MONOGRAFIA LOCALITĂŢII BOZOVICI
Prefaţă
Printre locurile care aduc atâta istorie din secole de multă vreme
trecute, este şi Valea Almăjului. Oamenii de acolo s-au fălit întotdeauna cu
meleagurile unde s-au născut şi unde îşi duc traiul. Dacă viaţa i-a trimis şi
prin alte ţinuturi, mai apropiate sau mai depărtate, pentru ei amintirea
locurilor unde s-au născut, unde au copilărit, nu s-a stins niciodată. Oriunde
îşi duc traiul, indiferent de câtă vreme lucrează ori au familiile prin alte
regiuni, mereu îşi spun cu mândrie nedisimulată că sunt almăjeni. De aceea,
se reântorc periodic, cel puţin de două trei ori pe an, în Valea Almăjului,
măcar la marile sărbători creştine sau cu diverse aniversări. Revin acolo
unde s-au născut poate instinctiv, ca să mai simtă încă o dată sub tălpi, glia
pe care au călcat prima oară. Dacă se spune despre român în general că este
ca iepurele care se întoarce totdeauna pe coasta dealului unde s-a născut,
atunci la almăjeni, această comparaţie este, probabil, mai aproape ca la alţii.
Dar, mai este o vorbă prin Almăj, mai ales la Bozovici: cine a mâncat o
singură dată brânză friptă, ori supă de tăieţei cu brânză prin ea, dacă nu va
rămâne acolo, atunci măcar va reveni. Spiritul locului, este mai prezent ca
oriunde, pentru că oamenii de aici, bozovicienii, au împrumutat odată cu
naşterea lor, ceva din farmecul locurilor care-i înconjoară, acel amestec de
blândeţe şi măreţie al naturii. Dacă Lucian Blaga a spus că Banatul
reprezintă barocul etnografiei româneşti, atunci cu siguranţă că s-a referit şi
la Caraş, iar de acolo implicit la Valea Almăjului. De aceea, acel cărăşan cu
duh, care a fost sculptorul Ladea, după ce a stat o vreme la Timişoara, a
spus: ,,O fi aci Mitropolia Banatului, dar eu aşa simt că Bănat numai în
Căraş mai este !” 1 Scriitorul Virgil Birou a fost impresionat de poveştile
auzite de la bătrânii din partea locului. Asta l-a făcut probabil să spună:
,,Almăj, Almăj, ţară cu zâne prin poiene, cu foc nespus în inimă şi cu flori pe
ii...”2
Cu certitudine că Bozoviciul este localitatea generic pentru Valea
Almăjului. Dar, nu din acest motiv, studiul monografic de faţă este dedicat
acestei aşezări. În principal, motivaţia de bază a acestui demers este legată
de lucruri subiective, fireşti la oricare dintre noi, pentru că, prin natura lui,
omul este subiectiv. Unul dintre autori nu este bozovician decât, eventual
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prin alianţă matrimonială, dar sunt destule fire care au dus la acele coarde
sufleteşti specifice, pentru ca să determine munca pentru o astfel de lucrare.
Poate că sunt acele dimineţi când soarele încă nu răsărise, dar, alături de un
bunic bătrân, băgam coasa în fânul încă fraged; poate că sunt poienile
străjuite de colibele care erau martorii tăcuţi ai trecerii timpului, colibe în
care se adunau fagurii încărcaţi cu mierea albinelor, sau adăposteau urda şi
caşul oilor păzite de atâta amar de vreme prin părţile astea; poate că este
chipul copilului meu, care s-a născut la Bozovici şi astfel a dobândit pentru
totdeauna ,,statutul” de almăjan; poate este nostalgia după poveştile şoptite
lângă vatra colibei, despre zânele jucăuşe pe lună plină; poate este câte ceva
din toate astea.
Un alt motiv, secundar, este de natură profesională. Tentaţia pentru o
astfel de lucrare era de mai mult timp, dar am crezut că va rămâne la simplul
stadiu de proiect ratat, pentru că aşteptam apariţia acestui studiu monografic
din partea altui autor. Dar anii au trecut, şi pentru tot ce s-a spus mai sus, şi
încă pentru anii petrecuţi la Bozovici în faţa copiilor de atunci, elevii de altă
dată şi majorii de azi, oameni împliniţi ca adevăraţi almăjeni, am considerat
că merită efortul de a pune pe hârtie trecutul, mai ales, al Bozoviciului,
pentru ca cei ce ne urmează, să ştie de unde vin, ca să poată fi mândri şi să
mai pună o cărămidă la dezvoltarea acestei comunităţi care este în localitatea
Bozovici.
Pentru realizarea acestei lucrări s-au folosit în primul rând lucrările
apărute până acum ale altor autori, dar pe diferite subiecte: grăniceri, date
geografice, informaţii ţinând de istoriografie generală, etnografie şi folclor,
date cu caracter religios. Aceşti autori şi lucrările lor vor apare la momentul
potrivit la bibliografie şi în notele de subsol. Oricum le datorăm mulţumiri
pentru ce au scris, deoarece ne-au ajutat la elaborarea acestei lucrări. În afară
de acestea, au fost folosite informaţiile din documentele de arhivă din fondul
Arhivelor statului-Filiala Caransebeş, Filiala Timişoara, Arhiva Mitropoliei
Banatului, Arhiva Bisericii din Bozovici, documente de la Muzeul Banatului
Montan din Reşiţa. De mare importanţă pentru noi au fost informaţiile
oferite de localnici cu privire la diferite aspecte: date meteorologice,
economice, administrative, culturale, religioase, învăţământ, sănătate,
obiceiuri, tradiţii, etnografie, plus documente inedite (hărţi, fotografii de
epocă, costume populare). În acest sens, trebuie să aduc mulţumiri tuturor
celor care ne-au ajutat. Îi vom enumera în ordine alfabetică: preot Cherescu
Ion, preot Grecu Vasile, profesor Jurchescu Marin, primar Miclea Aurel,
familia Miculescu Delia (profesor) şi Vasile (medic), Pîşlea Efta, profesor
Smeu Ion, Smeu Petra, Smeu Nicolae, Spravil Franz, Ţunea Ana, inginer
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Voin Leonard, direcţiunea şi secretariatul Liceului teoretic E. Murgu din
Bozovici şi regretatul profesor Ota Verindeanu.
Având experieţa lucrărilor tip monografie, subliniez încă o dată,
că acestea sunt mai greu de realizat decât o lucrare de specialitate. Munca
este mult mai complexă, şi întotdeauna există riscul, asumat anticipat, ca să
fie scăpat ceva, chiar dacă este un simplu amănunt. Apoi, o astfel de lucrare,
nu este, şi nu poate fi niciodată –la zi- pentru că din momentul în care a
trecut doar o săptămână, deja s-au schimbat câteva lucruri, dar mai ales s-au
adăugat. De aceea, oricând altcineva, după o vreme, poate să mai adauge
câteva informaţii, şi în mod firesc acestea sunt bine venite. Intenţia autorilor
a fost să adune cât mai mult din ce se cunoaşte până acum, pentru a oferi
locuitorilor Bozoviciului şi tuturor celor interesaţi, o lucrare despre istoria
acestei comunităţi, despre oamenii ei, pentru că, prin tot ceea ce au făcut dea lungul vremurilor, merită din plin.
Prof. Nicolae Magiar
Prefaţă
la ediţia a II-a
Apariţia celei de-a doua ediţii a acestei monografii a devenit o necesitate
pentru că de la publicarea ei în anul 2006 au mai fost găsite o serie de materiale, în
primul rând de arhivă. Acestea se referă în special la partea de administraţie dar şi la
cadrul geografic, economie, istorie. Era destul de firesc acest lucru având în vedere că o
comunitate, viaţa unei localităţii, fie ea cât de neânsemnată este într-o permanentă
mişcare. Reacţia pozitivă din partea cititorilor a fost benefică pentru această a doua ediţie
deoarece ni s-au oferit alte materiale (informaţii, fotografii) necuprinse în prima ediţie.
De aceea trebuie să mulţumim cu această ocazie celor care ne-au sprijinit în demersul
nostru: inginer profesor universitar doctor Alimpe Ignea de la Timişoara, geologii Dan şi
Olguţa Pomârjanschi din Bucureşti, profesor Nicolae Ioana, profesoara Delia Miculescu,
Nicolae Smeu – Laţcu, inginer Leonard Voin din Bozovici. Nu în ultimul rând s-au făcut
corecturile necesare la unele cuvinte sau propoziţii. Toate adăugirile de text şi fotografiile
(în text şi anexa foto CD) au mărit volumul monografiei cu aproximativ 30 de pagini.
Reşiţa, 1 februarie 2008.
Profesor doctor - Nicolae Magiar
Licenţiat în Relaţii Internaţionale – Studii Europene - Eduard Magiar -
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CADRUL GEOGRAFIC.
În partea sud-estică a judeţului Caraş Severin, se află depresiunea
Almăjului. Aceasta are un caracter intramontan, şi este aşezată în mijlocul
Munţilor Banatului, respectiv între Munţii Semenicului (1449 m) la nord şi
lanţul muntos al Aninei şi Munţii Almăjului (1226 m) la sud. Depresiunea
are o lungime de 30,75 km, în linie dreaptă de la dealul Cocoşu-Ţărava,
punctul cel mai răsăritean, şi până la Strajiţa, (Şopotul Nou sau Buceaua),
unde este punctul cel mai apusean.. Lăţimea văii măsoară 12,75 km în linie
dreaptă, pornind de la ieşirea pârâului Lighidia din munţi sub Cracu MoriiBozovici şi până în partea sudică, sub poalele Rătchinecii-Bănia. Suprafaţa
Văii Almăjului, după cadastru, este de 1144 km pătraţi sau de 114.481
hectare. Din această suprafaţă, numai 14726 este cultivabilă, adică 12,87 %,
restul de 87,13% fiind acoperită de păduri, poieni, fâneţe şi izlazuri. 3 În
centrul acestei depresiuni este aşezată comuna Bozovici, depresiune care
mai este cunoscută şi sub denumirea de Depresiunea Bozoviciului. Din
punct de vedere al localizării strict geografice, localitatea este la 45 de grade
latitudine nordică şi la 22 de grade longitudine estică, şi la o altitudine de
250 de metri.
Depresiunea Bozovici este bine conturată în cadrul montan şi este
delimitată la nord de culmile Babineţ, Pojaru, Cănincea Mare, toate
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aparţinând grupei Munţilor Semenic. Aceste culmi domină depresiunea
printr-un abrupt de 50-150 m. În sud sunt culmile ce se desprind din Vârful
Blidaru şi Rădăcina. Localitatea Bozovici este încadrată de Munţii
Almăjului şi Aninei, având în apropiere două înălţimi muntoase distincte :
Gosna, la poalele căreia este şi poiana cu acelaşi nume, şi Bigărul, acolo
unde se află cunoscuta cascadă şi punctul care este marcat pentru trecerea
paralelei de 45 de grade. În depresiunea cu acelaşi nume, Bozoviciul, ca şi
celelalte aşezări ale văii Almăjului, a putut să se extindă ca aşezare pentru că
depresiunea are fundul destul de plat.
Comuna Bozovici se încadrează în categoria comunelor mari, având o
suprafaţă totală de 19.642 ha. (După unele date suprafaţa este de 19.640 ha).
Fondul forestier este generos, respectiv de 11.458 de hectare. În judeţul
Caraş Severin, comuna Bozovici ocupă o poziţie central-sudică şi are
următoarea delimitare geografică: la nord comunele Caraşova şi Văliug, la
nord vest oraşul Anina, la sud vest comuna Lăpuşnicul Mare, la sud
comunele Dalboşeţ, Bănia şi Rudăria, iar în est comuna Prigor. Prin
localitate trece râul Miniş, principalul afluent al râului Nera, care trece prin
imediata apropiere a comunei Bozovici. Căile de acces spre Bozovici sunt
exclusiv rutiere, principalul drum fiind DN -57 dinspre Anina şi Reşiţa. Se
mai poate intra în Bozovici şi dinspre Iablaniţa, deviind de la E-94
(Timişoara –Bucureşti), pe DN-57B, iar dinspre sud, de la Dunăre, de la
Şopotul Nou prin Dalboşeţ, se ajunge la Bozovici pe D.J.-13. În aceste
condiţii localnicii care vor să călătorească folosind trenul, au cea mai
apropiată staţie de cale ferată la Anina, la 34 km, iar alta este la Iablaniţa la
46 km distanţă. Deşi Anina este mai apropiată, totuşi bozovicenii preferă
mai ales gările de la Iablaniţa şi Băile Herculane. Mijlocul principal de
deplasare din comună spre alte localităţi este automobilul sau autobuzul.
Din punct de vedere al cadrului natural unde este amplasată comuna
Bozovici, acesta este deosebit de complex, datorită unui parcurs
geomorfologic foarte îndelungat, şi care astăzi ne lasă impresia unei
stratificări foarte armonioase, în valuri succesive de descreştere a
altitudinilor de la 1200 la 800 metri, până la baza ,,căldării” depresiunii
(200-250 m) pe care o ocupă propriu-zis aşezarea. De o parte şi de alta a
Minişului, este complexul de terase desfăşurate ca un evantai. Dacă urmărim
straturile altitudinale, înregistrăm mai ales toponimicele ce pot interesa şi
studiul lmbii române, plecând de la zonele de joasă înălţime spre culmile
înconjurătoare.4 Astfel, zonele de câmpie sau de luncă sunt cunoscute sub
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denumiri precum Ograda, Popovacea, Zăvoi, Zăvoiana, Vărsătura, Lunca
Stulului, Tramnicul, Lăutariul, Slătinicul, Lunca lui Ivan, Nercănului,
Nemţească, Moleţi. Aceste denumiri de sorginte antroponimică, acoperă
zonele unde se practică agricultura. În zona de deal, care nu depăşeşte 400
metri altitudine, acolo unde este adevărata ,,moşie” a localnicilor, întâlnim
denumiri precum Dealul Agreşului, Lighidiei, Răuneştei, Coranea,
Susuionul, Paragină, Pojarul, Căniniţa, Crîstul, Băclanul, Brinecea, Babiţul,
Zăgrade, Dealul Bozoviciului. Aceste denumiri sunt foarte interesante pentru
caracteristicile evoluţiei graiului local, ele fiind locuri specifice pentru
culturile de pomi fructiferi şi fâneţe. Între toate dealurile care înconjoară
Bozoviciul, Crîstul (a cărui denumire vine de la Crist), supranumit şi
,,Dealul Calvarului” are o semnificaţie aparte pentru localnici, cel puţin din
trei motive: pe vârful lui, la 340 metri înălţime, sunt trei cruci de piatră,
aşezate acolo în secolul XVIII de către comunitatea catolică; de pe Crîst aste
o panoramă completă şi impresionantă a localităţii şi în general a Văii
Almăjului; de mulţi ani, pe vârful dealului Crîst se adună localnici, mai ales
tineri, în noaptea Învierii şi aprind focuri mari la miezul nopţii.
Poienile au şi ele denumirile specifice locului: Poiana Cismarului, a
Opreştilor, a lui Ienea, a lui Ciosa, Lizvarul, Strîneacul, Pădijelul, Gosna,
Zăbăl, valea Poneasca, Zăgradea, Soacea, Craiştea, Sancea, Dealul Lung,
Rugina, Tăria. 5 Acestea sunt suprafeţe unde oamenii au fâneţe şi aşa
numitele ,,moşii” cu pomi fructiferi. Tot aici s-a dezvoltat un sistem specific
Banatului, acela de organizare a gestiunii familiale pe domenii de producţie,
stagii de locuire şi grade de vârstă (sau alte raporturi de familie), aşa numitul
sistem al –sălaşelor- sau uneori cu denumirea de colibe, dedicate în zonă,
mai ales păstoritului (oi şi vite). 6 Locuri dragi păcurarilor bozoviceni sunt
strungile. Acolo ei uită de necazuri, în mijlocul naturii. La strungile Gura
Golâmbului, Lizvar, Gosna, Pădijel, Lighidia şi Zăbăl, cântecul tărăgănat
auzit în ceasul de bătaie a inimii muntelui, redă plasticitatea şi tulburătoarea
lume a codrului. 7
Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Bozovici se
întinde pe mai multe forme de relief: munte, piemont, depresiune. Din
munţii Almăjului, spre vest se desprinde culmea pe care se află vârfurile
Curmătura Băniei şi Tâlva Blidarului (896 m). În aceşti munţi ai Almăjului
au fost puse în evidenţă trei suprafeţe de nivelare. Sprafaţa Almăjului, de
vârstă pretortoniană ocupă interfluviile cele mai înalte. Suprafaţa cu caracter
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piemontan, de vârstă sarmaţian-pliocen inferior, are 550-700 m altitudine şi
se desfăşoară sub forma unor culmi prelungi, uşor înclinate periferic. 8
Depresiunea Almăjului s-a desprins ca un golf, în timpul miocenului
din fosta Mare Panonică, apoi în vremea pliocenului, datorită mişcărilor
postorogene, s-a compartimentat ca depresiune, iar umplutura este din
pietrişuri, gresii calcaroase, calcare cu Lithotamnium şi argile nisipoase. 9
Depresiunea Almăjului mai este cunoscută şi sub numele de Ţara
Almăjului, Depresiuena Bozovici sau a Nerei. În linii mari, limitele ei
coincid cu limita dintre rocile cristaline, care alcătuiesc munţii şi dealurile
din jur, şi depozitele sedimentare miocene în care este sculptată depresiunea.
Relieful depresiunii este alcătuit din culmi prelungi, perpendiculare pe Nera,
mai dezvoltate în partea de sud. Altitudinea culmilor este 400-450 m în est şi
de 300-350 m în partea de vest şi formează un nivel de eroziune care retează
formaţiunile sedimentare. Sub nivelul de eroziune se etajează şapte terase,
unele dintre ele trecând şi în lungul afluenţilor. Ele sunt mai dezvoltate pe
partea stângă a râului Nera, accentuând şi mai mult asimetria depresiunii
raportată în acest râu. 10
Vetrele satelor principale, localităţile Bozovici şi Prilipeţ, fac parte
din Depresiunea Bozovici, adică au apărut şi s-au dezvoltat acolo unde au
fost condiţii care să le permită extinderea, pe când cătunele Valea Minişului
şi Poneasca, aşezate în cadrul montan, au trăsături cu totul diferite. Zona
montană a comunei în care se dezvoltă cătunele se caracterizează printr-o
mare energie de relief datorită văilor adâncite puternic şi în profil
transversal, în formă de V. Acesste caracteristici se grefează pe roci dure din
grupa calcarului sau a cristalinului, versanţii sunt abrupţi dominând valea cu
150-200 m uneori. Platoul calcaros pe deasupra cheilor Minişului este destul
de accidentat, dând forme carstice specifice: doline, lopiezuri, abrupturi, chei
şi cascade.11
Zona piemontană, care face racordul între zona montană şi
depresiunea propriu-zisă, se caracterizează prin altitudini de 200-450 m,
având aspectul unei prispe uşor înclinate şi secţionate de văi în culmi
paralele ce coboară spre depresiune. Către zona înaltă, limita este dată de
abruptul calcarelor din platoul Leordisului, 1160 m, şi vârful Puşcaşul Mare,
cel mai nordic punct, 1000 m. În lungul acestuia relieful coboară aproape
vertical, de la 800-900 m la 650-700 m, unde începe prispa cea mai
importantă din punct de vedere al aşezărilor umane. Depresiunea
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Bozoviciului (Almăjului sau Nerei), este una dintre cele mai tipice
depresiuni intramontane din ţară, drenată prin mijloc de valea râului Nera ce
o străbate de la un capăt la altul. 12
În mare, formele depresiunii se desfăşoară în două planuri: primul este
cel al luncii, al teraselor joase, iar cel de-al doilea, al culmilor alungite
perpendicular pe Nera. Elementul morfologic principal al depresiunii îl
constituie terasele. Acestea au fost studiate de către Grigore Posea şi V.
Gîrbacea, care au distins cele şapte terase dezvoltate în lungul văii Nera şi
pe unele văi afluente ale Nerei (pe valea Minişului, în amonte de confluenţa
cu Nera, unde, de altfel, este amplasată actuala vatră a comunei Bozovici).
Procese de eroziune sunt destul de puternice pe partea dreaptă a râului
Nera, pe versanţii văilor Lighidia sau a celor din nordul satului Prilipeţ, fiind
reprezentate de eroziunea aveoloasă sau cea în adâncime (şiroire, rovenare şi
torenţialitate).13 Aici defrişările şi păşunatul intensiv au declanşat procesele
de degradare, facilitată de valorile ridicate ale fragmentării pe orizontală,
energiei reliefului şi declinităţii versanţilor.
Pentru locuitorii comunei Bozovici, un deal, o vale, o luncă, un
munte, un pârâu sau o pădure, exprimă conotaţii speciale, mai ales din punct
de vedere religios sau legat de agricultură. Aceste denumiri sunt legate de
amintiri din perioada copilăriei sau dintr-o anumită perioadă a vieţii a
fiecărui locuitor.
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CLIMA
Este bine cunoscut faptul că pentru a putea fi populată în condiţii
normale, o anumită zonă are nevoie şi de condiţii climaterice adecvate.
Depresiunea Almăjului, nu departe de paralela de 45 de grade, se bucură de
un climat temperat continental, cu uşoare influenţe mediteraneene în
anumite perioade ale anului.
La Bozovici primele observaţii cu caracter meteorologic au fost
făcute în ianuarie 1954 de către pădurarul Străin Dionisie de la Ocolul
Silvic Bozovici. Intrevalul de timp supus acestor observaţii meteorologice
era de 4 ore pe zi. Din 1962 durata observaţiilor s-a mărit la 14 ore pe zi, iar
din 1975 toate măsurătorile şi observaţiile meteorologice se fac permanant,
adică 24 ore zilnic. Staţia meteorologică de la Bozovici este considerată de
interes zonal. Aceasta este încadrată cu trei tehnnicieni meteorologi, cel mai
vechi dintre ei este Pâşlea Efta, care lucrează acolo din 1970, fiind şi şeful
staţiei. Începând din anul 2005, pe lângă platforma standard meteorologică, a
fost instalată şi o staţie meteo automată. Pentru caracterizarea climei de la
Bozovici mai trebuie luat în considerare şi factorul relief. Un exemplu este
faptul că temperatura medie anuală scade pe măsură ce relieful creşte în
altitudine. Astfel, în Munţii Almăjului ea are valoarea între 6-9 grade
Celsius. În luna ianuarie în aceiaşi Munţi ai Almăjului, valorile medii de
temperatură sunt cuprinse între -2 şi -4 grade Celsius. Staţia meteorologică
9

