului 
final (Anexa 6), prin care se 
recunoaşte, în continuare, 
personalitatea juridică a 
bisericilor şi şcolilor greceşti 
din România, nici măcar nu 
se aminteşte despre şcolile 
noastre din Grecia.

Apare ca sigur că 
Guvernul Român s‑a mulţumit 
cu declaraţia fostului 
Preşedinte al Consiliului 

Grec, E. Venizelos, făcută Ministrului nostru la Atena, 
Langa‑Răşcanu şi comunicată de Ministerul de Externe, 
Direcţiunea Politică Orientală, cu adresa nr. 28.399, din 
14 mai 1931, Ministerului Instrucţiunii Publice, unde a 
fost înregistrată sub nr. 64.975 (Anexa 7).

Anume, Premierul E. Venizelos, a declarat verbal 
Ministrului Langa‑Răşcanu, următoarele:

„Şcoalele române din Grecia să nu aibă nicio teamă. 
Nimeni nu se va atinge de ele, dovadă că în noua lege 
privitoare la şcoalele primare străine, acele româneşti nu 
au fost cuprinse. Nu avem decât a ne lăuda de minoritatea 
română din Elada. E minoritatea cea mai paşnică, mai 
muncitoare şi mai credincioasă.”

Este de mirare cum a putut Guvernul Român să 
trateze problema şcolilor româneşti din Grecia cu atâta 
uşurinţă, sprijinindu‑le existenţa pe asigurările verbale ale 
unei persoane fizice, fie chiar şi preşedintele consiliului, 
câtă vreme Guvernul Elen îşi legalizase fiinţa şcolilor sale 
din România prin angajamente oficiale scrise.

Chiar dacă până în anul 1931 nu s‑a făcut nimic în 
această privinţă, s‑ar fi cuvenit ca măcar atunci, cu ocazia 
încheierii protocolului amintit, să se fi legalizat şi existenţa 
şcolilor noastre din Grecia, în baza principiului firesc al 
reciprocităţii.

7. Astfel, din vina şi lipsa noastră de prevedere, 
şcolile româneşti din Grecia au rămas, până astăzi, fără un 
temei juridic, iar Statul Elen nu le‑a recunoscut niciodată 
existenţa printr‑un act oficial, continuând a funcţiona 
graţie îngăduinţei tacite din partea autorităţilor elene.

Prin aceasta, existenţa şcolilor împrumuta un 
caracter clandestin, jignitor pentru prestigiul României 
şi primejdios pentru siguranţa lor, căci erau lăsate la 
discreţia schimbărilor politice şi a bunului plac.

Poziţia aceasta de inferioritate, a şcolilor noastre, 
funcţionarea lor aparent clandestină şi condiţionată de 
gradul de toleranţă din partea guvernelor elene succesive, 
nu numai că au provocat, pe drept cuvânt, dispreţul 
populaţiei greceşti, căci lipsa lor de temei legal le făcea 
suspecte, dar au constituit, în acelaşi timp, motivele 
fricţiunilor şi desagregării lăuntrice, fapt care le‑a 
subminat întotdeauna misiunea culturală.

8. În cursul actualului război, deşi Grecia se află 
sub ocupaţie inamică, şcolile noastre din această ţară 

au continuat să respecte 
dispoziţiunile autorităţilor 
elene, în vigoare înainte de 
anul 1940.

Astfel:
a. Limba greacă, 

istoria Greciei şi geografia 
Greciei, s‑au predat, tot 
timpul, în acelaşi număr de 
ore, ca şi înainte de război 
iar la unele dintre şcoli aceste 
ore au fost chiar majorate.

b. Funcţionarii greci, 
fie impuşi de autorităţile 
locale, fie angajaţi benevol, 
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înainte de anul 1940, au fost păstraţi la posturile respective, 
bucurându‑se de modul de salarizare şi alimentare aplicat 
funcţionarilor români.

c. Nu s‑a numit un număr mai mare de profesori 
din ţară, decât cel admis de autorităţile greceşti înainte 
de război.

d. La cursurile de vară, ţinute pentru perfecţionarea 
învăţătorilor, în anul 1943, la Salonic, limba greacă, 
istoria Greciei şi geografia Greciei s‑au făcut pe picior de 
egalitate cu limba română, istoria românilor şi geografia 
României. În schimb, au fost excluse lecţiile de limba 
italiană şi limba germană, spre a nu jigni poporul grec, 
aflat sub ocupaţie italo‑germană.

e. Când o mână de localnici particulari au încercat 
să înjghebeze un corp de voluntari în slujba Germanilor, 
în vara anului 1944, conducătorii şcolilor româneşti s‑au 
opus categoric acestei acţiuni, din care cauză au fost 
urmăriţi şi abia au scăpat de moarte.

9. Cu toată această atitudine loială faţă de 
populaţia greacă şi faţă de dispoziţiunile autorităţilor elene 
dinainte de anul 1940, în luna februarie 1946, Guvernul 
Elen a dispus închiderea şcolilor, sechestrarea arhivelor, 
imobilelor şi mobilierului lor, expulzarea profesorilor 
supuşi români şi urmărirea mai multor funcţionari români 
de cetăţenie greacă, dintre cari, cei mai mulţi nu au nicio 
vină.

Aceste măsuri nejustificate au fost luate în urma 
unor intrigi şi răzbunări locale personale, încurajate de 
caracterul clandestin şi suspect, în care noi am admis să 
funcţioneze şcolile în cauză, iar Guvernul Elen a procedat 
cu atât mai uşor în acest fel, cu cât nu era legat de niciun 
act oficial relativ la şcolile noastre.

Suntem, astfel, în jalnica alternativă fie de a trage 
la răspundere spiritul fostului Preşedinte de Consiliu 
Grec, E. Venizelos, pentru că asigurările verbale date 
de el Ministrului nostru Langa‑Răşcanu nu au fost 
respectate de succesorii săi, fie de a constata cu durere că 
Guvernelor noastre din trecut le‑a lipsit simţul prevederii 
iar diplomaţia românească s‑a dovedit a fi, în cel mai bun 
caz greşit orientată.

Prin incompetenţa şi superficialitatea reprezentanţilor 
noştri autorizaţi, de până acum, ne găsim în situaţia parado‑
xală că, permiţând şcolilor româneşti din Grecia, să funcţi‑
oneze în condiţiuni de suspiciune şi clandestinism, am cau‑
zat suferinţe nemeritate populaţiei româneşti locale paşnice 
şi ne‑am compromis demnitatea naţională cheltuind pentru 
aceasta sume importante, an de an, timp de atâtea decenii.

Menţionăm că, intuind complexul de inferioritate al 
instituţiilor noastre şcolare, provocat de noi înşine, câţiva 
români localnici fără sentimente româneşti, dar animaţi de 
interese particulare, au speculat această situaţie, mizând 
existenţa şcolilor în afaceri comerciale, atât în trecut, cât, 
mai ales, în cursul recentului război, fie faţă de autorităţile 
româneşti, fie faţă de cele greceşti, fie cu germanii, fie cu 
italienii, ceea ce ne‑a agravat poziţia culturală în Grecia.

Marea majoritate a Românilor Macedoneni, însă, 
a refuzat a colabora cu aceşti aventurieri, lipsiţi de orice 
scrupul şi nu are nimic comun cu acţiunile lor.

10. În luna februarie 1946, am avut, în Grecia, 25 
de şcoli primare (Anexa 9) şi 4 şcoli secundare (Anexa 10), 
multe dintre localităţile respective fiind, însă, distruse de 
represaliile armatelor de ocupaţie.

Concluzii: Atât pentru reabilitarea demnităţii 
noastre naţionale, cât şi pentru dreapta şi bărbăteasca 
ocrotire a şcolilor româneşti din Grecia, în viitor, 
propunem a se încheia, cât mai curând cu putinţă şi îndată 
ce împrejurările internaţionale vor permite, o convenţie 
culturală bilaterală cu Grecia, în care să se legalizeze 
existenţa şcolilor noastre din această ţară, în virtutea 
principiului de reciprocitate.

Numai procedând aşa, vom redobândi stima 
Poporului Grec, de care ne leagă o veche tradiţie de 
amiciţie şi vom asigura o reală prosperitate şcolilor noastre, 
ferindu‑le, totodată, de capriciile vâltorilor politice.

Dar, în acest scop, se cuvine a fi aleşi reprezentanţi 
serioşi, competenţi şi profund cunoscători ai problemei.

Bucureşti, 1 iulie 1946 
Inspector General,

David Blidariu

2. RAPORT CĂTRE MINISTRUL 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIVIND SITUAŢIA 

LOCALURILOR ŞCOLARE ROMÂNEŞTI DIN 
GRECIA

În conformitate cu Ordinul Ministerului Învă‑
ţământului nr. 66540/1963, cu privire la situaţia unor 
localuri de şcoli române din Grecia, vă aduc la cunoştinţă 
următoarele, în calitate de fost inspector general al acestor 
şcoli până în 24 septembrie 1947.

Fostele şcoli române din Grecia, de la data 
înfiinţării lor – cu aproape 100 de ani în urmă – şi până la 
data închiderii – ianuarie 1946 – funcţionau, în general, în 
localuri închiriate sau aparţinând comunităţilor aromâne 
locale. Chiriile erau acoperite din subvenţiile prevăzute în 
bugetul Ministerului Învăţământului din Bucureşti fie direct 
pe numele şcolilor secundare, fie pe numele Adiminstraţiei 
şcolilor române din Salonic pentru şcolile primare.

Învăţământul nostru din Grecia dezvoltându‑se, însă, 
treptat, s‑a simţit nevoia unor localuri corespunzătoare din 
punct de vedere al desfăşurării procesului de învăţământ 
şi mai reprezentative în ce priveşte prestigiul culturii 
româneşti în afara hotarelor ţării. Astfel, s‑a trecut la 
achiziţionarea de localuri proprii, îndeosebi în centrele mai 
populate şi cu o îndelungată tradiţie şcolară românească, 
localuri ce au fost amenajate şi utilate potrivit sarcinilor 
didactice de îndeplinit.

Asemenea proprietăţi ale statului român avem la 
Salonic, la Ianina şi la Veria, achiziţionate de Ministerul 
Învăţământului din Bucureşti, prin organele Ministerului 
Afacerilor Externe cu sediul în Grecia.

Dintr‑o inexplicabilă slăbiciune a diplomaţiei 
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noastre din epoca respectivă, în loc ca aceste proprietăţi să 
fie transcrise pe numele statului român, s‑a recurs la calea 
mai comodă de a se întocmi actele de vânzare‑cumpărare 
pe numele unor particulari localnici, funcţionari ai 
Ministerului Învăţământului din Bucureşti, dar de cetăţenie 
greacă.

Drept măsură de garanţie, li se luau acestor 
proprietari fictivi declaraţii scrise, în sensul că imobilele 
respective aparţin, de fapt, statului român.

În referire la aceste proprietăţi, dau următoarele 
precizări:

1. În oraşul Salonic din Macedonia, pe str. Miaulis 
nr. 36, avem un local compus din demisol, parter şi etaj, 
cu o suprafaţă construită de aproximativ 1000 mp, localul 
la care se referă Ministerul Finanţelor cu adresa nr. 
066540/1963, în care a funcţionat „Şcoala Comercială 
Superioară a României”. Acest imobil cuprinde săli de clasă 
cu o capacitate de 200 locuri, dormitoare pentru 120 elevi 
interni, piese pentru o cantină şcolară corespunzătoare, 
laborator, birouri şi o curte de aproximativ 1300 mp. Este 
construit din materiale rezistente, are instalaţie electrică, 
de apă şi de calorifer.

În 1945, la plecarea mea din Grecia, era în perfectă 
stare de funcţionare. Menţionez că nu a fost câtuşi de puţin 
avariat de populaţia Salonicului după 23 august 1944, 
când s‑a prăbuşit frontul hitlerist în regiunea Peninsulei 
Balcanice, mulţumită vigilenţei personalului nostru 
didactic care a dus tratative încununate de un deplin succes 
cu conducătorii răsculaţilor.

La preţurile actuale din R. P. R. (Republica Populară 
Română, n.n.), valoarea acestui imobil se apreciază la 
aproximativ 4 milioane lei.

Proprietarul fictiv al localului a fost Dr. Constantin 
Dan, profesor‑medic la şcoala comercială din Salonic, de 
cetăţenie greacă, decedat în anul 1943.

Pentru o documentare mai completă, în afară 
de acest local, menţionez şi celelalte imobile şcolare, 
proprietăţi ale Statului Român în Grecia:

2. În oraşul Ianina din Epir, pe str. M. Angelo, nr. 
43, avem un imobil compus din 2 corpuri cu parter şi etaj, 
în care a funcţionat fostul „Gimnaziu român”. Unul dintre 
corpuri, mai vechi, dar renovat radical în anii 1935 şi 1936, 
cuprinde 4 săli de clasă, un hol, birouri şi internat pentru 

40 elevi. Al doilea corp, construit între anii 1936‑1939, 
cuprinde o sală de festivităţi, un amfiteatru, internat 
pentru 45 de elevi şi piese pentru o cantină şcolară cu o 
capacitate de 90 de locuri. Ambele corpuri au instalaţie 
electrică şi de apă, o suprafaţă construită de aproximativ 
650 mp şi o curte şcolară de aproximativ 2000 mp. Sunt 
construite din materiale rezistente, cel mai nou din piatră 
cioplită, marmură şi beton armat, iar în 1945, când 
am părăsit Grecia pentru a mă înapoia în ţară, erau în 
perfectă stare de funcţionare. Menţionez că aceste localuri 
nu au suferit nicio avarie în timpul războiului. La preţurile 
actuale din R. P. R., valoarea acestui imobil se apreciază 
la aproximativ 3 milioane lei.

Proprietarul fictiv al acestui local a fost Aristide 
Milla, profesor pensionar al gimnaziului, de cetăţenie 
greacă. Aristide Milla fiind înaintat în vârstă şi bolnav, 
între anii 1935‑1939, perioadă în care am fost directorul 
gimnaziului, am purtat corespondenţă cu Legaţia noastră 
din Atena, insistând să se facă demersurile cuvenite pentru 
trecerea proprietăţii pe numele Statului român. Acestea, 
spre a nu mai fi legată de soarta bunurilor româneşti din 
Grecia de existenţa fizică a unor persoane particulare.

Cu toate stăruinţele mele, am aflat, în cursul anului 
şcolar 1938/1939, că proprietatea fictivă a fost trecută de 
pe numele prof. pensionar Aristide Milla tot pe numele Dr. 
C. Dan din Salonic, care, după cum am arătat mai sus, a 
decedat în anul 1943.

3. La Veria, avem două corpuri de clădiri în care 
funcţionau şcoala primară din această localitate, cu 
săli de clasă pentru 500 elevi, o suprafaţă construită de 
aproximativ 400 mp. şi curţi şcolare de circa 2500 mp. În 
1945, se aflau în perfectă stare de funcţionare şi nu au avut 
de suferit de pe urma războiului. La preţurile actuale din R. 
P. R., valoarea acestor localuri se apreciază la aproximativ 
700.000 lei.

Numele proprietarului fictiv îmi scapă pentru 
moment.

Subliniez că actele de proprietate ale tuturor 
imobilelor şcolare ale Statului român din Grecia, cât şi 
declaraţiile scrise ale proprietarilor fictivi, erau păstrate în 
arhiva fostului Consulat general al României din Salonic.

Bucureşti, 15 VII 1963 

Prof. David Blidariu

3. ANEXE LA RAPORTUL 1

ANEXA NR. 1

ŞCOLI PRIMARE ROMÂNE DIN PENINSULA 
BALCANICĂ:

I. SERBIA
a. Circumscripţia Bitolia: 1. Bitolia şcoală de 

băieţi, 2. Bitolia şcoală mixtă, 3. Bitolia şcoală de fete, 
4. Bitolia grădină mixtă de copii, 5. Beala de Sus şcoală 
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mixtă, 6. Cruşova şcoală de băieţi, 7. Cruşova şcoală de 
fete, 8. Cruşova şcoală mixtă, 9. Gopeş şcoală de băieţi, 
10. Gopeş şcoală de fete, 11. Iancovăţ şcoală mixtă, 12. 
Magarova şcoală mixtă, 13. Molovişte şcoală de băieţi, 14. 
Molovişte şcoală de fete, 15. Mijopole şcoală mixtă, 16. 
Ohrida şcoală mixtă, 17. Ohrida şcoală mixtă, 18. Perlepe 
şcoală mixtă, 19. Rezna şcoală mixtă, 20. Struga şcoală 
mixtă, 21. Târnova şcoală mixtă

b. Circumscripţia Scopie (Uschiüb): 22. Cumanova 
şcoală mixtă, 23. Coceana şcoală mixtă, 24. Ghevgheli 
şcoală mixtă, 25. Huma şcoală mixtă, 26. Palanca şcoală 
mixtă, 27. Tetova şcoală mixtă, 28. Scopia şcoală mixtă, 
29. Veles şcoală mixtă

II. GRECIA
a. Circumscripţia Salonic: 1. Belcamen şcoală 

mixtă, 2. Cândrova şcoală mixtă, 3. Doliani şcoală de 
băieţi, 4. Doliani şcoală de fete, 5. Fetiţa‑Gramaticova 
şcoală mixtă, 6. Hrupişte şcoală de băieţi, 7. Hrupişte 
şcoală de fete, 8. Lipoş şcoală mixtă, 9. Nevesca şcoală 
mixtă, 10. Paticina şcoală mixtă, 11. Păpădia şcoală 
mixtă, 12. Poroi şcoală mixtă, 13. Salonic şcoală mixtă, 
14. Vodena şcoală mixtă, 15. Veria‑Selia şcoală de băieţi, 
16. Veria‑Selia şcoală de fete, 17. Veria‑Xirolivad şcoală 
mixtă, 18. Vlaho‑Clisura şcoală mixtă

b. Circumscripţia Meglenia: 19. Birislav şcoală 
mixtă, 20. Cupa şcoală mixtă, 21. Livezi şcoală de băieţi, 
22. Livezi şcoală de fete, 23. Luminiţa şcoală mixtă., 24. 
Lugunţa şcoală mixtă, 25. Oşani şcoală mixtă

c. Circumscripţia Grebena: 26. Grebena‑Avdela 
şcoală mixtă, 27. Damaş‑Avdela şcoală mixtă, 28. 
Grebena‑Penvole şcoală mixtă, 29. Perivole şcoală de 
băieţi, 30. Perivole şcoală de fete, 31. Perivole şcoală 
mixtă, 32. Pretori şcoală mixtă, 33. Vlahoiani‑Samarina 
şcoală mixtă, 34. Samarina şcoală mixtă, 35. Turia şcoală 
de băieţi, 36. Turia şcoală de fete

d. Circumscripţia Ianina: 37. Băiasa şcoală de 
băieţi, 38. Băiasa şcoală de fete, 39. Breaza şcoală mixtă, 
40. Cerneşi şcoală mixtă, 41. Ianina şcoală mixtă, 42. 
Meţova şcoală mixtă, 43. Paliohori şcoală mixtă

III. ALBANIA
a. Circumscripţia Coriţa: 1. Coriţa şcoală de 

băieţi, 2. Coriţa şcoală de fete, 3. Pleasa şcoală de băieţi, 
4. Pleasa şcoală de fete, 5. Moscopole şcoală de băieţi, 6. 
Moscopole şcoală de fete, 7. Lânca şcoală mixtă, 8. Nicia 
şcoală mixtă, 9. Biscuchi şcoală mixtă, 10. Sipsca şcoală 
mixtă

b. Circumscripţia Berat: 11. Berat şcoală de băieţi, 
12. Berat şcoală de fete, 13. Elbasant şcoală de băieţi, 
14. Elbasan şcoală de fete, 15. Ferica şcoală mixtă, 16. 
Grabova şcoală de băieţi, 17. Grabova şcoală de fete, 18. 
Luşnia‑Cărbunare şcoală mixtă

IV. BULGARIA
1. Sofia şcoală mixtă, cu secţie comercială pentru 

băieţi şi de lucru pentru fete, 2. Giumaia de Sus şcoală 
mixtă

RECAPITULARE:
1. Serbia  21 localităţi = 29 şcoli primare
2. Grecia  25 localităţi = 43 şcoli primare
3. Albania  12 localităţi = 18 şcoli primare
4. Bulgaria   2 localităţi =   2 şcoli primare
TOTAL  70 localităţi = 92 şcoli primare

ŞCOLI SECUNDARE DIN PENSINSULA 
BALCANICĂ:

I. SERBIA: 1. Bitolia liceu de băieţi, 2. Bitolia 
şcoală normală profesională de fete

II. GRECIA: 1. Salonic şcoală comercială 
superioară, 2. Ianina şcoală comercială

III. ALBANIA: 1. Berat gimnaziu

IV. BULGARIA: 1. Sofia secţie comercială pentru 
băieţi şi de lucru pe lângă şcoala primară

RECAPITULARE:
1. Serbia:   2 şcoli
2. Grecia:   2 şcoli
3. Albania:  1 şcoală
4. Bulgaria:  1 şcoală
TOTAL:   6 şcoli, 5 localităţi

ANEXA NR. 2

Son Excellence Monsieur E. Veniselos, Président 
du Conseil des Ministre de Grêce, Premier D’Lqué du 
Gouvernement Royal Hellénique à la Conférence de 
Bucarest. 

Bucarest, le 23 Juillet (5 Août 1913)

Monsieur le Président du Conseil,
Ainsi qu’il a été convenu au cours de nos 

pourparleurs, j’ai l’honneur de prier Votre Excellence de 
vouloir bien me confirmer, en reponse a la présente note, 
que:

Le Grêce consent á donner l’autonomie aux écoles 
et aux églises des Koutzo‑Valaque se trouvant dans les 
futures possessions greques et à permettre la création 
d’un Episcopat pour ces mêmes Koutzo ‑ Valaques, avec 
la faculté pour le Gouvernement Roumain de subvention 
sous la surveillance au Gouvernement Hellénique, les dites 
institution culturelles présentes et à venit.

Veuillez agréer, 
(Signé) T. Maioresco

Son Excellence Monsieur T. Maioresco, Président 
du Conseil des Ministre. Ministre des Affaires Etrangères 
de Roumanie.
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Bucarest, le 23 Juillet (5 Août) 1913

Monsieur le Président du Conseil,
En réponse à la note, en date de ce jour, que Votre 

Excellence a bien voulu me remettre, j’ai l’honneur de 
confirmer à Votre Excellence que:

La Grêce consent à donner l’autonomie aux écoles 
et aux églises des Koutzo‑Valaques se trouvant dans les 
futures possession grecques et à permettre la création 
d’un Episcopat pour ces mêmes Koutzo‑Valaques, avec la 
faculté pour le Gouvernment Roumain de subvention sous 
la surveillance du Gouvernement Hellénique, les dites 
institution presentes et à venir.

Veuillez agréer,
(Signé:) E. K. Veniselos

ANEXA NR. 3

Tratatul de la Sevres din 10 august 1920 între Marea 
Britanie, Franţa, Italia, Japonia şi Grecia cu privire la 
minorităţi.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Art. 8
Supuşii („ressortissants”) greci, aparţinând unor 

minorităţi etnice de religie sau de limbă, se vor bucura de 
acelaşi tratament şi de aceleaşi garanţii în drept şi în fapt, 
ca şi ceilalţi supuşi greci. Ei vor avea, în special, un drept 
egal de a înfiinţa, a conduce şi a controla, pe spesele lor, 
instituţiuni de binefacere, religioase sau sociale, şcoli şi 
alte stabilimente de educaţie, cu dreptul de a întrebuinţa 
limba lor proprie şi de a exercita liber religiunea lor.

Art. 9
În materie de învăţământ public, guvernul grec va 

acorda în oraşele şi districtele unde locuieşte o proporţie 
considerabilă de supuşi (ressortissants) greci de altă limbă 
decât cea greacă, înlesniri menite a asigura ca, în şcolile 
primare, copiii acelor supuşi (ressortissants) greci, vor fi 
instruiţi în propria lor limbă. Această stipulaţiune nu va 
împiedica Guvernul grec de a face obligatorie predarea 
limbii greci în zisele şcoale.

În oraşele şi districtele unde locuieşte o proporţie 
considerabilă de supuşi (ressortissants) aparţinând unor 
minorităţi etnice de religie sau de limbă, aceste minorităţi 
îşi vor vedea asigurate o parte echitabilă în beneficiul şi 
în afectarea sumelor ce ar putea fi atribuite din fondurile 
publice, prin bugetul Statului, prin bugetele primăriile 
sau alte bugete, în scop de educaţie, de religie sau de 
binefacere.

Dispoziţiunile prezentului articol nu sunt aplicabile 
decât pe teritoriile dobândite de Grecia după 1 Ianuarie 
1913.

Art. 12
Grecia convine de a acorda, sub controlul Statului 

Grec, comunităţilor de Valahi din Pind, autonomia locală 

în ceea ce priveşte chestiunile religioase, de binefacere sau 
şcolare.

ANEXA NR. 4

PROTOCOL 
(Traducţiune)
Procedând la semnarea convenţiunei de comerciu, 

cu data de azi, între România şi Grecia, subsemnaţii, 
Plenipotenţiari ai celor două Puteri au convenit cele ce 
urmează:

Bisericile eline, cuprinse în lista anexată la 
prezentrul Protocol şi care funcţionează actualmente în 
România, după propriile lor acte de fondaţiune, vor fi 
considerate în mod definitiv ca persoane morale (juridice) 
şi vor continua să funcţioneze precum şcólele ce depind 
de dânsele, conformându‑se legilor şi regulamentelor 
Regatului României.

Totuşi, ele nu vor putea pe viitor să dobândească 
alte bunuri decât conformându‑se legilor şi regulamentelor 
Regatului României.

Ele nu vor putea dobândi imobile rurale.
Drept care, Plenipotenţiarii respectivi au încheiat şi 

semnat Protocolul de faţă şi au pus pe dânsul sigiliile lor.
Făcut în dublu exemplar, la Bucureşti, la 

nouăsprezece decembre 1900 (stil vechi).

A. MARGHILOMAN                       G. A. ARGYROPULOS
(Semnat)                                              (Semnat) 
(L. S.)                                                    (L. S.)

ANEXA NR. 5

CONSILIUL JURIDIC
Sedinţa de la 8 iulie 1930
Nr. 135

AVIZ

Consiliul Juridic luând în cercetare pe baza 
rezoluţiunei D‑lui Ministru din 18 iunie a. c., Adresa nr. 
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1034 a Legaţiunei elene din 13 iunie 1930, emite următorul 
aviz:

Prin proiectul de protocol prezentat de Legaţiunea 
elenă nu se face pe o parte decât a se întări drepturile 
definitiv recunoscute bisericilor şi şcolilor greceşti din ţară 
prin protocolul convenţiunei comerciale cu Grecia din 19 
decembrie 1900.

Acest drept câştigat pentru şcolile şi bisericile 
greceşti aveau o durată corespunzătoare convenţiei 
comerciale.

Odată denunţată convenţiunea cade şi protocolul 
său final.

Cu ocaziunea negocierilor unei noi convenţiuni li 
s‑ar putea recunoaşte din nou aceste drepturi bineînţeles 
însă că va fi locul a se cere un tratament egal şi pentru 
bisericile şi şcolile româneşti din Grecia.

De asemenea, lista bisericilor şi şcolilor poate fi 
completată cu acele din Braşov şi Bazargic întrucât nu 
este niciun motiv ca acestora, care nu erau pe teritoriul 
român în 1900, să nu li se acorde aceleaşi drepturi ca şi 
celorlalte.

Dar trebuie să atragem atenţiunea că în proiectul 
de protocol se adaugă ceva cu totul nou relativ la 
funcţionarea şcolilor şi recrutarea profesorilor, acest lucru 
nu are absolut nicio legătură cu convenţiunea comercială 
ce se tratează cu Grecia şi nu are nici justificarea faptului 
că ar mai fi fost odată ca chestiunea personalităţii juridice 
şi bisericilor şi credem că nu poate fi admisă, mai ales că 
această chestiune ar trebui tratată bilateral avându‑se în 
vedere interesele şcoalelor româneşti din Grecia.

În tot cazul Consiliul Juridic crede că trebuie luat 
asupra acestei chestiuni şi avizul Ministerului Instrucţiunii 
Publice.

ANEXA NR. 6

PROTOCOL RELATIV LA BISERICILE ŞI 
ŞCOLILE GRECEŞTI ÎN ROMÂNIA

Subsemnaţii Plenipotenţiari ai ambelor Puteri după 
ce şi‑au comunicat Deplinele lor Puteri, găsite în bună 
şi cuvenită formă, autorizându‑i să semneze prezentul 
Protocol, au convenit asupra celor ce urmează:

Bisericile greceşti cuprinse în lista anexată la 
prezentul Protocol şi cari funcţionează actualmente în 
România, în conformitate cu propriile lor acte de fundaţiune, 
vor fi considerate în mod definitiv ca persoane morale 
(juridice) şi vor continua să funcţioneze ca şi şcolile cari 
depind de ele, conformându‑se legilor şi regulamentelor 
Regatului României.

Totuşi, ele nu vor putea dobândi în viitor alte bunuri 
decât conformându‑se legilor şi regulamentelor Regatului 
României.

Ele nu vor putea dobândi imobile rurale.
Şcoalele menţionate mai sus, inclusiv aceea a 

Comunităţii greceşti din Bucureşti, ai căror directori, 

supuşi greci, sunt numiţi de către comunităţile respective, 
vor avea libertatea de a stabili propriile lor programe 
şcolare şi vor putea angaja, pentru a putea completa 
personalul lor didactic, profesori de naţionalitate fie 
greacă, fie română, profesorii de naţionalitate greacă, care 
ar fi angajaţi, urmând a se putea instala în mod liber şi a 
locui în România, atât timp cât va dura angajamentul lor.

Este bine înţeles că şcolile greceşti nu vor fi 
frecventate decât de copii supuşi greci.

Prezentul Protocol va fi ratificat şi ratificările lui 
vor schimba la Bucureşti cât de curând posibil. El va intra 
în vigoare în acelaşi timp cu Convenţiunea de Comerţ 
şi Navigaţiune şi Convenţiunea de Stabilire, semnate la 
aceeaşi dată.

Dată către Plenipotenţiarii respectivi, au dresat şi 
semnat prezentul Protocol, punând sigiliile lor.

Făcut în Bucureşti, în două exemplare, la 11 aug. 
1931.

ss N. Iorga
ss C. Collas

ANEXA NR. 7

MINISTERUL DE EXTERNE
Direcţiunea Politică Orientală Bucureşti, 14 mai 

1931
Nr. 28399

Domnule Preşedinte al Consiliului,
Am onoarea a Vă face cunoscut, pe baza unui 

raport din 2 mai a.c., al Legaţiunei noaste din Atena, că 
Dl. Venizelos, Preşedintele Consiliului grec, vorbind de 
protocolul şcoalelor şi bisericilor elene din România şi 
de şcoalele româneşti din Macedonia, a făcut următoarea 
declaraţiune D‑lui Ministru Langa‑Răşcanu.

„Şcoalele române din Grecia să nu aibă nici o 
teamă. Nimeni nu se va atinge de ele, – dovadă că în noua 
lege privitoare la şcoalele primare străine, acele româneşti 
nu au fost cuprinse.”

Nu avem decât a ne lăuda de minoritatea română 
din Elada. E minoritatea cea mai pacinică, mai muncitoare 
şi mai credincioasă.

Primiţi, Vă rog, Domnule Preşedinte al Consiliului, 
asigurarea prea înaltei mele consideraţiuni.

Ministru                                       Director
ss M. Arion                                  ss Al. Cretpianu

Excelenţei Sale
D‑lui N. Iorga Preşedinte al Consiliului de Miniştri 
Ministru al Instrucţiunii Publice şi al Cultelor
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ANEXA NR. 8

Şcolile primare româneşti ce le‑am avut în Grecia, 
în luna Februarie 1946:

1. Salonic şcoală primară mixtă; 2. Grebena şcoală 
primară mixtă; 3. Ianina şcoală primară mixtă; 4. Veria 
şcoală primară de băieţi; 5. Veria şcoală primară de 
fete; 6. Vodena şcoală primară mixtă; 7. Doliani şcoală 
primară mixtă (Selea); 8. Nevesca şcoală primară mixtă; 9. 
Vlaho‑Clisura şcoală primară mixtă; 10. Belcamen şcoală 
primară mixtă; 11. Hrupişte şcoală primară mixtă; 12. 
Gramaticova şcoală primară mixtă; 13. Fetiţa şcoală primară 
mixtă; 14. Cândrova şcoală primară mixtă; 15. Patricina 
şcoală primară mixtă; 16. Livezi şcoală primară mixtă; 
17. Cupa şcoală primară mixtă (Oşani); 18. Băiasa şcoală 
primară mixtă; 19. Breaza şcoală primară mixtă; 20. Turia 
şcoală primară mixtă; 21. Perivoli şcoală primară mixtă; 

22. Pretori şcoală primară mixtă; 23. Vlahoiani‑Samarina 
şcoală primară mixtă; 24. Damaşi‑Avela şcoală primară 
mixtă; 25. Poroi şcoală primară mixtă

Şcoli secundare româneşti ce le‑am avut în Grecia, 
în luna Februarie 1946:

1. Salonic liceu comercial de băieţi; 2. Salonic 
şcoală profesională de fete; 3. Grebena liceu teoretic de 
băieţi; 4. Ianina gimnaziu mixt.2

NOTE 
1 Academician, Cercetător ştiinţific I, Secretar general al 

Academiei Române
2 Materialul dedicat profesorului şi poetului David 

Blidariu preia – cu acordul autorilor cărora le mulţumim – date şi 
documente publicate în „Revista de studii banatice”, Anul II, nr. 
1‑2 / ianuarie ‑ decembrie 2011. (RED.) 

