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A. COPILĂRIA ȘI TINEREȚEA

Înainte de a da citire celor câteva rânduri închinate celui ce a fost un fiu al Bozoviciului,
care și-a închinat întreaga viață formării și educării sufletelor tinere, ca învățător și mai apoi, ca
dirijor al corului bisericii ortodoxe din Bozovici, aș dori să citez cuvintele scrise de filosoful
german Frederich Nietzche:

“Un popor se definește nu atât prin oamenii săi mari, cât mai ales prin felul în care îi
recunoaște și îi cinstește”.

Astăzi, ne-am adunat și noi pentru a cinsti pe învățătorul și dirijorul corului bisericii
ortodoxe din Bozovici, Ion Ciocu.

La 28 iunie 1914, ora 11, a avut loc atentatul de la Sarajevo, când moștenitorul tronului
imperiului Austro-Ungar, arhiducele Franz Ferdinand și soția sa, principesa Sofia, au fost uciși
de gloanțele unui student sârb de 19 ani, Gavrilo Princip. Într-un alt loc al imperiului, la
Bozovici, în aceeași dată, 28 iunie 1914, venea pe lume Ion Ciocu, fiul lui Petra (Pepi) și al lui
Ion, țărani înstăriți din localitate.

Primii ani din viață au fost deosebit de grei pentru familie deoarece la o luna de la
nașterea sa, la 28 iulie 1914, s-a declanșat Primul război mondial, când imperiul Austro-Ungar a
declarat război Serbiei. În Valea Almajului, care în acel timp facea parte din Ungaria, imperiul a
mobilizat în armata austro-ungară, 6614 soldați dintr-o populație de cca 24.000 locuitori. Tatăl
său, Ion Ciocu, este mobilizat în armată și va lupta până la sfârșitul războiului. Majoritatea
tinerilor și a celor apți de muncă pleacă la razboi, acasă rămânând doar bătrânii, femeile și copiii.
Nevoile frontului fac ca principalele alimente: făina, mălaiul, zahărul și sarea sa fie raționalizate,
acestea distribuindu-se în cantități foarte mici. În aceste condiții și-a petrecut primii 4 ani de
viață copilul Ion Ciocu. Devastatorul război s-a sfârșit la 11 noiembrie 1918 și s-a soldat cu 10
milioane de morți. În Valea Almajului nu s-au mai întors dintre cei plecați, la casele lor, 881 de
locuitori. Tatăl său este printre cei norocoși și se întoarce acasă bucuros că nu a avut soarta celor
care au pierit pe câmpurile de luptă din Italia și Galiția, unde au fost siliți să lupte tinerii români
mobilizați din Almăj.

La 1 decembrie 1918, la Alba-Iulia, românii din Transilvania, Banat și Țara Ungurească
au hotărât unirea cu patria mamă, România. Dar pretenții asupra Banatului existau și din partea
Serbiei, care socotea că Banatul face parte din provincia Voivodina și dorea să-l anexeze pe
motiv că sârbii erau majoritari în această regiune. În acele perioade tulburi, Banatul este ocupat
de sârbi. La 10 decembrie 1918, o trupa compusă dintr-un escadron de cavalerie și o companie
de infanterie ocupă Bozoviciul. Locuitorii comunei au trebuit să le suporte sarcinile de
aprovizionare cu hrană și furaje, timp de 3 luni și 20 de zile. Mare a fost bucuria bozovicenilor și
a familiei Ciocu când, la 1 aprilie 1919, armata română intră în Bozovici. Ion Ciocu, care nu
implinise încă 5 ani, a fost alături de bozoviceni, bărbați, femei, copii, care plângeau de bucurie
și se îmbrățișau cu soldații români. Taraful lui Simu Luca a cântat hora almăjană. Pentru prima
dată în istoria Almăjului, fata almăjană a jucat cu soldatul român. Acum, Ion Ciocu, un băiățel de
aproape 5 ani, se bucura alături de părinții săi că este român și trăiește în România. Urmează alți
ani de privațiuni, de strădanii de refacere a gospodăriilor secătuite de rechizițiile militare, de
adaptare la situația economică și la o politică nouă. În acești ani grei, în anul 1921, părinții îl duc
pe Ion la școala primară și îl înscriu în clasa I.