din Bozovici, prin toată activitatea ei participă la efectuarea de prognoze
meteo pe durate scurte şi medii în sud-vestul ţării.
Pentru zona microdeprsiunii Bozovici, ca o componentă fizică şi
economico-geografică a depresiunii Almăjului, prin poziţia şi prin condiţiile
fizico-geografice locale specifice depresiunilor intramontane, se
individualizează anumite caracteristici ale pricipalilor parametri
meteorologici. Astfel, frecvenţa componenţilor sud – vestici, vestici şi nordvestici ai circulaţiei generale atmosferice, distribuţia reţelei hidrografice şi
alte trăsături ale cadrului natural duc la conturarea unor delimitări climatice
locale, cu caracter de topoclimat. De aceea, în zona depresiunii, valorile
medii anuale ale temperaturii anului variază în jurul a 9 - 10,4 grade Celsius,
iar sumele anuale ale cantităţilor de precipitaţii căzute pe raza comunei
Bozovici ajung la valoarea de 700 mm, aceasta datorită în mare măsură
frecvenţei mari a maselor de aer umed care se produc în partea posterioară a
ciclonilor ce se formează şi se dezvoltă în cadrul frontului polar.14 Dinamica
aerului din această zonă este determinată în cea mai mare măsură de
contrastul boarei - orizontul creat în cadrul circulaţiei generale a atmosferei
între cele două mari compartimente geomorfologice. În general se reţine
caracterul turbulent al vântului în sectoarele înalte ce înconjoară depresiunea
şi intensificarea lui pe direcţia principalelor văi ce coboară spre colectorul
principal, Nera.
Din datele obţinute pe baza observaţiilor meteorologice pe parcursul
celor 52 de ani de măsurători (1954-2006), interval în care s-au înregistrat
valori ale elementelor meteorologice atât orare, zilnice, cât şi luanre şi
anuale de diferite mărimi, meteorologii de la staţia din Bozovici
caracterizează zona Văii Almăjului cu un climat temperat continental cu
uşoare influenţe mediteraneene, adică veri călduroase şi ierni geroase.
Astfel, mediile zilnice ale lunii iulie au valori de 27 grade Celsiu, iar
amplitudinea maximă absolută în jur de 30 grade Celsius. Mediile zilnice
plurianuale scad în luna ianuarie până la - 4 grade Celsius, cu excepţia
intervalelor de ger când valorile ajung între -20 grade până la -25 grade
Celsius. Potrivit măsurătorilor şi observaţiilor meteorologice făcute la Staţia
meteorologică din Bozovici, cea mai mare valoare a temperaturii aerului a
fost de 36,3 grade Celsius în 26 iulie 1965, iar cea mai mică s-a înregistrat în
15 ianuarie 1980 când mercurul termometrului a coborât la – 26,6 grade
Celsius. În termeni populari, Bozoviciului i se mai spune şi polul frigului
din Banat.

14

Ada Cruceanu, op. cit., p. 12.
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Perioada la care temperaturile medii zilnice încep să fie pozitive, este
în jurul datei de 11 februarie, iar cele negative la mijlocul lunii noiembrie. În
ceea ce priveşte durata de strălucire a soarelui, valoarea medie anuală
variază între 1700-1850 de ore. În decursul anului, sumele lunare se
schimbă, oscilând între 50-70 ore în luna decembnrie şi 260 de ore în luna
iulie. Fracţia anuală de insolaţie depăşeşte în general valoarea de 45% cu
valori minime în decembrie (20-25%) şi valori maxime în octombrie (6070%).
Cantitatea de precipitaţii constituie una dintre cele mai importante
caracteristici ale climei şi totodată una dintre verigile principale ale
circuitului apei în natură. Apa provenită din ploi şi topirea zăpezilor
constituie rezerva de umezeală a solului, necesară plantelor în perioada de
vegetaţie, alimentează râurile, fiind considerată şi principala sursă a
evaporării. În aceste condiţii masele de aer umed asigură cantitatea de
precipitaţii necesară zonei. Depresiunea Almăjului, înconjurată din toate
părţile de munţi, este marcată de izohietele de 700 şi 800 mm. În semestrul
cald, între 1 aprilie şi 30 septembrie cad în medie în jur de 450 mm de apă,
ceea ce reprezintă 65% din cantitatea anuală de precipitaţii. În semestrul rece
cade restul de 300-350 mm ca urmare a predominării regimului anticiclonic.
Potrivit datelor meteorologice, repartiţia precipitaţiilor atmosferice pe luni,
între 1954-1970 a fost astfel: luna cea mai ploioasă a fost luna mai, cu o
medie de 83 mm, iar cea mai slabă în precipăitaţii a fost martie cu 40 mm.
Media anuală în această perioadă a fost de 666 mm. Din prezentarea acestor
valori rezultă că precipitaţiile atmosferice au un caracter continental, rolul
convecţiei termice din semestrul cald fiind evident. O excepţie de la valorile
medii normale s-a înregistrat în 30 iulie 1971, când pe parcursul a 24 de ore
au căzut 128,3 mm de precipitaţii. Nu se cunoaşte cantitatea de precipitaţii
care a căzut asupra Bozoviciului în noaptea de 13-14 iunie 1910. Atunci a
fost o rupere de nori şi râurile Nera şi Miniş au ieşit din matcă brusc şi
violent, urmările fiind catastrofale: 14 bozoviceni au fost înecaţi, sute de
animale luate de puhoaie, poduri şi podeţe, case, colibe, grajduri. Aceste
mari inundaţii au rămas înscrise pe cărţile vechi ale şcolarilor, pe cele
bisericeşti, în calendare, dar mai ales în memoria populară a localnicilor, cu
denumirea de ,,potop”.15
Viteaza vântului are o medie anuală de 3-4 m pe secundă, cele mai
frecvente vânturi fiind din direcţiile nord-vest şi sud vest. Perioada de calm
este destul de mare în raport cu alte zone din Banat, la Bozovici fiind de 66,1
%.
15

Liviu Smeu, op. cit., p.122.
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Viaţa comunei Bozovici este legată mult de reţeaua hidrografică din
zonă. Apele care drenează depresiunea Bozovici
aparţin bazinului
hidrografic al Nerei, tributar Dunării. Aspectele hidrografice şi cele
hidrometrice reflectă conlucrarea în timp a factorilor interni şi externi,
precum şi ritmul de dezvoltare imprimat de aceştia arterelor hidrografice.
Hidrografia comunei Bozovici, reprezentată prin ape subterane şi ape de
suprafaţă, marchează existenţa pânzelor freatice la adâncimea de 5-10 metri,
în cea mai mare parte bazinele hidrografice din perimetrul comunei fiind
situate în regiunea cu ape subterane, în roci poroase, permeabile, argile şi
nisipuri. Importante pentru alimentarea populaţiei sunt izvoarele din
depozitele de terase.16 În primul rând, pentru bozoviceni, este râul Miniş,
care străbate localitatea chiar prin mijlocul ei. Acesta îşi are izvorul în
apropierea oraşului Anina, în zona calcaroasă a Munţilor Aninei, sub Dealul
Culmea (977 m), şi are o lungime de 27 km (după unele surse 24 km) şi o
suprafaţă a bazinului de 24 km pătraţi, (după alte surse bazinul de recepţie
este de 244 km pătraţi). 17 Este cel mai important afluent al Nerei, dar până la
vărsare, mai primeşte următorii afluenţi: pârâul Poneasca, cu o lungime de
13 km şi cu un bazin hidrografic de 55 km pătraţi, apoi izbucul sau cascada
Bigăr, cu o lungime de 1 km, râul Tăria cu o lungime de 8 km şi cu un bazin
hidrografic de 24 km pătraţi, pârâul Bozovici de 11 km şi pârâul Lighidia de
9 km. Pârâul Agreş de 12 km lungime se varsă în Nera, râu care este cel mai
mare din zona localităţii Bozovici. Nera (cunoscută şi cu alte denumiri ca
Nergana, Nercăni, Nergănul, Norgăniul) este colectorul întregii reţele
hidrografice a comunei Bozovici. Îşi are izvoarele în Munţii Semenicului, la
altitudinea de 1440 metri, sub Vârful Piatra Gosnei. Are o lungime totală de
131 km şi un bazin de recepţie de 1361 km pătraţi. Intră în Valea Almăjului
pe la Pătaş. Din cauza rocilor moi (depozite miocene), valea Nerei în zona
comunei Bozovici are un curs destul de sinuos, cu o albie minoră de circa
20-25 metri, şi este mărginită de anini şi sălcii. 18 În apropierea Bozoviciului,
în luncă, se face confluenţa Minişului cu Nera. La vărsare în Nera, debitul
mediu multianual al Minişului este de 3,26 metri cubi pe secundă. (după
calculele făcute în perioada anilor 1964-1972).19 În afară de aceste râuri şi
pârâuri, pe fundul ogaşelor mai curg pârâiaşe care nu au un curs permanent,
în funcţie de anotimpuri şi volumul de precipitaţii.
Apele care drenează teritoriul comunei Bozovici au o deosebită
importanţă în economia locală, în alimentarea cu apă, pentru irigaţii şi
16