DAVID BLIDARIU

GLAD
Inscripţie pentru înaintaşii mei

Pe‑aici, prin Almăj, ori pe Semenic,
Vegheai, ca‑n cuib de şoimi, străbune Glad!
Iar de se‑ncumeta, pe Neărgăni, vad,
Îl înroşeai cu sânge inamic.

Stârpeai, cu arcul, venetic răsad,
Netemător de nimeni şi nimic,
Căci voivodatul tău, oricât de mic,
Lupta cu inimi, cu gorun şi brad.

Cum hăuleai la vajnic urc de cerbi,
Aşişderi spârcuiai duşmani acerbi…
Şi‑n spart de hoarde, ai intrat în moarte.

Ci‑n noi, prin veacuri, duhul tău răzbate,
Cu sorb de sete după libertate,
Respect, grijind, vrăjmaşii să ne poarte.

DRAGOMIREANA

În lumea Nerei, oblu câmp acum,
Era o Vila rustica, faimoasă,
Din Dacia, spuneau, cea mai frumoasă
Cu ziduri de cetate, până‑n drum…

Cneaz‑Dragomir domnea, aci, a fum,
Căci, dincolo de barba‑i neguroasă,
Cneziţa Mira, joardă languroasă,
Nu‑i preţuia virtuţile nicicum…

Trudea gigantul Dragomir, trudea…
De baştină, cu prinţi se înrudea
Şi‑n munca‑i aspră vrea model să fie…

Ci, dacă zăbovea‑n Dragomireana,
Când se gătea cocheta lui soţie,
Ca din senin, i se‑ncrunta sprânceana…

BOZOVICI

Prin mijloc, râul Miniş, meandrat,
Amintitor de daci, din unde‑i sună;
Şi dealuri line, aromând a prună,
Duh de răchie‑i iscă necurmat.

Un sat de munte, stors din voie bună,
Cu iz de codri, păstrăvi şi vânat,
Ce‑mi deveni lăcaş de închinat,
Când dragostea mă vru vibrantă strună…

Iubind cu trup aprins şi vrajă‑n suflet,
Cu noi fiori în fiece răsuflet,
La Bozovici, am strâns în hăţuri timpul…

O, am iubit aşa de fără seamăn,
Că‑n Bozovici mă simt cu zeii geamăn
Şi n‑aş putea să‑l schimb nici cu Olimpul!…

„BRÂUL” BOZOVICEAN

Toţi, umăr lângă umăr… Toţi, ca fraţii,
Cu pumnii încleştaţi prin cingători,
Flăcăii clocotesc, fremătători,
În „brâul” moştenit de generaţii…
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Un zid de trupuri… Fii de luptători,
Cum şi‑au dorit, în gardă, împăraţii,
Izbesc pământul, scurt, cu verberaţii,
Şi‑n chiote, se‑ntrec, scăpărători…

Ci, mai apoi, un picur de nevastă,
Cu şold viclean, dar uitătură castă, 
De intră‑n ritmuri, zidul ni‑l despică…

Şi muguri de surâsuri, în tumulturi,
Ne‑o amintesc pe Bendis de demulturi,
Ce‑i înzeia pe Dacii fără frică…

„HORA” ALMĂJANĂ

Rotundă, clară, ca o verighetă,
Se tragănă la nunţi şi la nedei,
Înlănţuind magie de femei,
Să toarcă, ritmic, dragoste discretă…

Nimic scrâşnit în cadenţarea ei – 
Doar, în mişcări, o ardere completă,
Spre împlinire amplă şi cochetă,
Privelişti agreate şi de zei…

Aşa, purtând‑o Dacii, prin ecouri
De hăulite izbândiri cu bouri,
Ne‑au hărăzit‑o moştenire netă…

Aşa, le‑o cunoscură şi Romanii…
La fel, şi noi, ne‑o vom testa cu Mánii,
Rotundă, clară, ca o verighetă…

IUBIRE
Pentru Rhea‑Silvia

Îţi torci cu trilul ciocârliei graiul
Şi‑n înstelată boare te‑nveleşti…

Iar când din ochi, complice, ne stârneşti,
Ocheada ta anticipează raiul…

Prin suflete de roze aţipeşti,
Că‑ţi duci cu miere, tu, şi rouă traiul…
Şi Pan te scoală, animându‑şi naiul,
Cu el, pe lună, zorii să‑i pândeşti…

Doar subţioara rozei poartă spin…
La miere, dai de ace cu venin,
Iar Pan de mult trecu, spre moarte, vadul…

Eu, totuşi, osaná îţi strig în cale
Şi mă‑nrobesc suavităţii tale…
Şi ce‑i că, după rai, adastă iadul?…

AMURG
Pentru frumoasa Murască

Spre asfinţit, se stinge nimb de jar…
Pădurile mai freamătă o clipă…
Iar prin văzduhul primenit, tresar
Bătăi de aripi, săgetând a pripă…

Pristavi, transfiguraţi în porumbei,
Răzbat din hăuri, vestitori de pace,
Trudind să care luna după ei,
Ca‑n tort de raze culmile să‑mbrace…

Pe dealuri, cresc livezile, visând…
Cu braţele spre cer, se roagă prunii…
Şi rodul cade‑n iarbă, ca un gând,
Împovărat de sărutarea lunii…

Dar veghea cască ochi prin înălţimi…
Îşi cheamă ciuta puii, să‑i adape…
Şi, parcă, umbre vii de serafimi
Îmi poartă‑n palme sufletul pe ape…



�0 Almăjana
CUVÂNT CĂTRE DIANA

Din haosul prefacerii,
Ţâşni lumina Facerii…
Dar, când apuse soarele,
Meniră ursitoarele:

„Să sameni bucurii, femeie,
Şi prin palate, şi‑n bordeie,
Cu gând duios, cu mers aiept
Şi bobocei involţi la piept!…
Iar pielea fie‑ţi, pururea,
O catifea de catifea!…

În grai, să‑ţi picure nectar!…
Din zâmbete, să‑ţi faci chenar!…
Să joci inele‑n cingătoare

Şi veşti de aripi la picioare!…
Beţie fie‑ţi sărutatul,
Mireasmă şi fiori păcatul.

Iubire când împarţi iubire,
Mijind a ţărm de izbăvire!…
Iar după ce se sting fiorii,
Te spele îngerii şi zorii,
Din nou curată să rămâi,
Precum în ziua ta dintâi!

O, inima, de dor muşcată,
Întruna spre înalt să‑ţi bată
Să râdă, darnică şi bună,
Neumilită de minciună!
Şi, năzuind mereu spre cer,
Mereu să stărui în mister!”

ACEASTĂ MINUNATĂ VALE A ALMĂJULUI…

Rămâne un adevăr emoţionant că pentru fiecare 
persoană, fiinţă omenească, există un anume „loc” pentru 
care are simţăminte speciale; de la dragoste nostalgică, la 
sentimente năvalnice, copleşitoare. Este prin urmare drept 
să ne amintim cauzele unui atare comportament, cauza 
acestor sentimente şi trăiri.

După părerea mea înţelegerea acestui fenomen nu 
poate fi făcută decât în conjuncţie cu starea, cu virtutea, cu 
darul „iubirii”.

Toate „locurile” din această 
lume, „locurile” care definesc 
existenţa şi istoria omenească, de la 
Atena la Roma, nu au început prin a 
fi „vestite”. Ele sunt iubite nu pentru 
că sunt vestite, ele au devenit vestite 
pentru că oamenii lor le‑au iubit!

Atunci când un grup de 
oameni iubesc cu înflăcărare un „loc”, 
atunci când sunt gata să trăiască în 
acel „loc”, la bine şi la rău şi atunci 
când aceiaşi oameni consideră un 
privilegiu şi o cinste specială să fie 
îngropaţi în pământul acelui „loc”, 
atunci acel „loc” va deveni vestit. 
Iar aici trebuie să înţelegem că a fi 
„vestit” nu înseamnă şi nu este tot una 
cu a fi „faimos”, „celebru”, pentru o 
clipă, repede trecătoare, din istorie, 
ci înseamnă a funcţiona cu rost şi 
a avea importanţa semnificativă în 

eternitate. Este aceeaşi deosebire între a fi vestit cu rost şi 
a fi „celebru”, ca între modestie şi bun simţ şi lăudăroşenie 
fără scop.

În „locul” pe care‑l iubim au vieţuit generaţii fără 
număr şi cu voia lui Dumnezeu, generaţii fără număr vor 
continua să vieţuiască. Între ei au fost şi sunt câţiva care 
au avut „nume” şi foarte mulţi care nu au avut, dar care 
au făcut cu putinţă, în anonimatul lor eroic, persistenţa, 

fiinţarea acelui „loc”.
De fapt cei câţiva care au avut 

sau au „nume” sunt amintiţi şi au 
acest„nume” doar datorită împrejurării 
că au ştiut să trăiască exemplar condiţia 
şi apartenenţa la „locul” în cauză.

Ei au ştiut să promoveze 
identitatea acelui anume „loc”, dar 
au ştiut şi cum să demonstreze acea 
identitate ca exemplu semnificativ 
al realităţii mai mari. Au ştiut adesea 
să arate cum „locul” rămâne garanţie 
a continuităţii personale şi garanţie 
arhetipală, cu potenţă regeneratoare, 
a întregului. De aceea acei câţiva „cu 
nume” se cuvine a fi cinstiţi în memoria 
colectivă exact datorită împrejurării 
că sunt expresia celor mulţi din acel 
anume „loc”.

Foarte adesea, în contemplarea 
„locului” drag, spunem „este cel mai 
frumos”, „este cel mai bun”, este 

DRAGOSTEA DE „LOC”
(Pentru mine, Ţara Almăjului)
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superlativ şi încă mai mult. În fapt ce putem spune este că 
acel „loc” nu este „cel mai frumos”, dar este la fel de frumos 
ca cele mai frumoase alte locuri aflate aiurea. Şi, în această 
împrejurare, în fiecare din noi, grăieşte iubirea. Grăieşte 
răspicat şi spune un adevăr veşnic, „frumuseţea este în tot 
locul, dar ea se dezvăluie, se arată, doar dragostei”. Iar acest 
adevăr este acelaşi în relaţia cu un „loc”, cu o persoană, cu 
o zidire. Şi, în condiţiile în care, aşa cum încercam să arăt, 

toate se află desluşite sub semnul dragostei, nu putem să nu 
mai adăugăm ceva.

Dumnezeu, cel în Treime pravoslavnic lăudat şi care 
este Iubire, ne‑a lăsat liberi, dar nu în atâta încât să uităm 
că avem un Tată şi că suntem fiii Lui. Iar dacă suntem fii 
„suntem moştenitori”. Moştenitori cărora ne este dăruit ca, 
din când în când, în locul pe care îl iubim să întrezărim o 
fărâmă din „Raiul în care ne‑a vrut Dumnezeu”.

ALEXANDRU NEMOIANU

ŢARA ALMĂJULUI – UN SPAŢIU UNIC ÎN EUROPA

Spaţiul mental defineşte teritoriul (spaţiul regional) 
pe care o comunitate, dar şi un individ aparţinând acesteia, 
îl integrează în scara proprie de valori existenţiale prin 
percepţie (l’espace percu), trăire (l’espace vecu) şi imaginare 
(spaţiul imaginat).Ca urmare, spaţiul mental rezultă din 
juxtapunerea şi imbricarea organică, funcţională, a celor 
patru tipuri de spaţii menţionate. El face parte intrisecă 
din raţiunea de a fi a individului şi reprezintă suportul 
material şi emoţional al tuturor acţiunilor şi reacţiunilor 
sale. Perceperea, trăirea şi imaginarea spaţiului geografic 
sunt extrem de intense şi reprezintă mijloacele delimitării 
sale în raport cu alte spaţii.

Fenomenul individualizării teritoriale a spaţiilor 
mentale este cât se poate de complex, datorită, în primul 
rând, materializării lor indirecte, doar prin intermediul 
unor atribute spirituale. În România pot fi identificate 
trei categorii de spaţii mentale: provinciale (Moldova, 
Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Transilvania, Banat, Crişana 
şi Maramureş), etnografice (spaţii mentale veritabile, tipice 
ţării noastre, suprapuse „ţărilor” din interiorul şi exteriorul 
arcului carpatic) şi habitaţionale (identificate cu localităţile 
de baştină ale individului, acolo unde acesta îşi formează 
primele reprezentări concrete ale realităţii şi ale cărei 
cutume şi le imprimă adesea decisiv în comportament, sub 
forma unor veritabile reflexe necondiţionate), precum şi 
un spaţiu mental derivat, cel metropolitan (Bucureşti, Iaşi, 
Timişoara, Cluj‑Napoca, Constanţa).

Consistenţa spaţiului mental etnografic este net 
superioară celui provincial în care ataşamentul la valorile 
spirituale devin trăsături distinctive definitorii. În cazul său 
are loc procesul de diferenţiere pornind de la concepţia 
asupra vieţii înseşi (tradiţii şi obiceiuri), de la meşteşuguri 
şi ocupaţii, de la simbolurile arhitecturii sau detaliile 
portului, muzicii şi dansului popular. Spaţiul etnografic 
este un spaţiu trăit (l’espace vecu), în vreme ce spaţiul 
provincial este mai degrabă un spaţiu imaginat.

România se detaşează în context european prin 
numărul şi consistenţa spaţiilor mentale etnografice, având 
la bază o serie de factori de ordin istoric, social, cultural, 
economic. Existenţa acestor „ţări” pe suportul comun al 
limbii de origine latină, dar într‑o mare varietate a formelor 

de relief şi de influenţă ulterioară a factorilor politici a creat 
pilonii de sprijin pentru un autohtonism veritabil, imposibil 
de dislocat şi substituit.

Din punct de vedere dinamic, spaţiile mentale pot 
fi închise (cu o individualizare riguroasă impusă în mare 
măsură de elemente naturale, cu fenomene de conservatorism 
spiritual, evoluând pe o coordonată particulară a mentalităţii 
şi culturii – Ţara Oaşului, Maramureş, Loviştea, Almăj), 
semiînchise (în care relaţiile cu exteriorul au fost mai 
favorabile, datorită atenuării parţiale a restricţiilor 
naturale – Ţările Beiuşului, Zarandului, Haţegului, Bârsei, 
Dornelor) şi deschise (definesc „ţările” lipsite de bariere cu 
un feed‑back permanent cu exteriorul – Ţara Moţilor).

Structura spaţiului mental românesc prezintă mai 
mult niveluri ierarhice de organizare, având fundament 
Pământul plaiului natal ce susţine întregul eşafodaj al 
existenţei umane, apoi Casa, locul primelor tangenţe ale 
individului cu lumea, Neamul (grup de indivizi aparţinând 
unui arbore genealogic), Cutuma, legea nescrisă sub 
formă de obiceiuri, tradiţii şi folclor, Mitul, proiecţia în 
supranatural şi Divinitatea cu fenomenele de sublimare 
a materialului în material, a perisabilului în eternitate, a 
particularului în universalitate. 

Toponimul Almăj a fost explicat fie pe filiera slavonă 
veche (Ţara colinelor sau Ţara dealurilor), fie pe filiera 
maghiară (Ţara merilor sau Ţara florilor de măr), ambele 
interpretări ilustrând o realitate economico‑geografică a 
acestui spaţiu cu multiple valenţe sociale şi culturale.



�� Almăjana
Din punct de vedere geografic, Ţara Almăjului se 

suprapune pe Depresiunea Almăjului, Nerei sau Bozovici 
la care se adaugă teritoriul adiacent corespunzător 
culmilor periferice ale munţilor ce delimitează această arie 
depresionară – Semenic, în nord, Almăj în sud, Aninei în 
nord‑vest şi Locvei în sud‑vest. În est, limita o formează 
aliniamentul de dealuri corespunzătoare cumpenei apelor 
dintre bazinele hidrografice Nera şi Cerna, care fac legătura 
între Munţii Almăjului şi Munţii Semenic cu larga înşeuare 
de la Ţărova.

Formarea acestei arii depresionare a avut loc în 
cadrul bazinului tectonic Mehadia care a apărut în urma 
mişcărilor rupturale neogene ce au dus la căderea în 
trepte a unităţilor de orogen şi formarea depresiunilor 
golf din Munţii Banatului invadate ulterior de apele 
mărilor tortoniene şi pontiene. În strânsă legătură cu apele 
Oceanului Primordial şi acest spaţiu geografic a dezvoltat 
o mitologie a apelor care persistă până astăzi în ritualurile 
hidrologice încorporate în sistemul cultic ortodox.

Din punct de vedere geologic, au fost separate 
mai multe orizonturi litologice: orizontul bazal cu două 
suborizonturi (nisipos‑argilos cu intercalaţii de pietrişuri şi 
conglomerate şi altul marnos‑argilos cu cărbuni), orizontul 
inferior cu pietrişuri şi nisipuri (stratele de Dalboşeţ), 
orizontul marnelor şi argilelor rubanate (Stratele de Şopot) 
şi orizontul superior de pietrişuri şi nisipuri ce reprezintă 
faza finală de colmatare a Depresiunii Almăjului. 
Separarea depresiunilor Bozovici şi Mehadia se realizează 
după depunerea ultimelor niveluri de nisipuri şi pietrişuri 
aparţinând stratelor de Dalboşeţ.

Faciesul calcaros este reprezentat de calcare 
albicioase‑cenuşii masive în care se observă şi calcare 
negricioase, cu o largă desfăşurare în nordul depresiunii, 
fiind tăiate de râul Miniş, rezultând cheile cu acelaşi 
nume.

Depozitele de suprafaţă, variate ca textură şi grosime 
provin din dezagregarea şi alterarea calcarelor, calcarelor 
marnoase, şisturilor cristaline, granitelor sau marnelor, 
argilelor şi gresiilor.

Spre Munţii Aninei, predomină depozitele cretacice 
reprezentate prin calcare, calcare marnoase şi marne, 
puternic tectonizate în marele sinclinoriu Reşiţa‑Moldova 
Nouă, ce dau un relief spectaculos; se adaugă depozite 
carbonifere reprezentate prin gresii, argile şi conglomerate 
silicioase. În restul regiunilor montane înconjurătoare 
predomină şisturile cristaline ce aparţin Pânzei Getice, 
reprezentate prin micaşisturi, gnaise, şisturi muscovitice, 
apoi granite, reflectate prin culmi domoale, prelungi.

Relieful Ţării Almăjului cuprinde trei trepte bine 
individualizate:

A. Regiunea montană este reprezentată de Munţii 
Semenic, Almăj, Aninei, şi Locvei, caracterizată prin: 
energie mare de relief, datorită văilor puternic adâncite, cu 
versanţi abrupţi şi profil transversal în formă de V, sculptate 
în roci dure de tipul calcarelor sau şisturilor cristaline. 
Platoul calcaros al Loerdişului este accidentat, cu forme 
carstice: doline, uvale, lapiezuri, abrupturi, chei, cascade.

B. Regiunea piemontană face racordul între zona 

montană şi cea depresionară, cu altitudini de 300‑450m, 
având aspectul unei prispe piemontane, uşor înclinate 
şi secţionate de văi în culmi paralele ce coboară spre 
depresiune (Agriş, Lighidia, Miniş, Babinca).

C. Regiunea depresionară propriu‑zisă, cea mai 
importantă din punct de vedere al habitatului uman, drenată 
prin mijloc de râul Nera, desfăşurate pe două planuri: terase 
– lunci – conuri de dejecţie şi culmi depresionare.

a. Sistem de terase:
*Terasa de luncă (3‑5m) cu extinderi mai mari în 

zona Prilipeţ, Bozovici şi Moceriş, intens utilizată pentru 
legume şi cereale

* Terasa a II‑a (8‑10m), prezentă mai ales pe partea 
stângă a Nerei, fragmentată de afluenţi cum ar fi Prigorul, 
Rudăria, Bănia sau Şopot

* Terasa a III‑a (17‑20m), pe partea dreaptă a Nerei 
(între localităţile Bozovici şi Prilipeţ), iar pe stânga, între 
Gârbovăţ, Şopotu ‑Vechi şi Dalboşeţ

* Terasa a IV‑a (30m) sub forma unor fragmente 
destul de înclinate, mai ales în zona Borlovenii Noi

* Terasa a V‑a (50‑55m) ultima terasă cu dezvoltare 
tipică, doar pe partea stângă a Nerei, relativ îngustă, 
îndeosebi între Şopotu‑Nou şi Dalboşeţ

* Terasa a VI‑a (80‑90m), sub forma unor resturi în 
nord‑estul localităţilor Prilipeţ / Bozovici şi între localităţile 
Gârbovăţ / Şopotu ‑Vechi

* Terasa aVII‑a (90‑100m), cu caracter izolat, 
pe raza localităţilor Dalboşeţ, Prigor, Moceriş şi între 
localităţile Pătaş şi Prilipeţ

b. Nivelul culmilor depresionare sub forma unor 
interfluvii relativ largi, rezultate în urma fragmentării de 
către afluenţii care debuşează în râul Nera atât dinspre 
Munţii Semenic (Ciurez, Lighidia, Lăpuşnic, Moceriş), cât 
şi cei de pe versantul nordic al Munţilor Almăjului (Prigor, 
Rudăria, Bănia, Gârbovăţ, Şopot sau Bârz)

c. Piemontul de eroziune are o extindere largă 
în partea nordică a depresiunii, la contactul cu Munţii 
Semenic şi respectiv Platoul calcaros al Leordişului din 
Munţii Aninei

d. Alte forme de relief: conuri de dejecţie (Dalboşeţ, 
Lăpuşnicu‑Mare, Prilipeţ, Eftimie Murgu), alunecări de 
teren (văile Lighidia şi Lăpuşnicu‑Mare), cueste (mai ales 
pe partea stângă a Nerei), defilee cu caracter epigenetic 
(Nera, Rudăria, Miniş)

Elemente climatice:
* Radiaţia solară directă: 1.5‑1.55 cal/cmp/min
* Radiaţia difuză: 0.25cal/cmp/min la solstiţiul de 
    vară
* Radiaţia totală: 110‑115 cal/cmp/min
* Presiunea atmosferică: în regimul baric normal
* Regimul termic: media anuală 9‑11 gr.C, media 

lunară maximă 18‑20 gr. C, media lunară minimă ‑2 gr.C, 
ianuarie ‑3,1 gr. C, iulie 20 gr. C, amplitudinea termică 
anuală 30 gr. C, suma anuală a temperaturilor medii zilnice 
pozitive 38 gr. C, temperatura maximă absolută 39,2 gr. C 
(11 august 1994), temperatura minimă absolută ‑30 gr. C 
(3 ianuarie 1985), data medie a primului îngheţ 1‑10 oct., 
ultimul îngheţ 20.04‑1.05, nr. zilelor de vară (peste 25 gr. 
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C) 60, nr. zilelor tropicale (peste 30 gr. C) 20, nr. zilelor cu 
îngheţ 20/an

* Umiditate relativă: mai mare în octombrie‑martie 
şi mai mică vara, valoarea medie 80%

* Nebulozitatea 6‑6,5 zecimi, nr. zilelor senine 
100‑110/an

* Durata de strălucire a soarelui 1700‑1850 ore/an
* Precipitaţiile atmosferice 700 mm/an, 65% în 

semestrul cald (450 mm), cele mai multe în iulie şi cele mai 
puţine în martie, cantitatea maximă în 24 ore 63,6mm(27 
nov. 1952), nr. mediu al zilelor cu precipitaţii 140, nr. 
zilelor cu ninsoare 25‑30/an, nr. zilelor cu strat de zăpadă 
60, grosimea stratului de zăpadă 5‑15cm

* Circulaţia maselor de aer: bora (coşava), austrul, 
foehnul, brizele montane, predomină direcţiile SV, NV,SE 
în conformitate cu orientarea văilor, calmul 60% rezultând 
caracterul de adăpost al climei din depresiune, inversiunile 
termice

* Alte fenomene hidrometeorologice: ceaţa, aerul 
ceţos (130zile/an), chiciura, lapoviţa, poleiul, burniţa

Hidrografia este reprezentată de două mari categorii 
de ape: subterane şi de suprafaţă.

a. Ape subterane: freatice la 5‑10 m adâncime, cu 
alimente de izvoare în depozite piemontane la contactul cu 
terasa de luncă, importante pentru alimentarea populaţiei, 
şi ape de adâncime.

b. Ape de suprafaţă: ape de şiroire, torenţi, pâraie şi 
râuri. Regimul hidrologic are o evoluţie anuală complexă 
reprezentată de „apele mici de iarnă”(2,8‑3,5mc/sec), şi 
„apele mari de primăvară” (24,5‑25,8 mc/sec), „apele mici 
de vară” în iunie (0,8mc/sec) şi „apele mari de vară” în 
iunie‑iulie, „apele mici de toamnă” (septembrie) şi „apele 
mari de toamnă” (octombrie/noiembrie). Debitul mediu al 
râului Nera la Dalboşeţ 762mc/sec – tipul carpatic vestic. 
Scurgerea medie cea mai ridicată în aprilie‑mai, iar cea 
mai scăzută în august‑septembrie. Râul Nera are o lungime 
de 125 km, izvorăşte la altitudinea de 1340m în Munţii 
Semenic, cu o suprafaţă bazinală de 1400 kmp. Cel mai 
mare afluent este Minişul – 27 km lungime şi o suprafaţă 
bazinală de 244 kmp; apoi Prigor, Rudăria, Bănia, Şopot, 
Dalboşeţ, Bârz, Buceava, Ducin, Moceriş, Lăpuşnic, 
Ponească, Tăria, Lighidia.

Din punct de vedere floristic, Ţara Almăjului se 
încadrează la subetajul pădurilor de fag şi amestec, format 
din fag (94%), brad (3%), molid (1%), gorun (1%) cer, 
garniţă, carpen, paltin de munte, mesteacăn, pin negru. 
Principalii arbuşti sunt: socul roşu şi negru, vornicarul, 
caprifoiul, alunul, lemnul câinesc, cornul, sângerul. 
Vegetaţia ierboasă: mierea ursului, Agrostis tenuis, Poa 
pratensis, Festuca pratensis, Festuca rubra, Galanthus 
nivalis, Scilla biofolia, Corudalis solida (brebenelul),  
trifolium pratense, Primula veris, Lolium perene, sulfina, 
coada şoricelului, clopoţeii. Vegetaţia de luncă (zăvoaie): 
plop tremurător, salcia, aninul negru.

În strânsă legătură cu condiţiile de vegetaţie, fauna 
este reprezentată prin specii extrem de variate, dintre care 
unele de interes cinegetic, impunându‑se reorganizarea 
şi reamenajarea fondului de vânătoare la standarde 

superioare. Amintim în acest sens: ursul brun, cerbul, râsul, 
mistreţul, căprioara, veveriţa, parsul, iepurele, şoarecele 
gulerat, şi de câmp, lupul, jderul; ierunca, cocoşul de 
munte şi de mesteacăn, ciocănitoarea, buha, huhurezul, 
forfecuţa, alunarul, corbul, mierla, vipera comună, şopârla 
de munte, broasca brună, tritonul de munte, salamandra; 
acarieni, miriapode, coleoptere, dediptere, lepidoptere, 
gasteropode, protozoare; păstrăv indigen, zglavoaca, lipan, 
moioaga, boişteanul, cleanul, scobarul, mihaltul, breana, 
cira, buhaiul de baltă, broasca de lac.

Învelişul de soluri reflectă condiţiile 
fizico‑geografice, fiind prezente:

* Solurile brune acide în zona montană pe roci 
cristaline şi granite, sub făgete pure sau amestec

* Solurile brune pe terasele inferioare, local 
pseudogleizate 

* Solurile brune şi brune podzolite, mai ales pe 
dealurile piemontane din nordul depresiunii, pe versanţi 
abrupţi

* Soluri brune podzolite argiloase pe terenurile 
plane ale dealurilor piemontane

* Rendzinele pe roci calcaroase, neutre sau alcaline
* Soluri brune pseudogleizate local pe terenuri plane 

sau uşor înclinate, cu drenaj lateral, cu fertilitate redusă
* Soluri brune gleizate cu ape freatice aproape de 

suprafaţă, pe versanţi cu alunecări
* Soluri aluviale, incomplet dezvoltate sau slab 

dezvoltate, relativ tinere, caracter neomogen, favorabile 
pentru agricultură

Resursele complementare de mediu destul de 
semnificative, la care se adaugă cele de subsol, conferă 
acestui spaţiu posibilităţi multiple de dezvoltare, la ora 
actuală valorificate insuficient, dintre care le remarcăm 
pe cele forestiere, hidrologice şi turistice. Dintre resurse 
de subsol amintim pe cele de huilă antracitoasă şi cele 
de cărbune brun (Bozovici), argilă smectică (Bănia), 
azbest, mangan, serpentină şi pirită cupriferă (Rudăria 
şi Bănia), cupru, hematit şi limonit (Bozovici, Gârbovăţ 
şi Şopotu‑Vechi), grafit (Rudăria), mică (Şopotu‑Vechi, 
Dalboşeţ), talc (Prilipeţ, Rudăria), andezit (Borlovenii 
Vechi), calcar (Moceriş, Şopotu‑Nou) şi nisipuri aurifere 
în albia Nerei, Minişului, Lighidiei, Băniuţei şi Slătinicului 
(inclusiv aur filonian). În ciuda varietăţii acestor resurse, 
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estimările legate de cantitatea redusă a acestora a făcut ca 
interesul pentru exploatarea lor să fie în general mic.

Teritoriul actual al Depresiunii Almăjului a fost una 
dintre cele mai vechi şi mai intense arii de populare din 
partea de sud a Banatului, lucru explicabil dacă ne mai 
gândim la facilităţile oferite de cadrul natural, influenţele 
reciproce dintre om şi mediu având ca rezultat un spaţiu 
mental şi spiritual cu multiple valenţe ce încă se lasă a fi 
descoperite.

Cu toate acestea, pentru locuitorii acestei „ţări”, 
rămân o serie de provocări legate de gestionarea unui 

habitat cu valenţe ecologice şi spirituale multiple de care 
va depinde calitatea vieţii şi gradul de integrare în spaţiul 
cultural‑economic european, având în vedere o serie de 
dificultăţi cu care se confruntă la ora actuală: declinul 
demografic, exodul rural şi cel al inteligenţelor, şomajul şi 
lipsa locurilor de muncă, degradarea terenurilor, poluarea 
apelor subterane şi de suprafaţă, poluarea estetică, pierderea 
unor tradiţii locale, caracterul relativ izolat, nivelul redus al 
investiţiilor, infrastructura modestă de transport autorutier, 
gradul redus de modernizare al utilităţilor în domeniul 
aducţiunii apei şi al canalizării reziduurilor menajere etc.

Prof. dr. LAZĂR ANTON

DESPRE ŢARA ALMĂJULUI (II)

Personalităţi
Parafrazând cronicarul, sunt de părere că se poate 

spune: „şi în Almăj se nasc oameni”, iar unii dintre cei 
care au fost, pe baza meritelor şi faptelor lor, se cuvine 
a fi rememoraţi de către toţi cei care sunt doritori de 
cunoaştere.

Începând cu perioada Evului Mediu pot fi amintiţi 
banii sau vicebanii Banatului de Severin, cei proveniţi din 
familia Gârliştenilor sau Lazăr de Bohowitz; în aceeaşi 
perioadă se pare că a existat un oarecare Iosif Bâta, cavaler 
de Mocherus, „rătăcitor” prin Europa, participant la 
războaiele husite şi unul dintre organizatorii Răscoalei de 
la Bobâlna.