Copil isteț, cu dragoste de învățătură, remarcat de învățătorii timpului, termina în anul
1924 cele patru clase primare care și în acea perioadă erau obligatorii.

Datorită demersurilor făcute de Romulus Novacovici, un almăjan dârz, născut în
Gârbovăț, absolvent al Institutului Teologic din Caransebeș și al Universității din Cluj,
Facultatea de Litere și Filosofie, în 15 septembrie 1922, își începe activitatea gimnaziul
“Principele Carol”. Romulus Novacovici este numit director. După terminarea claselor primare,
Ion Ciocu se înscrie la gimnaziu în anul 1924 (în ANUARUL GIMNAZIULUI DE
STAT ,,PRINCIPELE CAROL", din BOZOVICI, pe anii şcolari: 1922/23, 1923/24 şi 1924/25,
apare în ”Situatia şcolară a elevilor ordinari la finele anului şcolar 1924|25, la Clasa I, Diriginte:
A. Letai” - elevul Ciocu Ioan ca promovat, cu media 7,52). Îi are ca profesori pe Iosif
Armbrüster, născut la Vatra Dornei, cu studii la Universitatea din Cernăuți, Facultatea de științe,
care preda matematica, științele naturii și științe fizico-chimice, cât și pe judecătorul Eugen
Dabija, care preda limba franceza. I-a plăcut foarte mult să învețe, îndrăgind mai ales muzica,
reușind să învețe în foarte scurt timp să cânte la clarinet. Împreună cu tatăl său și el clarinetist, au
cântat în fanfara din Bozovici dirijată de Ion Cucu-Bănățeanu care era și directorul Școlii de Arte
și Meserii din Bozovici.

În anul 1928, când avea vârsta de 14 ani, suferă o mare pierdere prin moartea tatalui său,
pe care l-a iubit și stimat foarte mult. Tatăl său avea un autoturism marca Ford, cu care făcea
taximetrie pe ruta Bozovici - Oravița și Bozovici - Iablanița. Într-o iarnă, a rămas în pană când se
întorcea de la Iablanița. Din cauza frigului, a contractat o pneumonie care i-a fost fatala și care a
dus la stingerea sa din viață la vârsta de 35 de ani. Responsabilitatea creșterii și formării sale
revine mamei, Petra Ciocu, dar și bunicului din partea tatălui, Teodor Ciocu, un agricultor
fruntaș, dar și fierar, totodată corist de frunte al Corului Bisericii din Bozovici.

Elevul Ioan Ciocu este remarcat de profesori și la terminarea gimnaziului, este sfătuit de
profesorul Matei Manolescu, directorul gimnaziului din acea perioadă, să-și continue studiile în
Caransebeș, la Școala normală ”Ion Popasu”. Elevul Ion Ciocu ar fi dorit să urmeze cariera
militară, însă familia nu dorea acest lucru având nevoie de el pentru desfășurarea activităților
agricole, deoarece familia avea o suprafață mare de pământ. Cu acordul mamei și al bunicului, se
înscrie în anul I al Școlii normale din Caransebeș. Aici este coleg cu Petre Mezin, român de loc
din Uzdin, Serbia și între ei se leagă o puternică prietenie. Menține legăturile cu acesta până în
anul 1935.

Deși nu aspirase la această profesie, în anul 1934, a absolvit Școala normală ”Ion
Popasu” din Caransebeș cu rezultate foarte bune. Dupa absolvire, i se oferă postul de învățător la
Școala primară din colonia CFR - Oravița. Se implică foarte mult în pregatirea copiilor,
manifestând o plăcere deosebită în educarea tinerelor vlăstare. Era un învățător sever, dar drept,
cerându-le elevilor să-și însușească cât mai multe cunoștințe. Pe când se afla la Oravița, o
cunoaște pe domnișoara Guțu Veturia (Tori), fiica preotului din Bocșa Română, Guțu Ioan. S-au
cunoscut, s-au plăcut și s-au căsătorit în anul 1936, la Oravița. La un an de la oficierea căsătoriei,
la 15 mai 1937, se naște primul copil, un băiețel căruia i-au dat numele de Corneliu, care acum
este un om matur, fost judecător, în prezent pensionar și care se află acum în mijlocul nostru.