Ada Cruceanu, op., cit., p. 13.
V. Sencu, I. Băcănaru, op., cit., p. 65.
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Ibidem.
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industrie. Pe râul Tăria s-a construit un baraj care alimentează comuna
Bozovici. Acest baraj are un volum de 250.000 mteri cubi de apă.20 Întreaga
comună se alimetează cu apă potabilă din pânza freatică de la baza teraselor
sau dealurilor. În afară de acest aspect, râurile şi pârâurile de pe raza
localităţii sunt o ofertă frumoasă pemtru amatorii de pescuit şi de scăldat în
zilele călduroase de vară.
Din punct de vedere pedologic, formarea şi evoluţia solurilor din
comuna Bozovici a fost determinată de multitudinea factorilor fizicogeografici care au acţionat asupra lor. Perimetrul comunei este situat în zona
solurilor brune de pădure aflate în diferite stadii de dezvoltare. Repartiţia
solurilor în cadrul comunei este în general rezultatul schimbărilor
bioclimatice legate de distribuţia altitudinală a reliefului, cele mai
importante categorii fiind: soluri brune, acide; -soluri brune şi brune
podzolite; -soluri brune; - soluri brune podzolite - argiloase; -reudzinele;soluri brune pendoghizate local; - soluri brune ghizate; -soluri aluviare şi
aluviuni.21
Pentru localnici, pământul comunei Bozovici este adevărata bogăţie,
şi cel de la luncă şi cel de deal, depinde ce cultivă pe el. Pentru ei, condiţia
esenţială a pământului este ca – să fie ! Au moştenit din generaţiile trecute în
nefiinţă această iubire necondiţionată pentru pământ, ca o garanţie pentru
supravieţuire şi bunăstare. Pământul era în fond singurul bun de care puteau
să fie siguri în faţa naturii, că nu-l vor pierde.
Din punct de vedere al vegetaţiei, depresiunea Bozovici face parte din
subetajul pădurilor de fag, care este considerat ca o ultimă unitate zonală a
munţilor. Formaţiunile vegetale întâlnite aici au permis delimitarea, pe
direcţia sud-nord, a următoarelor componente: -vegetaţia din imediata
apropiere a râului Nera (plopul tremurător, salcia şi aninul negru); vegetaţia ierboasă (sulfina, coada şoricelului, clopoţeii, păiuşul roşu, specii
de trifoi, etc;) –vegetaţia forestieră (fag, molid, brad, corn, alun, plop alb, tei,
arţar, frasin, cer şi uneori mesteacănul). Vegetaţia forestieră a constituit din
totdeauna o mare bogăţie a localnicilor. Frumuseţea vegetaţiei, diversitatea
ei, fondul coloristic deosebit, au atras la Bozovici pe botanistul german
Johan Centurius von Hofmansegg din Brauschwieg să vină la Bozovici în
anul 1794 unde este bine primit de căpitanul Stoicevici, pentru a studia
lumea vegetală a munţilor înconjurători. 22
Aşezarea geografică, diversitatea formelor de relief, clima ca şi
evoluţia peisajului biogeografic se răsfrâng asupra eterogenităţii
20

Dănilă Sitariu, Satul almăjan, Editura Gordian, Timişoara, 2005, p.70.
Ada Cruceanu, op., cit., p.14
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Dănilă Sitariu, Satul almăjan, Editura Gordian, Timişoara, 2005, p. 79.
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componenţei şi repartiţiei elementelor faunistice în cadrul acestei zone. În
lunci, pe dealuri, prin păduri, în raza comunei Bozovici animalele întâlnite
sunt: veveriţa, pârşul, vulpea, iepurele, cerbul, căprioara, lupul, mistreţul,
ursul brun, râsul, jderul, bursucul, etc. La fel de bogată este şi fauna
păsărilor din pădurile de fag şi de amestec: ierunca, ciocănitoarea de munte,
cucul, buha, huhurezul, corbul, uliul, cocoşul de munte, fazanul. Fauna
apelor curgătoare este şi ea destul de bogată, compusă fiind din specii de
diptere, trichiptere, pleocoptere şi efemesoptere etc.
Râurile şi pârâurile din zona comunei Bozovici au o hidrofaună destul
de redusă ca număr de specii, dar cantitativ este destul de mare. Specia
caracteristică sectoarelor de curs superior ale apelor de munte este
păstrăvul indigen. Alte specii de peşti care trăiesc în apele din zona
Bozoviciului sunt: cleanul, scobarul, mreana, boişteanul, zglăvoaga,
moieoaga, etc.23
Dacă pământul comunei Bozovici are atâtea bogăţii la suprafaţă, nici
subsolul nu este mai prejos. Pe lângă varietatea formelor de relief, există şi o
diversitate mare a formaţiunilor geologice care conţin numeroase substanţe
minerale utile. Unele au fost descoperite şi exploatate din secolul al XVIII –
lea până în prezent. Cele mai importante zăcăminte care se găseau şi se mai
găsesc în subsolul comunei Bozovici sunt: cărbunele lignit în straturi groase
de 1,68-1,80 m; aur filonian cu 24 grame; aur filatonă; minereu de fier;
argilă smeietică pentru coloranţi; şisturi cristaline; şisturi de gnais; pirită;
mică argiloasă; granit; azbest amfibolic etc. Nu toate aceste bogăţii s-au
exploatat permanent, sistematic şi în acelaşi timp. Se remarcă încă din
secolul XVIII unele lucrări ce indicau mineritul aurului în Almăj încă din
vremea romanilor, fie prin gurile de exploatare, fie prin cernerea nisipului
din toate râurile şi pâraiele de aici. 24 Un sondaj geologic de prezentare a
bogăţiilor subsolului din Almăj s-a făcut în 1884-1885, prin lucrările lui L.
Roth V. Telegd. Societatea U.D.R. Reşiţa a făcut analiza de laborator a
straturilor carbonifere din Almăj în anul 1913. Un alt sondaj s-a făcut în anii
1919-1924, pe baza căruia s-a publicat lucrarea dr. Ştefan Chicoş. În anul
1937, geologul prospector de mine George Cuglicof din Rudăria a prezentat
preturii din Bozovici rezultatul cercetărilor sale, cu privire la bogăţiile
subsolului din Almăj, în special de pe raza comunei Bozovici. 25
Prospecţiuni geologice se mai fac şi în prezent, cele mai recente au fost
23
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Jeno Szentklaray, A Cenad eghyhazmeghei Plebaniac Trtenete, ( Istoria parohiilor din dioceza Cenad),
vol. I, Timişoara, 1898, p. 488.
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făcute în vara anului 2004, de către o echipă de geologi – Dan şi Olga
Pomârjanschi din Bucureşti.

ISTORICUL LOCALITATII
Preotul Coriolan Buracu, care a fost şi preşedintele Societăţii culturale
,,Astra” şi al ,,Cultului eroilor” din plasa Bozovici, scrie că denumirea de
Valea Almăjului este cunoscută încă din secolul al XI-lea.26 În această vatră
de civilizaţie, comuna Bozovici are un istoric bogat de-a lungul secolelor.
Înainte de a detalia datele care se cunosc până în prezent, iată care este
etimologia cuvântului Bozovici. Atât în tradiţia locală cât şi după unele date
cu caracter ştiinţific, denumirea localităţii vine de la cuvântul ,,boz”, o plantă
care, se pare că creştea din abundenţă în zona actuală a comunei Bozovici.
Cunoscutul filolog Iorgu Iordan, făcea o asociere în 1952, a denumirii de
Bozovici cu cuvântul de origine maghiară ,,bozo” sau ,,bozovo”, adică locul
unde creşte planta ierbacee care are denumirea ştiinţifică, respectiv
latinească, de ,,Sambucus ebulus”. 27 Printre localnici mai circulă legenda
potrivit căreia, la umbra tufelor de boz păşteau oile unui cioban bătrân şi orb.
Acesta a coborât cu tot avutul lui de la Poiana Pădijel şi le-a spus fiilor care
îl duceau de mână: ,,Taică, aici să vă aşezaţi, că urşii şi lupii nu vin ca să vă
26
27

Coriolan Buracu, Din trecutul Almăjului şi al Rudăriei, Editura ,,Astra”, 1932, p.2.
Ibidem, p. 17.

15

omoare oile”. Această legendă este redată de profesorul Liviu Smeu, care , la
rîndul lui a preluat-o de la brigadierul silvic Ilie Şuveţi din Prilipeţ, la vârsta
de 78 de ani, în 1945. 28
Din punct de vedere strict istoric se porneşte de la doi factori esenţiali,
care favorizează apariţia şi dezvoltarea unei comunităţi umane: condiţiile
geografice şi contactul cu alte comunităţi sau civilizaţii. Materialul
arheologic şi numismatic aflat în zonă, tradiţia locală, literatura istorică
medievală, cercetările istorice până în prezent ale mai multor iubitori ai
trecutului, ne-au ajutat să reconstituim cronologic şi cât mai complet
istoricul comunei Bozovici. Se cuvine să menţionăm aici, anticipat, seria de
autori care au lăsat, fiecare în parte câte ceva despre istoria Bozoviciului,
sub toate aspectele ei (politic, social, cultural, religios, material): Liviu
Smeu, Dănilă Sitariu, Coriolan Buracu, Vasile Popovici, Ota Verindeanu,
Dumitru Jompan, Virgil Birou, David Blidariu, N. Danciu-Petniceanu,
Ovidiu Bozu, Marius Bizerea, Alimpe Ignea, Gheorghe Jurma, Ada
Cruceanu, Valeriu Leu, Iosif Băcilă.
Epoca străveche este atestată prin ciocanul de piatră şleifuită găsit la
Bozovici (Loneştea ) în 1966 de către profesorul Marin Jurchescu şi predat
la Muzeul de Istorie al Banatului din Timişoara.29 Datarea este din neolitic.
Cu certitudine că în pământul pe care l-au locuit oamenii în această epocă
mai sunt şi alte vestigii, dar ele aşteaptă să fie căutate de către oamenii de
meserie, adică de arheologi. Perioada daco-romană a coincis cu o dezvoltare
în primul rând de natură economică din moment ce avem mărturii ca cetatea
romană de lângă cimitirul catolic, 30 (obiectiv arheologic necercetat încă), o
piatră cu inscripţie romană aflată la ,,cetate”. Aceasta a fost predată la
Muzeul de Istorie din Timişoara. Acolo a fost văzută de către inginerul
Vasile Sperger din Bozovici, de la nr. 819, decedat în 1970 la vârsta de 83
de ani. Piatra funerară are următoarea inscripţie : DMM / FL /GURAS /
IIDEI / TIO / EX / N / PAIMVR / XIT / ANN / XXXII / MIL / NXXI /
AEL / HABIBIS / TIFETHB / M / P. 31
Alte mărturii din această perioadă s-au găsit pe raza cimitirului
catolic, cu ocazia săpării decantorului de scurgere de la marginea râului Nera
în anul 1960. Obiectele găsite sunt cărămizi şi mortar de tip foarte vechi.
Informaţia a fost oferită de către doctorul Olaru Iosif, multă vreme director
al spitalului din Bozovici. 32 Croniacrul de la Mehadia, Nicolae Stoica de
28
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Haţeg, scrie în ,,Cronica” sa că sus, la munte, ar fi existat urme de zid şi
cărămizi vechi.
Istoriografia maghiară menţionează tot în raza cimitirului catolic
existenţa unei cetăţi medievale din secolulu al XVII –lea, de asemenea un
punct arheologic asupra căruia specialiţii urmează să se pronunţe. Toate
aceste urme materiale ne confirmă faptul că zona comunei Bozovici a fost
locuită nu numai din timpuri străvechi dar şi în permanenţă, din moment ce
obiectele găsite sunt din perioade care se desfăşoară cronologic din punct de
vedere istoric.
Pentru secolul IX există părerea că, atunci când au venit ungurii pe la
895, au găsit în Valea Almăjului un neam românesc organizat în districte, cu
un cneaz în frunte, cneaz care era ascultător faţă de porunca ducelui Glad. 33
În acest sens dovezile continuă şi în evul mediu, pornind de la cel timpuriu
până la ultima fază, cel târziu. Profesorul Marius Bizerea de la Universitatea
din Timişoara scrie în ,,Ghidul turistic al judeţului Caraş Severin”, că
localitatea Bozovici dăinuie în Valea Almăjului cu mult înainte de venirea
tătarilor în anul 1241. 34 În hotarele Banatului Severin, în secolul XIV, este
menţionat între cele opt districte româneşti şi Almăjul, şi este cert că nu
putea lipsi din acest ţinut localitatea Bozovici. În schimbul apărării hotarului
de est al Ungariei, locuitorii acestui district au primit mai multe privilegii din
partea regalităţii maghiare prin diplomele din anii 1457, 1552 şi 1609. 35
De la sfârşitul secolului al XIV –lea şi începutul celui de-al XV-lea se
pare că datează în Almăj ,,vatra satului bătrân” sau ,,ţarina”, ca aşezare
locuită în mod premanent şi răsfirată înspre munte sau prin poieni. Dintre
aceste ,,vetre ale satelor bătrâne” sau ,,ţarini”, vor lua naştere satele
almăjene în secolele XV-XVII. Pentru Bozovici constituirea s-a făcut din
aşezările de la Cusec, Tăria, Jidovini şi Pădijel. 36
Perioada feudalismului dezvoltat ne oferă mărturiile scrise despre
localitatea Bozovici. Nu avem niciun motiv să ne îndoim că între cnezatele
sau aşezările stabile din districtul Almăj, amintite în documentul din 1430 de
către regele Sigismund al Ungariei, este şi al Bozoviciului, iar printre cei
504 ţărani liberi, 32 de grăniceri şi 26 de curieri 37 despre care se scrie, sunt
şi bozovicenii.

33

Coriolan Buracu, op. cit., p.3.
Dănilă Sitariu, Satul almăjan, Editura Gordian, Timişoara, 2005, p.74.
35
Liviu Smeu, op. cit., p. 20.
36
Ibidem, p. 21.
37
Victor Motogna, Banatul românesc în prima jumîtate a secoluli a l XV-lea. Epoca lui Sigismund de
Luxemburg, ( 1395-1439), în ,,Revista Institutului Banat-Crişana”, an. XIII, mai-august 1944, Timişoara, p.
458-459.
34