Ca oameni de arme pot fi amintiţi unii dintre 
căpitanii lui Matei Basarab – Uţă de Jidovini (se ştie că 
voievodul a câştigat tronul cu ajutorul mercenarilor aduşi 
din Banatul de Severin), generalii din armata turcă (paşa 
Regep, prieten comercial apropiat lui Tudor Vladimirescu, 
şi fratele său, aga Ciosa – singurii turci zugrăviţi ca şi 
ctitori într‑o biserică ortodoxă, cea dispărută de la Tufări). 
Este posibil ca unul dintre colaboratorii celor de mai sus să 
fi fost Dobromir Hornea, hoţ din Bozovici, care se ocupa 
cu comerţul cu boii furaţi. A fost prins şi condamnat la 
moarte într‑un streaz (?!). Introdus într‑un butoi, în care 
au fost bătute în prealabil băschii lungi, s‑a pus capacul 
şi i s‑a dat drumul să se rostogolească de pe un deal. El 
s‑a fixat cu picioarele între băschiile dintr‑un capăt, s‑a 
prins cu mâinile de cuiele din 
celălalt capăt, iar la mijloc 
avea „praşcia”, aşa că, 
atunci când s‑a oprit butoiul, 
era teafăr şi nevătămat. I s‑a 
făcut şi un cântec, o referire 
subtilă a faplului că a furat, 
boii, prin urmare, nu mai 
puteau fi înjugaţi şi, deci, 
jugul rămânea pe pământ!

„Dobromire, om frumos,
Ai lăsat jugul‑de‑car jos!”

Poate este interesant 

faptul că, deşi calătorul turc Celibi aminteşte de haiducii din 
Almăj care jefuiau corăbiile turceşti de pe Dunăre, informaţii 
referitoare la hoţii din Almăj sunt relativ puţine, nu s‑au prea 
păstrat în memoria colectivă, cele mai multe provenind de la 
Nicolae Stoica de Haţeg, sau cele romanţate, referitoare la 
ceata lui Adam Neamţu.

Educaţia grănicerească primită în şcoală, dar şi 
impusă de comunitate, a condus şi la îmbrăţişarea carierei 
militare, Almăjul producând mai mulţi generali şi ofiţeri 
superiori în armata austro‑ungară sau, mai recent, română.

Referitor la personalităţile civile provenite din 
Valea Almăjului, cred că ceva mai mediatizaţi au fost 
Eftimie Murgu şi preotul Ion Sârbu, însă alţii, precum 
episcopul de Caransebeş, Traian Badescu, preotul Coriolan 
Buracu etc., care la vremea lor au fost nume reprezentative, 
acum sunt daţi uitării şi aproape necunoscuti, în special în 
zonă. Permiteţi (fără a epuiza subiectul) să punctez câteva 
nume:

– Eftimie Murgu s‑a născut la Rudăria în anul 
1805 şi a decedat la Budapesta în anul 1870. În perioada 
interbelică, osemintele lui au fost aduse la Lugoj. A 
fost jurist şi profesor de filosofie, om politic, deputat în 
parlamentul revoluţionar maghiar în timpul Revoluţiei de 
la 1848, apoi avocat la Budapesta. După cursurile primare 
făcute în Almăj, continuă studiile la Caransebeş, apoi la 

Facultatea de Filosofie din 
Szeged, pe care o termină 
în 1827. În 1830 devine 
absolvent al Facultăţii de 
Drept la Universitatea din 
Pesta, pentru ca în 1834 
să obţină titlul de doctor 
al Universităţii din Pesta, 
specialitatea – drept universal. 
Eftimie Murgu a fost unul 
dintre cei mai mari clarvăzători 
revoluţionari democraţi, una 
dintre marile personalităţi 

– continuare din numărul trecut –
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paşoptiste marcante. În iarna anului 1848, el era la a doua 
detenţie. În anul următor revoluţiei, Eftimie Murgu votează 
detronarea habsburgilor, cît şi noua lege a naţionalităţilor 
care cuprindea şi obţinerea unor drepturi minimale pentru 
români. Pentru curajul avut la votul împotriva habsburgilor 
este arestat în 1849 şi condamnat la moarte în Arad, la 
procesul generalilor, pentru „înaltă trădare faţă de monarhia 
habsburgică”. Pedeapsa i se comută la 4 ani de detenţie pe 
care îi execută în închisoarea Iosefstadt din Boemia.

– Episcopul dr. Traian / Iosif Bădescu s‑a născut 
în 1858 în Şopotu‑Vechi şi a decedat la Caranscbeş în 
anul 1933, fiind înmormântat în comuna Eşelniţa. Clasele 
primare le‑a urmat la Eşelniţa şi Orşova, iar cele secundare, 
la Caransebeş, Lugoj şi Seghedin. Urmează dreptul la 
Budapesta. La îndemnul Episcopului Ioan Popasu s‑a 
înscris la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, unde şi‑a 
dat şi doctoratul.

S‑a înapoiat la Caransebeş unde a îndeplinit mai 
multe funcţii în cadrul Episcopiei. În anul 1903 a fost 
ales episcop al Caransebeşului, dar guvernul dualist de 
la Budapesta nu i‑a validat alegerea. În anul 1921 a fost 
reales episcop, funcţionând până în anul 1933 când a 
trecut la cele veşnice. Activitatea sa din Caransebeş a fost 
meritorie. În anul 1926 a înfiinţat Fabrica de lumânări, în 
1927 a ridicat Institutul Teologic la rangul de Academie 
Teologică, iar, pentru studenţi, a construit un cămin. A 
înfiinţat Muzeul Eparhial şi a fost redactorul revistei 
„Calendarul Românului”.

– Ion Pâşlea s‑a născut în 24 septembrie / 8 
octombrie 1860 la Bozovici, fiul ţăranului Petru Pâşlea, 
care a făcut parte din delegaţia ..Memorandului Românilor 
din Transilvania”, la Viena, în anul 1892. A urmat Şcoala 
de Arte din Timişoara şi a efectuat studii de artă la Viena, 
Austria (1889), ca bursier al generalului Traian Doda.

Dus în Bucovina de către Mitropolitul dr. Silvestru 
Morariu a realizat lucrări de sculptură, la mai multe 
biserici, cea mai reprezentativă fiind „Catedrala Ortodoxă 
Adormirea Maicii Domnului”. Biserica are formă de cruce 
(plan trenat), cu o temelie puternică, construită din cărămidă 
şi se termină cu o turlă în vârful căreia se află Sfânta cruce 
la înălţimea de 38m; aici a executat iconostasul din lemn 
de tei.

Ca profesor de sculptură şi director al Şcoalei de 
Arte din Câmpulung‑Bucovina, artist de seamă, distins cu 
medalii şi diplome la diferite expoziţii, a militat, alături de 
Ion Ştefureac, pentru înfiinţarea la Câmpulung Moldovenesc 
a unui „Muzeu românesc pentru Bucovina”, actualmente 
„Muzeul lemnului”, unic în ţară. Muzeul, inaugurat în 1936, 
este situat în zona centrală a Câmpulungului Moldovenesc 
şi reprezintă o adevărată capodoperă a culturii româneşti 
din secolele XVIII‑XIX.

A decedat în anul 1952 la Câmpulung 
Moldovenesc.

– Preotul dr. Ion Sârbu s‑a născut în anul 1865, la 
Rudăria. A făcut studii secundare la Caransebeş, Debreţin, 

Bratislava şi Braşov, superioare (istorie şi filosofie) la 
Universităţile din Jena şi Viena (1886‑1890); doctoratul 
îl susţine la Viena în 1899, cu o teză despre politica 
externă a lui Matei Basarab. A făcut şi studii de teologie 
la Facultăţile din Jena, Viena, Cernăuţi, cu examene 
de diferenţă şi absolvire la Institutul teologic din Arad 
(1909). Este unul dintre fondatorii şi conducătorii Ligii 
bănăţene din 1919, care avea ca scop informarea opiniei 
publice despre drepturile româneşti asupra Banatului. 
A făcut parte din delegaţia românilor bănăţeni trimisă la 
Paris pentru a prezenta un memoriu Conferinţei de Pace 
din 1918. Specialist de mare erudiţie în istoria medievală, 
a publicat două monografii de referinţă despre Matei 
Basarab şi despre Mihai Viteazul, remarcate în literatura 
de specialitate românească şi străină.

A decedat în comuna natală în anul 1922.

– Emil Mihai Brancovici s‑a născut la Bozovici 
în anul 1865. De profesie inginer chimist, absolvent al 
Facultăţii de Ştiinţe din Nancy, a avut preocupări legate 
de studiul comerţului, în special cu cereale. La înfiinţarea 
Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din 
Bucureşti, în anul 1913, Emil Brancovici devine profesor 
definitiv la catedra de Comerţul cerealelor şi al derivatelor. 
După inaugurarea Palatului Academiei Comerciale (în 
1926), prima prelegere ce a fost ţinută în amfiteatrul I, 
a fost cea a prof. Emil Brancovici, „Tehnica comercială 
a mărfurilor şi uzanţelor comerciale în decursul 
veacurilor”.

Profesorul Emil Brancovici a fost deputat (1926) 
şi senator (1931), din partea P.N.L. A fost arestat în 1951 
şi închis la închisoarea din Sighet. A fost preşedintele 
„Reuniunii bănăţene”, începând din anul 1926, o societate 
cu sediul central în capitală, care includea şi „Asociaţia 
Culturală din Banat”, cu sediul în Timişoara.

În perioada anilor 1930, împreună cu preotul 
Novacovici din Gârbovăţ, a avut concesiuni definitive 
pe teritoriul comunelor Gârbovăţ şi Şopotu‑Vechi pentru 
zăcămintele de huilă; deoarece acestea se găseau într‑o 
cantitate mai redusă, exploatarea nu s‑a dovedit rentabilă.

A redactat o serie de studii care au fost publicate 
în diferite reviste de specialitate româneşti şi străine 
referitoare la comerţul cu cereale, printre care „Clasificarea 
cerealelor”, lucrare ce a apărut în 5 limbi. În 1942, E. M. 
Brancovici publică studiul „Rostul omenirii – părerile 
omului de pe stradă”, la Tipografia Cartea Românească.

Moare la Bucureşti, în anul 1957.

– Ilie Ruva, fiul lui Nicola şi Ana Ruva, s‑a născut 
la Bozovici, la 9 octombrie 1866.

După terminarea gimnaziului din Oraviţa, se întoarce 
la Bozovici unde lucrează în domeniul bancar. Pasionat de 
muzică, participă la înfiinţarea unui cor mixt la Bozovici 
în anul 1898, transformat ulterior în cor bărbătesc pe 4 
voci, pe care l‑a condus peste 50 de ani, până în 1945. A 
participat activ la realizarea Casei naţionale, unde a existat 
şi un Muzeu al Almăjului cu exponate extrem de valoroase, 
din păcate dispărute după al Doilea Război Mondial.
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Încă de la înfiinţare, şi este şi meritul lui Ilie Ruva, 

corul s‑a dovedit deosebit de valoros, fiind apreciat de 
toţi cei care l‑au ascultat. Astfel, corul a participat la un 
concurs la Bucureşti în anul 1906, unde a obţinut Medalia 
de aur. Iată 2 extrase din revista „Transilvania” din 1907, 
cu referiri la evenimentul din 1906:

Diploma de onoare cu medalie de aur:
1. Reuniunei române de cântări din Lugos, Banat, 

Lugos.
2. Reuniunei române de cântări şi muzică, Banat, 

Reşiţa‑Montană.
3. Reuniunei române de cântări şi muzică, Banat, 

Bogşa.
4. Reuniunei române de cântări, Banat, Bozovici.
5. Reuniunei române de cântări, Banat, Dalboşeţ.
Medalie de aur cu diplomă specială. Expozanţi:
1. Ion Vidu, Banat, Lugos.
2. Iosif Velceanu, Banat, Reşiţa‑Montană.
3. Ioachim Perian, Banat, Bogşa.
4. Ilie Imbrescu, preot, Banat, Dalboşeţ.
5. Ilie Ruva, Banat, Bozovici.
Corul a mai fost decorat şi cu Ordinul cultural în 

anul 1924.
A militat pentru înfiinţarea gimnaziului în calitate 

de vicepreşedinte.
Ilie Ruva a murit la 24 mai 1961 şi este înmormântat 

la Bozovici, localitatea de care nu s‑a despărţit niciodată.

– Gheorghe Nedici s‑a născut în anul 1877, la 
Lăpuşnicu‑Mare, ca fiu al preotului din localitate. Şcolile, 
urmate în Banat şi Austro‑Ungaria, i‑au permis cunoaşterea 
limbilor germană şi maghiară, dar studierea literaturii de 
specialitate l‑a determinat să înveţe italiana, franceza şi 
engleza.

Este unul dintre cei mai cunoscuţi specialişti români 
în domeniul cinegetic şi în istoria legislaţiei cinegetice şi 
silvice. Absolvent de ştiinţe juridice, Gheorghe Nedici s‑a 

afirmat ca reformator al domeniului cinegetic românesc, 
atât din punct de vedere legislativ şi organizatoric, cât şi al 
învăţământului în domeniul silvic.

Imediat după Marea Unire, pe baza unui vast 
studiu al legislaţiei din cele mai importante ţări europene, 
participă la elaborarea „Legii pentru Protecţia Vânatului şi 
Reglementarea Vânătoarei”, promulgată în 1921. Această 
lege a fost folosită ca bază şi sursă de inspiraţie pentru 
modernizarea legislaţiei de vânătoare din majoritatea ţărilor 
din Europa, cum ar fi legea de vânătoare a Germaniei din 
1934, dar şi din alte ţări.

În anul 1923 este numit ca profesor titular definitiv 
la Şcoala Politehnică din Bucureşti, Catedra de drept şi 
legislaţie silvică, de protecţia pescuitului şi vânatului. 

Gheorghe Nedici s‑a ocupat de procesul de creştere 
sistematică a fazanului în România. A organizat primul 
muzeu de vânătoare în anul 1932. Este autor al unor lucrări 
şi cărţi de specialitate din care cităm: „Creşterea artificială 
a fazanului pe bază naturală” (în germană), apărută în 
Germania şi tradusă în mai multe limbi (croată – 1933, 
cehă – 1933 şi italiană – 1939), „Clipe de vrajă”, 1935, o 
carte cu amintiri de vânătoare, „Vânătoare în România” (în 
germană), apărută în 1936 şi reeditată în Germania în anul 
2006, „Istorie a vânătoarei şi a dreptului de vânătoare”, 
apărută în 1940.

Gheorghe Nedici a fost consilier la Înalta Curte de 
Casaţie din Bucureşti şi membru al Academiei de Ştiinţe 
din 1937.

Moare în anul 1941 în Bucureşti.

– Iosif Coriolan Buracu s‑a născut la 15 mai 1888 
în comuna Prigor, fiind descendent al unei vechi familii 
de grăniceri şi preoţi din Almăj. A urmat şcoala primară 
la Budapesta şi la Viena, liceul la Blaj, iar în anul 1911, a 
absolvit Institutul Teologic din Caransebeş, fiind hirotonit 
ca preot în anul următor. A fost de‑a lungul timpului preot, 
ofiţer superior, om de cultură, deputat şi un înflăcărat 

luptător pentru Unire.
Coriolan Buracu a fost arestat 

de organele de securitate din Oraviţa, la 
data de 14 octombrie 1948, de la locuinţa 
părintească din Prigor. A fost deţinut la 
închisoarea din Timişoara, condamnat 
la un an de închisoare corecţională, 
fiind eliberat un an mai târziu, tot în 
ajunul praznicului de Sfânta Parascheva. 
Este arestat din nou în 1952 de către 
securitatea din Bucureşti, condamnat şi 
trimis la canalul Dunăre‑Marea Neagră, 
iar apoi în colonia Peninsula Valea lagăr. 
Este eliberat în aprilie 1953.

A decedat în Bucureşti, la 11 
februarie 1964.

– Iancu Conciatu s‑a născut 
la 1 iunie 1889 în comuna Bozovici. 
A fost absolvent al Şcolii superioare 
comerciale române din Braşov. După 
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terminarea liceului, trece în regat şi se înrolează în armata 
română, din 1916. A colaborat la revistele „Poporul Român” 
şi „Lupta” din Budapesta şi a condus revista „Nădejdea” în 
1921.

După Unirea cea mare, a fost comisar al guvernului 
României pe langă Camera de Comerţ şi Industrie din 
Timişoara, deputat PNL, deputat sinodal şi secretar al 
Camerei de Comerţ Timişoara, în 1933.

A avut merite deosebite la înfiinţarea Gimnaziului 
din Bozovici şi a făcut parte din Comitetul şcolar al 
gimnaziului în calitate de preşedinte.

În perioada anilor 1919‑1943 a fost proprietar şi 
director al revistei de cultură „Curierul Banatului”, iar, 
între 1938‑1941, a fost preşedinte al sindicatului ziariştilor 
profesionişti din Banat.

Dintre lucrările publicate de Iancu Conciatu, 
menţionăm: „Rostul Comunităţii de Avere”, tipografia 
Diecezană, Caransebeş, 1919, „Timişoara”, tipografia 
Huniade, Timişoara, 1919, „Reorganizarea Comunităţii de 
Avere”, tipografia Moravetz, Timişoara, 1920. „Reşiţa”, 
editura Cartea Românească, Bucureşti, 1921, „Probleme 
economice bănăţene”, editura Curierul Banatului, 
Timişoara, 1940, „Calendarul Banatului”, tipografia 
Banatului, 1943. În anul 1910, a publicat, în editura 
„Giurcu” Braşov: „Libertatea economică în producţiune”.

– Eftimie Gherman (1894‑1980) a fost fiul unei 
familii sărace din comuna Lăpuşnicu‑Mare. A fost nevoit să 
abandoneze şcoala după numai şase clase şi să muncească 
pentru a‑şi întreţine familia. De tânăr s‑a înrolat în mişcarea 
socialistă şi a fost condamnat la moarte în timpul Primului 
Război Mondial. 

A ajuns deputat social‑democrat în Parlamentul 
României, unde a activat între 1920 şi 1938. A iniţiat şi 
sprijinit construcţia Casei Culturale din Lăpuşnicu‑Mare, 
una dintre cele mai moderne construcţii de acest tip pentru 
acea vreme. În 1947, pentru a nu fi arestat, a fost nevoit să 
fugă în Franţa, unde s‑a alăturat Internaţionalei Socialiste. 
A început să editeze „România muncitoare”, avându‑i ca 
principali colaboratori pe Grigore Gafencu şi Virgil Ierunca 
şi a colaborat la Radio BBC şi Europa Liberă.

În 1977, s‑a repatriat şi a murit în comuna natală 
(1980).

– Ion Luca-Bănăţeanu s‑a născut în anul 1894, la 
Bozovici, într‑o familie de lăutari şi a fost unul dintre cei 
mai renumiţi interpreţi instrumentişti (vioară) de muzică 
populară din Banat. Iniţierea în tainele muzicii populare 
bănăţene a dobândit‑o de la tatăl său, lăutarul Simu Luca 
din Bozovici, unde a terminat şi şcoala primară, apoi 
gimnaziul la Caransebeş. A urmat cursurile Facultăţii de 
Drept la Universitatea din Bucureşti.

Între anii 1928 şi 1950 a fost şef de orchestră la 
Bucureşti, iar între 1950‑1958 a condus Orchestra de 
muzică populară a Radiodifuziunii române, în calitate 
de dirijor şi prim solist. În anul 1963 i s‑a conferit titlul 
de Artist emerit, al poporului. Printre cele mai cunoscute 
doine şi cântece rămase înregistrate în Fonoteca de Aur 

a Radioului, menţionăm: „Patru boi cu lanţu‑n coarne”, 
„Doina lui Bârcă”, „Ardeleana de la Gladna”, „De doi al 
rudărenilor”, „Balada Gosnei”, „Gherghină, Gherghină”, 
„Doiul lui Târziu”.

A murit în anul 1963 şi a fost înmormântat, la 
cererea lui, în cimitirul ortodox din Bozovici, alături de 
tatăl şi fratele său, vestiţi lăutari ai Almăjului.

– Anton Golopenţia s‑a născut în anul 1909, în 
satul Prigor. Absolvent al Liceului „Diaconovici Loga” 
din Timişoara în anul 1927, al Universităţii din Bucureşti, 
unde îşi ia licenţa în drept (1930) şi filosofie (1933), obţine 
bursele Rockfeller şi Humboldt care i‑au permis elaborarea 
tezei de doctorat, susţinută în 1936 la Universitatea din 
Leipzig, în domeniul geopoliticii.

A fost director la Institutul Social Român, redactor 
al revistei „Sociologie Românească”, inspector general la 
Institutul Central de Statistică, director al Oficiului de Studii 
şi publicaţii al Institutului Central de Statistică, redactor 
al revistei „Comunicări Statistice” şi membru al redacţiei 
revistei „Geopolitica şi Geoistoria”; în august 1940, a fost 
la Viena pentru Arbitrajul de ştirbire a integrităţii României, 
cu materialul recensământului din 1930, iar în 1946 se 
află în calitate de expert statistic al delegaţiei române la 
Conferinţa de pace de la Paris. Între anii 1947‑1948, a fost 
director al Institutului Central de Statistică.

S‑a numărat, de asemenea, printre colaboratorii 
apropiaţi ai lui Dimitrie Gusti şi H.H. Stahl. A fost sfătuitor şi 
a urmărit îndeaproape activitatea Institutului Banat‑Crişana.

La 16 ianuarie 1950, a fost arestat în scopul de a fi 
folosit ca martor în procesul Pătrăşcanu; după optsprezece 
luni de închisoare, nejudecat, moare la 9 septembrie, la 
vârsta de numai 42 de ani.

– Grigorie Popiţi s‑a născut la 13 martie 1900, în 
comuna Pătaş. Este absolvent al Institutului Pedagogic 
ortodox român din Caransebeş şi al Şcoalei de ofiţeri şi 
devine căpitan în Reg. 5 Vânători, de unde a fost detaşat 
în M.A.N. În anul 1947 (până la pensionarea din 1957), 
Grigorie Popiţi este numit director al Arhivelor Statului din 
Timişoara. Prin numirea lui în funcţia de director, începe 
să se contureze efectiv existenţa şi activitatea Arhivelor 
Statului în Timişoara. Ca obiectiv pe termen lung, în 
conformitate cu legea arhivelor, noua direcţie îşi propunea 
să preia toate arhivele mai vechi de 30 de ani provenite 
de la instituţiile de stat, judeţene şi comunale din fostele 
judeţe Timiş‑Torontal, Caraş şi Severin.

A fost vicepreşedinte al Asociaţiei Scriitorilor 
Români din Banat. A colaborat la: „Flacăra”, „Universul 
Literar”, „Viaţa Literară”, „România militară”, „Cronica 
Ilustrată”, „Românul”, „Banatul”, „Luceafărul”, „Fruncea”, 
„Suflet nou”, „Vestul” etc. Dintre lucrările publicate, 
menţionăm: „Glasul sufletului şi al trupului”, „Cântece din 
fluier”, versuri, ed. Libr. Cartea Românească, Timişoara, 
1935, „Românitatea graniţei militare bănăţene”, extras 
din Revista „România Militară”, Bucureşti 1935, „Date 
şi documente bănăţene”, Timişoara, 1939, „Pe cărările 
tinereţii”, ed. Facla, Timişoara, 1979.
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A decedat la Timişoara în 1980.

- Ion Veverca s‑a născut la Dalboşeţ în anul 1912. 
Începe gimnaziul la Bozovici, apoi liceul la Caransebeş şi 
Orşova şi Academia comercială din Bucureşti, unde obţine 
şi titlul de doctor în economie politică. Efectuează studii de 
specializare la Köln, Germania.

A fost asistent la Academia de Înalte Studii 
Comerciale şi Industriale din Bucureşti şi referent la 
Consiliul Superior Economic, precum şi administrator 
delegat la Creditul Industrial.

În perioada anilor 1940 a fost numit director general 
al Băncii Timişoarei. A avut colaborări la „Enciclopedia 
României”, precum şi la ziare şi reviste ca: „Excelsior”, 
„Cuvântul”, „Rânduiala” etc.

A publicat lucrările: „Nicolae Şuţu, viaţa, activitatea 
şi opera, întâiul economist ideolog din România, 1798‑
1871”, Editura Asoc. Generale a economiştilor din 
România, Bucureşti, 1936, „Ion Ghica, scrieri economice”, 
ediţie îngrijită şi comentată de Ion Veverca, cu un studiu 
introductiv de prof. Virgil Slăvescu, Editura Asoc. generale 
a economiştilor din România, vol. I, Bucureşti, 1937, „Ion 
Ghica, convorbiri”, idem, vol. II, Bucureşti, 1937, „Ion 
Ghica, studii şi contribuţii”, cu anexe de mărturii scrise 
despre om, scriitor şi economist, Editura Asoc. generale a 
economiştilor din România, Bucureşti, 1937, „Statul major 
economic, necesitatea, rolul şi organizarea sa, pregătirea 
şi conducerea economiei de război”, Bibl. Economică, 
Bucureşti, 1940, „Naţionalism economic”, Editura Cartea 
Românească, Bucureşti, 1941.

Participă la cel de‑al Doilea Război Mondial, cade 
prizonier pe frontul de est şi se întoarce cu divizia „Tudor 
Vladimirescu”, fapt ce îi estompează puţin „greşelile” din 
activitatea anterioară războiului.

Moare la Bucureşti în 1970.

– Iosif Ciortuz s‑a născut în anul 1928 în comuna 
Gârbovăţ. De profesie inginer silvic, a fost un renumit pro‑
fesor universitar al Facultăţii de Silvicultură a Universităţii 
„Transilvania” din Braşov. A fost considerat unul dintre 
cei mai mari specialişti în domeniul silviculturii din ţara 
noastră, în special în problemele de ameliorare a calităţii 
pădurilor şi terenurilor. Dintre lucrările reprezentative, pot 
fi citate: „Amelioraţii silvice”, Bucureşti, Editura Didactică 
şi Pedagogică, 1981, „Amelioraţii silvice” (împreună cu 
Păcurar Victor‑Dan), Braşov, Lux Libris, 2004, „Curs de 
hidrologie şi hidrogeologie”, (împreună cu Păcurar Victor‑
Dan), Braşov, Universitatea „Transilvania”, 1998, „Tipuri 
de culturi forestiere pentru împădurirea terenurilor erodate 
din subzona molidului şi subalpin” (împreună cu Traci 
Constantin), Bucureşti, 1979.

Moare la Braşov în anul 2005.

– Diogene Bihoi, originar din Lăpuşnicu‑Mare, 
este născut în anul 1946. A absolvit Liceul Loga în anul 
1963 şi Facultatea de Filologie a Universităţii de Vest din 
Timişoara, în 1968.

În perioada 1989‑1992 a lucrat ca regizor la Teatrul 

German de Stat din Timişoara, unde a montat o serie de piese, 
precum: „Cuvântări nerostite ale unor femei nestăpânite”, 
de Christine Bruckner, „Două surori”, de Hans Kehrer, 
„Sufleorul Fricii”, de Matei Vişniec, „Ruzante”, de Armin 
Stolper, „Casa cu patru fete”, de Ion Atlas.

Între anii 2000‑2001 a condus catedra de teatru a 
Colegiului Naţional de Artă „Ion Vidu” din Timişoara.

Diogene Bihoi a înfiinţat Teatrul Studenţesc 
„Thespis”, la Casa de Cultură a Studenţilor din Timişoara, 
unde s‑au montat nenumărate piese şi s‑au format o serie 
de studenţi în arta teatrului. Cu trupa de teatru studenţesc 
„Thespis” a participat la festivaluri în ţară şi străinătate şi 
a obţinut numeroase premii. În calitate de regizor, a preluat 
direcţia de scenă a numeroase spectacole, dintre care pot 
fi citate: „Katharsis”, de Matei Vişniec (1993), „Luna vine 
pe fereastră” – pe texte din cotidianul „Evenimentul zilei” 
(1994), „Patria animalelor”, de Florentin Smarandache 
(1995), ,,O noapte pierdută”, pe texte de Ion Luca Caragiale, 
„Libertate la Bremen”, de Rainer Werner Fassbinder.

A decedat în anul 2001, la Timişoara.
După cele prezentate, o datorie a noastră este, şi nu 

în ultimul rând, să‑i scoatem din uitare şi pe cei care, cu 
mai multă sau mai puţină ştiinţă de carte, au reuşit să facă 
lucruri deosebite în Ţara Almăjului şi mă refer aici la acei 
învăţători, profesori, preoţi, dar şi ţărani, care au avut harul 
de a lăsa mai mult decât o vagă amintire în urma lor şi care, 
prin tot ceea ce au făcut, merită respectul nostru. Lucian 
Blaga spunea că „umbra seamănă mai mult cu întunericul, 
dar să nu uităm că ea provine din lumină”. În spiritul 
luminii, să‑i scoatem din umbră pe toţi cei despre care se 
poate spune cu evlavie şi respect „era de undeva, dintr‑un 
sat din Almăj” şi care merită întreaga noastră admiraţie.

Tradiţii şi frumuseţi
În ceea ce priveşte folclorul, ce aş putea spune 

decât să fac trimitere la cartea lui Emil Petrovici, „Folclor 
din Valea Almăjului”. Aş sublinia totuşi, din conţinutul 
acestei lucrări, frumuseţea descântecelor şi a bocetelor, 
precum şi credinţa în vâlve, noţiune pe care o ştiam din 
copilărie; vara, când admiram cerul în clipele de linişte, mi 
s‑a spus că norişorii de pe cer sunt oameni transformaţi în 
vâlve care merg să se războiască cu alte vâlve. După luptă, 
învingătorii reveneau pe pământ ca oameni şi îşi continuau 
traiul. Nu v‑ar fi plăcut să fiţi vâlve, evident învingătoare?

Almăjul este „Ţara”, în care copiilor li se mai spune 
că umblă tărălenga – terra longa, unde mai sunt şi tolomaşi 
– Telemach, dar unde se mai poartă căciula în stilul dacic 
zugrăvit pe columna lui Traian. Îmi amintesc că eram elev în 
clasa a IV‑a şi, plecând la o serbare, pe drum, m‑am întâlnit 
cu un vecin care m‑a întrebat: „Tu eşti paore de la pustă?” 
Mirat că nu mă recunoaşte, i‑am spus un „nu” categoric, 
dar totuşi cerând şi o lămurire asupra confuziei. Răspunsul 
a fost că „numai paorii poartă căciula cu cuib (evident, 
pentru ciori), pe când noi, almăjenii, o purtăm pe o parte 
/ înclinată”! Un obicei care se mai păstrează la Rudăria, 
Prigor şi Bănia este lunea cornilor, la zăpostât – începutul 
postului Sfintelor Paşte; cu această ocazie, bărbaţii se 
maschează cu lioarfe (măşti de pânză) şi participă la o 
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procesiune pentru a îngropa moartea (răul, adică iarna), 
după care se organizează o mare horă, în centrul satului. În 
această zi, se poate spune orice despre oricine, ceea ce nu o 
dată a condus şi la unele supărări...

În perioada anilor 1900 în Almăj se înfiinţează 
coruri şi fanfare care, încă de la înfiinţare, au participat 
la activitatea culturală din Banat şi din Ţară, beneficiind 
de aprecierea celor care i‑au jurizat; de exemplu, corurile 
din Bozovici, înfiinţat în anul 1898, şi cel din Dalboşeţ, în 
1902, au participat la o serie de manifestări din România 
încă înainte de Primul Război Mondial. Exista o tradiţie în 
ceea ce priveşte fanfarele; de exemplu, la Bozovici erau 
două fanfare: banda românească, formată în majoritate 
din cei care şi‑au făcut armata la fanfara militară şi cântau 
de plăcere la „casina” din centrul parcului şi banda 
ţigănească care era baza pentru jocul (hora) de duminică; 
trebuie menţionată şi celebra fanfară din Lăpuşnicu‑Mare, 
cunoscută şi în străinătate şi, din fericire,tradiţia continuă 
prin tinerele fanfare din localităţile Bănia şi Borlovenii 
Vechi.

În ceea ce priveşte partea tehnică, nu se poate să nu 
amintesc morile cu ax vertical, dezvoltate din necesitatea 
de valorificare şi folosire a unor debite mici de apă, dar 
cu cădere mare, cunoscute de secole şi, perfecţionate pe 
bază empirică, devenind adevărate capodopere ale tehnicii 
ţărăneşti. Varianta modernă a acestora este turbina inventată 
de Pelton. Merită a fi admirată tehnologia de realizare a 
acestora la Rezervaţia Mulinologică de la Rudăria.

Ca frumuseţi naturale, se poate spune că totul în 
Almăj este frumos, dar unele locuri au fost evidenţiate şi 
de către alţii, aşa că încerc doar să vi le reamintesc.