Potrivit relatărilor domnului Piescu Nicolae, acum în vârstă de 83 de ani, în anul 1939,
învățătorul Ciocu Ion s-a mutat la Bozovici. Prima clasa a făcut-o cu domnul învățător. Și-l
amintește și astăzi. Era un bărbat de statură mijlocie, sobru și autoritar. O altă elevă, Ana Șerpe,
îl caracteriza ca un învățător ce iubea copiii și muzica. Avea o voce foarte frumoasă și cânta la
vioară. În permanență se ocupa de elevii mai slabi la învățătură, ajutându-i ori de câte ori era
nevoie. Punea un mare accent pe orele de educație fizică. Făcea multă gimnastică cu elevii,



pregătind cu aceștia, dupa moda timpului, exerciții demonstrative și mai ales, piramide. În anul
1938, datorita calităților sale muzicale, Ilie Ruva îl roagă să-i fie ajutor de dirijor.

Președintele corului și-a dat seama de potențialul deosebit al învățătorului Ion Ciocu, cât
și de faptul că Ilie Ruva, deja în vârstă, nu putea face față activităților multiple în care era
angrenat corul. În anul 1938, este învățător la Șumița. În anul 1939 revine în Bozovici, urmat de
familia sa. Tot în același an, mai precis pe 15 iulie, se naște și fiica lui, Lucia (Pipi), căsătorită
Giurca, stabilită în Timișoara, dar în prezent, decedată.

Nedreptățile din acele timpuri, criza economică prin care trecea țara i-au făcut pe mulți
tineri să creadă în sloganurile legionare. Îl vedeau pe Corneliu Zelea Codreanu ca omul lui
Dumnezeu care va scăpa poporul de necazuri, va aduce dreptatea în țară și îi va băga la
închisoare pe toți cei care au furat avutul poporului. Aceste sloganuri au prins în mrejele lor pe
unii tineri care au urmat calea legionara. În această situație se afla și tânărul învățător Ion Ciocu.
Alături de alți tineri din comună, Matei Iancu și Dolângă Ion - învățători, Șchiopu Traian -
croitor, Cialma Trăilă - agricultor, au desfășurat activități în favoarea legiunii în care au crezut
un timp. Asasinatele și atrocitățile comise de mișcarea legionară, i-au făcut ca treptat să se
îndepărteze de această grupare extremistă.

În anul 1940, era capul unei familii de care era foarte atașat, avea și doi copii pe care-i
iubea ca pe lumina ochilor. Se ducea cu plăcere la școală unde, pe lângă materiile din programă,
îi învăța pe copii că părinții lor au făurit România Mare, cu mari sacrificii și jertfe, iar ei au
misiunea nobilă de a învăță cât mai bine pentru a fi pregătiți să o apere împotriva oricărui
dușman. Se implică și mai mult în conducerea corului, introducând în repertoriu piese noi.

Împlinise 26 ani, se considera un bărbat matur, pregătit să se lupte cu greutățile vieții care
nu vor fi puține și va trebui să dea dovadă de mult curaj și eroism pentru a putea trece peste ele.

B. PERIOADA DE MATURITATE

Anul 1940 este un an nefast pentru România care pierde succesiv, nordul Ardealului,
Cadrilaterul și Basarabia. Tot în acel an, învățătorul Ion Ciocu este mobilizat. Datorită calităților
sale și rezultatelor obținute în perioada de instruire, este selecționat pentru a urma școala de
ofițeri de rezervă. La absolvirea acesteia, este înălțat la gradul de sublocotenent și numit
comandant de pluton la regimentul 13 Dorobanți “Stefan cel Mare”, dislocat în Iași.