17

În a doua jumătate a secolului al XV-lea, şi mai ales la sfârşitul lui,
turcii ameninţau tot mai des şi mai puternic hotarele de sud-est ale Ungariei,
adică zona ce cuprindea şi Almăjul. În aceste condiţii, pentru a-şi asigura
suportul financiar şi militar, regalitatea maghiară a făcut conscripţia
aşezărilor din Almăj. Aşa apare prima menţiune despre localitatea Bozovici
Ca atestare documentară, potrivit istoriografiei maghiare, anul este
1484. Atunci este pomenit ca proprietar al localităţii şi ca trimis al lui Matei
Corvin în zonă, Lazarus de Bohowitz, sau Lazăr de Bozovici. De la numele
acestuia se pare că ar deriva şi denumirea localităţi Bozovici. Lazăr de
Bozovici avea şi funcţia de vicecastelan şi subprefect al cetăţii
Caransebeşului. 38 La 1484 se dăruiesc mai multe moşii, sate din Valea
Almăjului, lui Iacob Gârlişteanu şi fratelui său Chiriac Nicolae. Tot atunci se
aminteşte cine erau vecinii lui Gârlişteanu: Ştefan de Moceriş, Vasile de
Bănia şi Lazăr de Bozovici ( Lazarus de Bohowith) numit şi Almăjeanul, un
om preţuit de regele Matei Corvinul, pe care l-a numit ca ajutor de Ban de
Severin între anii 1484-1489.39 Ştim acest fapt pentru că la primirea actului
de donaţie din partea regelui au fost de faţă şi vecinii mai sus amintiţi. 40După
o altă sursă, în perioada cât a fost ajutor de ban, la Caransebeş, pe Lazăr de
Bozovici îl găsim cu denumirea de Lazăr de Halmăj.41 La Nicolae Iorga
numele lui Lazăr de Bozovici îl mai găsim şi cu denumirea de Lazăr
Almăjanu, într-un act din 1489, când, în calitate de viceban al Severinului,
eliberează un act de proprietate lui George Găman. În acelaşi act apar şi
numele fiilor lui Lazăr de Bozovici.42 De altfel, denumirile de Bozovici în
documentele medievale sunt diferite: 1484-Bohowyth; 1551-Bozowyth;
1591-Bozowitt; 1690/1700-Bovics; 1774 – Bosovics (Pesty, Szoreny – II –
3236, 1829 Bozovich), Bolovich (Nagy – 202) 1840 – Bosovich (Fenyes VI
– 204), (după Coriolan Suciu, Dicţionar al localităţilor din Transilvania, vol.
I, Editura Academiei, Bucureşti, 1967, p. 100.)
După alţi autori apar alte
denumiri: Bozovici, Bozoviciu, u. Bozowyth, Bozowytth, 1591 Bozovitti,
Bozovics, cu căt. Poneasca (Ponyszka), cm., cott. Caraş-Severin (KrassoSzureny) vm.) cerc. Bozoviciu (Bozovicsi J.), loc.3984, ro. 3557, clţi.
Germ., ţig., ung., avr., şi sîrbi, par. Gr. or. (c), p. în loc. (în care înregistrăm
prescurtările utilizate de autori : cm.=comună mare; cott.=comitatul; vm.=
varmegye; j.=Jaras; loc.= locuitori; clţi.=ceilalţi; C.= Caransebeş; P.=
poşta), (cf. Sivestru Moldovan şi Nicolau Togan, Dicţionarul numirilor de
38
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localităţi cu poporaţiune română din Ungaria, Sibiu, 1909, Editura
,,Asociaţiunii”, p. 34 (retipărită 1919); - C. Martinovici – N. Istrate,
Dicţionarul Transilvaniei, Banatului şi celorlalte ţinuturi alipite, Cluj, 1921;
- N. Istrate, Indicatorul comunelor din Ardeal şi Banat, Cluj, 1925). 43
Proprietarii asupra localităţii Bozovici se schimbă pe parcursul
secolelor. Astfel, în anul 1551, Petru Popovici care era Ban de Severin,
printr-un ordin dotal, a donat satul Bozovici, familiilor Lazăr, Bokos şi
Laczugh. 44 Apoi în 1555 apar ca proprietari la Bozovici Lazăr Gavrilă din
familia nobilului Almăjanu, Ştefan şi Ion Vaida – castelani de Caransebeş.
Pentru anul 1576 există informaţia că proprietar în Bozovici era Francisc
Basarabă, tot cu funcţia de castelan de Caransebeş. 45 Despre proprietăţile din
Almăj ştia şi principele Transilvaniei, Sigismund Bathory, pentru că în anul
1591, trece Bozoviciul în proprietatea fiscului princiar, adică a statului. 46 În
anul 1598 sunt menţionaţi alţi proprietari în Bozovici. Este vorba despre
Lazăr Mihai, Fodor Peica şi Ion Basarabă.47
Ungaria nu mai poate apăra Banatul de invazia turcească, astfel că în
1552 acesta, în frunte cu Timişoara, cade sub dominaţia otomană. La început
Almăjul nu era ocupat şi depindea de banul Caransebeşului şi Lugojului, dar
plătea anumite dări către paşa de Timişoara. Documentele mai consemnează
faptul că Mihai Viteazul, în drumul său spre tabăra răsculaţilor de la Vîrşeţ,
în 1594, a trecut prin Bozovici, călăuzit fiind de către Ion Popovici. 48
Din anul 1658 procesul de fărâmiţare şi împărţire a pământului din
Valea Almăjului ia sfârşit pentru că ocupaţia turcească devine directă până
în anul 1687. Turcii şi-au extins administraţia şi asupra Almăjului. Sediul
acestei ocupaţii, şi al beiului, era la Bozovici. Către el ţăranul almăjan
trimite dările, adică acel ,,caragiu”, reprezentând jumătate din produsele
pământului, şi ,,ispenjelul”, adică darea după locul de casă. 49 Pentru a-şi
păstra credinţa ortodoxă, locuitorii din Bozovici trebuiau să plăteacsă încă o
taxă pe lângă cele amintite mai sus.
Dar ţinutul Almăjului se bucura totuşi de alte privilegii. O asemenea
concluzie se poate trage din evenimentul care a avut loc în anul 1605, cînd,
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în ,,Cetatea Almăjului” a fost semnat un tratat de pace între solii turci ai
sultanului Ahmet I şi solii împăratului Rudolf al II –lea.50
În raport cu perioada dintre anii 1552–1658, Almăjul cunoaşte o
dezvoltare economică mai pronunţată. Aşa se explică faptul că în anul 1688,
generalul austriac Iacob Sternbach, 51 aflat sub comanda generalului
Veterani, are trupele cantonate la Bozovici, şi intervine pe lângă Curtea din
Viena ca să nu aprobe restituirea pământurilor către vechii stăpâni. Odată cu
alungarea turcilor din Almăj de către austrieci, Bozoviciul schimbă un
stăpân turc cu altul, mai hrăpăreţ, cel austriac. Din anul 1689 austriecii
cantonează în satul Bozovici o armată condusă de generalul Herberville. 52
Pentru anul 1697 avem informaţia că generalul Eugeniu de Savoia a rămas la
Bozovici toată iarna pentru a se odihni. 53
Stăpânirea turcească în Banat se termină oficial în urma păcii din 21
iulie 1718, de la Passarovitz, între turci şi austrieci. Va urma ocupaţia şi
stăpânirea habsburgică, sub administraţia căreia va rămâne până în 1872. În
urma păcii de la Passarovitz, Banatul este împărţit de către guvernatorul
Claudiu Florimund Mercy în 11 districte. Cel din sud-vestul provinciei
cuprinde Orşova-Mehadia-Almăjul. În fruntea centrului administrativ de la
Orşova era un Verwalter (prefect), iar cele două subcentre de la Mehadia şi
Bozovici, numite şi ocoluri, erau conduse de un (Untervelwalter) subprefect
sau obercneaz.54 Urmările ocupaţiei austriece au fost negative în primul rând
pe plan economic. Pentru bozoviceni sunt vremuri grele pentru că pământul,
adică bunul lor cel mai de preţ, este socotit proprietatea coroanei ausriece şi
este împărţit anual de către conducătorii satului, pe familii, adică de cneaz.
Armata austriacă de la Bozovici făcea rechiziţii de cereale, furaje şi animale
în mod discreţionar. La toate aceste abuzuri se adăuga darea pentru război,
darea erarială precum şi robota. 55
Bozoviciul devine un centru tot mai important în valea Almăjului, mai
ales din punct de vedere militar şi economic. De aceea, autorităţile sunt
interesate şi de starea drumurilor. Folosind robota obligatorie pentru
locuitori, din ordinul administraţiei din Timişoara a început în anul 1722
lărgirea şi amenajarea drumului care lega Bozoviciul de Pătaş-BorloveniMehadia. Lucrările sau efectuat sub conducerea inginerului locotenent
50
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Ktencka.56 Pentru a scoate din izolare cele 83 de case din Bozovici,
verwalterul Roll, face în 1736 un raport prin care cere construirea unei
şosele care să facă legătura între Bozovici şi Oraviţa. 57 Pentru prima porţiune
de drum au lucrat bozovicenii împreună cu alţi almăjeni, respectiv s-a
construit drumul dintre Bozovici şi Gura Golâmbului, de-a lungul văii
Minişului pe o distanţă de 18 km. La Gura Golâmbului s-a stabilit şi un
cordon fix de control pentru a se putea supraveghea toate intrările şi ieşirile
din Bozovici şi din Valea Almăjului în general, în direcţia Oraviţa şi
Anina.58 Un alt drum spre Stăncilova şi Moldova Veche s-a deschis pe o
porţiune de 30 km. 59 Toate aceste lucrări de amenajare a drumuurilor s-au
făcut exclusiv cu munca locuitorilor din zonă, lucru care le-a înrăutăţit în
mod deosebit viaţa. Această situaţie i-a determinat pe mulţi dintre ei să
apuce calea haiduciei, mişcare ce se va amplifica foarte mult mai ales în
perioada războielor austro-turce dintre anii 1737-1739. Mai mult de atât,
localnicii au preferat să treacă de partea turcilor în conflictul armat cu
austriecii.
Pentru a potoli populaţia revoltată, austriecii au luat măsuri încă
după pacea cu turcii, şi au constituit, de fapt au reactivat, corpul aşa
numiţilor ,,plăieşi”, localnici semi-militarizaţi, care erau folosiţi pentru a
stăvili fenomenul haiduciei (în zonă cunoscută sub numele de lotrie) şi cu
scop antiotoman. Ei erau de două categorii, plăieşii de hotar şi plăieşii de sat.
La Bozovici era una dintre companiile de plăieşi. Aceşti plăieşi mai aveau şi
sarcini de cordon militar şi de carantină. Creşterea constantă a importanţei
corpului de plăieşi a determinat pe împărăteasa Maria Teraza (1740-1780) să
mărească numărul acestora. Organizaţia lor a devenit o adevărată instituţie
cu caracter semi-militar şi foarte necesară în această parte a imperiului.
Pornind de la aceste realităţi, împărăteasa a dispus ca să se zidească la
Bozovici, comună de centru în Almăj, o cazarmă. Scopul acestei clădiri era
ca să cazeze plăieşii în timpul instruirii şi serviciului. Construcţia acestei
cazărmi s-a făcut între anii 1745-1750, 60 prin robota bozovicenilor şi a
satelor almăjene. Vechea cazarmă din Bozovici are o istorie strâns legată de
locuitorii Bozoviciului. Clădirea avea locuinţe pentru căpitani, locotenenţi,
sublocotenenţi, cadeţi, plutonieri, furieri, felceri şi preot. Pe lângă acestea se
adăugau 15 camere mari şi 3 mai mici pentru soldaţi. La intrarea în cazarmă
era o cameră de gardă şi una pentru arest. Avea două nivele pentru două
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companii de infanterie, două pivniţe şi grajd pentru 17 cai. Stilul arhitectural
era de inspiraţie germană. 61
Corpul de plăieşi se bucura de anumite privilegii pentru serviciile
prestate, ca de exemplu, erau scutiţi de bir şi robotă. Ei erau subordonaţi
cneazului, cneazului suprem sau obercneazului din Almăj, care reprezenta
puterea politică în toată zona, în acest sens fiind investit de către Curtea
imperială de la Viena. În memoria localnicilor a rămas numele
obercneazului Ştefan Sîrbu, care, datorită iubirii pentru satul care îl păstorea,
a lăsat o pagină deosebită în istoria satului Bozovici, loc unde a murit în anul
1749. El s-a remarcat prin simplitatea şi decenţa cu care a trăit şi a vegheat
la treburile lăuntrice ale Almăjului, după obiceiul pământului. Acest corp al
plăieşilor, ca instituţie, a fost premergătoare celei militare grănicereşti, care
va fi introdusă mai târziu, în anul 1773. Această decizie a curţii imperiale de
la Viena, a fost determinată de mai multe cauze: pericolul permanent din
partea turcilor, cu care habsburgii aveau graniţă în zona unde era districtul ce
cuprindea şi Almăjul; întreaga zonă era locuită din totdeauna numai de
români ortodocşi, şi astfel riscul unei mutaţii demografice era foarte mic;
recrutarea tinerilor recruţi se putea face cu uşurinţă având în vedere că ei
apărau propriile pământuri; militarizarea zonei de graniţă cu români din
partea locului aducea mari economii imperiului pentru că grănicerii nu erau
plătiţi cu bani ci cu anumite privilegii, în primul rând din domeniul agrar, în
special acel pământ primit în ,,folosinţă veşnică”. Acest lucru a fost
legiferat, aşa că fiecare familie sau gospodărie grănicerească avea garantată
proprietatea celor 24 de jugăre de pământ, în ,,folosinţă veşnică”. Le era
garantată păstrarea religiei ortodoxe. Erau obligaţi să poarte haina
grănicerească 182 de zile pe an, pentru ca restul timpului să poată lucra
ţarina, şi ,,vor fi de lipsă la căşile lor” cum se stipula în Constituţia
confiniară din anul 1807, capitolul IV, punctul 92.
După ce în 1767 Curtea de la Viena militarizase satele bănăţene de la
Marga-Caransebeş-Orşova, mai rămăseseră de trecut la acest statut cele din
Almăj. Era necesar acest lucru pentru că zona era un adevărat tampon între
Biserica Albă şi Jupalnic. Un asemenea considerent politico-militar l-a
afirmat chiar împăratul Iosif al II-lea în cunoscutul său ,,Jurnal de călătorie”,
scris chiar în Almăj, la Bozovici, în 17-18 mai 1773: ,,Desigur că
militarizarea Almăjului ar fi un lucru foarte indicat şi problema a fost
rezolvată în acest sens” 62 Dar la început, conducătorii satelor, reprezentând
61

Liviu Groza, Între Orient şi Occident, Restituiri istorice, Ed. Europa Nova, Lugoj, nr. 10, 1999, p. 38.
Ion Negru, Contribuţii la cunoaşterea Banatului ( Jurnalul de călătorie din 1777 al împăratului Iosif al
II .lea) , în ,,Revista Institutului Social Banat-Crişana”, Timişoara, anul XI, 1943, iulie –august, pp. 102103.
62

22

voinţa locuitorilor, s-au opus cu hotărâre militarizării, spre surprinderea
împăratului, căruia, i-a spus direct, cneazul suprem sau obercneazul
Dobromir Hîrcila din Bănia, în faţa cazărmii din Bozovici: ,, Nu vom, nu;
măcar două porţii să plătim, dar militari nicidecum”.63 În ,,Jurnalul de
călătorie” împăratul Iosif al II-lea scrie: ,, În urma anchetei intreprinse de noi
printre români, ei au declarat cu toţii că nu sunt dispuşi să devie militari şi că
preferă să fie colonizaţi din nou”.64 Aceeaşi opoziţie s-a manifestat şi după
militarizare, când a luat amploare fenomenul lotriei. Iniţial colonelul Hiebel
a propus măsuri dure, dar s-a opus generalul Papila, şi în final s-a făcut o
concesie în premieră, în sensul că s-a dat cel dintâi decret de graţiere a
lotrilor, haiducilor, acel ,,General-Pardon” despre care a scris amănunţit
Nicolae Stoica de Haţeg, pentru că a fost popularizat prin circularele
bisericeşti difuzate de protopopul Mahadiei: ,,Mehadia, la 18.IX.1788,
circulara nr. 12:....A lor mărire, premilostivul împărat, prin al său comesari
de bun neam, excelenţa sa domnul de Vacso, la toţi lotrii şi fieştecăruia
Graţie să-i dea, cu milostivire au poruncit.....Pentru aceasta, ca fieştecare
lotru, din zioa publicaţii, pînă în 12 zile la Graţie să va primi. Şi într-acestea
vremi, adecă în acele 12 zile, nimenea nici o vătămătură mai puţin împotrivă
să nu facă. Dară fieştecine care ar vrea să vină la Graţie, să se arate întîi la
preotul său, apoi preotul să meargă la protopopul său şi protopopul să
meargă cu lotru la viceşpan şi aşa va primi Graţie.
A 2 –lea: La toţi lotrii facem de ştire că, de nu vrea ei să primească
această premilostivă milă, şi pînă în 12 zile nu va veni să primească Graţie,
tot pe aceia care pe urmă să vor prinde, îndată şi fără nici o zăbavă sau
întrebare, spre moarte osîndit va fi. Şi fieştecare să ştie, cine va descoperi pe
lotru şi-l va da judecăţii, măcar de ar fi ortac cu lotru, înalta rînduială au
făcut ca să capete 50 sau 100 de galbeni, fără de sfială va căpăta, cum arată
mai sus. Care această rezoluţie a lor pre înaltă mărire au aşezat. Pentru
aceasta, binecuviinţăniile voastre vă înştiinţez şi vă poruncesc cu aceasta.
Spre auzirea tuturora în bisărică de multe ori să o publiţiruiţi şi să nu treacă
parohielnicii voştri fără sfătuire. Între altele, datornică înştiinţare pentru
preamilostiva Graţie să-mi faceţi în grabă de ştire. Cu acestea rămîn şi sînt în
Lugoj, 1 Sept. 788. Ios. Ion. Sakabent, m.p. episcop.” 65 În urma acestui
decret de graţiere s-a produs acel eveniment comentat şi de protopopul
Mehadiei în Cronica sa, când a mediat predarea unor lotri din zonă, şi acest
lucru s-a finalizat în biserica din Bozovici.
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Cu toată opoziţia localnicilor, deşi împăratul le-a făcut o serie de
promisiunu, pe care ei le-au refuzat, în anul 1773 se înfinţează Confiniul
militar al Almăjului, cunoscut şi sub numele de Graniţă. Până în anul 1780
compania de grăniceri de la Bozovici avea un efectiv de 566 soldaţi şi 446
soldaţi socotiţi semi-invalizi.66 Comandantul divizional al companiilor de la
Prigor şi Bozovici avea sediul la Bozovici.
Pentru grăniceri erau recompense depinzând de următoarele situaţii, în
timp de pace, în timp de război, sau după serviciul militar. Legislaţia
prevedea amănunţit statutul, obligaţiile, avantajele, hainele, hrana, ce le
puteau primi grănicerii. În perioada când grănicerul îşi făcea serviciul militar
obligatoriu în graniţă, la cordon şi alte slujbe milităreşti, el primea 4 creiţari
pe zi, suma putând fi trecută la scăderea din bir sau i se plătea în numerar;
iar familiei i se ierta din bir 12 zloţi pe an. 67 Hrana ce trebuia să o primească
grănicerul când era în tabără, precum şi în perioada serviciului militar din
graniţă, era prevăzută în aşa numita ,,Limitaţie”, unde erau trecute cantităţile
necesare pe o săptămână (carne de vită, viţel, oaie, făină de grâu pentru
chifle).68 Poruncile dela Orşova sau Bozovici în satele din Almăj erau aduse
de călăreţi recrutaţi în contul robotei, şi făceau acest lucru prin rotaţie. În
timp, aceşti călăreţi poştali au fost angajaţi permanent şi plătiţi de ocolul
silvic Bozovici, care se îngrijea şi de achiziţionarea cailor, de harnaşament,
de furaje, apoi de echipamentul şi de hrana călăreţilor. 69
Îndatoririle militare ale grănicerilor în timp de pace se socoteau după
satisfacerea stadiului militar sau a perioadei active de instruire, care, a fost
fixată, în evoluţia timpului şi după împrejurările plitice, de la 1 la 3 ani.
Vârsta normală de încorporare a recruţilor era de 20 de ani, potrivit
constituţiilor confiniare, iar îndatoririle militare ale grănicerilor în timp de
pace erau pe o perioadă de 10 ani. După vârsta de 50 de ani cei care mai
puteau purta arme se numeau ,,glotaşi”. 70 Grănicerii au fost obligaţi să ajute
şi la construirea drumului dintre Bozovici şi Anina, porţiunea celor 20 km
depărtare de Bozovici, până la locul numit Valea Minişului-Zăbăl. Preotul
catolic din Bozovici, Iosif Mayerhofer, descrie revoltat cum au fost siliţi
grănicerii să lucreze la acest drum: ,,În acest timp populaţia a avut mult de
suferit; pe de o parte anii răi, foametea, apoi pe de altă parte maltratarea
muncitorilor cu bătăi aspre şi aruncarea lor în stradă în plină iarnă, unde
petreceau noaptea friguroasă. Fiindcă lucrarea mergea încet din cauza
66