O veche staţiune din Banatul Montan o reprezintă 
Poneasca; staţiunea a trecut pe la mai mulţi proprietari, 
ultimul, dinainte de naţionalizare şi transformare în tabără 
şcolară cu o capacitate de 600 de locuri, fiind Eftimie 
Gherman. În prezent, locaţia are viitorul „asigurat” prin 
acoperirea ei de către viitorul lac de acumulare construit 
în aval de staţiune. În apropiere, chiar 
la vărsarea pârâului Poneasca în Miniş, 
se află Coama Leului. Unul dintre 
profesorii mei, David Blidariu, fost şef 
al Departamentului cultelor din Balcani 
şi profesor în Grecia, spunea că acolo 
există un loc asemănător care atrage 
anual mii de turişti, dar mult inferior ca 
frumuseţe. Din păcate, acest loc nu este 
cunoscut şi nici nu s‑au făcut amenajările 
şi retuşările necesare, împădurirea 
începând să scadă asemănarea cu coama 
leului.

Coborând pe cheile Minişului, o 
locaţie extrem de cunoscută este cascada 
Bigăr de la Paralela 45 (deşi pe aceeaşi 
paralelă mai sunt încă trei bigăre: de la 
Gosna, de la Poiana Opreşcilor şi de la 
Poiana Şijmarului). La Bigărul de la 
bertul Poneschii, din păcate, o parte din 
apă a fost preluată pentru alimentarea 

Păstrăvăriei din aval, scăzând astfel monumentalitatea 
căderii. În iarna trecută, cel puţin trei cotidiene din ţară au 
fost entuziasmate de Palatul de cleştar situat în imediata 
vecinătate a Bigărului, palat format din sloieţii care atârnau 
pe peretele de stâncă.

În general, zonele carstice sunt mai spectaculoase 
din cauza variaţiei şi a imaginilor cu caracter mai sălbatic; 
în Almăj se găseşte o bună parte din munţii carstici ai 
Aninei, zonă caracterizată prin găuri / peşteri şi vârcane, 
stânci abrupte şi chei. Dacă Almăjul este cunoscut în primul 
rând prin sălbăticia celor mai lungi chei din ţară, cheile 
Nergăniului, nu lipsite de frumuseţe sunt cheile Minişului, 
traversate de drumul naţional, însă eu v‑aş recomanda şi 
valea Scocului, valea Mocerişului sau valea Ducinului!

Şi altfel despre Almăj ...
Deoarece reprezentăm o zonă izolată, dar şi 

distinctă în cadrul Banatului, un aspect pozitiv îl reprezintă 
solidaritatea almăjană, explicabilă prin obligaţia de 
convieţuire într‑un spaţiu bine delimitat, contactele 
personale permanente, şcoala comună (liceul). Cu toate 
acestea, uitarea şi necunoaşterea, precum şi lipsa de tradiţii 
privind consemnarea evenimentelor şi a amintirilor din şi 
despre familii şi comunitate sunt caracteristici comune ale 
almăjenilor. Preocupaţi mai mult de traiul de zi cu zi, deşi 
este ţara în care, încă, horele şi mesele se dau de pomană 
şi se varsă un strop de răchie pentru cei morţi, sintagma 
folosită fiind „şi pentru care nu‑i ştim, ca să se bucure”, 
istoria pentru o anumită ţâcă, un anumit nat mai de demult 
sau care nu au avut urmaşi direcţi în zonă, se pierde. Dar, şi 
noi, almăjenii, suntem bănăţeni, aşa că trăsătura făloşeniei, 
a unei mândrii în sens pozitiv, nu ne lipseşte şi mulţi dintre 
noi au încercat, într‑un fel sau altul, să facă cunoscut 
Almăjul ori cel puţin să consemneze unele fapte care nu 
meritau a fi destinate uitării. Dacă ard făcliile, întunericul 
se risipeşte şi luminăm umbrele!

În prezent, aproape fiecare comună din Almăj are 
publicată o monografie a localităţii 
care completează cele două cărţi de 
istorie despre Almăj ale profesorului 
Liviu Smeu. Să nu uităm că prima 
monografie a unei localităţi din Ardeal 
şi Banat a fost cea scrisă de preotul 
Vasile Popovici, despre Pătaş, în 1910! 
Pe lângă aceste monografii, există o 
serie de lucrări adiacente, cu caracter 
mai larg sau orientate pe o anumită 
problemă, particulară chiar, cu caracter 
punctual.

Într‑un alt registru aş vrea să 
amintesc despre Societatea Culturală 
„Ţara Almăjului” din Timişoara, care 
şi‑a propus promovarea tradiţiilor, 
frumuseţilor şi cunoştinţelor despre 
Almăj. Dintre acţiunile societăţii aş 
menţiona: organizarea anuală a Balului 
almăjenilor la zăpostât, participarea la 
Festivalul anual al Văii Almăjului cu 
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premii pentru costumele populare, dar şi ca organizatoare 
a Simpozionului „Despre Almăj, almăjeni şi faptele 
lor”, acordarea de premii elevilor din satele almăjene şi 
publicarea unor cărţi reprezentative pentru zonă dintre 
care aş cita: „Cercetări monografice realizate de Institutul 
Banat‑Crişana în anul 1939”. Dacă este mult sau puţin, las 
pe alţii să aprecieze.

Nu în ultimul rând, merită a fi amintiţi scriitorii şi 
poeţii din zonă dintre care se distinge actualul decan de 
vârstă al acestora, domnul Ion Marin Almăjan, care, 
aşa cum declara chiar domnia sa, are ca mătuşă pe Maria 
Theresia, mult milostiva şi mărita împărăteasă chesaro‑
crăiască. Născut la 16 noiembrie 1940, în comuna Dalboşeţ, 
îşi începe studiile la şcoala elementară din comuna natală 
şi Bozovici, apoi la Liceul „C. D. Loga” din Timişoara, 
iar, după absolvirea acestuia, urmează cursurile Facultăţii 
de Filologie a Universităţii din Timişoara. A fost ziarist, 
director al Editurii Facla, Director al Direcţiei pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului 
Timiş. A publicat o serie de volume de proză printre care şi 
un roman despre Eftimie Murgu, „În afara gloriei”, 1994, 
reeditat în 2006. A obţinut numeroase premii şi distincţii. 
Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, iar 
unele opere i‑au fost traduse în Italia, Iugoslavia, Bulgaria, 
Grecia, Malta.

Revenind la tonul volumului „Mătuşa mea Maria 
Theresia”, constat că anumite trăsături autopersiflante, 
de ironie, uneori cu humor ori cu accente din filosofia 
absurdului nu ne sunt deloc străine în Almăj. Deoarece nu 
suntem prea departe de crăinenţi (băcui), fiind chiar buni 
vecini, vă prezint un material cules din Craina, de la Petnic 
(Porţile Almăjului), dar putând, la fel de bine, proveni şi 
din Almăj:

Când a murit tata, m‑am dus la moară să‑l botez; 
am pus boii în car şi sacii la jug. Moara n‑a fost acasă, 
era după fragi pe coastă. Am pus biciul înaintea boilor şi 
m‑am dus la moară şi am adus‑o acasă. Când am venit, am 

găsit un copac mare înaintea boilor cu biciul în vârful lui 
şi m‑am suit după bici şi am găsit o pasăre care s‑a băgat 
într‑o butoarcă: am încercat să bag mâna după ea, dar n‑a 
încăput, aşa că m‑am băgat eu şi n‑am mai ieşit de acolo: 
m‑am dus acasă după topor şi‑am dat cu toporul şi‑am 
pierdut toporul în flori. Am dat foc la flori şi‑a ars toporul 
şi‑a rămas numai coada acestuia.

Totuşi, aş considera intervenţia mea neterminată, 
dacă nu aş aminti că Bănia este zona cea mai prolifică a 
anecdoticii almăjene; şi, pentru a vă convinge, daţi‑mi voie 
să vă citez dintr‑un interviu dat de un bănian, Pavel Şuşară 
– critic de artă şi nu numai: „unchiul meu, dacă lua un 
ziar şi‑l ţinea invers, de lene să nu‑l întoarcă, prefera să‑l 
citească aşa cum îl luase în mână”. Leneşului din povestea 
lui Creangă îi era lene să mestece, aşa că îşi continuă 
drumul, dar leneşul bănienilor este perseverent, iar, în final, 
cred că îşi şi realizează scopul cu minimum de efort fizic! 
Poate aşa suntem noi, almăjenii, „făcuţi la lece”, poate 
chiar leneşi, dar perseverenţi şi rostuitori!

Aş încheia, rămânând tot în sfera spiritualului, 
mai exact asupra felului cum cântecul izvodit în acest 
binecuvântat areal exprimă Cerul şi Pământul, lumea 
şi viaţa, trăirile şi simţirile localnicilor: „Cele mai vechi 
cântece au trăit din propria lor putere şi vor trăi de aici 
înainte, chiar păstrate în mintea moşnegilor. Trăiesc pentru 
că au simţiri eterne, legate de sufletul Almăjului.

Au de asemenea un cadru cosmologic, istoric, 
psihologic şi artistic. Cadre bine fixate în viaţa Almăjului. 
Din aceste cadre s‑a făurit poezia populară, redându‑le 
fidel… La baza lor este un singur izvor: iubirea, pe care 
o înţelege atât pentru femeie, pentru satul lui, cât şi pentru 
glie şi om. De aici emană sentimentul său patriotic, care 
este un rezultat natural al marii sale iubiri pentru frumos, 
adevăr şi bine.” („Ţara Almăjului – Cercetări monografice 
realizate de echipa Institutului Social Banat‑Crişana în anul 
1939”, Editura Mirton, Timişoara, 2003, p. 134).

Prof. univ. dr. ing. ALIMPIE IGNEA

PROTOPOPUL COLONEL PAVEL BOLDEA,
UN ROMÂN FRUNTAŞ AL ALMĂJULUI GRĂNICERESC

Atunci când vorbim 
despre Biserica  Ortodoxă 
română din Banat, gândul 
ne duce la un nume ilus-
tru şi reprezentativ pentru 
această aşezare: Protopo-
pul colonel Pavel Boldea, 
personalitate de seamă a 
Bisericii noastre ortodoxe 
bănăţene, faţă de care as-
tăzi manifestăm o preţuire 
profund respectuoasă, cin-
stindu‑i memoria. Preot, 

dascăl şi militar de înaltă ţinută morală, smerenie, dar şi 
de o remarcabilă erudiţie, care au devenit peste ani tot mai 
impunătoare.

Încercarea temerară de a scrie despre protopopul 
Pavel Boldea este plină de neprevăzut, pentru că vredniciile 
preotului, dascălului şi militarului de odinioară au fost 
totdeauna la înălţimea vremurilor pe care le‑a trăit şi 
cărora le‑a dat strălucire cu prezenţa sa, încât această uriaşă 
responsabilitate îl copleşeşte pe cel ce şi‑o asumă.

Oricine încearcă să dea astăzi înapoi câteva file ale 
istoriei noastre bisericeşti din Banat, va întâlni numele lui 
Pavel Boldea, cel ce a fost învăţător, apoi preot la Borloveni, 
capelan şi profesor la Budapesta, iar în cele din urmă şeful 
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canonicilor militari ortodocşi din Imperiul austro‑ungar, 
cea mai înaltă funcţie în ierarhia militară religioasă la care 
ar putea accede un ortodox, fiind aşezat prin faptele sale 
în „Panteonul” marilor bărbaţi ai Bisericii şi ai Neamului. 
Opera sa de ctitorie care poate fi întâlnită la tot pasul în 
Borloveni poartă încă însemnele „epocii Boldea”, dar care 
trebuie căutată mai departe, chiar peste hotarele ţării, la 
Viena, unde s‑au creat prin directa sa îndrumare instituţii 
ecleziastice şi şcolare, ce s‑au dovedit în timp a fi adevărate 
şi inexpugnabile cetăţi ale românităţii.

Rândurile care urmează sunt închinate unui om 
care nu a cunoscut odihna, un om al Banatului pe care 
credincioşii l‑au ajutat întru făurirea operei sale, l‑au 
regretat când i‑a părăsit luând drumul Budapestei şi Vienei, 
şi l‑au aşezat apoi pentru eternitate în pământul său, pe care 
l‑a iubit şi l‑a respectat, iar astăzi îi cinstesc memoria.

S‑a născut, la 18 noiembrie 1861, la Borlovenii 
Vechi, sat care mai păstrează încă ceva din gândul curat, 
care sapă fântânile la margini de drum pentru călătorii 
osteniţi şi însetaţi, dăruindu‑ţi starea lăuntrică a unei 
regăsiri originare, mult aşteptate. A urmat cursurile şcolii 
confesionale din satul natal, apoi Şcoala trivială din 
Bozovici, gimnaziul la Biserica Albă şi Institutul Teologic 
din Caransebeş, absolvind cursurile teologice în 1883 cu 
rezultate excepţionale. În acelaşi an este numit preot pe 
seama parohiei Borlovenii Vechi, pe care o va păstori timp 
de cinci ani, ridicând‑o pe cele mai înalte culmi din punct 
de vedere spiritual şi material. După numai doi ani de la 
căsătorie, rămâne văduv prin decesul soţiei, hotărând să‑şi 
dedice restul vieţii cauzei nobile a slujirii neamului său.

La 1 septembrie 1888, este numit preot militar, pentru 
cercul militar al Budapestei şi profesor la şcoala militară, 
sprijinit fiind de către generalul Traian Doda şi episcopul 
Ioan Popasu. Aici exista o puternică mişcare românească, 
o colonie a românilor constituită din: bănăţeni, ardeleni, 
regăţeni, bucovineni şi basarabeni, puterea economică 
deţinând‑o aromânii (negustori, comercianţi cu ateliere 
de manufactură etc.). În această colonie era nevoie de un 
păstor de suflete româneşti şi ortodoxe, unul care să fie 
un factor de coeziune în păstrarea nealterată a conştiinţei 
naţionale şi confesionale, îndrumându‑le paşii întru unitate 
de spirit şi faptă românească. Acest păstor de suflete fusese 
ales şi desemnat în persoana preotului Pavel Boldea din 
Borlovenii Vechi, în care generalul Traian Doda investise 
întreaga sa încredere. Generalul, care provenea din Prilipeţ, 
localitate învecinată cu Borlovenii Vechi, îl ştia pe preotul 
Boldea încă din copilărie, prieten fiind cu tatăl acestuia, 
învăţătorul Pavel Boldea, apoi de pe băncile Institutului 
Teologic din Caransebeş.

Că preotul Boldea nu i‑a înşelat aşteptările 
generalului Doda este lesne de înţeles din însăşi esenţa 
activităţii sale la Budapesta. Ca să‑şi îndeplinească 
misiunea cu care a fost trimis aici, nu i‑a fost deloc uşor, 
mai ales când a dat piept cu rezistenţa antiromânească a 
autorităţilor de atunci.

Tot în acest timp a predat voluntar limba română 
elevilor români din Budapesta, fiind totodată prietenul 
şi consilierul lui Emanuil Gojdu, datorită căruia foarte 

mulţi tineri români din Transilvania şi Banat au absolvit 
institute de învăţământ superior din străinătate. În periplul 
său budapestan a participat şi a sprijinit toate activităţile 
culturale şi naţionale româneşti.

La 1 martie 1897, din cauza anumitor raţionamente 
naţionale şi‑a aranjat transferul la colonia românească din 
Viena, pentru a fi cât mai aproape de Cancelaria Coroanei, 
în ideea de‑a fi util cauzei românilor, căci aici se emiteau 
acte ce puteau să ocrotească şi să protejeze românii din 
Banatul istoric, care odinioară fusese dominion al Coroanei, 
protejat de influenţele negative venite de la Budapesta. 
Aici este încadrat ca preot militar şi profesor catihet la 
recomandarea Consistoriului mitropolitan din Cernăuţi. 
Întrucât la Viena existau peste cincizeci de elevi români 
ortodocşi, aceştia erau obligaţi să meargă la învăţătură la 
un preot ortodox grec, care nu cunoştea limba română, 
Comitetul Cercual Şcolar din Viena l‑a numit catihet român 
pentru Viena, lucrând intens pentru dezvoltarea spirituală 
şi curat românească a elevilor săi. Datorită abilităţilor şi 
capacităţii intelectuale a fost numit concomitent profesor şi 
la şcoala militară, şcoala de artilerie, şcoala superioară de 
fete a ofiţerilor din Viena, la Institutul din Hirtenberg, apoi 
la Academia Militară din Winer‑Neustadt şi cea tehnică 
din Modling, devenind un adevărat mentor pentru tineretul 
român ortodox din Viena.

Pentru munca depusă, a fost apreciat şi cinstit de 
către Comandura Vienei, inclusiv prin faptul că a fost 
poftit de către împărat să călătorească alături de el în şareta 
imperială pentru a participa la înmormântarea celor asasinaţi 
din familia regală sârbească Obrenovici. Pentru faptele 
sale nobile şi pentru sprijinul acordat cauzelor româneşti, 
este ales membru de onoare al societăţii „România Jună” 
din Viena, înfiinţată în 1871 de către studenţii bucovineni 
şi în conducerea căreia vom întâlni şi numele lui Mihai 
Eminescu şi Ioan Slavici.

Tot la Viena ctitoreşte Capela ortodoxă română, 
unde se întâlnesc toţi intelectualii români din capitala 
imperială, contribuind la dezvoltarea şi păstrarea conştiinţei 
şi apartenenţei româneşti şi ortodoxe, dar şi la răspândirea 
culturii, adunând toţi copiii români, de pe la diferite 
pensioane şi ajutându‑i se deprindă graiul românesc şi 
dragostea faţă de glie şi biserică, fapt recunoscut şi de 
ministrul plenipotenţiar al României de la Viena, Nicolae 
Mişu, care într‑o notă adresată guvernului român scria: 
„Capela română din Viena a devenit, în ultimul timp, un 
centru important al românilor aflători la Viena. Ea îngrijeşte 
nu numai de nevoile sufleteşti ale conaţionalilor noştri, 
dar contribuie şi la răspândirea culturii române printre ai 
noştri… În acest an s‑a alcătuit şi o şcoală de catehism 
pe lângă capelă, frecventată de toţi copiii românilor din 
Viena şi chiar de fetele române aflate în diferitele institute 
catolice de aici…”

La 27 februarie 1903, Pavel Boldea a primit pe 
cale diplomatică de la regele Carol I al României ordinul 
„Steaua României”, în grad de ofiţer, oferit pentru serviciile 
prestate ofiţerilor români, ataşaţi şi comandanţi la mai 
multe regimente austro‑ungare, pentru serviciile aduse 
limbii române şi bisericii străbune, cât şi ca recompensă 
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şi recunoştinţă pentru serviciile prestate regimentului 6, 
devenind astfel primul preot ortodox român care posedă 
acest ordin.

În 1906, se retrage la Sibiu pentru a sta alături de fiul 
său Romulus, detaşat aici ca şi cadru militar, dar şi alături 
de Mitropolia ortodoxă pentru a o sprijini prin prestigiul 
câştigat. La 12 august1908, la Laibach este înaintat la 
gradul de colonel şi primeşte ordinul Francisc I, în rang de 
cavaler. În 1912, se reîntoarce la Viena unde doi ani mai 
târziu este numit şeful clerului militar ortodox.

Pentru vredniciile dovedite, protopopul Boldea a 
fost distins cu cinci ordine austriece, un ordin românesc şi 
unul iugoslav.

Dar aşa cum scrie astăzi strănepotul marelui 
protopop, domnul profesor dr. Alexandru Nemoianu, („Vatra 
Românească”, SUA) în intimitatea fiinţei lui protopopul a 
rămas un ţăran din Borloveni, purtând în inima lui dragostea 
de satul în care s‑a născut, de pământul său şi casa pe care 
a moştenit‑o şi căreia i‑a impregnat un aer de tradiţie şi 
continuitate profund românească şi ortodoxă, rămânând 
cu adevărat o emblemă pentru Borloveni, şi pentru Valea 
Almăjului. De aceea, după ce şi‑a văzut visul împlinit prin 
realizarea României Mari, la sfârşitul lui decembrie 1918, 
se retrage la pensie la Borloveni, iar la 1 decembrie 1920 
părăseşte această lume, fiind depus în cimitirul particular 
al familiei Boldea, odihnindu‑şi trupul la umbra pietrei 

funerare pe care sunt inscripţionate cuvintele „Şi‑n gând 
tu tot ce‑ţi pui e numai vis,/ căci Dumnezeu te poartă în 
voia Lui.” 

Vivat memoria!

Diacon prof. dr. PETRICĂ ZAMELA
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Din rândul familiilor de cărturari bănăţeni face 
parte şi familia Novacovici, familie grănicerească, dar şi 
preoţească din 1803, în Gârbovăţ, amintită în documentele 
vremii la anul 1754, prin plăieşul de sat Liubimir Novac din 
Moceriş, nume transformat în Novacovici de dragul preoţiei, 
în urma cerinţei Mitropoliei sârbeşti din Carlovăţ.

Această familie a fost preocupată de afirmarea 
culturii naţionale, apărarea limbii române, a bisericii şi 
şcolii naţionale, preocupări care se înscriu în procesul 
desăvârşirii unităţii poporului.

De la începuturile acestei familii amintesc pe 
preoţii Iancu Novacovici (1778‑1844), Pavel Novacovici 
(1799‑1843), Ioan Novacovici care a fost preot între anii 
1803 şi 1844, Petru Novacovici (1816‑1849). Preotul 
Maxim Novacovici, străbunicul meu, care a avut 11 copii, 
a păstorit între anii 1851 şi 1899, perioadă în care s‑a 
reconstruit biserica din sat. În anul 1848, pentru ideile sale 
politice naţionaliste a fost persecutat şi urmărit de armata 
ungară, stând ascuns în pădure pe la colibele păstorilor.

Nicolae Novacovici a fost preot între anii 1874‑1939 
şi pentru ţinuta sa politică proromânească a fost deportat 
alături de fratele său, învăţătorul Emilian Novacovici, 
şi nepotul său Emilian Novacovici în Kabold, Ungaria. 
Pentru meritele sale naţionale şi bisericeşti a fost ales ca 
membru în Comunitatea de Avere a Confiniului Militar 
Banatic nr.13 Caransebeş, apărând interesele grănicereşti 
şi a fost distins în anul 1912 cu brâul roşu de Consistoriul 
din Caransebeş.

Mai amintesc pe diaconul Ioan Novacovici, 
Nicolae Novacovici, vicenotar în Dalboşeţ şi notar în 
Bănia, Iosif Novacovici, învăţător şi primar în Moceriş, şi 
Silviu Novacovici (1879‑1908), preot în Bănia. Gheorghe 
Novacovici, jurist şi doctorand, a fost 
o figură marcantă pentru patriotismul 
românesc. Din anii studenţiei a 
luat contact cu durerile neamului 
românesc din provinciile care erau 
sub conducere austro‑ungară şi 
împreună cu colegii săi, Coriolan 
Steer şi Ioan Scurtu, au format o 
delegaţie de studenţi clujeni care a 
depus pe mormântul lui Avram Iancu 
o coroană de flori cu o panglică cu 
tricolorul românesc pe care era scris 
„Tinerimea română universitară, 
eroului naţional Avram Iancu 1848, 
dormi în pace, noi veghem”. Moţii 
adunaţi la mormântul eroului, 
împreună cu delegaţia studenţilor 
din Cluj şi Oradea, au intonat cântece 
patriotice. Jandarmii unguri, prezenţi 
imediat la faţa locului, au confiscat 

coroana, iar celor trei studenţi li s‑au luat declaraţii şi au 
fost trimişi în judecată. Gheorghe Novacovici a publicat 
în anul 1899 un articol în „Tribuna” din Sibiu împotriva 
stăpânirii ungureşti, în consecinţă înscenându‑i‑se un proces 
de presă în urma căruia a fost încarcerat în închisoarea din 
Seghedin. După o scurtă viaţă, măcinat în temniţă de o 
boală necruţătoare, decedează în ziua de 20 august 1908.

Din comunionul Novacovicilor a făcut parte şi 
unchiul meu, fratele tatălui meu, preot‑profesor Romulus 
Novacovici (1897‑1929), primul director al Gimnaziului de 
Stat „Principele Carol” din Bozovici, absolvent al Facultăţii 
de Litere şi Filozofie din Cluj cu „magna cum laude” şi 
absolvent de teologie. A scris „Împărăţia lui Dumnezeu”, 
publicată în „Foaia Diecezană” din Caransebeş.

Preot Romulus‑Vasile Novacovici (1933‑2003), 
fratele meu, a păstorit în frumoasa Vale a Caraşului, la 
Macovişte, Vrăniuţ şi Oraviţa. A slujit Oficiul Protopopesc 
Oraviţa, timp de 14 ani ca secretar, şi alţi 13 ani ca misionar 
protopopesc, apoi muzeograf al Protopopiatului Oraviţa. 
A fost cooptat ca membru în Societatea cultural‑artistică 
„Sorin Titel” din Timişoara, care i‑a acordat „Diploma de 
onoare” pentru activitatea publicistică la revista „Vrerea”, 
în cadrul unei adunări publice la Teatrul Vechi din Oraviţa. 
A scris „Monografia Bisericii Ortodoxe Oraviţa Română” 
şi „Istoria Corului Ortodox Oraviţa Română”, ambele în 
manuscris.

Mai întâlnim în familia preoţească pe Iosif 
Novacovici, sublocotenent, Emilian Novacovoci, absolvent 
de pedagogie şi teologie şi primar al Oraviţei, acestuia 
stabilindu‑i‑se domiciliul obligatoriu în urma atitudinii 
proromâneşti în Kabold, Ungaria, alături de unchii 
săi, preotul Nicolae Novacovici şi învăţătorul Emilian 

Novacovici.
Îi mai amintesc pe profesorul 

Emilian Novacovici, inspector şcolar 
al judeţului Arad, pe fraţii Valeriu 
Popescu, preot în Gârbovăţ, şi Pavel 
Popescu, notar în Vărădia şi Vrani.

Dintre cei sus‑amintiţi o 
personalitate marcantă pe tărâm 
cultural a fost Emilian Novacovici 
(1862‑1936), învăţător în Răcăşdia. 
El a însemnat o prezenţă vie în 
activitatea culturală, exprimându‑şi 
o puternică dorinţă de libertate 
şi unitate naţională. În 1894, ca 
învăţător, a înfiinţat primul cor 
bisericesc bărbătesc, mixt şi de 
copii „Voinţa” din Răcăşdia. Pe 
lângă cântările bisericeşti, Emilian 
Novacovici considera cântecul 
popular ca făcând parte din 

FAMILIA NOVACOVICI DIN GÂRBOVĂŢ –
UN ADEVĂR UITAT
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autenticitatea culturii, demonstrând drepturile unei naţiuni. 
Solidaritatea românească ca formă de manifestare a 
idealului unităţii naţionale l‑a făcut pe Emilian Novacovici 
să participe la reactivarea Partidului Naţional, sprijinind 
programul partidului şi acţiunile pentru promovarea 
intereselor naţionale, precum şi alegerea candidaţilor săi. 
Învăţătorul Emilian Novacovici a participat în mod activ 
la acţiunile de protest împotriva cercurilor guvernamentale 
maghiare şi a încercărilor de deznaţionalizare a românilor.

Astfel, a adunat şi transmis pe cheltuiala sa la 
Cluj o adresă de adeziune în procesul Memorandumului 
cu 400 de înscrieri. În 1919 a colectat şi trimis pentru 
Mărăşti şi Mărăşeşti suma de 130 de coroane, iar pentru 
ridicarea bustului generalului Traian Doda din Caransebeş, 
la iniţiativa preşedintelui Comunităţii de Avere, senatorul 
Coriolan Buracu, a contribuit cu suma de 500 de coroane. 
Militant neobosit pentru cauza unităţii naţionale, demn 
susţinător al tradiţiilor şi culturii româneşti, Emilian 
Novacovici protestează împotriva legii Appony prin care 
se interzicea învăţământul în limba română. Din octombrie 
1916 şi până în mai 1918, sub pretextul de „agitaţie 
contra statului” şi fiind considerat trădător, lui Emilian 
Novacovici i s‑a stabilit domiciliul obligatoriu în Kabold, 
judeţul Sopron, în Ungaria, împreună cu nepotul său, 
dr. av. Emilian Novacovici, şi fratele său, preot Nicolae 
Novacovici. În 1918 a fost arestat în gara Domniţa Elena 
din Timişoara, fiind astfel împiedicat să plece la Marea 
Adunare Naţională de la Alba Iulia, unde urma să participe 
pentru luarea deciziilor privitoare la unirea cu ţara. Pentru 

activitatea sa atât pe plan politic, cultural, cât şi social, 
învăţătorul Emilian Novacovici a fost numit primarul 
comunei Răcăşdia. Pentru ţinuta sa proromânească, cât şi 
pentru activitatea desfăşurată pe plan cultural şi educaţional, 
Emilian Novacovici a fost decorat cu „Coroana României 
în grad de cavaler” şi cu medalia „Răsplata muncii pentru 
învăţământ clasa I”. Totodată, a fost ales membru şi 
vicepreşedinte în Consiliul judeţului Caraş, membru şi 
raportor în delegaţia permanentă judeţeană, membru în 
comisia administrativ‑financiară şi de control a judeţului 
Caraş şi a devenit membru corespondent al Muzeului 
Limbii Române şi al Academiei Române, apoi Arhiva de 
Folclor din Cluj. Cu toate greutăţile întâmpinate, învăţătorul 
Emilian Novacovici s‑a distins prin tot ce a întreprins de‑a 
lungul vieţii, prin conduită politică, culturală şi socială şi 
a dus o luptă hotărâtă pentru menţinerea fiinţei naţionale 
româneşti şi pentru realizarea unităţii naţional‑statale.

Din falnica familie Novacovici astăzi se regăsesc 
descendenţi răspândiţi prin toate colţurile ţării, Bucureşti, 
Timişoara, Arad, Caransebeş, Reşiţa. Reprezentanţii 
acestei familii s‑au distins de‑a lungul întregii existenţe 
printr‑o conduită morală demnă, prin lupta lor hotărâtă de 
a menţine flacăra românismului mereu aprinsă şi au apărat 
interesele îndreptăţite ale românilor pentru realizarea 
unităţii naţional‑statale.

FELICIA MIOC
Oraviţa
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29.XI.2010 – Concurs 
„Marea Unire ‑ 1918” – organizat 
de Inspectoratul Şcolar Judeţean 
şi Muzeul Banatului Montan 
Reşiţa. Echipa Liceului „Eftimie 
Murgu” Bozovici, formată 
din elevii: Popovici Marinela, 
Milosav Luisa şi Turnea Ion, a 
ocupat locul I;

19. III. 2011 – Olimpiada judeţeană, istorie. 
Rezultate:

Clasa a IX‑a: Ofţa Tabita Ionica – menţiune; Ţunea 
Doriana Pavelina – menţiune;

Clasa a X‑a: Popovici Daniela – locul II;
Clasa a XII‑a ‑: Turnea Ion – locul I; Zsöllei Ştefania 

– locul II; Inbrescu Geanina, Milosav Luisa, Popovici 
Marinela – menţiune;

Elevul Turnea Ion s‑a calificat la faza naţională, Alba 
Iulia, 18‑21 aprilie. În anul şcolar anterior (2009‑2010) a 
reprezentat Liceul la faza naţională desfăşurată la Bacău.

23. V. 2011 – Concurs „Memoria Holocaustului”, 
faza judeţeană –

Locul I: Surulescu Ilie, X –I;
Locul II: Popovici Cosmina, XI ‑U
În anul şcolar 2009‑2010, eleva Popovici Cosmina 

a participat la faza naţională a Concursului „Memoria 
Holocaustului”, desfăşurată la Braşov, iulie 2010.

23.V. 2011 – Concurs „Referate şi comunicări ale 
elevilor”, faza judeţeană –

Locul I: Barbeş Cezara („Eroi almăjeni în Primul 
Război Mondial”)

Locul II: Turnea Ion („Cultul personalităţii la 
Nicolae Ceauşescu”)

Eleva Barbeş Cezara a participat la faza naţională 
a Concursului, Călăraşi, iulie 2011 

Date comunicate de
prof. îndrumător PAVEL NEGRU

CONCURSURI ŞI OLIMPIADE
LA DISCIPLINA ISTORIE, ANUL ŞCOLAR 2010‑2011

IMPRESII PRIVIND OLIMPIADA DE ISTORIE,
FAZA NAŢIONALĂ, ALBA IULIA, APRILIE 2011

Săptămâna petrecută la Alba Iulia a fost, cu siguranţă, 
un prilej de a vedea istoria altfel, de a o simţi chiar în faţa 
ochilor, ceea ce este foarte diferit de informaţiile pe care le 
oferă cărţile.

Înainte de toate, Alba Iulia este 
toposul sacru pentru orice român, spaţiul 
în care, cu 411 ani în urmă, s‑a împlinit 
pentru prima oară dorinţa arzătoare a 
românilor de a se uni sub o singură stemă. 
Deşi efemeră, Unirea a reprezentat 
pentru acest popor un moment unic, 
pentru a cărui înfăptuire s‑au jertfit 
nenumăraţi eroi necunoscuţi. Mai mult, 
în 1918, tot aici este semnat actul Marii 
Uniri, care dă naştere României Mari, 
având în componenţă toate provinciile 
istorice.