La 22 iunie 1941, șeful statului emite ordinul de zi către armată, acesta rămânând în
memoria opiniei publice, dar mai ales în memoria ostașilor români trimiși să lupte pe front.
Sublocotenentul Ion Ciocu, alături de soldații din subordine au ascultat în tăcere ordinul citit de
comandantul companiei: “Vă ordon: Treceti Prutul! Sdrobiți vrăjmașii din răsărit și miazănoapte,
dezrobiți din jugul roșu al bolșevismului pe frații cotropiți, reîmpliniți în trupul țării gloria
străbună a basarabilor și codrii voevodali ai Bucovinei, ogoarele și plaiurile voastre”. La ora 4
dimineata, armata română forțează Prutul și trece la ofensiva pe direcțiile Iași - Chișinau,
Suceava - Cernăuți și Galați - Odessa. Sublocotenentul Ion Ciocu, împreună cu plutonul său, sunt
printre primele unități care au trecut Prutul. Întâmpină o rezistență acerbă din partea armatei roșii.
După lupte grele, Basarabia, Bucovina și Ținutul Herței sunt eliberate de sub ocupația sovietică,
trupele române continuând ofensiva spre răsărit. Cu regimentul 13 Dorobanți a participat la
bătălia de la Odessa, unde s-au dus lupte sângeroase între 6 august și 16 octombrie 1941. Armata
română a avut pierderi foarte mari: 17.992 morți, 63.345 răniți și 11.471 dispăruți. În timpul
acestor lupte crâncene, sublocotenentul Ion Ciocu este rănit. Este trimis cu trenul în țară și
internat la spitalul din Deva. Pe timpul internării, este vizitat de soția sa, Veturia și fiul Corneliu



care abia împlinise 4 ani. Pentru modul în care și-a condus trupa în luptă și eroismul manifestat
pe câmpul de bătălie, a fost decorat cu ordinul “Virtutea militară”.

Dupa spitalizare, se întoarce la regimentul 13 Dorobanți “Ștefan cel Mare”, dislocat în
Iași. Dupa scurt timp, este mutat la regimentul 15 Dorobanți ”Razboieni”, dislocat în orașul
Piatra Neamț, unde și-a început activitatea de înstruire a tinerilor recruți. De tânăr a dorit sa
devină ofițer pentru că a iubit foarte mult disciplina, ordinea și punctualitatea, pe care nu le putea
găsi decât în armată. În acea perioadă i s-a repartizat o locuință în Piatra Neamț unde s-a mutat
împreună cu soția și cei 2 copii. Au fost ani frumoși din viața sa de care își aducea aminte cu
multă plăcere de câte ori avea ocazia.

În 1942 este trecut în rezervă și împreună cu familia se mută din nou la Bozovici. Este
reprimit în învățământ și lucrează ca învățător la Școala Primară din Bozovici care își desfășura
cursurile în vechea cazarmă. În acea perioadă i-a fost elev Miloi Petru care, zilele acestea, a
împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani. În acest timp, președintele corului bisericii ortodoxe,
Goanță Ioan, îl roagă sa preia de la Ilie Ruva, care avea unele disensiuni cu membrii acestuia,
conducerea formatiei corale. În anul 1944, este numit subrevizor școlar în plasa Bozovici.
Dimineața inspecta școlile din plasa Bozovici, iar după-amiezile, participa la repetiții cu corul și
la alte acțiuni de culturalizare a locuitorilor comunei. În 19 noiembrie 1946, au loc primele
alegeri “libere” organizate de guvernul Doctor Petru Groza. Ca membru al organizației ”Frontul
Plugarilor” este numit președinte al comisiei de votare de la Șopotul Nou. În această calitate,
după închierea votării, se prezintă cu procesul verbal și buletinele de vot la sediul central din
Bozovici. Din procesul verbal, rezulta victoria netă a partidelor istorice. Activistul PCR îl obligă
să schimbe rezultatele votului însă, Ion Ciocu refuză. Comuniștii n-au uitat acest afront și i-au
platit-o mai târziu. Partidele istorice, dupa ce au fost folosite de comuniști, au fost înlăturate apoi,
catalogate în categoria de “dușmani ai poporului” și devenite jenante, au fost exterminate. Este
grăitor mausoleul de la Sighet, ridicat în memoria celor uciși în acea închisoare sinistră.