Liviu Smeu, Contribuţii la istoria Almăjului, Editura Litera, Bucureşti, 1977, p. 43.
Liviu Smeu, Almăjul grăniceresc, 1773-1872, Editura Litera, Bucureşti, 1980, p. 25.
68
Ibidem, p. 27.
69
Liviu Smeu, Contribuţii la Istoria Almăjuui, Editura Litera, Bucureşti, 1977, p. 37.
70
Ibidem, pp.25-26.
67

24

foamei muncitorilor, la ordinul maiorului Sarici, ei erau biciuiţi. La
despicarea stâncilor erau accidente dese, multe mortale, pentru că oamenii
erau nepricepuţi şi mânuiau dinamita la detunarea stâncilor fără nici o
instrucţiune şi fără să ştie cum să se protejezeze”.71
În anul 1787 apare legea grănicerească ,,Sistemul Verandung”, ce
modifică organizarea regimentului grăniceresc, şi Almăjul devine ,,cerc
militar” în frunte cu un maior sau căpitan, cu un sublocotenent şi un stegar,
cu sediul la Bozovici, unde era şi sediul Companiei a II-a a regimentului, de
care aparţineau satele Bănia, Gârbovăţ şi Prilipeţ. Tot în anul 1787 a rămas
în Bozovici pentru o noapte arhiducele Francisc, nepotul împăratului Iosif al
II-lea, în drumul lui de la Sasca la Mehadia. 72
Încercările turcilor de a mai reveni în Almăj se repetă în anul 1788,
atunci când bozovicenii împreună cu haiducii almăjeni au reuşit să îi alunge
pe turcii lui Iusuf paşa, care au reuşit pentru o perioadă scurtă de timp să
cucerească depresiunea Almăjului. De aceea, generalul Andrei Hudic,
comandantul trupelor imperiale din Banat, a dat ordin ca două escadroane de
husari să ocupe Bozoviciul pentru ca să poată fi prevenită o nouă ocupaţie
turcească.73 Cele două companii din Prigor şi Bozovici vor forma
avanpostul armatei, acţionând de la peştera lui Veterani deasupra turcilor de
la Dunăre, ca unii ce cunoşteau munţii din acea parte. În vremea războiului
dintre turci şi austrieci din anii 1788-1791, s-a ajuns la un moment dat la o
gravă epidemie de dizenterie. Pentru a se face faţă situaţiei, cazarma din
Bozovici a fost transformată în spital. Nicolae Stoica de Haţeg ca preot
militar a fost chemat de urgenţă de către colonelul Hiebel la Bozovici. În
,,Cronica” sa, Nicolae Stoica de Haţeg scrie: ,,Eu la Bozovici cu bolnavii în
spital mult lucru aveam; 5 sobe – [foişoare] – mari, pline de bolnavi,
îmbrăcaţi, unul lîngă altul jos culcaţi, făr de aşternute, nemaifiind nici pae,
nici fîn de-a le aşteărne. Boala dizentrii (: cursura greă), păduchi albi
negrisă; piept, faţa de păduchi nu să vedea. În toate zilele doi, trei morţi,
apoi cu grosu cîte 10 şi 12, cu caru duceam şi-i odihneam. Cerui de la
oberşteru 8 muieri din Bozovici cu peăptine să-i piăptine, şi-mi // deăteră.
Vro 10 zile peptenai, ci din ţoale iară sus eşiiau. Ce să fac ? 3 cazane cerui;
îmi deăteră. În 3 cuhne vatra mare eu însumi le-am spart, căzanele am
aşezat, pline cu apă, foc le-am dat. Jos, în curtea casernii prăjine am pus şi
începînd a-i dezbrăca, căpeneagu, reclu apoi dîndu-le acestea, altele, dintr-o
sobă într-alta, îi opăream şi-i curăţam, sobele des măturam. Cerui să-mi
aducă cronovet (: boabe de moleăte) de la Bogîltin, 4 cai cu sarcini
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aducîndu-mi, sobele afumam, că mare putoare era, cît nici feldcerii nu sta, ci
fugea. Eu îngenunchind a-i spovedi şi cumineca, macar că mă păzeam, mulţi
păduchi acas duceam, în 3 săptămîni, opărind şi peptenînd bolnavi, pre morţi
petrecîndu-i”74 Apoi s-a înbolnăvit şi cronicarul, dar a scăpat cu viaţă.
Luptele cu turcii au devenit tot mai înverşunate. În august 1789, regimentul
româno-ilir nr. 13 s-a deplasat de la Bozovici la Globu Rău apoi la Topleţ ,
pentru a interveni mai uşor contra turcilor care atacaseră din nou la Mehadia.
Pentru compnia din Bozovici, este în aprilie 1790, ordinul să supravegheze
de la Cladova, în jos, pe Dunăre, ieşirea paşei din cetatea Ostrovului,
îmbarcarea lui şi a celorlalţi turci din cetate. 75
Pentru că în zona militară grănicerească din Almăj populaţia locală
era exclusiv românească, ofiţerul de canton trebuia să fie român, ca să se
poată înteţelege foarte bine cu localnicii.Un exemplu este ofiţerul de canton
de la compania din Bozovici în 1836, Alexandru Otnoga. 76
Prin intermediul unităţilor militare grănicereşti se ţinea şi legătura cu
populaţia în ce privea ştirile de pe front, mai ales în perioada războaielor
napoleoniene. În acea perioadă populaţia a avut de suferit din mai multe
puncte de vedere: economic, pentru că mare parte din resurse erau îndreptate
spre necesităţile de război, apoi prin faptul că trebuia să întreţină şi răniţii,
inclusiv cu pansamente.
Dar cea mai mare suferinţă au îndurat-o participanţii direcţi, adică
ostaşii înrolaţi în armata austriacă. În toată perioada războaielor cu
Napoleon, toată partea bărbătească cuprinsă între 17-40 de ani a fost total
mobilizată. Cele două companii de grăniceri de la Prigor şi Bozovici, care
aveau un efectiv de peste 1000 de oameni, au fost cuprinşi în batalionul I
,,de linie” al regimentlui grăniceresc şi, conform Ordinului Consiliului aulic
de război nr. 19.146 din 9.VIII.1793, au plecat spre frontul Rinului. Acolo
au stat până în 1796 şi s-au distins la apărarea localităţilor Weissenburg. Aici
au luptat în cadrul corpului de armată de sub comanda arhiducelui Carol I. 77
Apoi grănicerii almăjeni vor lupta în nordul Italiei contra lui Napoleon
Bonaparte în bătăliile cele mai importante. La Arcole (15-17 septembrie
1796) ei au luptat alături de croaţi şi austrieci, sub conducerea generalului
Robert.78 În bătălia de la Rivoli (14-15 ianuarie 1797) din nou grănicerii
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almăjeni sunt în luptă alături de croaţi şi austrieci, dar acum sub comanda
generalului Vukasovitz.79
Campania lui Napoleon Bonaparte din nordul Italiei în anul 1800,
împotriva Austriei, găseşte grănicerii bozoviceni încă o dată în lupta de la
Marengo (14-15 iunie 1800). Ei au luptat într-o armată de 14.000 de soldaţi,
condusă de generalul Auffenburg. 80 La campania din 1805 grănicerii
participă alături de grănicerii români de la Orlat şi Năsăud în armata de
30.000 de oameni condusă de generalul Mack. Prima mare bătălie la care au
luat parte a fost la Ulm (18 septembrie 1805).81Apoi vor fi prezenţi şi în
celebra ,,bătălie a celor trei împăraţi” la Austerlitz în 2 decembrie 1805.
Acolo vor lupta în cele 15 batalioane austriece, sub comanda directă a
arhiducelui Ferdinand. 82
Până în 1809 grănicerii vor avea un scurt răgaz de pace, timp în care
Curtea imperială elaborează Constituţia confiniară din 1807, cea care
garantează ,,folosinţa veşnică” a celor 24 de jugăre de pământ şi posibilitatea
de a-l transmite, pentru fiecare comunion. Nu întâmplător se face această
constituţie în plină perioadă de războaie cu Franţa, pentru că, în felul acesta
era un fel de recunoaştere a sacrificiilor pe care grănicerii le-au adus pentru
interesele Austriei în cei 31 de ani consecutivi de serviciu de Graniţă, timp
în care au dat 13 lupte cu turcii şi 85 de lupte cu francezii. 83
Necesitatea de a crea o bază militară, economică şi politică în ţinutul
de Graniţă, a determinat Imperiul Habsburgic să elaboreze Constituţia
confiniară din 7 august 1807. Aceasta era legea fundamentală a Graniţei
Militare şi s-a respectat cu stricteţe până în 1872 când s-a desfinţat Graniţa.
Versiunea românească a acestei Constituţii a apărut la Buda în 1808, cu
litere chirilice, şi are titlul ,, Legi sau orînduieli fundamentale pentru graniţa
militaricească”. Are 60 de pagini care cuprind decretul semnat de Francisc al
II-lea, o ,,Intrare”, apoi textul cu 7 capitole şi 155 de articole. 84 Legea
cuprinde oraganizarea politică, socială şi economică a comunităţii familiale
grănicereşti, având la bază dreptul sau tradiţia veche românească. Scopul
urmărit de legiuitor a fost subliniat de la început, chiar în prefaţa legii:
,,Toate ţinuturile Graniţii Milităriceşti rămân nesmintite în chemarea lor cea
mai dinainte, spre slujbele obşteşti dinlăuntru şi din afară. Grăniţerii după
chemarea aceasta sînt îndatoraţi Chesaro-Crăieştii Măriri a face slujba
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militărească în vreme de pace şi de tabără, în ţară şi afară de ţară, după
îndreptarea prea înaltelor porunci şi a ajuta întru cele de lipsă spre ţinerea
Graniţii din lăuntru. Pentru aceea stăpînesc pământurile sale cele pre drept
pentru sine şi pentru următorii lor, ca o adevărată şi de apururea moştenire
folositoare”.85 Redăm cele mai importante pasaje din capitolele acestei
Constituţii pentru că sunt semnificative pentru viaţa grănicerilor din
Bozovici pe parcursul celor aproape 100 de ani cât a fost Graniţa în Almăj.
Capitolul I prevedea ,,Despre dreptul în bunurile nemişcătoare”, sau
stătătoare, adică: casa de locuit, grădina de lângă casă şi pământurile sau
,,moşia”. Era precizată şi suprafaţa locului de casă şi a grădinii, adică un
jugăr cadastral, echivalentul a 1600 stânjeni pătraţi sau 5775 metri pătraţi.
Pentru suprafaţa de ,,moşie” la care avea dreptul un comunion, aceasta era
de 24 jugăre, din care 18 ca arătură şi 6 ca rît (adică loc necultivabil). 86
Capitolul II vorbeşte ,,Despre dreptul grănicerilor de a se deprinde în
meşteşuguri, în neguţătorii şi în ştiinţe”. Un grănicer avea dreptul ca să facă
negoţ, inclusiv cu turcii, dar să nu fie numai negustor, la fel ca şi
meşteşugar. Copiii grănicerilor aveau drepturi mai multe la învăţătură, mai
ales pentru a deveni preoţi. 87
Capitolul III scrie despre ,,Împărtăşirea căşii”. În acesta era prevăzută
în amănunţime organizarea gospodăriei, respectiv a comunionului. Acest
comunion era condus de bărbatul cel mai în vârstă, numit după lege ,,pater
familias”. Toţi trebuiau să îi dea ascultare, să ţină disciplină, curăţenie şi
ordine, să dea pedepse dar să fie ştiutor de carte. 88
La capitolul IV se scria ,,Despre şerbirea militărească a grănicerilor”.
Legea sublinia că nu toţi bărbaţii sunt luaţi la arme, o parte rămânând la
munca câmpului. La Capitolul V se scrie ,,Despre lucrul împărătesc şi sătesc
al grănicerilor”. Se numea aşa pentru ca să nu se spună cuvântul ,,robotă”, şi
consta în obligaţia fiecărui comunion să presteze, după un jugăr de pământ,
o zi de muncă cu braţul şi o jumătate de zi cu trăgătorii. 89Erau fixate inclusiv
numărul de ore de muncă şi de pauză pe zi.
Capitolul VI vorbeşte ,,Despre birul pentru pământuri”, în funcţie de
clasa pământului, adică de calitatea lui. De bir erau scutite grădina casei,
grădina de legume, şi viile până la 6 ani, păşunile, sesiile bisericii,
cancelariştii, precum şi cei aşezaţi vremelnic în Graniţă. Ultimul capitol, al
VII-lea, scrie ,,Despre birul industrial şi al scutirii”. Acesta se referă la
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negustorii şi meşteşugarii înscrişi în bresle, şi care trebuiau să plăteacsă
,,darea în bani sau birul”. 90
La această Constituţie se aduc prevederi noi, suplimentare, prin cea
din anul 1850. Aceasta avea tot 7 capitole, cu 70 de paragrafe. Prevedea
hotărârile generale, drepturile şi obligaţiile grănicerilor, posibilitatea de a
ocupa o meserie, de a face o meserie, artă sau ştiinţe. Se mai vorbea despre
comunionul caselor, şi apare o prevedere în plus în sesnul că nici o hotărâre
nu se putea lua în comunion decât cu aprobarea tuturor părţilor bărbăteşti
care au împlinit 18 ani. Capitolele V-VII vorbesc despre obligaţiile de
serviciu, despre muncă şi impunere. 91
La campania din 1809 participă din nou grănicerii almăjeni, inclusiv
la marea bătălie finală, cea de la Wagram, (5-6 iulie 1809), în cadrul
unităţilor austriece conduse de generalul Francisc Graf de Kolleredo. Acesta
îi cunoştea pe grănicerii almăjeni în urma inspecţiilor făcute companiei
Prigor şi Bozovici din anii 1798-1799 şi 1800.92 După această bătălie
grănicerii bozoviceni au ajuns acasă. Nu au stat prea multă vreme pentru că
în 1812 vor fi din nou mobilizaţi, de data aceasta pentru campania din Rusia,
alături de Napoleon contra ruşilor. Grănicerii almăjeni vor participa ca trupe
de pază în Boemia. Despre această participare s-a păstrat o însemnare pe o
carte religioasă de la Bozovici, respectiv un Minei, acum aflat la Muzeul de
Istorie al Banatului Montan din Reşiţa : ,, La anul 1812, 20 iulie, au plecat
toţi ostaşii noştri, auzind că va fi neprietenul nostru, ruşii. Şi cînd am scris
nu s-au do izăflat pricina şi ştirea mergerei încotro. Aşa mă a îndemnat a
scria întru acest sfînt şi dumnezeesc Mineu, ca cine va ceti, de mine după
moartea mea aminte să-şi aducă”. În 2 august 1812. Alimpe Cizmariu,
diacon şi învăţătoriu, fiind de faţă şi Georgie Jurchescu, m.p. iconom
Gefraiter”.93
După dezastrul din Rusia, grănicerii vor participa şi la ,,Bătălia
popoarelor” de la Leipzig, din 16-19 octombrie 1813. Acolo vor lupta alături
de regimentul grăniceresc din Orlat, şi sub comanda generalului de divizie
Rupprecht, iar comanda generală a aliaţilor prinţul Carol Schwartzenberg. 94
Pe lângă alţi grăniceri almăjeni care au murit la Leipzig este şi
bozoviceanul Ion Terianu. Este doar unul dintre cei mulţi care nu s-au mai
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întors, de multe ori din cauze necunoscute, ori dispărut, ori prizonier, ori
ucis. Mai sunt pe lângă aceştia, cei care s-au întors invalizi. Avem
documente care atestă suferinţele resimţite de familiile celor rămaşi fără cel
care a luptat pentru o cauză străină. Astfel, în ziua de 18 decembrie 1803, s-a
adus la cunoştinţa satelor almăjene că prin ordinul nr. 10 /465 din 19
septembrie 1803 al regimentului, la companii a venit poruncă,,...cum că la
împărăteştile casă de invalizi, mulţi soldaţi invalizi se află; care, cu cărţile
slobozitoare ar putea fi de acum să iasă şi să se pună slugi la stăpâni cu
simbrie...Ei stau şi pe la preoţi prin bisărici, după milă, în zilele de duminică
şi sărbătoare...Ei aicea vor sta subt domnii de aici”. În continuarea ordinului,
se cere preoţilor ca, împreună cu comandantul companiei respective, să
comunice ,, a şti cîţi şi care stăpâni cer aşa fel de soldaţi”. În încheiere se
spune că aceşti soldaţi invalizi n-au voie să se însoare în graniţă, fără
slobozenia general-comandei.95
Mai erau şi alte prevederi referitoare la femeile de grăniceri care au
rămas văduve. Dacă ele se recăsătoreau cu un negrănicer, atunci în