Oraşul este unul primitor şi cu o 
uşoară tentă occidentală. Fără a fi foarte 
mare, permite o orientare relativ uşoară, 
astfel încât „un străin” ca mine nu s‑a 
simţit în nici un moment stingher în 

buchetul de străzi. Mai mult decât atât, aerul mustind de 
istorie nu făcea decât să confirme, o dată în plus, statutul 
de „Cealaltă Capitală” pe care Alba Iulia şi‑l asumă la nivel 

de brand.
Cu multitudinea de obiective 

demne de vizitat, timpul a fost doar un 
factor prohibitiv unei cunoaşteri mai în 
amănunt a tainelor ascunse în spatele 
zidurilor groase ale cetăţii.

Zilele însorite, vremea liniştită şi 
sentimentul de a fi într‑o companie plăcută 
au fost încă atâtea motive să consider 
momentele petrecute în „Capitala” de 
suflet a românilor unele de neuitat.

Proba propriu‑zisă, poate ultima 
de acest gen pentru mine, ca elev de liceu, 
a avut loc la o zi după sosire, ceea ce ne‑a 
oferit un răgaz de patru zile pentru a ne 
familiariza cu obiectivele turistice ale 
oraşului.

În centru, parcul deloc aglomerat, 
în faţa Catedralei Reîntregirii Neamului, 
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a reprezentat mereu prilejul de repaus după lungile 
„expediţii” pe axa perpendiculară cu catedrala.

În memorie au rămas şi serile petrecute în internatul 
Colegiului Militar, nopţile albe condimentate cu discuţii 
filosofice şi despre metafizică, religie sau chiar viitoarele 
transferuri ale echipelor de fotbal bucureştene. În plus, 
fetele frumoase, venite din toate colţurile ţării, au făcut 
timpul să zboare efectiv…

În concluzie, „excursia” la Alba Iulia a fost prilejul 
perfect de a petrece câteva zile într‑o companie foarte 
plăcută şi de a vedea istoria dintr‑o perspectivă, pentru 
mine, originală.

ION TURNEA – clasa a XII ‑a U
Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” – Bozovici

În perioada 5‑8 mai a. c., la Alba Iulia şi împrejurimi, 
au avut loc manifestări culturale de înaltă ţinută, 
demonstrând că spiritul românesc, ştiinţific şi literar, poate 
oferi Europei – şi lumii, în general – o altă imagine despre 
viaţă şi despre oameni.

* La Sebeş, Lancrăm, la Cetatea Câlnic ori la 
Biserica evanghelică, în cadrul 
Festivalului de poezie care poartă 
numele ilustrului poet Lucian 
Blaga (ediţia a XXXI‑a), s‑a readus 
în actualitate/atenţie complexa 
personalitate a poetului, filozofului, 
dramaturgului şi diplomatului. S‑au 
lansat cărţi, s‑au depus coroane de 
flori, s‑a cântat, s‑a recitat, s‑au 
înmânat diplome şi premii. Exegeze 
şi noi interpretări despre opera 
literară şi filozofică a cărturarului din 
Lancrăm au fost prezentate de acad. 
Eugen Simion, acad. Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Vasile 
Tărâţeanu, Victor Crăciun, George Potra, Nicolae Mareş, 
Ion Mărgineanu, Ion Brad, Mircea Popa, Eugeniu Nistor 
ş.a.

* Simpozionul despre romanul românesc 
contemporan a fost moderat de scriitorii Nicolae Breban 
şi Aurel Pantea, a fost comemorată regretata artistă Lucia 
Mureşan.

* Târgul de carte „Alba Transilvana”, ajuns la 
cea de‑a IV‑a ediţie, a constituit un bun prilej de a reuni 

la Alba Iulia specialişti din toate 
zonele culturii scrise româneşti: 
autori, editori, traducători, tipografi, 
bibliotecari, crainici radio, publicişti, 
precum şi alţi actori cu aport 
important în universul cărţii şi al 
lecturii. Cele 58 de edituri prezente 
au etalat pe standurile ospitaliere a 
două mari corturi – amplasate de 
organizatori în vecinătatea Fântânii 
arteziene şi a Catedralei Întregirii 
Neamului – cărţi pentru copii, 
cărţi religioase, tratate academice, 

studii istorice şi matematice, panoramice geografice şi 
jurnalistice, dialoguri literare, antologii de poezie, pagini de 
corespondenţă. Enumerăm câteva titluri lansate: Octavian 
Goga, Opere, vol. II: Publicistica; Tudor Arghezi, 

LA ALBA IULIA, CAPITALA SPIRITUALĂ A ROMÂNILOR
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Opere, vol. X: Publicistica; George Călinescu, Opere, 
vol. I‑X: Publicistica; Constantin Stere, În preajma 
revoluţiei, vol.I‑II, Lucian Blaga, La curţile dorului (ed. 
multilingvă, coord. Mioara Pop); Constantin Cubleşan, 
Lucian Blaga. Zece ipostaze teatrale; 
Eugen Simion, Ion Creangă. Cruzimile 
unui moralist jovial; Mihai Cimpoi, 
Sinele arhaic. Ion Creangă: dialecticile 
amintirii şi memoriei; Ion Miloş, Nunta 
iubirii; Ion Horea, Psalmi şi rugăciuni; 
Nicolae Morar, Dimensiunea creştină 
a operei lui Nicolae Steinhart; Mircea 
Petean, Linişte redusă la tăcere; George 
Popa, Eminescu sau dincolo de Absolut; 
Nicolae Dabija, Tema pentru acasă; 
Nora Iuga, Berlinul meu e un monolog; 
Nicolae Băciuţ, Poemul Phoenix; Andrei 
Moldovan, Mâhnirile limbii române; Ion 
Brad, Fotografii de familie; Petru Făgăraş, 
Risipit în curcubeu; Ion Moldovan, 
Daniela Vlădescu – Îngerul de pe umărul meu; Ion 
Moldovan, Veta Biriş – Cântecul vieţii; Victor Crăciun, 
Cristina Crăciun, Albumul Brâncuşi – 
Monumentul Rugăciunea; Vasile Gogea, 
Voci în vacarm (Un dialog cu Monica 
Lovinescu şi Virgil Ierunca); Mircea Popa, 
Panoramic jurnalistic. Presa de ieri şi de 
azi etc.

* Invitaţi ai Editurii Exelsior Art din 
Timişoara, şi‑au prezentat, cu acest prilej, 
recentele lor apariţii tipografice Emil Şain 
(Politicieni de mucava, epigrame şi proză 
satirică) şi Iosif Băcilă (Dor mărturisit, 
99 poeme de dragoste, precum şi lucrarea 
documentar Eftimie Murgu [1805-1870]. 
Erudiţie şi Faptă, ed. îngr.) Au vorbit 
despre împlinirile Editurii în cei 20 de 
ani de activitate rodnică şi despre cărţile 
autorilor bănăţeni susmenţionaţi: Novac Zsolt (Timişoara)  

şi Virgil Şerbu Cisteianu (Alba Iulia). Au recitat din creaţia 
poeţilor invitaţi şi din creaţia proprie: Felicia Colda şi 
Elena Cîmpan.

* De amintit concursurile de artă plastică, 
recitalurile de fanfară şi de muzică folk, 
grupurile de copii interpretând cântece 
pe versurile poeţilor clasici (Mihai 
Eminescu, George Coşbuc, Octavian 
Goga) şi contemporani (Ioan Alexandru, 
Ion Horea, Dumitru Mălin), prezentarea 
revistelor„Discobolul” (Aurel Pantea), 
„Alba Iulia” (Ion Mărgineanu), „Acasă” 
(Ion Brad şi Alexandru Brad), „Ethos 
XXI” (Oliviu Iacob), „Astra blăjeană” 
(Silvia Pop), „Gând românesc” (Virgil 
Şerbu Cisteianu), „Almăjana” (Iosif 
Băcilă) ş. a. În cadrul secţiunii „Zestrea 
culturală a bibliotecilor” s‑au făcut referiri 
la Proiectul de dezvoltare a patrimoniului 
cultural al acestor aşezăminte din judeţul 

Alba şi a filialelor de carte din străinătate, cât şi la programul 
naţional BIBLIONET.

S‑au implicat ori au rostuit 
buna derulare a manifestărilor, în acest 
minunat spaţiu încărcat de sacralitate şi 
istorie: Consiliul Judeţean Alba, Primăria 
Municipiului Alba Iulia, Primăria 
Sebeşului, Biblioteca Judeţeană Alba, 
Centrul Cultural „Lucian Blaga”, Muzeul 
Naţional al Unirii, Uniunea Scriitorilor 
– Filiala Alba ‑ Hunedoara, Academia 
Română, Liga culturală pentru Unitatea 
Românilor de Pretutindeni, Posturile de 
Radio şi Televiziune: „Atlas”, „Ardeleanul”, 
„Reîntregirea”, „3 NET”, „Alba TV”, 
aducând în „imediata apropiere” valori 
incomensurabile şi de durată ale culturii şi 
spiritualităţii româneşti.

„A”

SEMNAL EDITORIAL
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Aşa s‑a întitulat Cercul pedagogic al profesorilor de 
limbă română din zona Băile Herculane‑Mehadia‑Bozovici, 
organizat marţi, 17 mai 2011, la Şcoala cu clasele I‑VIII 
din capitala Văii Almăjului, de Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Caraş‑Severin, Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” 
şi revista „Almăjana”, publicaţie păstorită vreme de peste 
12 ani de profesorul şi poetul Iosif Băcilă.

Şi cu siguranţă că acest „cerc” ar fi fost unul obişnuit, 
cu valenţe strict didactice, dacă în umbra manifestării n‑ar 
fi stat acelaşi Iosif Băcilă, cel care a gândit în amănunţime 
întregul scenariu astfel încât să 
se transforme într‑un eveniment 
cultural complex care să rămână 
în memoria participanţilor. 
N‑a fost neglijat nici măcar 
programul tipărit în care, printre 
altele, au fost reproduse câteva 
citate memorabile despre limba 
română, aparţinând lui Mihai 
Eminescu, Titu Maiorescu şi 
Nicolae Iorga.

În bănci, alături de elevii 
clasei a XII‑a umană (filologie), 
de la amintitul liceu, şi de 
cadrele didactice invitate, au 
mai fost prezenţi prof. dr. Ionel Bota, directorul Centrului 
Cultural Teatrul Vechi „Mihai Eminescu” din Oraviţa, 
lector univ. dr. Florina‑Maria Băcilă, de la Universitatea de 
Vest din Timişoara, studenta Maria Vâtcă, de la Facultatea 
de Muzică a aceleiaşi universităţi, ziariştii Nicolae Irimia 
şi Paul‑Sever Smadu.

La catedră, cum spuneam, profesorul şi poetul Iosif 
Băcilă, sigur pe sine, colocvial, însă cei care îl cunosc 
îndeaproape puteau „să‑i descopere” în glas umbra unor 
emoţii fireşti. Pentru că se realiza o recapitulare a materiei 
despre poezia română contemporană. Şi, cum cineva 
trebuie să spargă gheaţa şi să arunce printre colegi „sămânţă 
de vorbă”, s‑a oferit domnişoara Ionela Ţira să aducă în 
actualitate poezia generaţiilor care s‑au afirmat după Cel 
de‑al Doilea Război Mondial, oprindu‑se în special la 
cea din anii ’60, care a dat literaturii o întreagă galerie 
de scriitori importanţi. A completat‑o profesorul care, pe 
măsură ce lecţia se derula, 
aproape că nu se mai vedea de 
vrafurile de cărţi ce creşteau pe 
catedră. Erau diferite ediţii ale 
poeţilor despre care se discuta 
cu calm, cu siguranţă, cu 
grijă faţă de rostirea în limba 
română. S‑au recitat poeme şi 
s‑au descifrat mesajele estetice 
şi de stil din opere aparţinând 
lui Nicolae Labiş, Ştefan 
Augustin Doinaş, Marin 
Sorescu, Nichita Stănescu. Şi 

cum să nu tresari când reasculţi, de pe bandă magnetică, 
poezii ca „Trebuiau să poarte un nume”, „Scară la cer” 
ori „La Lilieci”, interpretate cu atâta măiestrie de actorul 
Tudor Gheorghe! Cum să nu rămâi impresionat când îl auzi 
pe profesor (el însuşi poet) vorbind cu cuvinte alese despre 
nemuritorul Nichita! Şi cum să nu fii bucuros când îi vezi 
pe elevi urmându‑i exemplul, despicând firul poeziei lui 
Nichita Stănescu în alte şi alte fire nevăzute, întinse către 
inimile profesorilor invitaţi să le aprecieze cunoştinţele 
fără catalog! A urmat un test‑ fulger prin care profesorul 

a verificat, printr‑un procedeu 
mai subtil, abilităţile lingvistice 
şi de interpretare ale tinerilor 
aflaţi în preajma examenului de 
bacalaureat.

Apoi, pentru a de‑
tensiona atmosfera, prietenul 
nostru Iosif Băcilă ne‑a dăruit 
cântece pe versuri de Nichita, 
în diferite interpretări, şi ne‑a 
oferit prilejul de a‑i reauzi glasul 
său întotdeauna grav şi parcă 
emoţionat de „spunerea însăşi a 
poeziei”, iar Maria Vâtcă ne‑a 
delectat cu un cântec compus 

pe versurile poetului Ioan Alexandru.
Solicitat să‑şi reamintească de vremurile când el 

însuşi preda la catedră într‑un liceu orăviţean, profesorul 
Ionel Bota a vorbit despre atmosfera şi ritmurile în care se 
scrie astăzi poezia din Banat (populată adesea de veleitari), 
iar autorul acestor rânduri a consemnat telegrafic în carnetul 
său: „A fost o oră care a ţinut două ore, o lecţie dinamică, 
antrenantă, în care profesorul – cu tact şi competenţă 
– a ţinut întreaga clasă «în priză», o lecţie complexă, 
neplicticoasă, cu multiple modalităţi de asimilare. Un alt 
fapt extraordinar: propunătorul le explică elevilor săi care 
este diferenţa dintre poezie şi versificaţie!

Emoţionantă şi intervenţia unei foste eleve a 
liceului din Bozovici (dragă sufletului meu) – Florina‑Maria 
Băcilă –, în prezent cadru didactic la amintita universitate ti‑
mişoreană: „O melodie povestită – cum ar zice Nichita –, 

care începe în 1996, activitate 
de cerc pedagogic, evident 
clasa a XII‑a umană, evident 
acelaşi profesor. Alte chipuri, 
alţi invitaţi de onoare, aceeaşi 
lecţie despre poezie, dar 
prezentată altfel, mai «în 
dulcele stil clasic» decât astăzi 
când am constatat că profesorul 
Băcilă e uluitor de modern şi 
cred, dacă l‑aş inspecta acum 
în calitate de preşedinte de 
comisie pentru gradul I, aş fi 
uimită de modernitatea orelor 

„DASCĂLUL ÎN VALEA MIRACOLELOR”
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pe care observ că le ţine (…). Ştiu că azi (mai 2011) mi‑e 
greu să cred că, în urmă cu 15 ani, într‑o târzie adolescenţă, 
mă întrebam şi eu ca şi voi ce înseamnă să fii «bântuit de 
neiubire». M‑a liniştit colega noastră care a zis că iubirea 
îţi oferă totul şi asta e încă o doză de optimism. Împreună 
cu chipurile de atunci din sală, la fel de frumoase ca acum, 
gândeam până la orizont şi chiar izbutisem să gândim până 
la soare. Chipurilor tinere de azi, din sală, le doresc să 
îndrăznească cu gândul până la stele, până la triumfătoarea 
Galateea căci, aşa cum s‑a spus, ea era frumoasă «ca umbra 
unui gând/ între ape numai ea 
era pământ…». Iar prototipului 
de dascăl din Valea Miracolelor, 
în care se regăseşte profesorul 
Băcilă, în care mă regăsesc şi eu, 
în care se regăsesc mulţi colegi 
din sală, acelaşi ieri şi de azi, 
îi doresc să mai răsădească în 
suflete flori…” 

Au urmat o dezbatere 
profesională pe marginea lecţiei 
recapitulative şi o alta, pe 
marginea simulării examenelor 
orale şi scrise, privitoare la 
„dezvoltarea competenţelor 
de comunicare – noi perspective în vederea evaluărilor 
naţionale”, după care, într‑o sală alăturată, a fost vernisată 
o excepţională expoziţie de pictură, cu lucrări realizate de 
elevi din toată ţara, cu tema „Lumină din Lumina Învierii”, 
parte a unui proiect coordonat de inst. Claudia Cherescu şi 
de profesoarele Vidosava Surulescu şi Ana Băcilă.

Un alt moment al manifestării din Almăj l‑a 
constituit vizita de documentare la Capela Liceului 
„Eftimie Murgu”, căreia i‑a realizat o succintă prezentare 
preot prof. dr. Petrică Zamela, iar prof. Iosif Băcilă a vorbit 
despre cei 12 ani de existenţă ai revistei „Almăjana” şi a 
oferit câte o Diplomă de Excelenţă câtorva colaboratori 
apropiaţi: Ioneta Almăjanu, Ion Turnea, Florina‑Maria 

Băcilă, Maria Vâtcă, Ionel Bota, Nicolae Irimia, prof. dr. 
Dumitru Popovici şi prof. dr. Alimpie Ignea. Tot în acest 
cadru a fost lansat şi volumul „Religie şi dezvoltare în 
Munţii Banatului”, semnat de prof. Lazăr Anton.

De aici, cadrele didactice şi principalii organizatori 
s‑au deplasat la Liceul Tehnologic „Iosif Coriolan Buracu” 
din Prigor, unde s‑au întâlnit cu o parte a corpului profesoral 
şi unde prof. Pavel Panduru, directorul aşezământului, a 
informat că instituţia funcţionează cu peste 500 de elevi 
(420 la cursurile de zi şi 100 la cursurile serale)şi că, în 

acest an de învăţământ, va avea şi 
elevi în clasa a XIII‑a, care, după 
absolvire, vor obţine calificarea de 
tehnician în prelucrarea lemnului. 
Le‑a mai împărtăşit celor 
prezenţi gânduri şi preocupări din 
activitatea lor didactică Lenuţa 
Paidola (îndrumătoarea claselor 
de cusături – costume populare), 
preotul sculptor Cătălin Primejdie 
şi învăţătorul pensionar Vasile 
Popovici din Pătaş.

Tot la Prigor gazdele i‑au 
invitat pe oaspeţi la o gustare 
tradiţională din care n‑au lipsit 

mălaiul aburind cu brânză.
O surpriză plăcută a după‑amiezii a constituit‑o 

şi vizitarea Mănăstirii Almăj‑Putna, de la intrarea în 
satul Putna, despre a cărei istorie a vorbit părintele stareţ 
Andrei. 

Criticul literar Ionel Bota a prezentat cartea „Dor 
mărturisit” de Iosif Băcilă. Au citit din creaţiile lor, în 
interiorul sfântului lăcaş, Nicolae Irimia şi Iosif Băcilă, iar 
prof. Pavel Panduru a lecturat un poem de Vasile Barbu 
(„Putna”) şi, desigur, a interpretat două cântece adecvate 
momentului Maria Vâtcă. După‑amiaza s‑a încheiat cu o 
masă festivă.

NICOLAE IRIMIA

OPINII ALE PARTICIPANŢILOR
La sfârşitul manifestărilor am solicitat opinia 

câtorva participanţi la aceste evenimente: lector univ. 
dr. Florina-Maria Băcilă – Universitatea de Vest 
din Timişoara: „Mă bucur că am luat parte la această 
sărbătoare a dascălilor de limba şi literatura română din 
sudul Banatului – o sărbătoare a poeziei şi a izbânzilor 
întru cuvânt. Am venit aici să reprezint Facultatea de Litere 
a Universităţii de Vest din Timişoara, dar şi ca fostă elevă a 
Liceului Teoretic din Bozovici şi a profesorului‑poet Iosif 
Băcilă. Tuturor colegilor de aici şi de departe le doresc 
multe biruinţe întru izvodirea slovei”; prof. Ionel Bota: 
„A fost un moment de conturare a modelului de dascăl nu 
doar pentru şcoală, ci pentru continuitate. Ar trebui să nu 
mai folosim expresia «activităţi extraşcolare» atunci când 
analizăm profesorul, învăţătorul, educatorul în raport cu 

profesia şi în raport cu cotidianul comunităţii. Când îşi 
asumă obligaţiile meseriei, dacă este un dascăl veritabil 
îşi asumă şi contribuţia la viaţa acelei comunităţi. Ar 
trebui instituit un obicei din organizarea unor asemenea 
evenimente”; prof. Iosif Băcilă: „O acţiune complexă, 
didactică şi educativă, cu lansări de carte şi reviste, dar şi 
interesantă prin informaţiile vehiculate legate de poezia 
română contemporană, de poezia Banatului Montan, 
preocupările profesorilor de limba şi literatura română 
în a‑i atrage pe elevi spre lectură şi spre arta scrisului. 
Aşezămintele de învăţământ şi de spiritualitate vizitate au 
influenţat şi o bună cunoaştere a frumuseţilor naturale, a 
istoriei acestor locuri, a folclorului şi tradiţiilor locale”; 
eleva Ţira Ionela-Lia: „Am fost anunţaţi din timp despre 
lecţia deschisă de la «limba română». Mi‑am făcut multe 
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griji şi aveam foarte mari emoţii. Însă în timpul activităţii, 
m‑am relaxat complet şi, la sfârşit, aveam să constat că 
lecţia a fost deosebit de atractivă 
şi interesantă. Am fost asistaţi de 
aproximativ 30 de profesori din 
zona Băile Herculane‑Mehadia‑
Bozovici, printre care şi fosta mea 
dirigintă (de la Şcoala generală) 
pe care am vrut s‑o impresionez 
prin cât mai multe răspunsuri 
corecte. De asemenea, am avut 
onoarea să participe la ora 
noastră lector dr. Florina‑Maria 
Băcilă (Universitatea de Vest 
din Timişoara), studenta Maria 
Vâtcă şi prof. dr. Ionel Bota, 
critic literar (dir. Teatrului 
„Mihai Eminescu” din Oraviţa), redactori de radio, ziarişti. 
Am fost coordonaţi, cu tact şi măiestrie pedagogică, de 
profesorul nostru de limba română, domnul Iosif Băcilă, şi 
totul a decurs cum speram. Mă bucur că domnul profesor a 
ales clasa noastră pentru desfăşurarea acestei lecţii, pentru 

că am avut ce învăţa.”; prof. Mihaela Urdeş – profesor 
metodist şi responsabil de zonă: „Lecţia demonstrativă a 

venit ca o încununare a activităţii 
profesorului Iosif Băcilă, elevii 
demonstrând că sunt capabili 
să ducă mai departe cu mândrie 
ceea ce le‑a fost sădit în inimă şi 
în minte. În proiectul «Lumină 
din Lumina Învierii» am 
descoperit talente nebănuite, 
iar în capela Liceului „Eftimie 
Murgu” ne‑am bucurat că elevii 
pot găsi în apropierea şcolii un 
loc în care îşi pot linişti sufletul 
şi spiritul. Expoziţia de la liceul 
din Prigor păstrează vii tradiţiile 
şi obiceiurile poporului român şi 

marchează prin minunatele exponate trecerea profesorilor 
şi a elevilor prin acest loc”.

PAUL-SEVER SMADU
(Radio Reşiţa, 17.05.2011/14:50)

VALEA MIRACOLELOR
Dacă bunul Dumnezeu a creat Pământul acesta 

minunat care ne arată prin frumuseţile naturii puterea 
miracolului divin, tot El a creat, după chipul şi asemănarea 
Lui, OMUL înzestrat cu talent. Poate una din minunile sale 
este faptul că EL a ştiut să aşeze „omul potrivit la locul 
potrivit”.

De‑a lungul Văii Nerei se întind aşezările Ţării 

Almăjului. Aici „limba, portul, obiceiurile şi cântecele 
şi‑au păstrat originalitatea şi frumuseţea lor străbună”. Or, 
acest lucru a fost posibil datorită oamenilor ce locuiesc 
aici. Pentru cei ce doresc să afle că încă există oameni care 
se mândresc că sunt români, că încă există oameni care 
iubesc şi promovează obiceiurile şi tradiţiile românilor, pot 
oricând accesa site‑ul www.taraalmajului.ro, administrat 

„Şopotul Nerganei” – poem la Sânziene,
Chemare, dor şi cântec în plaiuri almăjene,
Credinţă, ţel, tezaur ascuns sub Decebal
Găsiră cronicarii în stampele din deal.

Iar dascălii păstrară sub Vulturul Roman
Prin şcoală – arta sacră adusă de Traian.
Chiar Hercule, spre Cerna, se‑oprise la Prigor,
Gustând mălai cu slană şi caş de la popor.

Din „şopotul Nerganei” se toarce veşnicia,
Istoria ce Sârbu a scris‑o‑n Rudăria,
Iar dragostea de ţară, zidită‑n vârful Gugu,
Stă ca o piramidă… Miracol!?…– Efta Murgu…

Almăjul – râu de lacrimi prin veacuri neştiute –
E doina bănăţeană, păstrată sus la munte,

Cântată de fanfare, de coruri, de feciori,
Şi azi străbate ţara în şiruri de cocori…

Trecut‑au generaţii ca mirul de zambilă…
Zâmbiră condeierii Panduru şi Băcilă,
Privind cum studenţimea se‑avântă‑n labirint,
Legând Cheile Nerei cu lacăt de argint.

Cortina‑nţelepciunii pre Almăj dă să cadă,
Să‑mpodobească neamul cu raiul din livadă…
În „şopotul Nerganei” e cântecul şi rima:
– Doamne, nu da rău, că rău noi n‑am făcut la nima’!…

În „şopotul Nerganei”, e Nera – viaţa noastră –
Cântaţi‑i simfonia la Dunărea albastră,
Iertaţi‑mi îndrăzneala, v‑o spun cu tot aleanu’
De la cascada morii – Ion V. Bozovişianu’…

ION VASILIE VÂTCĂ
24.06.2011 – Almăj

Jurnal de drum… în Banatul de munte

MURMURUL NEREI…
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de Societatea Culturală „Ţara Almăjului”. În acest mod, 
oricine poate primi informaţii despre această zonă, 
informaţii despre istoria şi cultura Ţării Almăjului.

Un alt mod în care putem afla despre ceea ce se 
petrece în Ţara Almăjului este revista de cultură Almăjana. 
Publicaţia este editată de Cercul literar‑artistic al Liceului 
Teoretic „Eftimie Murgu” şi Centrul Zonal de Învăţământ 
Bozovici, sub îndrumarea domnului redactor‑şef Iosif 
Băcilă. Revista Almăjana beneficiază şi de o ediţie on‑line, 
realizată prin colaborarea dintre editori şi Asociaţia Română 
pentru Patrimoniu. Această asociaţie nu este singura care 
sprijină apariţia revistei: Asociaţia „Almăj pro Lyceum”, 
Societatea Culturală „Ţara Almăjului”, Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Caraş‑Severin, Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” 
Bozovici sau Sindicatul din Învăţământul Preuniversitar 
Caraş‑Severin – FEN.

Sunt multe locuri în această ţară binecuvântată de 
Dumnezeu care nu sunt cunoscute la adevărata lor valoare. 
Însă almăjenii au avut norocul ca valoarea, frumuseţile şi 
tradiţiile zonei să fie cunoscute datorită unor oameni care 
îşi iubesc locurile natale şi muncesc enorm şi necontenit 
pentru promovarea acestora şi pentru perpetuarea tradiţiei 
populare româneşti. Din paginile revistei înţeleg că 
într‑adevăr acolo, în Ţara Almăjului, se întâmplă adevărate 

miracole. Impresionantă este călătoria iniţiată de Părintele 
Stelian Borza. Cine se mai gândeşte la Eroii Armatei 
Române? Din păcate… mai nimeni, pentru că puţini sunt 
cei care îşi cinstesc strămoşii! Cuvinte alese sunt folosite în 
omagierea Banatului, în versurile melodioase ce povestesc 
istoria Almăjului, „istoria ca o doină”. Scriitori, poeţi, 
dascăli, preoţi stau de strajă la poarta uitării şi nu permit 
ca aceste miracole să fie uitate! Astfel, tinerele talente 
ale Liceului Teoretic „Eftimie Murgu” din Bozovici sunt 
promovate în paginile revistei. Festivalul cultural‑artistic 
al Văii Almăjului, ajuns la a XVI‑a ediţie, prezintă an 
de an „valori şi tradiţii almăjene” strânse într‑un muzeu: 
portul specific zonei, dansuri populare, recitaluri vocale şi 
instrumentale.

Cuvintele‑mi sunt sărace pentru a‑mi exprima 
bucuria şi respectul faţă de munca acestor oameni care 
duc mai departe tradiţia poporului român. Permiteţi‑mi, 
aşadar, să fiu în asentimentul domnului prof. Iosif Băcilă, 
„Părintele” revistei Almăjana, care a denumit Valea 
Almăjului, Valea Miracolelor.

Ţara Almăjului – Valea Miracolelor? DA! Hotărât 
şi convingător ! !

Înv. ANA-MARIA ŞANDOR
– com. Comloşul Mare, Timiş – 

RELIGIE ŞI DEZVOLTARE ÎN MUNŢII BANATULUI,
de prof. dr. Lazăr Anton

Studii geografice existente la ora actuală în domeniul 
religiilor sunt limitate la analiza raporturilor dintre 
etnie, religie şi opţiuni electorale, a potenţialului turistic 
religios, a identităţii religioase şi comunitatea locală sau 
la evidenţierea unor tendinţe ale fenomenului religios în 
condiţiile procesului de globalizare culturală, economică 
şi politică. Geografia religiilor îşi propune o abordare 
complexă a fenomenului religios, iar această experienţă 
poate fi analizată din perspectiva 
manifestării fenomenului religios în spaţiu 
şi a interrelaţiilor multiple dintre sistemul 
religios şi mediul geografic.

Orientarea autorului către tema şi 
spaţiul geografic al Munţilor Banatului a 
avut la bază câteva argumente:

– Diversitatea etnică şi religioasă 
la nivelul celor 5 mari areale geoculturale: 
Clisura Dunării, Ţara Almăjului, Valea 
Caraşului, Culoarul Timiş‑Cerna, 
Depresiunea Ezeriş;

– Prezenţa Munţilor Banatului 
la interfaţa dintre Ţara Românească 
şi Transilvania a reprezentat un filtru 
cultural‑religios;

– Axele de comunicaţie, în special 

cele de‑a lungul văilor mari, au permis o difuziune specifică 
a valorilor culturale.

Partea I – Identitate şi dezvoltare locală 
abordează probleme care privesc: definirea comunităţii 
locale din perspectiva geografiei religiilor şi rolul acesteia 
în promovarea climatului de toleranţă şi a dialogului 
intercultural, principii şi metode de cercetare în geografia 

religiilor, implicaţii ale fenomenului 
religios în dezvoltarea locală, doctrine 
sociale promovate de sistemele sociale 
din România, conceptul de comunitate 
religioasă, clasificarea sistemelor 
religioase din Munţii Banatului, disparităţi 
spaţiale în peisajul confesional al Munţilor 
Banatului, areale georeligioase.

Autorul remarcă existenţa a 
patru tipuri comportamentale generate 
de raporturile Om – Natură – Spirit: 
rural‑montan (specific aşezărilor rurale cu 
caracter permanent sau temporar din Munţii 
Semenicului, Almăjului, Locvei, Dognecei, 
Aninei); rural‑intramontan (depresiunea 
Almăjului şi Culoarul Timiş‑Cerna); 
rural‑extramontan (Depresiunile Oraviţa 
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şi Caraş Ezeriş); urban‑montan (centrele urbane Reşiţa, 
Caransebeş, Bocşa, Anina, Oraviţa, Moldova Nouă).

Repartiţia spaţială a confesiunilor religioase din 
Munţii Banatului reflectă interferenţele istorico‑religioase 
care au generat areale georeligioase complexe în care se 
întrepătrund comunităţi religioase mai mult sau mai puţin 
organizate, cu impact diferit asupra celorlalte categorii de 
spaţii (economic, turistic, cultural). Aceste areale au fost 
complicate ulterior de mişcări confesionale apărute, în 
special după Reformă.

Autorul constată că disparităţile ce compun peisajul 
confesional al Munţilor Banatului este rezultatul articulării 
dintre factorii naturali (accesibilitate, altitudini coborâte, 
resurse naturale atractive, climat favorabil) şi cei antropici, 
ceea ce a condus la mutaţii etnico‑religioase interesante în 
spaţiile urban şi rural, reflectate în varietatea mentalităţilor, 
comportamentelor, practicilor economice, stilurilor de 
viaţă, organizarea spaţiului local.