În anul 1947, la 30 decembrie, ziua în care marea Uniune Sovietică aniversa 20 de ani de
la făurirea Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, regimul comunist, sprijinit de aliatul de la
răsărit, obliga pe regele Mihai să abdice. Ultimul pilon al democrației din România este
îndepărtat și comuniștii își puteau îndeplini nestingheriți ordinele primite de la Moscova.
Împreună cu alți locuitori din comună, și anume Șchiopu Traian, frații Blaj, Nelu Chetrinescu și
alții, sperau în ajutorul Occidentului pentru rșsturnarea regimului comunist impus de Moscova.

La adunările conspirative, organizate în casa sa din Golibreg, Ion Ciocu îi încuraja pe cei
adunați, spunându-le mereu: “ Dumnezeu este cu noi și vom învinge”.

Organizația este descoperită și unii membri sunt arestati. Învățătorul Ion Ciocu se
ascunde timp de 2 ani, în perioada 1948 - 1950 la colibe (sălașe), în casele țăranilor și în pădure.
În acest timp, soția și copii erau constrânși ca să îl predea. Ținând foarte mult la ai săi, nu mai
poate îndura persecuțiile la care era supusă întreaga familie, și în vara anului 1950, se predă
autorităților comuniste. Este judecat în cel mai scurt timp de către tribunalul militar Timișoara,
de pe strada Popa Sapca și la 26 octombrie 1950, prin sentința 1137/1950, este condamnat la 5
ani închisoare pentru “Crima de uneltire contra ordinii sociale având în vedere că împreună cu
alte persoane au constituit o organizație suversivă cu scopul de a ajuta alte persoane aflate în
detenție pentru fapte de aceeași natură”. Își execută pedeapsa în închisorile din Timișoara,
Gherla, Jilava și Colonia “Valea Neagră”.

Dupa executarea întreagă a pedepsei, este eliberat din colonia penitenciarului “Valea
Neagră” (Canal), în vara anului 1955. Se întoarce la Oravița, unde sotia și cei doi copii se aflau
din anul 1951. Familia învățătorului Ion Ciocu fusese alungată din Bozovici de organele



comuniste care conduceau localitatea în acea vreme. Nu s-a plâns nimănui de umilințele pe care
le-a îndurat în închisoare, de tratamentul inuman aplicat deținuților politici de către autoritățile
comuniste. Credința în Dumnezeu i-a dat putere sa treacă peste anii de tortura fizică și morală la
care a fost supus în timpul interogatoriilor și detenției. După eliberare, a solicitat Ministerului
Învățămantului sa fie reprimit în învățămant. I s-a admis cererea și a fost numit învățător în
comuna Negrești, regiunea Iași. A refuzat postul și până la pensionare, a lucrat ca funcționar la o
cooperativă meșteșugărească din Oravita. În anul 1956, i-au renăscut speranțele și credea că
poporul se va ridica impotriva puterii comuniste, la fel cum o făcuseră vecinii noștri maghiari.
Totul s-a terminat prin înăbusirea revoluției maghiare, cât și a manifestațiilor studențești ce
izbucniseră în Timișoara. Vor mai trece mulți ani până când la Timișoara se va declanșa
revoluția anticomunistă din decembrie 1989. Însa cei mai mulți care au luptat în acele timpuri
împotriva comunismului, nu au mai apucat să vadă căzute lanțurile regimului totalitarist.

În anul 1958, la 5 octombrie, soția care i-a fost alături și la bine și la rău, timp de 22 de
ani, a decedat. A fost o lovitură la care nu se aștepta și care l-a afectat foarte mult. Singura
consolare a fost că a rămas cu cei doi copii, Corneliu și Lucia, dar și aceștia au trebuit să-și
urmeze cursul vieții, să-și facă un rost, să-și întemeieze o familie.