maximum doi ani trebuiau să-l vândă, altfel i se confisca. S-au mai dat aşa
numitele decrete de graţiere ,,General – Pardon”, pentru cei care au dezertat,
termenul când puteau să se întoarcă la vechile unităţi fiind de 6-12 luni. Aşa
sunt decretele din 13.octombrie 1801 şi din 21 martie 1803.96 Erau
importante aceste decrete pentru a linişti familiile celor afectaţi de
numeroasele războaie. Ultimul ,General-Pardon” a fost semnat de Carol,
prinţ de Schwartzenberg, în 3 septembrie 1814 la Viena : ,,De la înaltul
împărat Austrii... acestea următoare rînduieli s-au hotărît:
- Întîi. General-Pardon iastă hotărît pe vreme de 6 luni (octombrie
1814-matie 1815, n.n.), ..aşa pentru cei ce sînt din ţările noastre fugiţi.
-A doao. Acest ,,General-Pardon” slujeşte sau înţelege pentru toate
cesaro-crăieştile trupe sau soldaţi.
-A treia. Toate cătanele ceale de la cesaro-crăieştile armadii fugite,
care în vremea aceştia, pe 6 luni pus termen sau hotar, de buna sa voie vrea a
se întoarce înapoi la ale sale părăsite regementuri,....care căindu-să de
greşala sa şi făgăduindu-să de aici înainte credincioşi a rămânea în slujba
militărească, li să făgăduieşte cum că nici o împiedicare şi nici o pedeapsă
nu vor lua, cinstea lor care mai înainte o avură negreşit iarăşi li să va
întoarce.
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-A patra. Tot celui ce să va înturna înapoi, dar spre slujba
militărească mai mult nu va fi harnic, i să va îngădui slobod în ţările ceale de
moşie a lăcui.
-A cincea. De la această preamilostivă graţie în articolu cel mai sus
zisă, numai acela să scot afară, cari pre lângă aceia că au fugit de la armadie,
încă şi alte încălcări de porunci au mai făcut.
-A şasea. Tocma aşa sînt şi acelea persoane de această milă lipsite,
care adecă după vestirea General-Pardon vor fugi:..
-A şaptea. Iară ca toţi ceilalţi, care de la această împărătească milă
nu sînt luaţi afară, numai mare încredinţare spre chemarea datoriilor să să
apropie...generalilor...să li se pune înainte, ca bine să ia sama pe cei ce la
părăsita de ei militărească slujbă să vor întoarce, să-i ierte;
-A opta. Totuşi, dacă întră Cătanele ceale fugite s-ar afla unii carii
această împărătească milă întru nimic o ar socoti,...pînă la sfîrşitul lunii
martie 1815 termenul lor trece cu vederea, după ceale mai aspre milităreşti
reguli să vor pedepsi....că cel ce mai înainte de trecerea acestui de 6 luni
orînduit termen nu să vor întoarce...fără de nici o milă să vor pedepsi. Şi ce-i
mai mult, că aceia de aici înainte nici un pardon nu vor mai dobîndi.” 97
Nicolae Stoica de Haţeg, protopopul Mehadiei, verificând dacă acest
,,General-Pardon” este trecut în Protocolul de circulare, notează
următoarele:,, Protocolul Ţircularii a Bizoviciului l-au adus pr. Georgie
Stoiacovici. Revăzut în Mehadia, la 22 Ianuar 815” Semnat, Nicolae Stoica,
protoprezb.98 După cele trecute în protocolul cu circulare al Bozoviciului,
comună de centru, s-au copiat toate ordinele de către celelalte biserici.
General-Pardonul fiind considerat de mare imortanţă, Nicolae Stoica,
protopopul Mehadiei, a urmărit ca el să fie trecut întocmai, şi păstrat cu mare
grijă.
Faptul că o parte din invalizii de război cerşeau prin satele
milităreşti, iar unii din cei daţi dispăruţi de la unităţile lor şi care se
ascundeau de teama pedepsei erau nevoiţi să cerşească sau să fure ca să
trăiască, toate acestea au produs îngrijorare în Graniţă. De aceea, protopopul
Mehadiei, Nicolae Stoica de Haţeg, trimite o circulară în 12 octombrie 1812,
cu privire la răufăcători: ,,..prinzîndu-să hoţii şi lotrii, aceia pe loc, îndată, să
fie omorîţi...Iar grănicerii au fost sfătuiţi,,...să să apere, ca şi de foc să fugă
de lotrie, spre binele familiei lor”. 99
Cu toate aceste frământări de ordin social în prinul rând, instituţia
grănicerească a rămas foarte importantă pentru comunitatea din Bozovici.
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După încheierea păcii la Congresul de la Viena, din 1815, pentru grăniceri a
venit o perioadă destul de lungă de pace, respectiv până la 1848.
Organizarea companiei de la Bozovici a suferit modificări în sensul că până
în 1838 la compania din Bozovici aparţineau satele Bozovici, Prilipeţ,
Lăpuşnic, Dalboşeţ, Şopot, Gîrbovăţ, iar după această dată apar trei
companii, la Dalboşeţ, Bozovici şi Prigor. La cea din Bozovici aparţin satele
Bozovici, Prilipeţ, Bănia, Gîrbovăţ. În această organizare cele trei companii
fac parte din batalionul I al regimentului şi vor participa la evenimentele din
1848-1849.100
O nouă încorporare a grănicerilor almăjeni a avut loc în primăvara
anului 1849, pentru că era nevoie de participarea lor la apărarea cetăţii
Timişoara, asediată vreme îndelungată de trupele generalului Bem. În aceste
lupte s-au înregistrat morţi şi răniţi dintre grănicerii bozoviceni. În acest sens
avem un ordin al regimentuui din Caransebeş către comanda companiei din
Bozovici. Acest ordin cu numărul 4902 din 19 iunie 1850, se referă la
acordarea de concediu pentru soldaţii care au fost grav răniuţi în luptele de la
Timişoara şi au ieşit din spitalul din Craransebeş. Aceşti soldaţi sunt: Toader
Mircea, Mihai Lala, Toader Iovănel.101 Pe lângă aceştia mai sunt găsiţi în
documente bozoviceni care au fost încadraţi la cele trei companii de
grăniceri : Ilie Stanciu (comunionul 93), Pavel Dimitrievici (comunionul
403), Nicolae Ignea (comunionul 99), Pau Smeu (comunionl 205). 102
În anul revoluţionar 1848-1849 se remarcă încadrearea la toate cele
trei companii din Almăj cu ofiţeri localnici care absolviseră şcoala trivială
germană din Bozovici şi cea de cadeţi din Viena. De exemplu, comandantul
companiei din Bozovici era din această comună, la fel era căpitanul Vasile
Ciosa de la comunionul 164. Fiind avansat la gradul de maior, locul lui a
fost luat de către căpitanul Gheorghe Adamescu, tot din Bozovici de la
comunionl nr. 117. Mai este amintit locotenentul Ilie Cialma tot din
Bozovici de la comunionul nr. 306. Toţi trei s-au remarcat cu compania lor
în luptele de la Timişoara. 103
Toate acţiunile militare, precum şi evenimentele politice cu care a fost
confruntat regimentul româno-bănăţean nr. 13 în perioada anului
revoluţionar 1848-1849 au fost descrise de un grup de ofiţeri almăjeni, la
ordinul comandei regimentului. Printre aceşti ofiţeri era şi Gheorghe
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Adamescu. Sub formă de rapoarte, toate descrierile lor au fost adunate la un
loc, sub titlul ,,Relation, 1863-1866”.104
Numeroasele războaie duse de Austria în secolele XVIII-XIX, au
angrenat şi participarea grănicerilor bozoviceni. Unii dintre ei s-au afirmat şi
remarcat atât de mult încât au fost avansaţi până la gradul de general. Aşa
este cazul lui Ion Iovescu, care , alături de alţi şase almăjeni, s-au ridicat în
ierarhia militară austriacă, numai prin meritele şi capacitatea lor. 105
În timp de pace, misiunea grănicerilor de la compania din Bozovici
era mai ales de pază la postul de cordon de la Gura Golîmbului. Conform
ordinelor autorităţilor, grănicerii trebuiau să asigure mai ales paza contra
lotrilor, sau să îi prindă. Un asemenea ordin avem din data de 12 octombrie
1812, apoi în 1860, pentru că de la această dată s-a deschis drumul ce lega
Anina de Bozovici, iar posibilitatea infiltrării unor necunoscuţi (fugari, lotri,
refugiaţi politici sau pentru evaziune fiscală etc.), cu intenţii urâte, era mai
mare. Comerţul dintre cele două localităţi a înflorit pentru că Bozoviciul era
piaţa de aprovizionare pentru locuitorii din Anina, mai ales cu produse
alimentare, în special cu carne şi cereale. Datorită intensificării circulaţiei
între cele două zone, Almăj şi Anina, comandanţii grănicerilor au luat
măsuri sporite pentru pază. Au fost fixate exact punctele de patrulare,
traseele de patrulare, punctele de adăpost pentru grăniceii din cordon. În
aceste ,,puncte de adăpost” se schimbau patrulele, se odihneau cei care
ieşeau din serviciu şi se pregătea hrana. Postul era condus de un subofiţer,
iar patrulele de un gradat. Pentru că slujba la cordon era cea mai grea,
grănicerii o efectuau doar o singură dată pe an, cu excepţiea celor
pedepsiţi. 106Pentru grănicerii din compania nr. 2 Bozovici, punctele de
adăpost de la cordon şi traseele patrulelor erau următoarele:
-Râul Poneasca-Muntele Semenic, cu ,,postul de adăpost”, întâlnirea
cu patrulele grănicereşti ale companiei din Prigor şi ale companiei din
Teregova.
- Pârâul Tăria-Culmea Tăria, spre satul Prilipeţ.
- Craişte- Dealu-Lung, drumul oierilor spre satul Pătaş.
-Pârâul Bozovici- drumul oierilor spre poienile Strineac, Pădijel,
Gosna până la postul de cordon fix de la Gura Glîmbului.
-Bănia-Poiana Stîrcu, cu ,,postul de adăpost”, apoi, prin drumul
oierior dintre Culmea Popii şi Vîrşeţu Mare până la Poiana Prilipcioana,
104
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limita cu cordonul sud-dunărean-Orşova.107 Diferitele ordine primite în
timpul secolului cât au funcţionat cordoanele militare grănecereşti, arată
importanţa misiunilor lor în diverse situaţii.
Cele trei companii de grăniceri din Almăj, în frunte cu cea din
Bozovici, aveau în sarcină, după ce s-au făcut măsurătorile, conscripţiile şi
cărţile funciare, administrarea politică nu numai militară a Almăjului.
Compania din Bozovici era practic, un for tutelar care controla toate
domeniile de activitate din localitate. De exemplu, mai ales în partea
financiară, erau controlate şcoala şi biserica. Un ordin cu numărul 5872 din
data de 6 iulie 1852, al regimentului din Caransebeş către compania din
Bozovici, dispune să se ia măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare a
învăţătorilor prin acordarea de subvenţii din ,,lada comunei”, de asmenea,
prin ordinul 1572 din 21 martie 1857, regimentul dispune pentru compania
din Bozovici să se intervină la ,,conducerea comunelor” pentru acordarea
din fondul lor de 1,2,3 florini drept premii copiilor merituoşi la învăţătură.108
Cercetând jurnalul de casă al bisericii din Bozovici observăm că pentru anii
1849-1869, socotelile de la sfârşitul anului au şi semnăturile comandantului
de companie, a cancelaristului cu probleme financiare, a celor doi preoţi din
Bozovici, precum şi a primarului. 109 În anul 1862 a apărut legea comunală
,,Orts, Bezirsc und Kreise der Regiments Gemeinden” prin care
administraţia comunelor s-a desprins de cea militară, având o structură
organizatorie proprie. Dar, compania a rămas în continuare ca un organ
tutelar în problemele financiare.110
După anii revoluţionari de la 1848-1849, participarea României la
războiul de independenţă (1877-1878), nu a avut ecou în Valea Almăjului.
La sfârşitul secolului al XIX–lea şi începutul secolului XX sunt
semnalate primele încercări directe de maghiarizare din partea autorităţilor
maghiare. Spre lauda lor, localnicii din Bozovici au reacţionat prin acţiuni de
protest directe sau indirecte. Astfel, în anul 1896, autorităţile
guvernamentale fixaseră ca în ziua de 2 mai 1896 să se facă şi în plasa
Bozovici mari serbări cu prilejul jubileului de 1000 de ani de la venirea
ungurilor în câmpia Panonică. Localnicii au oferit însă o mare surpriză
autorităţilor în dimineaţa zilei respective: la cele trei cruci de pe dealul
Crîstului, precum şi în vârful unui plop înalt de la cimitirul catolic, fâlfâiau,
în bătaia vântului, drapele cu tricolorul românesc, iar fetele şi feciorii
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bozoviceni veniseră la serbare cu panglici tricolore româneşti prinse la
cingătoare şi la laibăre. Tinerii au fost amnedaţi cu câte 5 coroane fiecare.
Întreaga acţiune a fost inţiată, fără ca autorităţile să ştie, de intelectualitatea
românească din Bozovici: avocatul Iuliu Novac, preoţii Nicolae şi Ion
Brînzei, inginerul hotarnic Dumitru Dîrlean, pedagogul Ion Ieva,
funcţionarul avocaţiei Matei Matei, grefierul judecătoresc Izidor Zaberca,
croitorul Pavel Ieva şi alţii. Tot aceştia au plătit şi amenzile tineretului prin
părinţii respectivi. Aceste informaţii le-a cules profesorul Liviu Smeu în
1977, de la Paul Disela, 82 de ani, din Bucureşti, fost notar şi locţiitor de
primpretor al plasei Bozovici, precum şi de la Aurelia Ieva de 79 de ani,
pensionară, şi care a lucrat la administraţia financiară din Bozovici.
Un alt exemplu de opoziţie faţă de încercările autorităţilor
maghiare de deznaţionalizare a românilor, este din 1906. Atunci, în 4 iulie,
deputatul Coriolan Brediceanu a interpelat Dieta din Budapesta pentru că
autorităţile din Bozovici stânjeneau tradiţiile populare de la nunţi. Deputatul
a relatat următorul caz petrecut la Bozovici: ,,Cu prilejul nunţii tânărului
Nicolae Smeu, de la numărul 761 din Bozovici, cu tânăra Călina Ciocu din
aceeaşi localitate, nun a fost Ion Brînzeiu din Bozovici. Pentru ospăţ, a
pregătit conform tradiţiei insigna obişnuită, adică o prăjitură împodobită cu
flori, iar în vârful ei fâlfâia o maramă roşie, nu steagul unguresc. Pentru
acest fapt, fibărul sau primpretorul plasei, Makasy, l-a pedepsit pe preotul
Ion Brînzeiu cu 10 zile de închisoare şi 200 de coroane amendă, iar pe
feciorul de 17 ani Moise Smeu, care purtase steagul de nuntă, cu 3 zile de
închisoare şi 69 de coroane amendă”. Numai după interpelarea deputatului
Brediceanu cei doi inculpaţi au plătit numai amenda. 111
Din anul 1913 toate satele din Valea Almăjului vor primi denumiri
ungureşti, dar acest lucru nu va dura mult pentru că va veni anul 1918, când
stăpânirea maghiară va dispare. Tendinţa de maghiarizare din partea
autorităţilor nu a avut efectul dorit. O hartă militară geografică din anii
1881-1882 şi cu completări din 1905, 112 are denumirile în majoritate cele
româneşti: Bozovics, Baclanu, Almas, Slatinicu, Agrisu. Nu au fost traduse
ca să piardă complet numele românesc ca în alte situaţii. Harta reprezintă
zona 26 coloana XXVI – Bozovics. Este editată de ,,K. u. K. MilitarGeographisches Institut” şi are scara de 1 la 75.000. Anii care apar pe ea
sunt 1881, 1882, 1894, 1905, iar suprafaţa reprezentată este cu mult peste
zona văii Almăjului. Contururile reliefului sunt foarte bine executate, semn
cert că harta a fost făcută de cartografi militari profesionişti. Din păcate ce
111