Partea a II-a – Structuri şi situri religioase, 
grupate în 4 capitole, în care sunt analizate evoluţia 
structurii religioase a populaţiei, răspândirea geografică 
a hagionimelor şi obiceiurilor religioase, rolul migraţiilor 
religioase în evoluţia comunităţilor locale, dimensiunea 
religioasă a aşezărilor umane, situri cu caracter religios 
şi organizarea spaţiului.

Autorul identifică factorii (14 la număr) care au 
acţionat de‑a lungul timpului asupra sistemului de idei şi 
convingeri religioase, rezultând structura demo-religioasă 
actuală: originea religiilor, etnogeneza, evoluţia istorică a 
societăţii, poziţia geografică, factorii de mediu, dezvoltarea 
socială, condiţiile economice, căile de comunicaţie, 
comerţul, schimburile culturale, condiţiile politice şi 
sistemul politic, bilanţul natural, migraţiile, misionarismul, 
organizarea religioasă, elementele psihologice.

Sunt calculaţi mai mulţi indicatori demo‑religioşi: 
indicele de atracţie religioasă, îmbătrânirea confesională, 
rata de urbanizare confesională, structura etnică a 
confesiunilor, indicele de omogenitate religioasă, rata de 
activitatea religioasă, coeficientul de saturaţie, densitatea 
religioasă, coeficientul de dominanţă religioasă, care 
reflectă mentalităţile promovate de doctrinele teologice 
în viaţa indivizilor, cu influenţe asupra particularităţilor 
socio‑economice.

Partea II-a – Religia şi societatea este construită 
pe analiza relaţiilor dintre grupurile etnice şi religioase în 
interiorul comunităţilor locale, reflectarea mentalităţilor 
şi concepţiilor în gradul de dezvoltare economică, 
valenţele religioase ale educaţiei, gradul de implicare a 
comunităţilor religioase în viaţa politică.

Relaţia dintre religie şi societate este una 
triunghiulară, alături de stat şi religie, mai există societatea, 
numită civilă. Ar fi prea uşor să afirmăm că Biserica se află 
cu un pas înaintea Statului în ceea ce priveşte apărarea 
drepturilor omului, pentru că Biserica, din momentul 
separării sale de Stat, poate face acest lucru doar din punct 
de vedere teoretic. Fără ajutorul dimensiunii politice, 
idealurile Bisericii, de respectare a demnităţii umane, 
rămân la rangul de simple declaraţii umanitare.

Rolul asociaţiilor religioase în dezvoltarea locală şi 
organizarea spaţiului este vizibil mai ales după 1990, cu 
acţiuni limitate la domeniul asistenţei social‑umanitare, 
mai puţin în plan educaţional sau cel al administraţiei 
publice. Cercetările asupra spaţiului religios din Munţii 
Banatului conduc pe autor la ideea că este necesară o 
perspectivă complementară cu privire la raporturile 
biserică‑societate, fără a fi eludate semnificaţiile simbolice 
ale mentalului local, precum şi interferenţele religiei cu 
mediul geografic.

Partea a IV-a – Religia şi peisajul geografic 
este structurată în trei capitole axate pe rolul turismului 
religios în definirea raporturilor om‑mediu, importanţa 
convingerilor religioase în definirea acestor raporturi, 
tendinţe ale fenomenului religios în spaţiul geografic al 
Munţilor Banatului din perspectiva dezvoltării locale şi 
regionale.

Este realizată o regionare geografică a obiectelor 
turistice sacre, fiind identificate 5 regiuni turistice de 
factură religioasă: Regiunea Clisura Dunării, Regiunea 
Almăj, Regiunea Timiş‑Cerna – Caransebeş, Regiunea 
Reşiţa – Semenic; Regiunea Oraviţa – Caraş.

Autorul abordează problema secularismului şi a 
descreştinizării, calculează cei doi indici şi constată că 
la nivelul Munţilor Banatului sunt unele disparităţi între 
arealele urbane (Reşiţa, Anina, Bocşa) şi cele în care 
există ponderi semnificative ale diferitelor minorităţi, 
altele decât cea românească (Brebu Nou, Şopotu‑Nou, 
Păltiniş, Târnova), situate, în general, în jumătatea nordică. 
Concluzia este că cele două procese sunt complementare, 
având în vedere fie confesiunile necreştine (islamismul 
şi mozaismul), fie opţiunile unor segmente ale populaţiei 
pentru ateism, agnosticism sau declaraţi fără religie.

Analiza fenomenului misionar la nivelul celor mai 
importante confesiuni neoprotestante din Munţii Banatului 
scoate în evidenţă impactul pe care le au aceste activităţi 
asupra spaţiului geografic. Pe baza informaţiilor statistice 
este calculat indicele de saturaţie evanghelică în centrele 
urbane din Munţii Banatului, care este supraunitar cu 
excepţia oraşelor Reşiţa şi Caransebeş.

Analiza geografică a acestei teme se concretizează 
prin reprezentări cartografice şi grafice (142 figuri), la care 
se adaugă 70 de fotografii, ce se doresc a fi o modalitate 
de vizualizare şi înţelegere a evoluţiei peisajelor culturale 
din Munţii Banatului. De asemenea, informaţia statistică, 
date brute sau prelucrate, se regăseşte într‑un număr de 69 
tabele. Lucrarea nu ar fi putut fi elaborată fără studierea 
unei bibliografii consistente – peste 200 de titluri, atât din 
domeniul geografiei, dar şi din cel al teologiei, economiei, 
sociologiei, ceea ce a facilitat individualizarea acestui areal 
ca o unitate geografică cu o anumită complexitate.

Rezultatele obţinute au permis elaborarea unor 
scheme conceptuale specifice studiului geografic al re‑
ligiilor: identitate religioasă; comunitate religioasă; eco‑
teologie; migraţie religioasă; areale georeligioase; turism 
spiritual; spaţiu sacru; misionarism.

Complexitatea interrelaţiilor dintre religie şi 
teritoriu a impus abordări inovatoare ce se regăsesc în 
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mai multe capitole: „Comunitatea locală şi dezvoltarea 
din perspectiva geografiei religiilor”, „Dimensiunea 
religioasă a aşezărilor umane din Munţii Banatului şi 
organizarea spaţiului”, „Rolul migraţiilor religioase în 
evoluţia comunităţilor locale”, „Importanţa convingerilor 
religioase în definirea raporturilor om‑mediu”, „Implicarea 
comunităţilor religioase în viaţa politică”.

De asemenea, au fost aduse elemente noi în ceea ce 
priveşte analiza disparităţilor spaţiale din peisajul geografic 
confesional al Munţilor Banatului, rezultate din evoluţia 
istorico‑spaţială a comunităţilor religioase, reflectate în 
tipurile şi subtipurile de structuri demo‑religioase.

Concluzia noastră este că acest studiu se impune prin:

– grad mare de originalitate;
– un volum mare de informaţie teoretică actuală, 

extrem de important pentru înţelegerea corectă a intimităţii 
proceselor care au loc în comunităţile religioase;

– bază remarcabilă de date demografice şi 
socio‑economice;

– transpuneri cartografice deosebit de relevante 
pentru fenomenele studiate;

– un mod de analiză care îmbină clasicul cu 
modernul.

Prof. univ. dr. CRISTIAN BRAGHINĂ
Universitatea din Bucureşti

MIRACOLUL SAU POVESTEA UNOR ÎNTÂLNIRI
Filologia timişoreană a intrat, nu chiar de mult, în 

etapa care marchează continuitatea competenţelor, printr‑o 
generaţie mai tânără de cercetători şi cadre didactice uni-
versitare. Un nume deja emblematic este Florina‑Maria 
Băcilă, cu o carte de vizită adeverind preocupări fervente 
în beneficiul ştiinţelor filologice, cu abordări originale în 
unele sectoare ale cercetării de gen, contribuind la promo-
varea unui interes aparte pentru teritorii problematice co‑
nexe domeniului.

O selecţie din studiile care, destule publicate în anii 
liceului şi ai studenţiei, prefaţează biografia acestui remar‑
cabil universitar timişorean, are titlul Întâlnire cu Almăjana1 

şi acoperă teme şi tematici adeverind, în personalitatea 
Florinei‑Maria, un spirit angajat, un cercetător specializat: 
lexicologie, gramatică şi stilistică. Subtitlul cărţii adaugă 
eseuri şi recenzii, în aşa fel încât conotaţiile identitare 
ale autoarei, din punct de vedere profesional, ne relevă 
erudiţie şi inventivitate, rigoare ştiinţifică, autenticitate. 
Cartea, ca sărbătoare a sufletului este secţiunea care 
garantează ceea ce s‑ar numi, şi în cazul autoarei noastre, 
individualitatea abordării. Autori clasici şi contemporani, 
eseişti şi istorici ai literaturii, universitari şi editori, poeţi 
şi prozatori de ieri şi de astăzi, deodată cu 
opera lor, sunt previzionaţi, perspectivaţi 
şi abordaţi sub specia sintezei. O lume 
a imaginarului (literar) e de‑construită 
în timp ce re‑clădirea, prin comentariul 
savant, a aceleiaşi lumi, denotă, în 
percepţiile Florinei‑Maria Băcilă, o 
propensiune criticistă, apropiind‑o de 
„provocările” semasiologice din opiniile 
lui M. Krieger2.

Excelentele volume ale lui 
Vasile Frăţilă, Studii de toponimie şi 
dialectologie şi Cercetări de onomastică 
şi dialectologie, sunt analizate ca 
experienţă a cercetătorului de odinioară, 
dar şi în priza subiectelor actuale. Iscate 
dintr‑un „material faptic adecvat”3 

sau fundamentate pe „o certă rigurozitate de specialist 
autentic”4, cele două cărţi ale universitarului timişorean 
sunt văzute, corect, ca triumfuri ale şcolii filologice 
româneşti postbelice. Studiul lui Alexandru Metea, Limba 
română esenţială, îi evocă autoarei un îndrumar veritabil 
prin care „cei interesaţi să dobândească algoritmia unei 
analize gramaticale”5, cartea aceluiaşi, Ion Creangă. 
Expresivitatea structurilor sintactice, reprezintă o reuşită 
cercetare comparativă6, lansarea ediţiei a II‑a a romanului 
În afara gloriei, semnat de Ion Marin Almăjan, prozator 
definitoriu în complenta ideii bănăţene, „constituie 
– sună opinia, iarăşi corectă, a Florinei‑Maria Băcilă 
– concretizarea unui efort documentaristic crâncen, a unei 
reconstituiri migăloase.”7

Marile deschideri existenţiale din tematica epicului 
sadovenian sunt şi ele discutate prin intermediul cronicilor 
la volumele semnate de Floarea Nicola şi Gheorghe Jurma. 
La Floarea Nicola, Sadoveanu – vocaţia sacrului, analiza 
înseamnă „structurare atentă şi ordonată”8, la inconfundabilul 
Gheorghe Jurma, Sadoveanu sau lupta cu balaurul, volumul 
„propune o lectură înnoitoare şi, prin aceasta, captivantă 
a operei sadoveniene.”9 Bine fundamentat, năzuind a fi, 

potrivit bănuielilor noastre, o secţionare 
în epistemologiile epicului rebrenian, 
studiul Ciuleandra este o abordare cumva 
insolită în seria comentariilor inspirate de 
operele prozatorului ardelean, pe traseul 
înţelesului parabolei dans – poveste. 

La vârsta la care nu are păcatul 
orgoliului, Florina‑Maria ştie arta 
manipulării prin arta scrisului autentic. 
Secvenţa de început a cărţii sale, Dascălii 
mei de suflet, depăşeşte cadrul strict 
omagial. Personalităţi excepţionale, 
oameni cu distincţie profesională, 
modelele inconfundabile însoţind 
protector destinul autoarei, augmentează 
un traseu al intelectualului remarcabil. 
Avem o poveste a tezei de doctorat 
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şi a cărţii ce i‑a urmat, cu amintirea anilor de şcoală 
din Dalboşeţ şi Bozovici, în Ţara Almăjului, studenţia 
timişoreană. Aflăm despre componentele afirmativului în 
parcursul formării profesionale a Florinei‑Maria Băcilă, 
dascălii care i‑au fundamentat ascensiunea în meseria de 
filolog, de la profesorii Irina Frîncu şi Iosif Băcilă, poetul 
(altminteri, tatăl autoarei acestei cărţi), la Felicia Giurgiu 
şi Alexandru Metea, cu o zăbavă de emoţie, pietism şi 
reverenţă de ucenic în capitolul închinat magistrului G. 
I. Tohăneanu, acela care „nu concepea studiul limbii fără 
sprijinul literaturii”10.

Marea deschidere a cărţii Florinei‑Maria o reprezintă, 
fără îndoială, secţiunea Gâlceava cuvintelor cu lumea. Aici 
e un colocvial ştiinţific desăvârşit, unde filologul îşi poate 
aplica stilul, metoda şi competenţele, se poate raporta la 
argumentul literaturii pentru a spori farmecul dezbaterii 
specializate. Ni se propune o „călătorie prin lumea lui A”, 
regăsim anticiparea unui capitol din teza de doctorat şi 
avem pentru prima oară adunate într‑un volum observaţiile 
asupra lexicului poeziilor lui Iosif Băcilă. Cu un substitut 
de prefaţă, sub semnătura profesorului din Oraviţa, 
Ioan‑Nicolae Cenda, cu argumentul autoarei care dedică 

volumul, la un deceniu de apariţie, „revistei «Almăjana» şi 
spiritului ei modelator”, mottoul opului, în fapt, consemnăm 
şi noi, în finalul acestui comentariu, o reuşită editorială 
certă. Chiar şi aceste pagini sunt un indiciu indubitabil că 
destinele şcolii de filologie a Timişoarei se află pe mâini 
bune, generaţia de tineri cercetători, din care face parte 
Florina‑Maria Băcilă, reprezentând potenţialul succeselor 
care cu siguranţă vor mai veni.

Note:
1 Florina‑Maria Băcilă, Întâlnire cu Almăjana, Timişoara, 

Editura Excelsior Art, 2009, 152 p.
2 M. Krieger, The Play and the Place of Critics, 1967, p. 

32‑33 şi p. 61‑64.
3 Florina‑Maria Băcilă, op. cit., p. 139.
4 Florina‑Maria Băcilă, op. cit., p. 146.
5 Florina‑Maria Băcilă, op. cit., p. 121.
6 Florina‑Maria Băcilă, op. cit., p. 117.
7 Florina‑Maria Băcilă, op. cit., p. 149.
8 Florina‑Maria Băcilă, op. cit., p. 127.
9 Florina‑Maria Băcilă, op. cit., p. 133.
10 Florina‑Maria Băcilă, op. cit., p. 36.

IONEL BOTA

Pe măsură ce atrage fiecare clipă de inspiraţie, 
poezia apare mereu într‑o altă perspectivă, deşi frumuseţea 
e imaginea eternităţii. Limbajul dragostei, moştenire 
culturală de substanţă, cu implicaţii în viaţă, ieşit din 
polivalenţa cuvântului „liric”, se impune în viziunea 
poetului ca o întoarcere spre misterele fiinţei în curgerea 
existenţei, parte semnificativă a timpului.

Când omul a devenit conştient de iubire, a identificat 
o latură profundă a vieţii. A descoperit ce este, dându‑şi 
seama de ceea ce a fost. Potrivit perspectivei lirice, iubirea 
vine „dinspre o vrană de lumină […] ori dinspre o noapte 
albastră” (Poem, p. 35*). Mărturisirea dorului devine 
act de creaţie, moment de viaţă exprimat prin gândurile 
despre care se vorbeşte numai în poezie. Spre slava 
umanităţii, orice fiinţă trebuie să‑şi recunoască iubirea. 
Într‑o legislaţie care nu trece prin factori social‑politici, 
poetul întăreşte firea morală a umanului (Percy Shelley, A 
Defence of poetry). DORUL, stare complexă de cultură, 
metaforă a vieţii româneşti, formă ideală de spirit, aprinde 
focul creaţiei. „Introducerea dorului de către geniul anonim 
constituie o mişcare de mare adâncime şi rafinament” (1), 
cu valoare integratoare a lumii sentimentelor.

Poezia iubirii, arhetipală prin sine, se revendică 
din setea de absolut, din care derivă setea de glorie, dar 
transcenderea din sine spre sine o face doar iubirea.

Idealul de iubire nu poate fi decât de perfecţiune. 
Însetat de glorie, omul pierde din vedere că aceasta, 
complexă până la nuanţe, are aspecte diferite. Personală, 

iubirea dispare cu fiinţa. Prin poezie, uitarea îşi reduce 
efectele:

„Setos de pietre,
te ciopleam în mine,
istovind apele‑n popasuri de noapte;

Şi nu te mai putea lua 
nimeni, niciunde – 
nici vântul, nici iarba, nici moartea!” (Poem, p. 64)
Arta salvează o parte a unei dimensiuni umane 

impresionante în planul individual şi o plasează în 
generalizarea experienţei ca valoare şi factor cultural, 
demnitate redată fiinţei. Iubirea nu piere, fiind măsura 
sentimentelor. Din fundamentele biblice, cu înţeles 
conceptual în cele din urmă, reţin afirmaţia: „Dragostea nu 
va pieri niciodată.” (1 Corinteni, cap. 13). După credinţă, 
iubirea a contribuit efectiv la sacralizarea poeziei, a 
existenţei în depăşirea condiţiei noastre:

„Ochii tăi – 
oglinzi înrămate
pentru tărâmul celălalt!” (Poetul, p. 103)
Spiritualizarea erosului e momentul echilibrului 

într‑o creaţie. Cuvintele vin sub semnul emoţiei, caută 
metafora, o găsesc şi devin emoţie.

Sursa existenţei e viaţa veşnică. În viaţa noastră, 
singura perspectivă pe care iubirea o cere fiinţei e sufletească 
pentru a fi deplină din punct de vedere uman:

„Când pleci tu

IOSIF BĂCILĂ: MĂRTURISIREA DORULUI – 
ACT DE CREAŢIE
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e ca şi cum
aş rămâne fără drum;

Când vii tu
e ca şi când
iar e vară în cuvânt!

Când eşti tu,
tu eşti cea care
mă‑nfloreşti c‑o sărbătoare!!” (Poem, p. 63)
Căutarea frumuseţii, concepţie artistică şi sens de 

viaţă, confirmă natura estetică din existenţa umană. Arta se 
reîntoarce asupra fiinţei complex şi unic:

„Ce uşor trebuie
să‑i fie cântecului
să mă caute în frunză – 
       pentru că
«foaie verdele» lui

nu are lacrimă, 
nu are trecere,

nici curcubeu să mă secere!” (Poem, p. 92)
E de remarcat precizia expresivă a reţinerii 

fenomenului care atrage cu fascinaţie elemente diferite cu 
statut de recurenţă şi fixate în simboluri.

Recuperarea trecutului, a timpului, prin scrierea 
poeziei exprimă ceea ce creatorul simte în relaţii de natură 
emoţională. Timpul şi eternitatea nu sunt noţiuni identice. 
Timpul nostru se fixează în eternitate ca cercul în scoarţa 
copacului. Capacitarea reflexivă de convingere a existenţei 
ca iubire capătă tensiune prin împletirea cu sentimentul 
timpului. În viziunea poetului, iubirea umanizează natura:

„Păsările, când zboară,
scriu poeme de dragoste
ori leagă geana cerului
de dorurile‑poteci,
prelungite înspre veşnicie?!” (Zbor, p. 24)

Întâlnirea cu iubirea produce schimbări sensibile, 
o altă ordine, în armonie cu mişcarea tainică a apei din 
somnul nopţii:

„Frunzele mestecenilor
deveniseră clopote de rouă,
dar izvoarele
cine le‑a trezit?!” (Peste lespezi şi praguri, p. 62) 
Preţuirea artei ca parte a vieţii (2) implică meditaţia 

derivată din complexitatea emoţiei. Din perspectiva 
contextului, implicaţiile adânci ale metaforei depăşesc 
mitul ielelor:

„O, fetele‑acelea
din poveste
ne‑aduc,
mereu, aminte
că timpul curge
după roata morii…” (Amnar, p. 91) 
Iniţierea prin iubire, transformarea fiinţei înalţă 

din sensibilitatea limitată într‑o percepţie ce transcende 
cunoaşterea imediată, iluminare spre esenţa lucrurilor. 
Experienţa iubirii aduce substanţă autentică în confruntarea 
cu viaţa, spre adevărul absolut din care facem parte:

„Şi
iartă‑mi ochiul
luminând, printre pietre, 
viaţă, moarte şi joc!” (Vrere pe un mal înverzit, p. 109)
Cu sufletul plin de emoţie, din ordinea naturală a 

universului exterior, poetul cheamă în lumea frumuseţii:
„Cu ochii‑nrouraţi,
totdeauna, lângă o floare – 
prefirând liturghiile
păsărilor cântătoare!” (Poetul, p. 102)
Expresia figurativă acoperă ceea ce putem vedea 

în mod obişnuit. Trebuie să simţim pentru a trăi tăria de 
seducţie a „liturghiilor”.

Forţa mistică a iubirii („o poveste / cu amândoi…”) 
transformă realitatea în funcţie de exprimarea eului, când 
destinul prinde sensul fiinţei. Efectul psihologic al suferinţei 
este dorul (3), depăşind simţurile şi viziunea cerebrală:

„Unde,
şi în care vis,
zorile, iar, te‑au trimis?!
Unde,
şi în care gând,
eşti cuvânt ori necuvânt?!

Că nu pot
să te‑nconjor
şi mi‑e inima de dor.
Şi nu pot
să te răsar
şi mi‑e inima de jar!” (Zicere de căutare, p. 88)
O întreagă tradiţie românească în care dorul şi doina 

rostesc fiinţa unui neam se răsfrânge în creaţia poetului. 
Manifestarea iubirii ca dor esenţializează poezia de dragoste 
a lui Iosif Băcilă. În mişcarea universală a simţirii, fără 
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iubire omul nu se simte împlinit. Limbajul aparent simplu, 
între eficient şi atractiv, trece în zicere pregnant oraculară:

„Şi nu pot,
vorbind, să tac,
şi mi‑e sufletul sărac!!” (Zicere de căutare, p. 88)
Dependenţa omului faţă de iubire este surprinsă 

printr‑o imagine sensibilă din mediul vegetaţiei în care 
descoperim sensuri tainice ale vieţii. Forţa sugestiei se 
leagă direct de puterea de asociaţie prin cuvântul iederă:

„Ne cuprindem
În frunze şi‑n muguri…
Ne surâdem
Ca şi cum am fi vorbit
Despre dragoste!” (Iedera, p. 31)
Orizontul poeziei e metafizic. El se fixează fizic prin 

cuvânt (3), astfel realitatea poetică poate fi sau nu. Sufletul 
străbate transversal sensul cuvântului:

„Numai în susurul
Unei ape limpezi
Oglinzile
Iau
Forme de pietre;

Numai în şoapta ta
Aud
Dincolo de cuvânt…” (Apocrifă, p. 18)
Privilegiul iubirii, esenţă sufletească, se înţelege 

ca substanţa naturii umane. Mărturisirea sufletească prin 
poezie purifică în cuvânt:

„Ce uşor trebuie
să‑i fie dorului
să mă întâlnească – 
        pentru că
îi străbat potecile
de când mă ştiu!” (Poem, p. 92)
Fiinţa respiră dragoste. Orice face, se reîntoarce la 

ea:
„Duce‑m‑aş
şi tot m‑aş duce,
dor să nu mă mai apuce – 
dorul vine
şi se duce
ca şi roua pe uluce!” (Colindul colindelor, p. 115)
Toate virtuţile fiinţei au dus la iubire. Iubirea nu 

se identifică, niciodată, cu adevărul, fiind un alt fel de 
adevăr:

„N‑a bătut nimeni
la fereastră;

A căzut o frunză
din teiul îndrăgostit!” (Poem, p. 21)
Deblocările lirice din limbajul uzual vin în favoarea 

poeziei şi proiectează o viziune a speranţei şi bucuriei. 
Disperarea condiţiei umane nu‑şi află loc aici. Pierderea 
definitivă a dragostei provoacă înstrăinare sufletească. 
Dragostea determină alte sentimente să vorbească, 
îmbogăţeşte fiinţa în căutarea împlinirii. Retrăirea iubirii 
re‑creează imagini artistice prin gând. Psihologia împlinirii 

sinelui se oglindeşte în două imagini purtate de schimbarea 
totală a sensului verbului a strivi:

„Înspre mâine,
Înspre ieri,
Strivind roua din tăceri;

Înspre azi
Şi înspre mâine,
Strivind lacrima cu tine!” (Strivind o lacrimă, 

p. 36)
Într‑o definiţie simplă, sinele ar însemna realitatea 

interioară. Conştiinţa de sine, eul, se împleteşte din anumite 
laturi ale fiinţei: instinct, sentiment, raţiune, spirit. Iubirea 
apare din însumare.

Mecanismul producerii imaginii permite o 
deschidere amplă din spaţiul limitat al tăcerii dintre 
îndrăgostiţi. Poetul trăieşte un miracol continuu:

„De‑oi vrea s‑ascult
poveşti de dor,
ascunse‑n lutul
din ulcior,

Voi mai urca, 
voi coborî,
voi curge dinspre
noapte‑n zi”. (Elegie, p. 17)
Singura slăbiciune care dă tărie, iubirea, anihilează 

singurătatea. Aceasta trăieşte din negarea unor sentimente 
şi din afirmarea altora. În primul rând, singurătatea e 
durere, dacă rămâne un fel de existenţă. Poetul propune o 
replică fascinantă – sărbătoarea iubirii:

„E sărbătoare, iar,
În gând, şi‑n Univers –
Mai bate‑n geamuri, rar,
Câte un vers, un vers…” (Sărbători mirabile, p. 94)
Limbajul dragostei e atitudine:
„Voi sta lângă râu – 
pentru a nu mărturisi vântului
câte cântece se‑ascund,
în mine, nespuse” (Poem, p. 58) 

şi expresie enigmatică între real şi ideal. Iubirea există 
„în nevoia / de cuvânt” (A pietrelor şi‑a florilor, p. 51); 
„Cuvintele toate duc către vers” (Cântec de dragoste, p. 
81). Pentru poet, limbajul dragostei revarsă sufletul, umple 
viaţa, nu poate fi, ca în alte împrejurări estetice, „nişte 
vorbe aruncate unul altuia” (5). Jocul dragostei cuprinde 
întreaga natură:

„Nu vrei să fim
Frasinii de deasupra fântânii?
Să ne jucăm de‑a pietrele
(Cu palmele lor de oglinzi),
Să ne jucăm de‑a izvoarele,
Să ne jucăm de‑a luna şi soarele?!” (Poem, p. 35)
Iubirea obligă poetul la proiecţie ontologică, 

înţelegându‑se astfel funcţia epistemologică a „eternului 
feminin”. În cuvânt, în poezie, iubita e aşteptată ca ideal 
de feminitate, de iubire, ocrotitoare în viaţă şi în inspiraţie. 
Prezenţa ei discretă apare chiar în spaţiul cunoaşterii 
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(Apocrifă, p. 18). Femeia şi poezia se identifică, ceea ce 
înseamnă sublimarea femeii şi materializarea negrăitului.

Iubirea nu poate fi instituţionalizată, e stare legitimă 
a fiinţei. Chiar mai mult, cum îmi sugerează afirmaţia: 
„Dumnezeu este iubirea pe care cerul o coboară pe pământ, 
iar omul este iubirea care înalţă pământul la cer” (Sf. Isaac 
Sirul). Iubirea dă identitate fiecărei fiinţe şi îşi împlineşte 
propria‑i natură, dacă este sinceră, autentică, jertfă, dacă 
înalţă, dacă purifică biologicul şi‑l modelează spre vibraţie 
spirituală. Exacerbarea cărnii, factor de dezumanizare 
într‑o politică a consumului, se supune scopului mercantil. 
Din orizontul iluminării, creaţia literară coboară spre 
înjosirea omului, decădere obscură dincolo de instinct. 
Idealist în felul său, poetul din Almăj refuză erotismul, 
tendinţă care se recunoaşte în „scriitura” zilelor noastre. 
Poetul nu cedează nici sub raport stilistic. Crede cu tărie 
că poezia va funcţiona ca sensibilitate şi chiar ca valoare 
problematică majoră cât timp există umanitatea, convins 
că orice creaţie ridică valoarea moştenirii umane, deoarece 
„Adevărata dragoste rămâne până la moarte” (Jose Ortega 
y Gasset).

Note
1 G. Popa, Deschideri metafizice în basmul românesc, în 

„Alternativa” (ediţie electronică), anul 6, 2008, nr. 59.
2 Despre artă, componentă a vieţii, vezi Nicholas 

Wolterstorff, Art in Action, Grands Rapids, MI, Eerdmans, 1980.
3 Constantin Teodorescu, A trăi şi a crea prin iubire, 

în revista „Almăjana”, anul V, 2003, nr. 2 (14), p. 16: „Iubirea 
cuprinde în ea şi destinul ei: suferinţă şi fericire. Pentru acest 
destin, românul a creat cuvântul potrivit: dorul.”

4 Despre locul esenţial al limbajului în relaţiile umane, 
vezi Francis A. Schaeffer, He Is There and He Is Not Silent, în The 
Complete Work of Francis A. Schaeffer, vol. I, Crossway, 1982.

5 Vezi Thomas Hardy, The Complete Poems of Thomas 
Hardy, Ed. James Gibson, New York, Macmillan, 1976, p. 76. 
Pentru o mai bună înţelegere, cităm din Neutral Tones: „And 
some words play bet ween us to and fro / On which lost the more 
by our love”.

CONSTANTIN TEODORESCU
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* Iosif Băcilă, Dor mărturisit. 99 poeme de dragoste. 
Selecţia textelor şi ediţie îngrijită de Florina‑Maria Băcilă, 
Editura Excelsior Art, Timişoara, 2010. 