N-a mai putut îndura singuratatea și la 5 ani de la decesul sotiei, în anul 1963, s-a
căsătorit cu Ana Ciocu. Poate nu a fost alegerea cea mai bună, dar singuratatea l-a făcut să facă
acest pas. În anul 1968, se pensionează și se întoarce la Bozovici, în casa natală din Golibreg.
Membrii corului s-au bucurat foarte mult și l-au înstalat la conducerea lui, de care s-a ocupat cu
multă dăruire și pasiune.

Cea mai mare parte a timpului și-o petrecea dirijând corul, învățându-i pe coriști melodii
noi. Participă la multe acțiuni religioase, încearcă să uite greutățile prin care a trecut. Îi plăcea
foarte mult muzica populară bănățeană și în special, o doină, ale cărei versuri sunau astfel:

“Mândră zorile să varsă, / Scoală șî mă mân-acasa, / La copii șî la nevastă. / Dă nevastă
nu mi-i dor, /După copii am sa mor”.

Anii grei petrecuîi în temnițele comuniste i-au afectat sănătatea și în octombrie 1981, la
numai 67 de ani, se stinge din viață. Corul bisericesc din Bozovici există și azi pentru că
învățătorul Ion Ciocu l-a preluat în anul 1968. Datorită strădaniilor sale și a stimei de care se
bucura printre locuitorii Bozoviciului, a reușit să-l repună pe picioare și în ciuda tuturor
piedicilor puse de regimul comunist, să-l conducă cu multă dăruire și pricepere până în ultimele
clipe ale vieții sale.

În închiere, doresc să mulțumesc fiului învățătorului Ion Ciocu, domnului judecator, azi
pensionar, Corneliu Ciocu, care mi-a furnizat, cu multă amabilitate, datele exacte din viața
marelui dispărut, fiu al Bozoviciului, care își doarme somnul de veci alaturi de părinții săi, în
cimitirul ortodox din Bozovici.

BOZOVICI, 03.08.2013 ÎNTOCMIT: MARA TIMEA IANCU
STAMATE IANCU
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,,Cântaţi Dumnezeului nostru, cântaţi!,,
Psalm 46,6

În reglementările referitoare la programa de învăţământ, materii şi orarul şcolilor naţionale
grănicereşti, conform unui rescript imperial din 1828, se prevedea și materia ”Îndeletnicirea în
cântările bisericeşti”, cu 2 ore pe săptămână, care se făceau sâmbăta.

Pe de altă parte, regimentul grăniceresc avea un marș și în timpul deplasărilor, ostașii îl
cântau, ca să nu mai vorbim de bogăția și varietatea cântecului folcloric din Almăj, de obiceiul
junilor de a cânta pe stradă - un solist, iar ceilalți cu ”terțul” sau corul bocitoarelor cu repertoriul
lor tradițional!

În acest context, era de așteptat ca și în Almăj să apară nucleele unor mișcări corale, care să
cristalizeze o trăsătură a naturii umane, sensibilitatea, dorința de a accesa frumosul și prin muzică
și de ce nu, dorința de socializare și de mai bine.

În aceste condiții, era normal ca activitatea corală să se închege în jurul Bisericii Ortodoxe
din Bozovici, biserică care a avut şi are o bogată activitate corală și în general, și culturală.
Această activitate corală a fost susţinută, în special, de către preoţii care au slujit în acest sfânt
locaş, de învățătorii din școlile almăjene şi sprijinită, de oameni inimoși, cu dragoste față de
Dumnezeu și de biserică. De-a lungul timpului, s-a observat această strânsă legătură între Școală
şi Biserică, prin preoții și dascălii care s-au implicat în promovarea și cultivarea cântării
bisericești.

Putem spune fără să greşim, că la Bozovici a fost și este o adevărată tradiţie corală. După
datele pe care le avem, anul înfiinţării primului nucleu al corului a fost 1879, de către preotul
Nicolae Brînzei, având ca punct de pornire cântăreții de strană.

În anul 1885, apare primul cor mixt, avându-l ca dirijor pe învăţătorul Vasile Rusu;
prezentăm succint principalele perioade de funcționare a corului și dirijorii acestuia1.