A.E.Petreanu, Din galeria marilor dispăruţi ai Banatului: Coriolan Brediceanu, Lugoj, 1935, vol. II,
p.42.
112
Hartă pusa la dispoziţie de profesorul Ion Smeu din Bozovici.

35

este scris de mână pe spatele ei nu se mai poate distinge în totalitate. Este
lizibil doar atât:
,,Bozovici
Spiţial hartă
Ruja Ion
Din Prigor”.
Primul război mondial a prins comunitatea din Bozovici din plin, şi
ca participare şi ca sacrificii. Pe fondul adunărilor electorale din 1914, a
venit şi luna iulie, când datorită asasinatului de la Sarajevo, Austro-Ungaria
a declarat război Serbiei şi acest act va fi startul pentru prima conflagraţie
mondială. La sfârşitul lunii iulie 1914 au fost mobilizaţi almăjenii, în număr
de 6614 soldaţi. Este firesc, printre ei, mulţi bozoviceni, cu toţii repartizaţi la
regimentul 43 infanterie din Caransebeş. Ei au luptat din august 1914 până
în martie 1915, cu regimentul lor, pe frontul din Serbia, Galiţia, Bucovina,
şi Carpaţi. Din 1 aprilie 1915 şi până în 30 octombrie 1918 când a capitulat
Ungaria, adică până la sfârşitul războiului, pentru românii din Banat,
almăjenii au luptat pe frontul din Italia la Gorizza, Doberdo, Isonzo, Udine şi
Piave.113Almăjenii au fost trimişi să lupte pe frontul din Italia după ce, în
1917 au fost trimişi pe frontul de la Braşov, dar acolo au trecut de partea
românilor. Din cei 3.408 locuitori câţi avea Bozoviciul la începutul
războiului, 980 au plecat pe front. Din aceştia 108 au murit şi 21 au rămas
invalizi.114 La sfârşitul războiului au rămas în Bozovici 56 de văduve, 65 de
orfani. Numărul celor care au fost voluntari se ridică la 19, şi doar unul a
fost internat. 115 Numele celor care au jertfit propriul sânge în acest război,
este înscris pe crucea comemorativă din comuna Bozovici. Alţi bozoviceni
au participat ca voluntari pe frontul din Moldova în anul 1917 demonstrând
în luptele corp la corp eroismul almăjenilor. Aceştia sunt : Ilie Baba, Iancu
Conciatu, Iancu Stăncuţa, Eduard Schidlof, Nicolae Ruva, Ion Verindeanu,
Meilă Mircea, Petru Baba, Ion Haracicu, Gheorghe Stăncuţa, Ilie Ruva,
Petru Beloescu, Vasile Vasile, Ion Şerpe, Nicolae Mavrea, Trifu Jurchescu,
Ion Piescu, Samuilă Raica şi Vinu Chera. 116 Mai sunt două cazuri, ale lui
Iancu Conciatu, care a luptat alături de armata română începând cu 1916 şi
al lui Grigore Mihăiuţ care a luptat pe lanţul Carpaţilor şi în Italia. 117
Pe parcursul războiului, populaţia a avut şi ea de suferit mari
privaţiuni economice, multe dintre ele accentuate de legislaţia din timpul
conflictului, dar şi din cauza unor abuzuri ale autorităţilor locale, cum a fost
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în Almăj deputatul guvernului, Constantin Burdea, acoliţii lui şi notarii.
Almăjul a fost declarat zonă de război, de aceea, producerea unor bunuri,
comercializarea lor, se făcea doar cu aprobarea specială a preturii din
Bozovici.118.
Populaţia a avut de suferit nu numai din punct devedere economic
(rechiziţii de tot felul, de la alimente şi animale până la obiecte din alamă),
dar şi în cazul suspectării de simpatie cu cauza românilor din România sau
din Transilvania. De exemplu, bozoviceanul Mihai Andrei, a fost dus şi
internat în lagărul de la Şopron din Ungaria, datorită ideilor sale politice
unioniste.119 Dar idealul pentru care el a suferit şi a fost condamnat, avea să
se împlinească în toamana anului 1918. În octombrie 1918 era clar că
Austro-Ungaria va pierde războiul. La fel ca în toată Transilvania, şi în
Banat, nu mai exista autoritate austro-ungară. În aceste condiţii forţele
unioniste pot să se organizeze. Dar, pentru a putea face faţă unor eventuale
riposte ale autorităţilor în ultima fază a războiului, pe plan local românii
almăjeni s-au organizat. Astfel, căpitanul Mihai Popâşti a contribuit la
organizarea gărzilor de apărare naţională care vor veghea la alegerea
consiliilor comunale în toate localităţile din Valea Almăjului. 120
În data de 2 noiembrie 1918, în Almăj au sosit de pe front, din direcţia
Biserica Albă, primele ,,cătane”. La pretura din Bozovici au tras focuri de
armă, dar primpretorul Argalasch şi ceilalţi funcţionari unguri fugiseră din
comună. Apoi, soldaţii au eliberat pe cei închişi în închisoarea
contravenţională din cazarmă, după care au atacat postul de jandarmi şi au
confiscat armele. După o scurtă răfuială cu deputatul Constatntin Burdea, la
Fabrica de ţuică a acestuia, acesta a fugit. Nemaifiind nici o autoritate în
comună, oamenii au davastat fabrica de ţuică, băncile, judecătoria, pentru a
stinge toate datoriile. ,,Revoluţia”, cum au numit almăjenii acele
evenimente, a continuat cu prădarea magazinelor, începând cu al lui Sperger,
au fost atacate şi dărâmate casele lui Burdea de la locul numit ,,MuşcalaBozovici”, Nu au scăpat nici casele de la locul Lighidie –Bozovici, unde îşi
avea sediul direcţia minelor. În final s-au tăiat şi liniile telefonice. 121
Dar notarul Pavel Disela din Bozovici, a reuşit să raporteze lui Ion
Baltescu, subprefectul din Lugoj, care era situaţia la Bozovici, şi a primit
împuternicirea să organizeze la Bozovici Consiliul Naţional Român şi Garda
Naţională. De asemenea, până la reglemnetarea situaţiei, el va gira şi postul
de primpretor al plasei Bozovici. În asemenea condiţii, el organizează la
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Bozovici, în data de 3 noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român, în
următoarea componenţă: Preşedinte- preotul Ion Brînzeiu, secretar Pavel
Disela, iar ca membri – preot Nicolae Bihoi, căpitan Nicolae Popişti,
Dumitru Iovescu, Nicolae Ciosa-Ogaş, Iulian Beloescu, Pavel Jurchescu,
Dumitru Terianu, Ilie Borlovan, secretar la pretură, Nicolae Bololoi, Pavel
Mihăiuţ, Alimpe Conciatu, Ilie Ruva, Pavel Matei, Meilă Pîşlea, Nicolae
Beloescu-Chichirezu, Nicolae Olaru, Marian Budu, Pavel Ieva- Şnaidăru.122
Pe lângă acest organ de conducere, Garda Naţională, sub conducerea
căpitanului Mihai Popişti, avea deja 24 de membri, soldaţi demobilizaţi.
Comitetul Naţional Român din Bozovici a decis introducerea stării de asediu
şi, pentru a intimida pe eventualii răufăcători, a fost construită o
spânzurătoare în parcul din faţa cazărmii. Apoi, a fost înlocuit vechiul
primar Nicolae Popişti, cu Mihai Andrei, care venise din prizonierat din
Rusia. El va conduce primăria din Bozovici până la moarte în 1925.Tot el va
pune bazele primului nucleu socialist la Bozovici. El, ca şi alţii care au fost
prizonieri la ruşi, veniseră cu ideile socialiste de acolo. La Bozovici, din
grupul socialist, în afară de Mihai Andrei au mai făcut parte Nicolae Ioana –
pantofar, Nicolae Faur – zidar, Petru Pîşlea- Voica – comerciant, Francisc
Kralicek – curelar, Karol Skhikeal – ceasornicar, Mihai Cioca – funcţionar
poştă, Ion Smeu – vopsitor şi Eftimire Gherman din Lăpuşnicul Mare, de 84
de ani. Mihai Andrei a fost deputat socialist în perioada 1921-1924.123
La Marea Adunara naţională de la Alba Iulia va participa şi
locotenentul bozovicean Grigore Mihăiuţ, dar ca reprezentant militar al
oraşului Lugoj. În această calitate îşi va depune semnătura pe actul istoric de
la Alba Iulia la 1 decembrie 1918. 124 Acelaşi locotenent Mihăiuţ va participa
şi la luptele din nord-vestul ţării contra ungurilor, pe linia Tisa-Budapesta, şi
datorită actelor de eroism dovedite acolo, va primi ordinul ,,Mihai Viteazul”.
125

Sfârşitul anului 1918 şi începutul anului 1919 s-au desfăşurat sub
semnul instabilităţii politice şi a provizoratului administrativ. Astfel, între 4
noiembrie 1918 şi 1 aprilie 1919, dată la care va veni armata română,
Almăjul a fost condus de Consiliul Naţional Român ajutat de Gărzile
naţionale comunale. Acestea au ajutat la oprirea dezordinelor. Au fost
restabilite legăturile telefonice cu prefectura. În tot acest interval de timp,
singurul act administrativ românesc a fost efectuarea a peste 500 de căsătorii
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de către Pavel Disela, notar la Bozovici şi locţiitor de primpretor, autorizat
în sensul de mai sus de către prefectura din Lugoj. 126
La 10 decembrie 1918 vine la Bozovici o armată sîrbă, în frunte cu
comandantul ei maiorul Zubeici. Este vorba de compania de infanterie şi
escadronul de cavalerie. Cu excepţia comandantului care a fost cazat la un
negustor de origine sîrbă, ceilalţi au fost încartiruiţi în cazarmă. Datorită
prezenţei acestei armate, pentru a nu se ajunge la neplăceri, Consiliul
Naţomal Român din Bozovici a delegat pe locţiitorul de primpretor al
plasei Bozovici, Pavel Disela, pentru a încheia un act scris cu maiorul
Zubeici. Astfel, pentru trupele sîrbeşti se stabilesc următoarele restricţii: să
nu se aprovizioneze decât prin primărie, nu direct de la populaţie, apoi, să nu
circule soldaţii noaptea decât în patrulare; mai era prevăzută obligaţia de a
menţine ordinea în comună, iar comuna Bozovici trebuia să aprovizioneze
trupele şi caii acestora zilnic. 127
În cele trei luni cât au stat la Bozovici, adică până la 31 martei 1919,
trupele sîrbeşti au fost ajutate de localnici şi cu îmbrăcăminte şi
încălţăminte. La sfârşitul lunii decembrie 1918, Consiliul Dirigent din SibiuCluj a numit ca primpretor la Bozovici pe doctorul Ilie Miclău, localnic, fiu
de ţăran, iar după transferarea acestuia ca judecător la Caransebeş, comanda
sîrbească l-a preferat în locul lui pe notarul de origine sîrbă Teodor Lukici,
din Dalboşeţ.128
Comuna Bozovici şi locuitorii ei au sărbătorit cu mare bucurie şi
deopotrivă emoţie, actul de la 1 decembrie 1918 şi evenimentele care l-au
urmat. Astfel, în 1 aprilie 1919, Bozoviciul a întâmpinat cu mare însufleţire
armata română. Iată cum descrie profesorul Liviu Smeu, unul dintre marii fii
ai Bozoviciului, acest eveniment: ,,La Bozovici li s-a improvizat (soldaţilor
n.n.) un arc de triumf cu ghirlande de brad, foiofiu şi flori de primăvară.
Autorităţlie nou instalate i-au întâmpinat cu pâine şi sare, cu plosca cu ţuică.
Şi în timp ce se rosteau cuvâtările, populaţia plângea de bucurie şi se
îmbrăţişa cu soldaţii români. În marşul fanfarei militare au ajuns în faţa
cazărmii, unde taraful lui Simu Luca a cântat ,,Hora almăjană”. Şi a jucat
pentru prima oară în istoria Almăjului, soldatul român cu fata almăjană”
Odată cu sosirea armatei române, Consiliul naţional Român şi Gărzile
Naţionale îndeplinindu-şi misiunea, s-au autodizovat, pentru că Almăjul, cu
centrul său istoric şi de suflet, făcea parte din România Mare. 129 Situaţia
revine la o normalitate de multă vreme dorită de localnici, adică
126

Liviu Smeu, Contribuţii la istoria Almăjului, Editura Litera, Bucureşti, 1977, p. 134.
Ibidem, p. 137.
128
Ibidem, p. 138.
129
Ibidem.
127