LA PRIGOR,
OMUL CÂMPIEI A CÂŞTIGAT INIMA LEMNULUI

Cătălin Primejdie este preot în localitatea Prigor 
din Valea Almăjului. Dar nu numai preot, ci şi sculptor şi 
pictor. În satul dintre munţi a ajuns în urmă cu vreo 10‑12 
ani, dar până în ziua de Sfânta Maria Mare nu ne‑am 
încrucişat niciodată paşii. Profesorul Pavel Panduru mi‑a 
zis că ar fi interesant să‑l cunosc, după ce m‑a văzut în mai 
multe rânduri cum îi admiram lucrările la şcoala pe care o 
conduce. „Veniţi, părintele este acasă şi mergem pe la el”, 
îmi spune profesorul de istorie din Prigor, la telefon. Mă 
duc şi pe tot drumul văd cum câmpul se odihnea învăluit 
de soare. Era sărbătoare şi pentru el şi pentru oameni. 
Doar la Prilipeţ, unde se ţinea ruga satului, erau grupuri de 
localnici care îşi aşteptau goştii în faţa porţilor. Ajung şi, 
ca de fiecare dată, uşa de la 
casa dascălului este deschisă. 
Intru, strig şi Pavel Panduru 
apare cu sufletul deschis şi 
zâmbetul pe buze. Îl privesc 
bine şi‑mi spun în gând ce 
bine îşi ascunde durerile 
omul acesta. Mai ales acum 
când trăieşte singur, după 
trecerea în nefiinţă a soţiei 
sale. Probabil că puterea de a 
străbate căile grele ale vieţii 
îi vine de la Putna, satul 
copilăriei sale unde astăzi, ca 

şi ieri, lumea e aspră, dar şi frumoasă. „Mai înainte ne‑am 
întors cu părintele de la slujbă de la Putna. Acolo au fost 
multe praznice şi am fost şi noi, iar după amiază se face 
slujbă aici la Prigor”. Şi strada principală din comună este 
destul de pustie. Oamenii abia aşteaptă câte o sărbătoare 
ca să‑şi odihnească fiinţa. E firesc, deoarece ziua lor de 
muncă începe pe la cinci dimineaţa şi se încheie undeva 
aproape de miezul nopţii. Casa în care locuieşte preotul e 
veche, a depăşit graniţa unui secol şi în ea au stat aproape 
toţi preoţii care au slujit la Prigor. Pavel Panduru îi ştie ca 
orice istoric, dar, mai ales, ca om care îşi iubeşte satul şi nu 
vrea ca trecutul să se piardă în uitare. Cătălin Primejdie ne 
primeşte şi mă priveşte cu puţină reţinere. Vorbeşte cu tâlc 

şi se lasă pe gânduri înainte de a 
slobozi cuvintele. Nu‑mi spune, 
dar simt că nu are încredere 
să‑şi deschidă sufletul. Şi asta, 
probabil, tot de la întâmplările 
vieţii i se trage. „Eu vin dintr‑o 
zonă unde am dus dorul lemnului, 
iar aici nu fac altceva decât să‑i 
redau viaţă. Încerc împreună cu 
copiii de la şcoală”. Dar de unde 
veniţi? „Din inima câmpiei, de 
lângă Roşiorii de Vede. Din satul 
Salcia, al lui Zaharia Stancu. Nu 
ştiu dacă dragostea de artă mi se 
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trage de acolo, dar în copilăria mea am fost impresionat de 
bustul său din curtea casei. Treceam cu vacile în fiecare 
zi pe acolo şi îl admiram…” N‑aţi avut o copilărie prea 
uşoară… „Am avut o copilărie frumoasă, ca orice copil din 
inima Bărăganului. Cu un animal, cu o pasăre, cu un cules 
de vie sau de porumb”. Şi la lemn cum aţi ajuns? „Am avut 
un bunic dogar de meserie. Ilie Dobre s‑a numit. De la el 
am moştenit dragostea pentru lemn şi sculptură. M‑am dus 
să‑l ajut şi am învăţat şi eu meseria. N‑a fost uşor. Munceam 
câte o săptămână şi la sfârşit primeam zece lei. Dar mi‑au 
prins bine. Apoi, ţin minte, el se culca la amiază, mergea 
să se odihnească. Cât stătea el două ore, eu trebuia să fac 
două doage de butoi. Pentru mine 
era ceva impresionant să văd cum 
aduc oamenii trunchiul de dud sau 
de stejar şi plecau acasă cu butoiul. 
Şi la noi nu sunt lemne, trebuia să 
le aducă de la mari distanţe. De 
atunci, cred că prin clasa a V‑a se 
întâmpla asta, mi se trage pasiunea 
pentru lemn. Ştiţi, eu nu pot să văd 
cum alţii risipesc lemnul. Pentru 
mine orice este ceva scump şi 
încerc să‑l recuperez şi să‑i dau 
viaţă”. Pavel Panduru s‑a liniştit. Credeam că părintele 
Primejdie nu îmi va povesti despre arta sa. Dar Cătălin este 
un om cu suflet bun, ca orice artist. El mai întâi a descoperit 
lemnul. L‑a mângâiat, l‑a iubit şi 
i‑a ajuns la inimă. Şi lemnul şi‑a 
deschis sufletul, i‑a întins braţele 
şi i‑a arătat calea spre artă şi poate 
spre credinţă şi rugăciune. Deşi 
cred că drumul spre biserică l‑a 
descoperit mult mai târziu, atunci 
când a găsit răspuns la întrebările 
iubirii, tainelor şi adevărului pe 
care nu l‑a ocolit niciodată. Şi pe 
care nici nu l‑a înşelat. Şi preot 
cum aţi ajuns? îl întreb eu pe omul 
cu ochii ageri şi mâinile muncite. Cătălin Primejdie nu‑mi 
răspunde imediat. Ne‑am văzut o singură dată şi e greu 
să‑ţi deschizi sufletul, să răsfoieşti paginile trecutului şi 
să le reciteşti. Se uită la profesorul Panduru, se vorbesc 
din ochi ca doi oameni care comunică cu gândul, după 
care îmi spune: „S‑a întâmplat prin clasele VII‑VIII. Îmi 
plăcea coliva, dar asta v‑o spun în 
glumă. Dar chiar ştiu să fac colivă. 
Însă vocaţia către preoţie mi‑a 
arătat‑o părintele din satul meu, 
Ion Kirilă, un preot bătrân venit 
din Basarabia. El m‑a îndrumat şi 
credea că o să‑l urmez în parohie. 
Dar au ajuns alţii şi eu am venit 
la Prigor, din inima câmpiei, în 
mijlocul munţilor. De fapt, cu 
un an înainte de a fi instalat aici, 
am trecut prin Prigor cu părintele 
protopop de Herculane…” şi 

pentru a nu‑l mai întreba ce legătură a avut cu Herculanele, 
Cătălin Primejdie mi‑a spus: „Eu am un frate care a lucrat 
la ACH şi veneam în vacanţă pe la el. Aşa mi‑am cunoscut 
soţia şi am ajuns aici. Dar, până să ajung la Prigor, a trebuit 
să‑mi termin şcoala. Am făcut liceul, apoi seminarul, 
facultatea de teologie şi am stat un an şi la mănăstire, la 
Crasna, în judeţul Prahova. Acolo am şi muncit, am şi 
învăţat multe, dar am şi câştigat un ban ca să‑mi pot continua 
şcoala”. Profesorul Pavel Panduru ne întrerupe şi zice: 
„Părintele Cătălin şi doamna preoteasă sunt nişte oameni 
deosebiţi. Ei ţin toate posturile din an. Şi încă un lucru nu 
ţi‑a spus. Mai şi pictează pe lemn şi pe sticlă”. „Lăsaţi, 

domnule director, nu pictez eu cine 
ştie ce ca să se scrie asta despre 
mine”. Şi la Prigor cum este? mai 
zic eu. „Aici sunt de peste 10 ani 
de zile, dar mi se pare că sunt de o 
viaţă. Chiar astăzi, pe drum, când 
veneam de la Putna, îi spuneam 
domnului director că de aici n‑a 
ieşit un preot la pensie. Eu chiar 
mă gândesc la asta, pentru că îmi 
place Prigorul, dar şi Putna, unde 
mai slujesc. Puteam să plec de la 

Prigor, dar asta nu o scrieţi, la Pecinişca, lângă Herculane, 
de unde este soţia mea. Dar n‑am vrut, mi‑a plăcut aici şi aici 
am rămas. Şi acum vă rog să scrieţi un gând de‑al meu şi cu 

asta să încheiem. Nu există nu pot, 
există numai nu vreau”. Am pus 
punct discuţiei, dar nu şi întâlnirii. 
Pentru că preotul din Prigor ne‑a 
zis să mergem să vedem biserica. 
„Mergeţi, este deschisă, vă ajung 
şi eu din urmă”.

Plec cu profesorul Panduru 
de la care mai aflu: „Cătălin nu 
este numai sculptor talentat, dar 
este şi un preot deosebit. Nici nu 
bea şi nici nu fumează. Eu nu ştiu 

cum sunt ceilalţi preoţi, dar el aşa este. Şi mai e şi un om 
modest. Nu‑i place să se laude cu ceea ce face. Când au 
pictat biserica, de fapt pictura care aparţine lui Bartolomeu 
Delliomini, a fost doar retuşată şi spălată, a lucrat cu 
pictorul cot la cot. Şi câte n‑a mai făcut. Poate o să‑ţi spună 
altădată”. Intrăm în biserică. Era răcoare, iar sfinţii din 

interior aşteptau să curgă timpul 
şi să înceapă o slujbă. Cătălin 
Primejdie se aşază cuminte pe 
un scaun, ne lasă să ne luăm 
porţia de credinţă, sfinţenie 
şi singurătate, după care ne 
despărţim ca doi oameni care ştiu 
că tăcerea din spatele cuvintelor 
este ca o promisiune pe care şi‑o 
fac oamenii care doresc să se 
revadă.

NICOLAE PĂTRUŢ
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„O, Sfânt Colind îndepărtat
din Noaptea neuitată,

ce fericit Te‑am colindat,
Copil bălai, cu glas curat,

când trei păstori 
umblau prin zori

cu Vestea Minunată…”

– Fereastra… deschide fereastra! se aude lin, de 
undeva, un glas stins. La geamul fulguit dinspre lac, pe care 
– de când s‑a lăsat amurgul – au înflorit steluţe de gheaţă, 
pare că cineva a bătut încetişor. Mă uit afară şi lângă mine 
poposeşte un… viers de colind. Vine zdrenţuit, înfrigurat, 
din ţinuturi depărtate, să‑mi spună o poveste. Povestea 
lui… Suspină prelung când îl învălui cald cu privirea: e 
alb şi uşor ca un fulg de nea… Zăbovim un timp în tăcere 
amândoi, apoi mă cheamă dulce peste mări şi zări, peste 
întinderi acoperite de uitare, spre‑acolo de unde a venit…

*
… Patul de fier stă lipit de temelia de piatră, care‑i 

totdeauna rece şi umedă. Acum e singur: nici nu mai 
aşteaptă pe nimeni. Într‑un colţ, zace prăfuit un geam mic 
cât palma: prin el pătrunde anevoios câte o rază slabă, 
obosită, de la care abia zăreşti uşa veche, ferecată de un 
zăvor greu, pe unde vântul suflă nemilos, ca un glas de 
demult…

– Aici am sălăşluit o vreme… – îmi şopteşte viersul, 
cu teama de‑a nu fi auzit. Cel ce m‑a legănat întâia oară 
avea cătuşe ruginite la mână şi la glezne, dar ochii lui mici 
şi albaştri purtau în ei luciri de vis… 

Se opreşte o clipă. Tăcerea se‑aşterne ca o stăpână a 
locului… După un răstimp îngână ca pentru sine: 

– Îl chema Cristian… CRISTIAN DOR. Şi, 
Doamne, uneori câte taine se ascund într‑un nume! Cine 
ştie când rostiseră neînfricaţii strămoşi, pentru prima 
dată, acest cuvânt dârz şi grav ca un colţ de piatră. Sau 
duios şi domol ca un jăratic acoperit… I‑a fost rânduit 
să se nască chiar într‑o noapte noroasă de Crăciun, când 
ningea şi era cumplit de 
frig… Ai săi erau plugari 
harnici, mai înstăriţi; de la 
ei a deprins chibzuinţa şi 
munca grea, dar răsplătită 
a zilei. Într‑un sfârşit de 
vară, mama l‑a luat de 
mână şi au urcat grăbiţi 
dealul de la capătul satului. 
Era un soare tare frumos 
în dimineaţa aceea! De 
atunci a început a desluşi 
tâlcul semnelor înşirate pe 
tăbliţa neagră, iar cuvântul 
scris i‑a devenit însoţitor 

credincios până în ultimul ceas al unui neuitat Cireşar… 
Toată viaţa, mai apoi, a strâns cărţi, pas cu pas, căci a iubit 
cartea şi‑a îngrijit‑o ca pe ochii lui vioi şi minunaţi.

Încă de mic, tresărea la tot ce întâlnea în cale: cât 
era ziua de mare, stătea şi se minuna în miheiul (atelierul) 
unde bunicul bătea fierul încins în grămada de jăratic roşu, 
din care săreau scânteile ca un şirag de luminiţe vii, trimise 
pretutindeni şi nicăieri. În verile lungi şi calde, asculta 
adesea graiul liniştii din lunci, susurul izvoarelor, trecerea 
turmelor spre munte. În zilele reci ce urmau, legănat de 
carul cu boi, îmbătat de mireasma fânului şi a roadelor din 
livadă, privea, pe sub streaşina coviltirului de rogojină, 
înaltul cerului alb ca laptele în revărsatul zorilor curaţi sau 
zâmbetul răsăritului de lună în nopţile de toamnă târzie; 
şoapta stropilor de ploaie picurând de pe troiţele vechi la 
răspântii de drumuri, depărtarea cocorilor, mersul stelelor 
pe cer, murmurul din adâncul apelor… Doamne, cum îi 
mai fermecau sufletul! Îl podidea plânsul privind suferinţa 
boilor înjugaţi la carul greu. Toate… toate l‑au întărit 
pentru atunci când, cu inima usturând de durere, avea să 
înfrunte foamea, gerul, arşiţa, singurătatea neiubirii. Dar 
i‑au şi scăldat fiinţa în preaplinul pătrunderilor de unde 
avea să dăruiască şi să umple fiecare mână întinsă…

Într‑un senin de Rusalii s‑a întâlnit, pe file de carte, 
cu Ioan, un înţelept al vremii ce tâlcuia aşa de minunat 
scrierile vechi. Din acea clipă i s‑au deschis ochii minţii şi 
a devenit un alt om. O dorinţă arzătoare avea să‑i inunde 
sufletul: să vină acea zi în care să‑l cunoască pe cel ce i‑a 
luminat viitorul. Iar când Dumnezeu a adus împlinirea 
fericită a vrerii sale, Cristian a început să‑şi agonisească 
zestrea cu care a tot lucrat apoi. Luându‑i condeiul din 
mâna tremurândă, acest dascăl l‑a deprins cu puterea 
slovei, cu răscrucea hotărârilor, cu înţelesurile ascunse în 
cărări, în fapte, în oameni. Astfel a învăţat el cum se umple 
o foaie albă cu litere de aur şi foc, cum dintr‑un grăunte se 
face un lan, dintr‑o idee o pagină, dintr‑o lacrimă o cântare. 
Şi comorile strânse le‑a dăruit ca o merinde binecuvântată 
din care poţi ospăta la orice popas.

– Din toate a sădit 
câte puţin în fiecare… – 
oftă încă o dată viersul de 
colind –, căci şi‑a dorit ca 
noi, izvodirile fiinţei lui, 
să rămânem peste veacuri 
cântări nemuritoare, să‑i 
veghem dorul în cele 
patru zări, scânteind pe 
ceruri ca nişte ghirlande 
de stele. Aici, în această 
pustietate primejdioasă, 
ne‑a plăsmuit cu măiestrie 
şi trudă. Dar multe n‑au 
mai văzut lumina zilei: 

POVESTEA UNUI… VIERS DE COLIND
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molozul durerilor grele a căzut peste cele mai scumpe 
nădejdi şi gânduri, înviate şi‑ngropate între zidurile 
întunecate. Adesea, din toată bogăţia de şoapte şi de lacrimi 
n‑au rămas decât scrumul şi cenuşa…

*
Uşa se întredeschide… În celula singuratică se 

văd aievea oaspeţii de altădată – prietenii nedespărţiţi ai 
lui Cristian. Iată‑i zăcând trişti în câte‑un ungher: traista 
peticită, păstrând curajoasă comoara de taine încredinţată 
ei, prosopul zdrenţuit, ce ducea în el amintirea mâinii care 
l‑a dăruit cu atâta drag, castronul – un frate vitreg, mereu 
ruginit şi gol, ciobul de sticlă umezit, uns cu săpun, prăfuit 
cu puţin var răzuit de pe perete, care a strâns, rând pe rând, 
viersul, strofa, flăcările de iubire şi tumult. Munca nopţilor, 
ani în şir, le‑a şlefuit şi le‑a trimis pe aripile vântului, ca o 
jertfă suavă a înserării.

… Stau pitită lângă viersul de colind şi parcă‑l văd 
apropiindu‑se încet de fiecare: îi mângâie cu milă, în semn 
de rămas‑bun.

– Eram aici, fără tihnă, fără aer, fără hrană, pe un 
pat ce trăgea puterea şi sănătatea care mai rămăsese… 
Pentru un frate de‑al meu – alt licăr de colind ivit într‑o 
minunată noapte sfântă –, fiindcă aflaseră ciobul unde 
se odihnea ca‑ntr‑un leagăn, l‑au ţintuit cinci zile într‑o 
încăpere strâmtă ca un mormânt, să‑şi ispăşească dorul 
năvalnic. Zidurile scorojite ştiu povestea suferinţei mai 
bine ca oricine… Trecând prin atâtea, am ajuns şi eu lângă 
geamul tău însingurat…

Mă‑nfior şi caut să fug dintre aceste zăvoare şi 
lanţuri prin care negreşit s‑a scurs atâta tinereţe, atâta 
speranţă, dintre fiarele de gheaţă sau de spini, unde atâţia 
şi‑au ars sufletul pe jarul temerilor sau poate în frigurile 
îndoielilor prin care treceau.

– Du‑l jos în celulă! Văd că nu vrea să vorbească! 
Dar noi ştim să avem răbdare. Şi‑avem şi timp: mâine, 
poimâine, săptămâna cealaltă, anul care vine… 

Mă opresc în pragul stingher. Un hohot de râs 
hain răsună de sus, din vârful scărilor, pe coridorul lung 
şi pustiu. Paşi obosiţi, abia târâţi, se apropie, iar în urma 
lor se trânteşte uşa cu zăvorul greu ca inima… Cu un oftat 
prelung, o umbră străvezie se prăbuşeşte pe priciul îngheţat. 
Niciodată parcă n‑a fost o zi crâncenă ca asta… Oare şi 
tăcerea trebuie plătită atât de‑amarnic?! La toţi va fi mâine 
Crăciunul… şi el e‑aici singur, singur… Ce cumplit suferă 
de frig, de foame, de‑ntuneric! O, Doamne, cum mai arde 
în dorul după soare!…

Undeva, în gând, o frântură de cântec se‑aude 
o clipă… „O, Sfânt Colind îndepărtat / din Noaptea 
neuitată…” Lacrimi fierbinţi din privirea adâncă se preling 
ca un firicel de izvor ce coboară până la apele învolburate 
dintr‑o ţară străină, contopindu‑se cu ele… De zile şi nopţi 
zăcea prins în grozăviile şi prăpădul lungului război, 
departe, pe un pământ necunoscut, prin toată desfăşurarea 
luptelor înverşunate din stepele Donului. Gerul năprasnic 
şi noaptea de colindă au strâns uniformele fără cusur 
în jurul unui foc ce muşca lacom văzduhul, ’nălţându‑se 
spre Steaua Magilor; dar acum ea nu răsărea nicăieri… 
Încălzindu‑şi mâinile pe gamela în care licărea aburindă o 

apă amăruie, Cristian asculta de pe o moviliţă înzăpezită 
cântarea unui brad credincios, cu cetina tot verde… Din 
troiene, cuvintele străine vibrau ca un dangăt de clopot tras 
a‑nştiinţare… Era şi nor, şi noapte, şi iarnă, şi război… Îşi 
aduse aminte cât de minunat era colindul din copilărie ce‑l 
ducea cu prietenii de‑a lungul satului, purtând cojocele de 
lână şi straie curate, luptând cu nămeţii, până când erau 
întâmpinaţi de răsăritul din Dimineaţa Sărbătorească de 
odinioară.

– În noaptea aceea, m‑am născut eu… Atunci am 
fost ţesut din taină, pentru a mai stâmpăra dorul trecutelor 
clipe, care parcă nici n‑au fost vreodată… – răsună iarăşi, 
lin, glasul viersului de colindă. Şi gându‑mi răsfrânge încă 
o dată cuvântul: În noaptea aceea…

De dincolo de pereţii celulei se aud vaiete şi 
gemete: fraţi de zăbrele şi lanţuri, prizonieri ai nădejdilor 
înfrânte… Ce grozav lucru e să poţi plânge când suferi! 
Câtă uşurare!… Aici, compătimirea, mila, dragostea celor 
de‑aproape întăresc inima, alină povara. Cu unii dintre ei a 
înnodat legături trainice, câteva – mai scumpe decât aurul 
curat şi mai frumoase ca albii trandafiri. Alţii, la fel ca el, 
şi‑au lăsat pe fronturile ţării puterea, sănătatea ori părinţii. 
Cu toţii aşteaptă înfriguraţi o hotărâre. Poate după toată 
vitejia lor au primit la piept o răsplătire pentru îndeplinirea 
credincioasă a misiunii până la capăt, aşa cum o primise 
cândva şi Cristian. Dar ce folos? Bruma uitării s‑a aşternut 
curând şi peste aceste flori. Cât de înşelătoare par a fi tăria 
şi slăbiciunea clipei!.. Să fie oare întristarea de azi tot o 
răsplată?! O altfel de răsplată?!…

Ca să‑şi înăbuşe durerea, începu să murmure viersul 
Sărbătorii de demult: 

„O, Sfânt Copil Dumnezeiesc
cu Faţa‑n raze line,
ce‑adânc şi tainic retrăiesc
fiorul unic şi ceresc
din noaptea cea 
ce Te‑aducea
aievea şi la mine…” 
Pe chip îi încolţeşte un zâmbet amar… Îl străfulgeră 

o vorbă din bătrâni: când a făcut Dumnezeu durerea, a 
pus‑o pe piatră. Dar piatra s‑a sfărâmat sub ea, n‑a putut‑o 
îndura. A pus‑o pe fier, dar fierul s‑a topit: n‑a răbdat‑o nici 
el. Atunci Dumnezeu a luat durerea şi a pus‑o pe inima 
omului. Iar aceasta nici nu s‑a sfărâmat, nici nu s‑a topit. 
Aşa e inima: mai tare ca piatra şi ca fierul. Să nu pună 
Dumnezeu pe ea cât poate duce! Totuşi, el va rămâne 
recunoscător durerii, căci în cuptorul ei sfânt a primit 
cântecul nemuritor. Prin ea a învăţat să împreune divin 
seninul şi furtuna, din ea a început să fie împrăştiată în 
lume sămânţa strânsă cu atâta trudă în zgura de primejdii şi 
de sfâşieri. Căci în durere se ascund o puzderie de tăinuiri. 
Ca şi în om, de altminteri…

Întâiul surghiun a venit la o răscruce dintre ani, când 
a stat încătuşat pentru un cuvânt bun şi o rază de mângâiere 
dăruite celor din umbra libertăţii. Aude şi acum mulţumirea 
călduroasă a mai‑marelui locului, vuind ca un ecou prelung: 
„Uşile închisorii vă vor fi deschise oricând… oricând…” 
Şi răsunetul acesta i‑a tot strigat mereu, iar Cristian, alături 
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de cei dragi sufletului său, a trebuit să răspundă poate prea 
des chemării… De‑atunci până astăzi, iată, ce urme mici, 
ce paşi mărunţi! Se gândeşte cu sufletul durut la pribegia 
vieţii lui pe pământ, în care a avut parte de nişte vremuri 
atât de furtunoase ce se petrec doar în foarte rare răstimpuri: 
ca un pai luat de furtună a fost purtat când printre stele, 
când prin noroi. Şi… numai pentru că, sorbind singurătatea 
cu o prea amară cupă, s‑a deschis iubirii prea slobod?! 
Dar cum să fi priceput că însăşi mâna miluită oarecând 
are să‑ntoarcă bunătăţii tăişul cu venin? Şi binele trebuie 
plătit?! Şi adevărul?!… Şi mărturia?!… Şi…?! Îl mângâie 
însă gândul că n‑a trăit degeaba sub soarele minunat al lui 
Dumnezeu. Că toată negura asta de pătimiri i‑a ars naivele 
păreri. Îşi înghite lacrimile – singurul răspuns la atâtea 
lucruri fără nicio noimă… Prea s‑a încrezut în oameni!… 
Putea şi el să scape mai uşor, dar cum să fi trădat?! Căci 
Cerul nu primeşte decât un dar fără pată… Ce‑ar fi ajuns 
oare creaţiile lui – acele momente inspirate, ca nişte lumini 
de sus? Ar mai fi rămas aidoma unor eterne poeme?…

De fiecare dată când zăbrelele se închid cu trosnet 
în urmă, aici, unde timpul şi‑a oprit de mult bătaia, 
coboară întunericul şi deznădejdea. Năvălesc remuşcările, 
îndoielile… Dar degeaba sufli în spuză dacă s‑a stins 
scânteia… Îţi rămâne ca o binecuvântare doar peticul de 
cer albastru din colţul spart al ferestrei de sus, pe care îl 
primeşti cu bucurie, aşa cum orice firicel primeşte pe 
stropul de rouă partea sa de rază… Cristian îl priveşte şi 
acum. Un cer moale… ca atunci când strânsese pentru 
ultima oară mâna străvezie, uscată, a lui Ioan tâlcuitorul, 
cel de la care învăţase tăinuirile cuvântului. Mâna albă 
care s‑a topit dintr‑odată, solemn şi calm, singura ce l‑a 
mângâiat pe creştet cu duioşie când şi‑a plâns singurătatea 
şi dispreţul. Îşi aminteşte luminile ochilor încercănaţi, 
plini de iubire şi suferinţă, stingându‑se în liniştea nopţii. 
Aude fulgii de nea, coborând uşor într‑o tăcere albă… ca o 
blândă învăluire… sau ca o mângâiere… Apoi, chinul de a 
fi rămas descoperit în bătaia celor mai grele şi mai ucigaşe 
primejdii! Ce vremuri depărtate!… Mereu a regăsit putere 
în încercări privind numai în Sus, învăţând că la orice 
întunecare poate afla un picur de lumină… 

Dar nimic nu ţine veşnic, nici măcar asuprirea 
nedreaptă. Eliberarea?!… Hmm!… Ea irumpe totdeauna 
în două vorbe – cele mai dulci din lume: „Merg acasă”. 
O cheamă şi‑o aşteaptă aşa cum cu plăcere primeşti un… 
oaspe mult dorit. Când vine fără de veste, lanţul se rupe: 
atunci poţi zbura cântând spre libertate, spre‑odihnă… 
La fiecare slobozire din hăul unui deşert întunecat a fost 
scotocit pentru a nu duce nimic dincolo de ziduri. Şi totuşi 
purta cu el ceva de nepreţuit: amintirile. Pe acestea nu i 
le‑a putut răpi nici ochiul cel mai necruţător…

Gândul îi cutreieră departe, la casa părintească 
din cătunul cu două uliţe mari, de pe culmile ce veghează 
munţii depărtaţi… Toţi cei dragi ai lui trăiau plini de 
nerăbdare, tremurând de teamă: părinţii, fraţii, surorile, 
copiii. Sărmanii de ei! Vezi, o sămânţă o poţi uda să crească, 
dar nu poţi opri dogoarea sau ciocul lacom al păsărilor să o 
prade, să o nimicească. Mult timp, între scurtele libertăţi, a 
căutat un loc liniştit, la o margine de apă, să‑şi clădească o 

căsuţă cât de modestă, să trăiască şi el un strop de fericire, 
o fărâmă de nehotar. Să aibă şi ai lui măcar câteva clipe 
de răgaz… Dar n‑a fost aşa. Doamne, n‑a fost aşa!… Şi 
lacrimile prelinse pe obraji cad iarăşi împreună, ca nişte 
picături de soare topit, mistuite între pământ şi cer…

„O, Sfânt Colind, o, dalbe flori,
o, Noapte Neuitată, 
când vin a voastre Sărbători
v‑aştept mereu cu noi fiori
s‑aduceţi iar
cerescul har
ce‑l aduceaţi odată!…”

*
… Povestea colindului dăinuie până astăzi. Încă mai 

are să spună atâtea! Împodobit în alte straie, străbate şi acum 
plaiurile ce străjuiesc zidul ’nalt al Carpaţilor: tresaltă vesel 
alături de glasuri cristaline în apusul ţării ori izbucneşte 
furtunos din tinereţea ce‑aleargă să dea din multul ei avânt 
celor ţintuiţi printre gemete în patul suferinţei. Îl vezi înălţat 
solemn de voci grave din Ţara Făgăraşului sau de straiele 
umile nu departe de malul stâng al Oltului mărinimos. Îl 
îngână şi ochii plânşi de dor şi‑nstrăinare ai unei singuratice 
măicuţe sau nealinul sufletului zdrobit de mâna pe care o 
legănase… Îl murmură uitatul frate întemniţat de ura vinii 
de a fi îmbrăcat un veşmânt mai ales, dăruit de dragostea 
tatălui… 

– Duc cu mine seninul şi povara lor… Acum, dă‑mi 
o clipă de răgaz… până mă ’nalţ cu ele peste nori să le aşez 
dincolo de stele, pe alte căi de visare… Acolo e Cineva 
care le află tămăduire tuturor…

*
Mă‑nfior ca după un vis zbuciumat. Tresar… Şi pe 

fila albă abia desluşesc truditul viers colindător, ce suspină 
din vreme‑n vreme… Ochii lui blânzi s‑au deschis să mă 
privească trist şi mustrător:  

– M‑ai cunoscut şi tu…
–…..?!
–… şi mă cântai cândva cu drag… 
–…?!
–… dar ne‑am tot înstrăinat…
–… Poate se vor fi aflând alţii să te ’nalţe mai 

frumos… – şoptesc, zâmbindu‑i sfielnic.
Aş vrea să‑i pot spune despre zborul frânt… Oare 

i‑ar fi de folos acum? Să poarte şi alte poveri, aici, pe acest 
minunat, dar înşelător pământ?!… 

Pe geamuri se făcu iar ziuă. A mai trecut o noapte… 
Strâng aripile ferestrei, privind liniştea lacului. Afară e 
tăcere: nicio adiere de vânt. Numai gândul freamătă: 

– Ştii prea bine că te păstrez într‑un colţ tainic al 
inimii… până când au să se vindece neputinţele, rănile… 
Că tot vine şi ea o vreme de limpezire a apelor, oricât 
de adânci ar fi… Până atunci, îmi mai rămâne condeiul 
– prieten credincios – să‑ţi însoţească nemuritoarele cărări 
şi povestea ta, dragul meu… viers de colind…

MARIA VÂTCĂ
– studentă, Facultatea de Muzică din Timişoara –
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Pentru unii dintre noi, cititorii, o monografie, în 
general, reprezintă „un studiu ştiinţific amplu asupra unui 
anumit subiect, tratat detaliat şi multilateral” (v. DEX), adică 
e o scriere cam complicată, parcă mult prea amănunţită şi 
savant alcătuită. Pentru alţii, însă, o monografie poate fi o 
poveste nesfârşită, o incursiune dintre cele mai interesante 
în adâncul unei lumi străvechi, misterioase, o lume 
alcătuită din ceremonialuri şi ritualuri realizate cu ajutorul 
gesturilor şi cuvintelor purtătoare de sens. Adică o scriere 
extrem de fascinantă şi acaparatoare, mai ales atunci când 
scriitorul‑cercetător presară pasiune şi mult talent literar 
printre rânduri.

Este şi cazul cărţii lui Ion Căliman, Pragurile 
lumii albe (trilogia vieţii şi riturile însoţitoare) – o viziune 
descriptiv‑monografică, apărută la Editura Nagard, din 
Lugoj, în anul 2011.

Structurată în nouă părţi/capitole, lucrarea începe 
prin prezentarea Ţării Făgetului mai întâi 
ca entitate geografică şi istorică, urmând 
să vizeze mai târziu componenta sa etno‑
grafică, spirituală şi folclorică. Sunt descrise 
aici, în mod succint, câteva dintre localită‑
ţile ce intră în acest areal cercetat: Făget, 
Curtea, Româneşti, Margina, Pietroasa, 
Tomeşti, Crivina de Sus, Dubeşti, Groşi, 
Homojdia ş.a. Abia la sfârşitul capitolului 
Ion Căliman ne precizează subiectul cărţii 
de faţă: „ritualurile legate de cele mai 
importante momente ale vieţii omului: 
naşterea, nunta, înmormântarea, într‑o 
pregnantă viziune descriptiv‑monografică, 
punând în evidenţă manifestarea acestora 
în comunităţile colinare ale Ţării Făgetului 
până către zilele noastre.” Tot acum sunt 
trecute în revistă principalele lucrări 
şi culegeri de folclor din mirifica zonă 
bănăţeană, apărute înainte şi după anul 
1990. Acest prim capitol se constituie astfel într‑un fel de 
prefaţă‑argument a lucrării propriu‑zise. 

Capitolul al doilea, Ceremonialul riturilor de 
trecere, este destinat definirii cât mai precise şi mai 
cuprinzătoare a termenilor rit şi ritual ca ansambluri gestuale 
şi verbale ce intervin în momentele „de trecere” a omului 
de la o stare existenţială la alta, din preexistenţă în existenţă 
şi apoi în postexistenţă. Departe de a fi aride, pur teoretice 
şi inhibatoare pentru necunoscători, aceste explicaţii se 
străduiesc să atragă atenţia asupra „ritului şi a ritualităţii, 
pe care modernitatea o înţelege cu mare dificultate, sau pe 
care, pur şi simplu, o ignoră”, deşi aceste ansambluri de 
acte religioase spun mult mai multe despre istoria spirituală 
a omenirii decât toate istoriile scrise, la un loc – e de părere 
autorul. Dincolo de termenii ştiinţifici, imaginile create 
aici sunt adesea poetice, ideile închegându‑se fericit din 
epitete şi metafore neaşteptat de frumoase: „Postexistenţa 

este viaţa de după naştere a sufletului în lumea de dincolo 
(lumea fără dor). Omul se împacă treptat şi tacit cu ideea 
de muritor şi se supune la moara de măcinat timpul”. Şi 
exemplele ar putea continua.

Urmează, apoi, cele trei mari capitole ce se ocupă 
fiecare, pe rând, de câte unul dintre marile rituri de trecere: 
naşterea, nunta şi înmormântarea.

În ceea ce priveşte naşterea, ritualurile (practicate 
până spre zilele noastre) au fost structurate pe cele trei 
secvenţe semnificative: obiceiuri, practici şi credinţe 
care precedă naşterea (ţin de perioada de graviditate şi 
de statutul special în familie şi comunitate al viitoarei 
mame), obiceiuri, practici şi credinţe care însoţesc naşterea 
propriu‑zisă şi cele care succedă naşterea (aici integrându‑se 
inclusiv riturile iniţiatice ale copilăriei).

Şi astfel intrăm, cu adevărat, în poveste. În „marea 
poveste” a vieţii omului ce s‑a străduit întotdeauna să se 

afle în relaţie apropiată, unică, specială cu 
divinitatea. Personajul principal e, aici, 
mama, femeia care poartă în pântecele său 
sămânţa unei noi vieţi şi care se crede că 
în această postură (perioadă) este învestită, 
pe lângă darul rodirii, şi cu o oarecare forţă 
magică şi cu capacităţi extrasenzoriale. 
Ea are, însă, şi o mulţime de interdicţii 
sociale, legate de activităţile zilnice, şi 
chiar interdicţii care ţin de propriile‑i stări 
de spirit.