1890-1891- dirijor, învăţător Vasile Rusu,
1895-1900 - dirijor, Richard Kwatsciak, funcționar judecătoresc,
1901-1945- dirijor, Ilie Ruva, funcționar bancar,
1945-1949 - dirijor, învăţător Ioan Ciocu,
1949-1969- dirijor, Marin Ruva, cântăreţ de strană,
1968-1981- dirijor, învăţător Ioan Ciocu,
1981-1990- dirijor, Marin Ruva, cântăreţ de strană,
1990-2005- dirijor, învăţător Marin Jurchescu,
2005 - prezent - dirijor, prof înv. primar, Claudia Cherescu.
În anul 1902 este sfințit, la Bobotează, primul steag al corului2.
În anul 1899, s-a întocmit şi aprobat statutul formaţiei: ,,Statutul corului vocal bisericesc

greco-oriental român din Bozoviciu“; în anul 1906, corul este invitat să participe la București, la
Jubileul şi Expoziția Generală din România, unde obține Diploma de onoare cu medalie de aur3,
iar în anul 1907, la Ispas, este sfințit cel de-al doilea steag al corului4.



Încă de la început familia Ciocu este implicată în desfășurarea activității corale din Bozovici;
astfel, în anul 1895, când corul și-a încetat activitatea din lipsă de dirijor, fierarul Teodor Ciocu,
în înțelegere cu preoții satului, ia legătura cu dirijorul Richard Kwatsciak, funționar la
judecătorie, pentru organizarea unui cor bărbătesc. Pe lângă activitatea de corist, Teodor Ciocu a
participat și la activitatea teatrală de la Bozovici. Și fiul acestuia, Ion Ciocu - tatăl a făcut parte
din cor, dar și din fanfara din Bozovici unde a cântat la clarinet. Trăind într-un asemenea mediu,
era de așteptat ca și tânărul Ioan Ciocu, viitorul dirijor, să fie pasionat de muzică; încă de mic,
cântă la cor la alt, învață să cânte la clarinet și va participa, împreună cu tatăl său, la
fanfara ”Doina Almăjului”. Bănuim că a făcut parte și din fanfara organizată de către Ion Cucu-
Bănățeanu la Școala de Arte și Meserii din Bozovici, deoarece era elev de gimnaziu în acea
perioadă5.

După terminarea Școlii Pedagogice, revenind la Bozovici ca învățător, ia din nou parte la
activitatea corală. În anul 1938 este numit de către Comitetul Corului, ca ajutor de dirijor,
pregătindu-se să preia bagheta de la Ilie Ruva care a condus corul timp de peste 50 de ani. Atunci
corul se numea: Corul vocal bisericesc greco-ortodox din Bozovici.

Iubit și respectat de către coriști, mulți dintre ei, colegi de generație sau foști elevi,
învăţătorul Ciocu Ioan preia destinele corului. Între timp, corul s-a transformat din cor mixt în
cor bărbătesc, pe patru voci.

Practic, din anul 1945, până în ultimul an de viaţă, cu unele întreruperi cauzate de condițiile
vremii, învăţătorul Ioan Ciocu a păstorit cu măiestrie, dăruire și cu multă dragoste de cânt, corul
bărbătesc al Bisericii Ortodoxe din Bozovici. În 1972, dirijorul Ioan Ciocu alege ca motto al



corului, versurile lui Dimitrie Bolintineanu: Arma noastră să ne fie: Cânturile ce răpesc, muzică
și poezia, cu parfumul lor ceresc!, pe care le-a armonizat pentru cor mixt.

Un moment important în activitatea dirijorală a învăţătorului Ioan Ciocu a fost în anul 1947
când, la 21 septembrie, a participat cu corul de la Bozovici la emularea de la Oraviţa, unde a
evoluat în faţa preşedintelui Consiliului de Miniştri de atunci, dr. Petru Groza, aflat în acel
moment în vizită oficială în Banat. Coriștii și dirijorul au fost felicitați de dr. Petru Groza și suita
acestuia pentru prestația avută.