Observăm că mult mai bine 
păstrate în această zonă şi mult mai variate 
sunt obiceiurile, practicile, credinţele şi 
ritualurile legate de naşterea propriu‑zisă, 
cât şi cele dedicate iniţierii copilului mic, 
deoarece acestea sunt mai mult legate de 
ritualurile religioase sau magico‑religioase; 
în special botezul (la şase săptămâni după 
naştere), dar şi ursitul, prima scaldă 

ritualică a nou‑născutului, sau, la şapte ani, dezlegarea cu 
mâinile la spate a batistei în care se află ombilicul tăiat şi 
păstrat de moaşa de neam.

Nunta este Marele prag de aici, din cadrul acestei 
lumi; ea nu priveşte trecerea înspre o altă lume, ca în cazul 
naşterii şi a morţii. Importanţa pe care o are căsătoria 
în comunitatea tradiţională rezultă, pe de‑o parte, din 
repetabilitatea unui model mitic (conform căruia lumea a 
luat naştere prin căsătoria a două zeităţi tutelare majore), 
iar, pe de altă parte, din importanţa acordată adultului, 
valoros pentru colectivitatea din care face parte abia în 
momentul când poate contribui la perpetuarea speciei. 
Astfel, căsătoria devine evenimentul cel mai important din 
viaţa omului, deoarece îl plasează într‑un sistem de roluri 
şi relaţii sociale şi economice aparte.

Şi în ceea ce priveşte acest ceremonial de trecere, 
ne vom confrunta cu câteva etape impuse de tradiţie: 

DESPRE PRAGURILE LUMII CUNOSCUTE*
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ghicirea ursitului/ ursitei şi logodna, nunta şi obiceiurile 
de după nuntă. Legat de acest ceremonial, Ion Căliman ne 
povesteşte despre Ajunul Crăciunului, despre Anul Nou, 
Sfântul Vasile şi Bobotează, despre Sf. Toader, Joia Mare, 
Paşti şi Sânziene. Ne spune cum se peţeşte fata în Ţara 
Făgetului, cum i se fixează zestrea şi cum se petrece apoi la 
logodnă şi nuntă, cum se strigă „cinstele” şi tot ce trebuie 
să facă mirele, şi mai ales mireasa, în ziua căsătoriei lor.

Ultimul prag al acestei lumi albe, cunoscute, trecerea 
în nefiinţă, cuprinde cele mai multe rituri, înmormântarea 
primind sensurile unui eveniment de dimensiuni colosale. 
Tocmai pentru că Lumea de Dincolo e complet necunoscută, 
ţăranul român încearcă să creeze un scenariu viabil pentru 
cel care părăseşte Lumea de Aici. De aceea, un ceremonial 
al înmormântării, care nu respectă într‑un fel sau altul 
iniţierea mortului în lumea cealaltă sau inversează etapele 
desfăşurării ei, este socotit de comunitate drept o gravă 
încălcare a normelor nescrise ale tradiţiei.

În acest capitol, pe lângă descrierea obiceiurilor 
de petrecere a sufletului şi a etapelor înmormântării, Ion 
Căliman redă câteva dintre jocurile funerare care s‑au 
practicat, în timpul priveghiului, în comunităţile zonei 
etnografice a Făgetului, până aproape de zilele noastre: 
aţele, purecul, fântâna, firinfusul, calul, ţapul, pilenţele, 
căleala, moara, unele dintre ele însoţite chiar de textele 
cântecelor folosite. Un spaţiu întins este acordat de către 
autor Cântecului zorilor, această supremă şi simbolică 

lamentaţie de înmormântare care, alături de Cântecul 
bradului, este cel mai vechi cântec funerar‑ritualic din 
folclorul românesc. Dar pentru integrarea fără greş a celui 
răposat în noua sa condiţie sunt necesare încă o serie de 
rituri care se îndeplinesc după îngroparea propriu‑zisă: 
pomenile, doliul şi slobozirea izvorului.

În Concluzii, Ion Căliman reliefează aspectul de 
mozaic de stări şi de situaţii (concretizate în obiceiurile, 
practicile, ceremonialurile şi riturile magico‑religioase 
care însoţesc viaţa omului în Marea Trecere), întâlnit în 
acest spaţiu geografic, spiritual şi etnologic de tranziţie 
între Banat şi Ardeal.

În afară de vasta Bibliografie şi Notele obligatorii 
oricărei cărţi ce se respectă, volumul se încheie cu un 
amănunţit Chestionar de cercetare în teren, precum şi 
cu un număr de variante de oraţii de nuntă şi cântece de 
înmormântare culese din localităţile Ţării Făgetului.

Aşa se încheie povestea. Povestea existenţei umane, 
asemănătoare unui drum cu obstacole, unei călătorii 
neobişnuite, dar şi povestea acestei poveşti, spusă atât de 
frumos şi captivant de către un scriitor atent şi sensibil la 
spiritul tradiţional bănăţean.

ILEANA CRAŞOVAN

* Ion Căliman, Pragurile lumii albe, Editura 
Nagard, Lugoj, 2011

ZILELE MUZICII LA ORAVIŢA

În perioada interbelică „orăşelul de la capăt de 
ţară”, Oraviţa, avea ca etichete „cel/cea mai” (…„cel mai 
vechi teatru din ţară”,… „cea mai veche linie ferată”,…
„cea mai bună făină”,… „cele mai multe emulaţii corale 
şi de fanfară”…). Din păcate, treptat‑treptat, Oraviţa, cu 
„primul tren”, a pierdut mai multe „trenuri”! Aici timpul 
parcă a încremenit, iar urbea trăieşte din 
amintiri. Un singur „far” mai luminează: 
ACTIVITATEA CULTURALĂ. La Teatrul 
Vechi „Mihai Eminescu”, la Casa de Cultură, 
la bisericile din oraş (Catedrala, Biserica 
Romano‑Catolică), la Şcoala „Romul 
Ladea”, la Liceul „General Dragalina” se 
aprind lumini pentru minte şi suflet.

În anul 2008, pianiştii Manuela‑Iana 
Mihăilescu (a copilărit, a făcut şcoala în 
„oraşul tuturor marginilor”, are rădăcinile, 
prin părinţi, la Oraviţa) şi Dragoş Mihăilescu 
au iniţiat Festivalul Internaţional „Zilele 
Muzicii la Oraviţa”. Festivalul a „crescut an 
de an aducând artişti şi muzică de calitate”, 
prilejuind „clipe de bucurie prin program şi 
artişti de excepţie”. Evenimentul s‑a dorit 
şi a devenit tradiţie la Oraviţa, ajungând, în 
perioada 1‑15 august 2011, la ediţia a IV‑a.

Au încântat publicul, s‑au bucurat de aplauze: 
SIMINA IVAN (solistă a Operei de Stat din Viena), 
DUO MIHĂILESCU (au susţinut recitaluri în Germania, 
Franţa, Austria, Elveţia, Italia, Spania, Serbia, Ungaria, 
Suedia; au înregistrat trei CD‑uri cu piese pentru pian 
la patru mâini), BOGDAN ZVORIŞTEANU (Elveţia – 

vioară), ALEXANDRA GUŢU (violoncel), 
GIORGIOS KONSTANTINOU (Grecia), 
AURA TWAROWSKA (solistă a Operei 
de Stat din Viena), ALEXANDRU 
PĂTRAŞCU (vioară), CĂTĂLIN COSTIN 
(vioară), DORIN MATEA (vioară, Elveţia), 
ATENA CARTE (pian), DORU ROMAN 
(percuţie, România), DINU MIHĂILESCU 
(pian… este câştigător al Secţiunii Pian la 
Concursul „Se caută Enescu”, Bucureşti, 
2006, a efectuat turnee în străinătate).

Două săptămâni de muzică bună, 
de „marcă”, program desfăşurat în locaţii 
diferite: TEATRUL VECHI, CASA 
DE CULTURĂ, GRĂDINA DE TIR, 
BISERICA ROMANO‑CATOLICĂ sunt 
daruri oferite de echipa festivalului formată 
din MANUELA‑IANA MIHĂILESCU – 
Director artistic al Festivalului, CAMELIA 
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„Puţintică” (dar însemnată) contribuţie şi‑a adus 

şi d‑l dr. GHEORGHE IANA. Graţie domniei‑sale s‑au 
dat invitaţiile, s‑au pus afişele, s‑a luat legătura cu unii 
spectatori dornici de muzică, alta decât cea manelizată.

Şi, cum pianista MANUELA‑IANA MIHĂILESCU 
(conferenţiar universitar la catedra de pian a Facultăţii de 
Muzică din Timişoara) îşi are rădăcini şi în Almăj (mama 
este originară din Valea Miracolelor), almăjenii au trimis, 
într‑una din zile, la măreţul eveniment, pe o fiică de fală 
a zonei, d‑şoara lector dr. FLORINA‑MARIA BĂCILĂ 
(Universitatea de Vest), secretar de redacţie al revistei 
„Almăjana”. Anul trecut „delegaţia” lor era formată din : 
prof. BĂCILĂ IOSIF, scriitor, şi prof. PAVEL PANDURU, 
istoric, directorul Liceului „Iosif Coriolan Buracu” din 
Prigor.

APLAUZE PENTRU TOŢI!

IOAN‑NICOLAE CENDA
Oraviţa

Pe un fond de tristeţe, copleşit de necazuri care par 
a nu se mai sfârşi, mi‑am găsit refugiul, am aflat stropi de 
linişte în cea de‑a şaptea artă. Da, arta, îndeplineşte rolul 
cathartic, de care vorbeau vechii greci. O viaţă am fost 
„consumator” de literatură. În vacanţele de vară, citeam 
câte 20‑30 de cărţi, de sute şi chiar mii de pagini. Aveam 
zile pline, când lecturam o carte sau două pe zi. Doream să 
recuperez, în special după Revoluţie, tot ce n‑am putut citi 
înainte. Pe malurile râurilor, în cameră, 
în autobuze… sau vagoane de tren, 
la ştranduri, la umbra copacilor,… pe 
unde apucam, citeam, citeam, citeam. 
De multe ori am spus că îmi sunt dragi 
două verbe: „a citi” şi „a călători”. 
Cel de‑al doilea mi‑a fost „furat” de 
soartă, tocmai când învăţasem să‑l 
„conjug” mai bine. Cel dintâi, tocit 
de atâta uz, ajuns la o saturaţie, îl trec 
mai rar la viitor. Sper însă să fie o 
„boală” trecătoare, o pauză necesară, 
fiindcă cele cca 5000 de volume, din 
propria‑mi bibliotecă, vor începe să 
plângă. Da, cărţile plâng, iar pentru 
a le alina trebuie să le frunzăreşti, să 
le deschizi, să te consulţi cu ele, iar… 
celor care nu le‑a ajuns rândul, să le 
citeşti.

O călătorie poate fi amânată 
pentru o altă dată, dar poate fi realizată 
şi prin intermediul celor citite, din 

FASCINANTA LUME A FILMULUI…

MINGASSOW – Preşedinte al Asociaţiei Culturale 
„Kratima” şi DRAGOŞ MIHĂILESCU – Consultant 
artistic. 

Afişele, invitaţiile şi caietele program au avut 
reprodusă lucrarea „Oraviţa. Lumina din Teatru”, pictură 
de MASSIMILIANO VALENTI, dedicată ediţiei a II‑a 
(2009) a Festivalului „Zilele Muzicii la Oraviţa”.

În revista „Orizont” (nr. 8/1547, an XXIII, 16 
august 2011, p. 27), d‑na Smaranda Vultur, unul din 
spectatorii/martorii festivalului, publică articolul „VARA 
ARTIŞTILOR”. Cităm câteva fragmente din acest omagiu 
adus artiştilor şi spectatorilor:

„Dar nu numai artiştii, ci şi locuitorii Oraviţei, 
prietenii lor de departe sau din zonă, oameni stabiliţi în jur 
sau veniţi în vacanţă aici, turişti ocazionali gravitează în 
aceste zile în jurul Festivalului şi al Teatrului…”

Se vorbeşte de „un public cultivat”, iar muzica „pe 
care au omagiat‑o s‑a răsfrânt în entuziasmul publicului şi 
a şters impresia de aşezare muzeală, pe care teatrul o lasă 
atunci când e gol, pentru a înlocui cu emoţiile cumulate, 
ale artiştilor şi publicului, cu aplauzele răsplătind îndelung 
eforturile celor care au cântat”.

spusele altora. De pildă, până în iarna lui 2008 nu am văzut 
Roma. Şi totuşi am văzut‑o prin litera cărţilor, a ilustratelor 
(mai rar albume) şi prin filme. Roma văzută „pe viu” este 
mai frumoasă, dar nu‑i descoperi splendoarea fără slovele 
închinate ei.

În vara aceasta, când „soarele s‑a topit şi a curs pe 
pământ”, am revăzut cetatea eternă, graţie filmului.

Regizorul William Wyler mi‑a oferit în 118 min. 
alb‑negru, o „Vacanţă la Roma”. 
Gregory Peck şi Amarey Hepburn 
au jucat „reversul basmului 
Cenuşăresei”. Scăpată de sub paza 
agenţilor, şi, deghizată într‑o fată 
comună, prinţesa Ana (Hepburn), îl 
întâlneşte pe jurnalistul american Joe 
Bradley (Peck). Filmul oferă imagini 
cadru cu toate marile obiective 
turistice ale oraşului. Modul în care 
înfăţişează Federico Fellini un anumit 
loc şi un anumit timp în „La Dolce 
Vita” (1960) despre „trivialitate”, 
surprinzând perfect stilul şi atitudinea 
bărbaţilor şi femeilor din Roma, care 
participă la petrecerile mondene 
din vara lui 1959, în acelaşi timp 
condamnându‑i pentru faptul că sunt 
„nişte paraziţi atât de eleganţi”, a fost 
răsplătit cu OSCAR. Am văzut în 
filmul lui Federico Fellini, nu numai 
actori de primă mărime (Marcello 
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scenariu cartea lui Solomon Perée, a Creat „Europa, 
Europa”, o poveste atât de „şocant de verosimilă”, descrisă 
de alte filme despre Holocaust.

Am călătorit în fosta Iugoslavia, înainte de 
„conflictele etnice”. Ţara „vecină şi prietenă” era un colţ 
de rai în lumea roşie. Se găseau de toate, doar preţurile erau 
„greu de tradus” în sărmanul nostru leu.

„Termen militar asociat mai ales cu Primul Război 
Mondial, pământul nimănui se referă la spaţiul dintre două 
poziţii ale armatelor în conflict”. Filmul lui Danis Ianovič 
ţese în jurul acestui termen o dramă absurdă plasată în 
Balcani.

La realizarea filmului „Pământul nimănui” şi‑au 
adus contribuţia: Bosnia‑Herţegovina / Slovenia / Italia 

/ Franţa / Marea Britanie 
/ Belgia. Răsplătită cu un 
OSCAR pentru cel mai bun 
film străin, pelicula lui Ianovič 
este „descrierea răvăşitoare 
a felului în care obiectivele 
militare se transformă într‑o 
nebunie incontrolabilă”. Îţi 
vine parcă să strigi: „Oameni 
mari, nu stricaţi jucăria 
cea mai frumoasă, Planeta 
Pământ!”.

Am văzut şi revăzut 
ecranizări vechi, filme de 
artă: „A avea sau nu a avea” 
(1944), „La Strada” (1954), 

„Adio arme!” (1932), „Pentru cine bat clopotele…” (1943), 
„Notre Dame de Paris” (1956), „Moarte la Veneţia” (1956), 
„Marile speranţe” (1946), „Casa de lut”(1937), „Jane 
Eyre” (1944), „La revedere, domnule Chips” (1937).

Filme alb‑negru, tehnicolor, color, actori – „monştrii 
sacri ai ecranului”, regizori greu de egalat, toate păstrând 
parfumul multor decenii de la realizare, sunt capodopere 
de neclintit în topul filmelor care trebuie văzute „într‑o 
viaţă”.

Am găsit clipe de încântare, am simţit „leacul” 
care poate să‑l ofere arta şi în vizionarea filmelor: „Un 
tramvai numit dorinţă”, „Barry Lyndon”, „Dersu Uzala”, 
„Gigi”, „Azilul de noapte”, „Bestia”, „Cârtiţa”, „Cavalerii 
teutoni”, „Fragii sălbatici”, „Călăuza”, „A şaptea 

Mastroiani, Anita Ekberg, Yvonne Formean), ci şi oameni 
cu probleme specifice timpului lor, în care „depravarea va 
pune stăpânire pe tot” (murmură un martor din decorul 
creat de marele regizor).

Roma este oraşul care musteşte de istorie. O 
întoarcere în timp, chiar dacă s‑au realizat mii de kilometri 
de peliculă, este o vizionare de neocolit, iar filmul 
„Gladiator” (2006) a avut nominalizări la OSCAR pentru 
regie (Ridley Scott), scenariu (David Franzoni, John 
Longan, William Nicholson), actori, muzică, imagine. Am 
ştiut că actorul Oliver Reed a murit în timpul filmărilor, 
restul scenelor în care apare au fost realizate cu o dublură 
şi prelucrate pe computer.

În Roma Antică am fost prin serialul de mare succes 
„ROMA”, dar şi prin alte zeci 
de filme istorice.

O Roma sub semnul 
suferinţei, al războiului, o 
Italie ruinată, găsim în filmul 
lui Vittorio de Sica, cu actori 
de neegalat (Sophia Loren, 
Eleonora Braun, Jean‑Paul 
Belmondo), un scenariu după 
una din capodoperele lui Alberto 
Moravia „CIOCIARA”.

În copilărie erau la 
modă (nici nu prea aveai de 
unde alege!) filmele de război, 
producţie sovietică. „Soarta 
unui om” şi „Zboară cocorii” 
sunt „lacrima christi” în oceanul de imagini, două filme pe 
care le‑am revăzut cu drag. Peliculele de astăzi pun într‑un 
mod realist problema războiului.

„La hotarul dintre viaţă şi moarte” tratează 
„problema nebuniei războiului dintr‑o perspectivă pur 
teoretică, chiar teologică”. Războiul, pare să spună filmul, 
este mai „mult decât un conflict între două grupări de 
oameni. Este un afront adus naturii şi deci lui Dumnezeu”. 
Filmul (peste 3 ore) regizat de Malick „explorează conştiinţa 
colectivă a trupelor, încercând să împace ideea fragilităţii 
vieţii cu violenţa necontenită a comportamentului lor”. 
Mult zgomot de arme, mult sânge, multă omenie,…multe 
nominalizări la OSCAR.

Tot pe fondul războiului A. Holand, având drept 
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pecete”, „Absolventul”, „Viridiana”, „Deşertul tătarilor”, 
„Ruşinea”, „Femeia nisipurilor”, „Mic dejun la Tiffany”, 
„Apocalipsa acum”, „Cui i‑e frică de Virginia Wolf”, 
„Voodstock”, „Ghepardul”, „Splendoare în iarbă”, 
„Strălucirea”, „Mama India”, „Lord Jim”, „Lumea lui 
Garp”, „Toba de tinichea”, „Doamna Bovary”, „Lady 
Chaterly”, „Fargo”, „Legături primejdioase”, „Fălci”, 
„Tess”, „Arca rusească”, „Carvaggio”, „Harold şi 
Maude”, „Sorgul Roşu”, „Dincolo de Africa”, „Totul 
despre mama mea”, „Vânătorii de zmeie”.

Nu am văzut la timpul potrivit, dar am gustat acum 
bucuria unor ecranizări după mari opere literare: „Fraţii 
Karamazov”, „Crimă şi pedeapsă”, „Învierea”.

În filmoteca românească am aflat ecranizările după 
Panait Istrati: „Codin” şi „Ciulinii Bărăganului”.

Prin intermediul filmelor, am călătorit prin ţări şi 
epoci istorice, am cunoscut oameni pentru care soarta a 
fost vitregă, am găsit stropi de optimism atât de necesari 
omului. Ecranul televizorului (indiferent de mărimea 
diagonalei) nu poate înlocui niciodată marele ecran. Filmul 
a fost conceput pentru a fi văzut în sălile de cinema care, 
din păcate, în oraşele de provincie, au murit sau arată… 
ca‑n filmele de groază. Ştiu tineri absolvenţi de licee care 
nu au păşit niciodată într‑o sală de cinematograf. E drept 
comoditatea fotoliului de acasă e preferabilă sălii de cinema, 
altădată neîncăpătoare la vreun „film bun”. De ce oare 
mai marii culturii noastre lasă să moară cinematografele 
existente, la sfârşit de mileniu, în mai toate localităţile ţării 
(lipseau doar acolo unde nu era curent electric)?!

Oare tinerii, de care astăzi ne plângem uneori 
(pe micul ecran!), nu ar savura arta filmului!? Nu i‑am 
îndepărta puţin de zgomotul din discoteci, de baruri, de…, 
oferindu‑le filme, mai pe alese, nu numai cu violenţă. 
„Gustul” se formează, iar arta modelează caracterul omului, 
îl face pentru o clipă mai bun, mai înţelept, mai uman. 

Dacă aş fi apelat la dicţionarele de film, aş fi putut 

indica „1001 de filme”,… „15.000 de filme” de văzut. Am 
selectat câteva titluri care mi‑au dat clipe de satisfacţii, de 
bucurii, mi‑au abătut gândul de la clipele grele ale vieţii. 
Cartea, ca şi filmul, muzica, pictura, teatrul, dansul… oferă 
omului „plăceri rare”. Trebuie doar să le vrei, să le cauţi.

În vara lui 2009 am vizionat cca 50 de filme,… 
unul, două, trei,… „maraton” pe zi, o „Agonie şi Extaz”, un 
„Timp regăsit”, într‑o „Lume nebună, nebună, nebună…”

Toate mi‑au plăcut (…e drept aş putea să le etichetez 
cu steluţe!) şi m‑au îndepărtat de „Cazul Elodia”, „Crima 
mediciniştilor”, de „poveştirile adevărate”, de „trădaţi în 
dragoste”, de…, de…,de „politica sălbatică”, de oamenii 
care „jură că nu fură”, dar…, de „fătuţele” goale la propriu 
şi la figurat, de românii care au speriat Italia, de cancanuri, 
de criză, de ce se poate vedea pe la diverse posturi de 
televiziune, pe care Octavian Paler le eticheta „clozetizarea 
televiziunii”.

La Teatrul Vechi din Oraviţa, l‑am ascultat a doua 
oară pe Dan Purec şi am reţinut câte ceva din portretul 
omului frumos. Aş adăuga că avem o Românie frumoasă, 
nu numai „muribundă”, cu oameni frumoşi, asemeni 
„fătului” din poveştile noastre şi nu cu cei de la „ştirile de 
la ora 5”…

Cred că totuşi nu am pierdut primul verb drag… 
Şi în această vară am citit prin imagini, iar substantivele 
cărţi, copii, flori şi filme nu vor putea fi scoase din sufletul 
meu…

IOAN‑NICOLAE CENDA

BIBLIOGRAFIE
1 Tudor Caramfil – Dicţionar universal de filme, 

Editura Litera, Bucureşti, 2008.
2** 1001 de filme de văzut într‑o viaţă, (coordonator: 

Steven Jay Schneider), Editura Rao, Bucureşti, 2006.

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a găzduit, 
în cadrul manifestării culturale Reşiţa în 10 dimensiuni, 
Sesiunea de toamnă a filologilor, în 25 octombrie 2011. 

Organizată de Facultatea de Teologie, Ştiinţe Sociale 

şi ale Educaţiei, Inspectoratul Şcolar al judeţului Caraş‑
Severin şi de Filiala Caraş‑Severin a Societăţii de Ştiinţe 
Filologice, sesiunea le‑a prilejuit filologilor (re)întâlnirea 
cu profesorii universitari Vasile Frăţilă, Universitatea de 
Vest din Timişoara (Recviem pentru românitatea sud‑
dunăreană), Sergiu Drincu, Universitatea „Tibiscus” din 
Timişoara (O privire asupra reformelor lui Spiru Haret), 
prof. dr. Adriana Vasile, ISJ Caraş‑Severin (Imaginea 
Europei Centrale ca model policentric al lumii în proza 
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DORINA CHIŞ-TOIA

SESIUNEA DE TOAMNĂ A FILOLOGILOR – 2011
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Vă rog să primiţi mulţumirile mele pentru coletul cu 
cărţile „In memoriam Artur Silvestri” şi pentru tot ce faceţi 
pentru cultura românească.

Am citit şi recitit cartea care mi‑a adus satisfacţie 
şi tristeţe în acelaşi timp. Din lectura cărţii reiese că 
Doamna Mariana Brăescu‑Silvestri a dat 
dovadă de măiestrie şi pricepere, adunând, ca 
firul din „pânza Maicii Domnului”, mărturii 
tulburătoare despre cel ce a fost Voievodul 
scrisului românesc – prof. dr. Artur Silvestri, 
savant enciclopedist şi poliglot – Omul mare 
cu deosebite calităţi sufleteşti şi de cunoaştere 
şi apreciere a oamenilor – români adevăraţi.

Se observă din aceste scrieri că dr. 
Artur Silvestri a reuşit să strângă în jurul 
său şi în A.R.P. un număr mare de români, 
precum Iisus pe ucenici, care au devenit 
apostoli ai culturii şi limbii române, ai 
credinţei ortodoxe. Ucenicii l‑au urmat doar 
pentru exemplul lui de cărturar luminat şi om 
cu iubire de semeni şi fapte bune, pentru cei 
mulţi. Toţi îi ascultau îndemnurile, sfaturile şi 
au acţionat în folosul neamului, fiind apărători ai valorilor 
perene ale culturii române, oameni care nu aşteaptă nimic 
de la nimeni – precum Maestrul.

De asemenea, din carte răzbat sentimente de 
sinceritate, smerenie şi iubire pentru mentorul şi sfătuitorul 
lor. Aceşti români adunaţi din toate colţurile lumii într‑o 
Românie a tainei, pentru a‑şi exprima durerea, suferinţa 
la plecarea dintre noi a Maestrului, dar şi satisfacţia că 
l‑au cunoscut, s‑au întrecut în a cinsti memoria şi opera 
savantului Artur Silvestri, de ale cărui căldură umană, 
apreciere, prietenie şi generozitate s‑au bucurat.

Maestrul ne‑a marcat atât de mult încât încă nu s‑a 

SCRISOARE DESCHISĂ

STIMATĂ DOAMNĂ BRĂESCU‑SILVESTRI,

ieşit din duhul lui, de aceea am exprimat recunoştinţa şi 
gratitudinea noastră. Emana atâta bunătate şi înţelegere, 
încât lumina viaţa tuturor, trezind inspiraţie şi speranţă 
pentru a merge înainte în timpul prezent şi în viitor, sfinţind 
timpul vieţii noastre.

A luptat pentru a nu se distruge 
fondul sufletesc al neamului – ceea ce doresc 
„nefârtaţii” de azi, fiind pildă de bogăţie 
sufletească, mărturie, virtute şi spirit de 
sacrificiu, un adevărat fenomen spiritual...

Este şi un îndemn necontenit adresat 
românilor de a se strânge laolaltă în jurul unor 
obiective fundamentale şi de a conlucra la 
realizarea lor prin dăruire, slujind înainte de 
toate interesul general.

În această carte se află texte semni‑
ficative pentru ceea ce trebuie să ştie un 
român ca să nu‑şi piardă identitatea. Ea este 
un argument al continuităţii şi sensibilizării 
conştiinţei naţionale, ce conservă tradiţiile de 
cultură şi simţire românească, esenţiale pentru 
istoria neamului.

Volumul relevă anumite valori morale precum: priete‑
nia adevărată, loialitatea, devotamentul, onoarea, nobleţea 
sufletească, iubirea de limbă şi neam, un model pentru cei de 
azi şi de mâine, mărturie a ceea ce a fost Maestrul.

Dumnezeu să vă ocrotească, să vă dea sănătate, 
putere de muncă şi creaţie, pentru a continua titanica muncă 
începută de Maestrul nostru!

Cu preţuire şi profund respect,

Prof. PAVEL PANDURU
2009 primăvara
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ION MARIN ALMĂJAN – În afara gloriei. 
Ediţie revăzută şi adăugită, Timişoara, 2006

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

FLORINA‑MARIA BĂCILĂ – Omonimia 
în limba română – privire monografică,  

Timişoara, 2007

FLORINA‑MARIA BĂCILĂ – Întâlnire cu 
Almăjana – lexicologie, gramatică, stilistică, 

recenzii, eseuri, Timişoara, 2009

IOSIF BĂCILĂ – Dor mărturisit – 99 poeme 
de dragoste, Timişoara, 2010

CĂRŢI APĂRUTE LA EDITURA EXCELSIOR ART:

*** – Eftimie Murgu (1805-1870) – Erudiţie 
şi Faptă. Coordonator: Iosif Băcilă, Timişoara, 

2009
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LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI...

Biserica Ortodoxă din comuna Bozovici a răsunat 
în seara zilei de 15 decembrie 2011 de glasurile copiilor 
care au participat la prima ediţie a Festivalului‑concurs 
de colinde „Lângă ieslea minunată”, deschis elevilor din 
clasele I‑VIII, în cadrul proiectului „Credinţă, Culoare, 
Cuvânt şi Cânt revărsate într‑un gând”, coordonat de către 
profesoarele Ana Băcilă, Claudia Cherescu şi Vidosava 
Surulescu. Manifestările au fost deschise de Corul Bisericii 
Ortodoxe din Bozovici – condus de către prof. Claudia 
Cherescu –, care a prezentat un concert de colinde, apoi în 
faţa numerosului public care a umplut biserica din comuna 
almăjană au evoluat grupurile vocale şi corurile venite de 
la Vărădia, Brădet‑Anina, Bănia, Şopotu‑Nou, Gârbovăţ 
şi Bozovici. Concursul s‑a desfăşurat pe două secţiuni – 
ciclul primar şi ciclul gimnazial –, iar juriul acestei prime 
ediţii a festivalului‑concurs a avut în componenţa sa pe 
Prea Onoratul părinte Nicolae Pereş – protopopul Băilor 
Herculane, prof. Adriana Bonciu – inspector de specialitate 

în cadrul ISJ Caraş‑Severin, Pavel Beloescu – viceprimarul 
comunei Bozovici, prof. Lazăr Anton – directorul adjunct 
al liceului din Bozovici, prof. Iosif Băcilă şi prof. Nistor 
Băcilă – de la liceul din Bozovici.

Misiunea juriului a fost una dificilă, toate formaţiile 
artistice şi soliştii participanţi la concurs prezentând 
un program variat de colinde, iar interpretarea a fost la 
înălţime, copiii fiind foarte bine pregătiţi de către dascălii 
care i‑au îndrumat. După deliberări, a fost stabilită şi 
ierarhia concursului: clasele I‑IV – premiul I: Liceul 
Teoretic „Eftimie Murgu” din Bozovici; premiul al II‑
lea: Şcoala cu clasele I‑IV Gârbovăţ – structură a şcolii 
din Bănia; premiul al III‑lea: Grupul vocal „Argidava” 
al Şcolii cu clasele I‑VIII din Vărădia; clasele V‑VIII 
– premiul I: Şcoala cu clasele I‑VIII Bănia; premiul al II‑
lea: Şcoala cu clasele I‑VIII Brădet – din cadrul Grupului 
Şcolar Industrial „Mathias Hammer” din Anina; premiul 
al III‑lea: Şcoala cu clasele I‑VIII Şopotu‑Nou. Premiul 
special al juriului l‑a primit Alesia Dana Ardeleanu din 
Caransebeş, juriul acordând, de asemenea, premii pentru 
cel mai tânăr participant – Andreea Boldea şi Maria Marin 
(ambele din Bozovici), premiul pentru autenticitate – 
Alesia Dania Ardelean (Caransebeş) şi pentru originalitate 
– grupul vocal al Şcolii cu clasele I‑VIII din Şopotu‑Nou. 
Fiecare grup prezent la această manifestare a primit câte o 
diplomă şi „Trofeul Festivalului” – reprezentat de o iesle 
stilizată, iar tuturor copiilor le‑au fost dăruite pungi cu 
cadouri din partea organizatorilor. În finalul programului, 
toate grupurile participante la festival au cântat împreună 
colinde de Crăciun, încântându‑i pe cei prezenţi în Biserica 
Ortodoxă din Bozovici.

PAUL-SEVER SMADU
(Radio Reşiţa)

IESLEA DE LA BOZOVICI

Redacţia Revistei Almăjana 
vă doreşte

SĂRBĂTORI FERICITE,
multă sănătate, bucurii şi împliniri.

LA MULŢI ANI!
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