Activitatea dirijorală a desfăşurat-o cu modestie, discreţie, perseverență şi abnegaţie. A
răspuns cu demnitate și dăruire la toate solicitările. De exemplu, în anul 1963, anul în care
marele violonist, solist şi dirijor, Ion Luca Bănăţanu a fost prohodit de către protopopul Ioan
Goanță, colegul său de liceu și protopopul Gheorghe Țunea, răspunsurile funebre au fost date de
corul din localitate dirijat de învățătorul Ion Ciocu.

În anul 1967, are loc un eveniment important organizat în casa învăţătorului Ioan Ciocu, la
care au participat toți coriștii și anume, refacerea Steagului corului.

În perioada cât a fost dirijor al corului bisericesc, a participat cu corul la toate
evenimentele organizate de biserică, sfinţiri de cruci, procesiuni religioase, slujbe ținute cu
ocazia diferitelor sărbători. A organizat excursii la care au participat coriștii, dar și alți
credincioși.

Și în perioada cât a locuit la Oravița (1955 - 1968), a avut o bogată activitate culturală,
participând la o serie de acțiuni organizate în localitate; i-a plăcut muzica populară și a fost un
mare cunoscător al folclorului bănățean.

Dragostea pentru cântul coral, l-a făcut pe învăţătorul Ioan Ciocu să preia, din nou,
conducerea corului bisericesc în anul 1968, anul în care pensionat și a revenit la Bozovici.



În anul 1978, la 21 decembrie, primește din partea Mitropolitului Nicolae Corneanu, actul de
apreciere a activității sale în calitate de dirijor și cântăreț bisericesc. Acest act a fost transmis de
către Mitropolia Banatului spre a-i fi înmânat dirijorului Ioan Ciocu, la praznicul Nașterii
Domnului.

Pe lângă activitatea corală, a avut și o activitate de culegător de folclor împreună cu
profesorul Dimitrie Stan6 de la Lugoj, fiind și membru al Uniunii Compozitorilor din România,
secția Culegători de folclor.

Datorită acestei activități, a avut prilejul de a se deplasa, în scopuri folclorice, în diferite
localități din țară și chiar în Banatul Sârbesc. Deplasarea în Serbia a avut, pe lângă scopul de a
culege folclor și acela de a-și revedea un vechi coleg și prieten, Petru Mezin, învățător în Uzdin,
însă, din păcate, revederea nu a fost posibilă. Totuși, la întâlnirea de la Caransebeș, din 10 august
1969, prilejuită de împlinirea a 35 de ani de la terminarea Școlii Pedagogice, învățătorul Ciocu s-
a aflat alături de prietenul său, Petru Mezin, așa cum rezultă din fotografia alăturată7.

Ştiind că, dând slavă lui Dumnezeu prin cântec,
Dumnezeu îşi revarsă binecuvântările sale peste toţi cei ce îl
slăvesc, învățătorul Ioan Ciocu a dat dovadă de mult
devotament şi a condus corul până în pragul trecerii sale din
această lume, ”acolo unde nu este durere, nici întristare, nici
suspin”. Somnul de veci și-l doarme astăzi în cimitirul din
comuna Bozovici, alături de soția sa, Veturia și de părinții
săi.

Răsplătire veșnică tuturor acelora care prin cânt l-au
slăvit pe Dumnezeu!

Bozovici, 3.08.2013
Prof.înv primar, Cherescu Claudia

1 Perioadele de pauză sunt datorate lipsei dirijorilor.
2 Foaia diecezană,Caransebeş, Anul XVII, l3 Ianuarie c. v., 1902, Nr. 2.
3 http://www.taraalmajului.ro/documente/150-corul-din-bozovici-veteran
4 http://www.taraalmajului.ro/generalitati/205-ispasul-la-bozovici
5 De aici rezultă că l-a cunoscut și pe Ion Cucu-Bănățeanu.
6 Dimitrie Stan (1906-1968), dirijor, profesor, originar din Lugoj. Din 1940, preia conducerea celebrului cor al Reuniunii
Române de Cântări şi Muzică ”Ion Vidu” din Lugoj.
7 Fotografia a fost pusă la dispoziție de domnul Daniel Magdu, nepotul învățătorului Petru Mezin.