39

administraţie românească la pretură, notariat, judecătorie, percepţie, şcoală,
treburile publice. Acestea au fost însă însoţite de privaţiunile care au urmat
în perioada de refacere după lungul război mondial. Acestea s-au manifestat
mai ales între anii 1919-1920, ca de altfel, în toată România. Până în 1925,
când s-a desăvârşit unificarea administrativă, Consiliul Dirigent de la SibiuCluj şi Marele Sfat Naţional, conduceau treburile administrative în
provinciile româneşti unite, în baza hotărârii de la Alba Iulia. 130
Potrivit legii din 1925, din punct de vedere administartiv, teritoriul
României a fost împărţit în 71 de judeţe. Noul judeţ Caraş avea capitala la
Oraviţa şi cuprindea 6 plase. Una dintre ele era Bozovici.
În perioada interbelică comuna Bozovici a avut un reprezentant pe
scena politică românească. Acesta a fost Iancu Conciatu. Ca membru al
Partidului Naţional Liberal, a ajuns deputat în Parlamentul României, la
alegerile din 1922 şi 1927. Cu putere politică girată de Brătieni, Iancu
Conciatu a reuşit să facă lucruri bune şi pentru bozoviceni. Astfel, a înfinţat
Banca ,,Almăjul” şi a împiedicat intenţia Uzinelor şi Domeniilor Reşiţa de a
pune stăpânire pe pădurile de la Poneasca, Cusec, Gabriac şi Liciovaşea, şi
pentru mai multă siguranţă le-a trecut în proprietatea localităţii Bozovici ca
izlazuri.131
Viaţa economică, socială, politică şi culturală de la Bozovici a descurs
normal şi chiar a prosperat în anumite domenii în deceniile care au urmat
primului război mondial. Dar această situaţie va fi întreruptă de apariţia
norilor negri ai următorului război mondial. Spectrul sacrificiilor materiale şi
umane s-a abătut din nou asupra bozovicenilor odată cu primele încorporări
din 1941. Acest lucru era previzibil încă de cînd Germania a atacat Polonia
şi începuse de facto al doilea război mondial. Până în 1943 viaţa
bozovicenilor a fost relativ liniştită, atâta cât se putea în timp de război. În
toamna anului 1943, grupul autointitulat etnic german, deşi număra doar 185
de persoane în tot Almăjul, a obţinut de la comandamentul jedeţean german
aprobarea pentru dislocarea unui grup militar cu un efectiv de 24 de soldaţi
germani conduşi de un subofiţer. Ei s-au cantonat în clădirea liceului din
Bozovici, având asupra lor trei căruţe de rechiziţie, 6 puşti mitraliere, arme
automate, numeroase lăzi cu muniţie, diverse alte arme, precum şi aparate
topometrice.132 În intervalul de timp toamna anului 1943-23 august 1944,
acest grup militar a făcut măsurători şi a ridicat planuri militare, atât pe
şoseaua Bozovici - Valea Minişului, Bozovici - Borlovenii Noi - Ţărova, cât
şi pe o însemnată arie a comunelor din Almăj. Evenimentul de la 23 august
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1944 i-a luat prin surprindere pe germanii de la Bozovici pentru că ei nu au
mai avut timp să ia legătura cu unitatea lor militară de la Oraviţa. În zona
localităţii Bozovici este trimis să acţioneze un detaşament comandat de
colonelul Ionescu, format din regimentele 94 şi 95 infanterie şi batalioanele
1000-A şi 1000-C.133
Bozoviciul era apărat de compania de pionieri comandată de căpitanul
Stan, care a ocupat înălţimile de la sud de sat. Partea de vest a Bozoviciului a
fost apărată de un pluton din compania a IV-a a Regimentului 94, condus de
sublocotenentul Untură.134
În data de 25 august Pretura şi secţia de jandarmi din Bozovici au
cerut conducătorilor grupului etnic german, Gerhard şi Frenda, să transmită
grupului militar german ordinul primit de la Prefectura judeţului Caraş din
Oraviţa să se prezinte cu întregul armament, cu aparatele şi hărţile ce le au
asupra lor la secţia de jandarmi cu sediul în cazarmă, ca să le predea. După
aceea, soldaţii vor fi lăsaţi liberi, să plece din Bozovici în ce direcţie doresc
ei.135 Soldaţii germani în frunte cu subofiţerul lor, au refuzat să execute
ordinul, iar tratativele au eşuat. A doua somaţie s-a făcut în dimineaţa zilei
de 26 august. Germanilor li s-a fixat în mod ultimativ, termenul de şase ore
pentru ca întreaga unitate militară germană să se prezinte la secţia de
jandarmi, în cazarmă, cu tot ce au asupra lor. La ora 12, dinspre podul mare
s-au ivit pe şosea cele trei căruţe încărcate cu întregul material militar şi cu
întregul grup gata de tragere. Văzând acest lucru, jandarmii din Bozovici,
întăriţi cu cei din satele almăjene şi cu civili înarmaţi s-au postat prin parc
pe după salcâmi, pe la ferestrele de la cazarmă, precum şi pe la porţile din
clădirile apropiate de cazarmă. De la fereastra etajului cazărmii, şeful secţiei
de jandarmi a somat întregul grup să intre în curtea cazărmii, cu căruţe cu
tot. Răspunsul comandantului german la această somaţie a fost deschiderea
focului. Jandarmii şi ceilalţi localnici au răspuns, şi în schimbul de focuri
care a urmat au căzut 5 soldaţi, 7 au fost răniţi, iar ceilalţi s-au predat.136
Această ciocnire a foost preludiul intervenţiei batalionului motorizat
german, care a intrat în Bozovici în după masa zilei de 17 septembrie 1944,
venind dinspre Oraviţa cu scopul de a crea în Almăj baza de atac pentru
ocuparea Orşovei. Menţinerea Văii Almăjului şi în general a regiunii din
sudul Banatului, ar fi uşurat realizarea planului comandamentului german de
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a organiza o nouă apărare pe aliniamentul Carpaţilor. 137 Pentru a împiedica
realizarea acestui obiectiv, armata română, respectiv divizia 19 infanterie cu
două regimente şi alte unităţi, trebuia să interzică pătrunderea inamicului în
Valea Almăjului. Dar trupele germane care reuşiseră să ocupe Bozoviciul,
şi-au întărit poziţiile. Astfel, au amplasat trei tunuri cu bătaie lungă în parc,
la monumentul eroilor şi la Tîrgovişte, în apropierea spitalului. Cuiburile de
mitraleire au fost amplasate pe dealul Crîst, în jurul comunei Bozovici şi în
turnul bisericii ortodocse. Minele au fost plantate în grădina ocolului silvic,
la moara lui Popişti, în grădina învăţătorului Ciocu, în grădina din spatele
cazărmii, în jurul cazărmii precum şi în alte puncte din localitate. Maşinile
blindate ale germanilor circulau noaptea şi ziua pe drumul Bozovici -Anina,
Bozovici - Prilipeţ, Bozovici - Dalboşeţ şi Bozovici - Rudăria.138
Apropierea armatei române de Bozovici şi intrarea în dispozitivul de
luptă cu poziţii cât mai bune, au fost facilitate de localnicii care au indicat
soldaţilor români potecile şi drumurile pe care puteau pătrunde mai uşor.
Aşa a reuşit armata română să coboare la râul Tăria şi, în acest fel să taie
inamicului posibilitatea de retragere spre Anina. Alte unităţi româneşti au
coborât în apropierea Bozoviciului prin pădurile Brinecea şi Rugina.
Acţiunea de învăluire a inamicului a avut succes deplin. Primind în faţă, pe
şoseaua Bozovici –Prilipeţ, focul artileriei române de pe dealurile Prigorului
şi ale Prilipeţului, motorizatele germane inamice s-au retras grăbite spre
Bozovici.
Un proiectil anitcar al armatei noastre a lovit în plin tunul din parcul
Bozovici. Două tanchete au fost lovite pe şoseaua Bozovici – Prilipeţ; altele
pe şoseaua Bozovici-Poneasca. Aici, la punctul Zăgradie, se întărise o
unitate românească venită de peste munţi din direcţia Pîrvova; în rândurile ei
luptau şi soldaţi sovietici.
Începând su seara zilei de 26 septembrie 1944 şi continuând cu zilele
de 27-29 septembrie, târguşorul Bozovici, reşedinţă de plasă, a fost teatrul
celui mai crâncen război din Banat. Trupele hitleriste au luptat cu disperare,
baricadându-se prin casele locuitorilor şi în cazarmă. Ca să-i poată scoate
din dispozitivul lor de luptă, ostaşii noştri au flolosit focuri de artilerie şi de
branduri şi au purtat lupte de stradă, luptând cu grenadele şi cu baioneta.
Românii au căzut în spatele cuiburilor de mitraliere cu câmp larg de
vizibilitate de pe dealurile Crîst şi Dealul lui Witak, neutralizând focul
hitleriştilor. Mitraliera instalată în turnul bisericii ortodocse a fost luată cu
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asalt. A fost cel mai greu asalt al armatei noastre. Aici şi la asaltul cazărmii
s-au înregistrat cele mai grele pierderi umane.
Comandamentul german îşi avea birourile instalate la etajul
,,Fromageriei Almăj”; când s-a văzut înconjurat de armata română, au
ordonat incendierea fabricii. Aceeaşi mârşăvie s-a înfăptuit şi la Cazarmă,
măcar că aci, în pivniţă era instalat un spital de campanie german. Hitleriştii
au mai incendiat apoi clădirea primăriei, unde era imnstalată compania de
transmisiuni germană. 139
În ziua de 30 septembrie 1944, inamicul a fost complet lichidat în
Almăj, pierzând numai în jurul Bozoviciului 8 tunuri, 45 care blindate,
armament şi multă muniţie.
În întreaga perioadă a luptelor din Almăj, desfăşurate în zilele de 1730 septembrie 1944, au căzut mulţi ostaşi români şi sovietici. După notarea
făcută de preot Puia Dănilă din Prigor, în Evanghelia din 1784, au fost
îngropaţi în cimitirul comunei 19 soldaţi români. 140
În zilele de 17-27 septembrie, în luptele ce s-au dat cu inamicul în
locurile din apropierea Bozoviciului, pe şoseaua Bozovici-Steierdorf- Anina,
anume: la Zăgradie, Poneasca, Craişte, Bigăr, Podul Tăria, au căzut 87 eroi
români, în frunte cu locotenentul Cristea Constantin.
În luptele de stradă din Bozovici în zilele de 27-30 septembrie, pe
lângă soldaţii români căzuţi la datorie, au căzut şi ostaşi sovietici. Cadavrele
carbonizate ale germanilor au fost adunate din pivniţa cazărmii, pecum şi
celelalte găsite în comună şi în raza Bozoviciului şi au fost îngropate la
cimitirul catolic. Nu s-a puutut afla numărul germanilor căzuţi, deoarece
comandamentul german îi transporta cu maşinile în fiecare noapte la
cimitirul din Anina, unde îi şi înhuma. Nici numărul răniţilor nu se poate
determina cu precizie. După infornaţiile de mai sus, însă autorizate şi de
comandamentul german, pierderile hitleriştilor s-au ridicat la câteva sute. 141
În ziua de 30 septembrie 1944, odată cu înfrângerea definitivă a
inamicului, în vreme ce se întorceau de pe la sălaşe, locuitorii din Bozovici
şi din satele din jur, flăcări imense mistuiau cazarma din Bozovici, cu
arhivele militare de pe vremea Graniţei, ale Judecătoriei, ale Percepţiei şi cu
întreaga ,,Carte Funduară” a satelor almăjene. Au mai ars: clădirea cu etaj a
Primăriei din Bozovici, cu toată arhiva, apoi arhiva Preturii, oficiul poştal,
secţia şi postul de jandarmi, Fromageria Almăj, magazinele negustorilor
Bîrsan, Schuster, Radivoievici, Staschek. Alte 50 de case ale localnicilor şi
alte cîteva sute au suferit distrugeri parţiale. La cele de mai sus s-au mai
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adăugat şi pagubele materiale cauzate populaţiei din Bozovici şi din
celelalte sate de către răufăcătorii care au devastat casele celor refugiaţi pe la
sălaşe.142 Conform unor documente ale Preturii Plasei Bozovici din
septembrie 1945, s-au acordat unele ajutoare pentru cei care au suferit
pagube în timpul războiului. Astfel, un asemenea document atestă faptul că
locuinţa lui Augustin Schuster, de pe strada Principală, cu numărul 260, a ars
în timpul luptelor din septembrie 1944 şi pentru acest lucru a primit scutire
de impozit pe clădire, iar A. Schuster este declarat sinistrat de către
Primărie.143
După terminarea războilui, mulţi copii şi chiar adulţi au căzut victime
ale minelor aşezate de hitlerişti pentru a arunca în aer comuna Bozovici,
mine rămase neexplodate în urma retragerii cotropitorilor. În vara anului
1945 a venit la Bozovici un pluton specializat în detectarea minelor, care a
ridicat întregul material de război aflat în curtea Cazărmii. 144
Printre bozovicenii care au murit în aceste lupte îi amintim pe
Dumitru Chetrinescu, Alimpie Mihăiuţ, Nicolae Stanciu, Dumitru Bobeică,
Marian Pâşlea, Iancu Borlovan, Pavel Vedrilă, Simion Păunescu, Alexandru
Luca, Ion Jurchescu, Iancu Adamescu, Gheorghe Ieva, Avram Stanciu,
Cornel Boldu, Teofil Lepşi, Timotei Rănoi, Pavel Terian, Gheorghe
Bobeică, Gheorghe Pâşlea, Ion Moată, Ion Piescu, Petru Ioana, Iancu Matei,
Marin Budu, Ion Vasile, Anton Craia, Petru Matei, Nicolae Smeu, Dumitru
Matei şi Ilie Ciocu.145
După război, locotenent-colonelul Grigore Mihăiuţ, pentru meritele şi
calităţile lui de bun organizator, a fost numit de doctorul Petru Groza,
prefect al judeţului Caraş-Severin.146
După 1945 viaţa locuitorilor din Bozovici nu a mai fost tulburată de
evenimente majore precum războaiele mondiale. Au trecut şi ei prin acele
evenimente care au marcat istoria românilor după terminarea celui de-al
doilea război mondial: reforma agrară din 1945, instabilitatea politică până
în 1947, abdicarea fostului rege Mihai I şi proclamarea republicii,
naţionalizarea şi colectivizarea. În anii grei (1948-1960) ai influenţei brutale
de sorginte stalinistă, au fost şi la Bozovici oameni care au avut de suferit
persecuţii pentru că nu împărtăşeau noua ideologie politică, dar, în schimb
aveau avere. Aşa a fost cazul lui Chetrinescu Ion ( 1875-1953), care a reuşit
prin munca lui şi a familiei sale, să aibă cea mai mare suprafaţă de pământ
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din Bozovici. Este motivul pentru care a fost declarat chiabur, singurul din
Bozovici. Această denumire, de fapt o categorisire social-economică în
primul rând, dar cu conotaţii politice clare, însemna pe lângă plasarea în
categoria ,,persona non grata” pentru regimul politic de atunci, impunerea
unor impozite în bani şi natură, copleşitoare. Dar persecuţiile nu s-au oprit
aici, pentru că a fost trecut pe lista celor care trebuiau deportaţi în Bărăgan.
După ce a fost ţinut la primărie câteva zile pentru a fi trimis în pustietatea
Bărăganului, Ion Chetrinescu a avut norocul ca să se defecteze camionul
care trebuia să îl transporte. Chiar dacă a scăpat de calvarul de care au avut
parte alţi bănăţeni, ultimii ani din viaţă i-au fost înegriţi de persecuţiile la
care a fost supus.
După 1990 comuna Bozovici şi-a păstrat din punct de vedere
administrativ, statutul de localitate rurală mare, cu avantajele (mai multe ) şi
dezavantajele care decurg din acest fapt. Din punct de vedere politic se
înscrie în cursul întregii societăţi româneşti, cu tendinţe locale vizibile spre
democratizare, modernizare şi deschidere spre Europa de vest.

POPULAŢIA
Cadrul geografic în care este comuna Bozovici este suficient pentru a
fi doar un argument pentru ca acest loc să fie locuit.
Populaţia reprezintă unul dintre elementele cele mai importante în
cadrul complexului factorilor geografici. Aceasta pentru că oamenii,
respectiv populaţia, reprezintă principala forţă care contribuie la
transformarea mediului natural într-unul şi cu caracter uman. Stabilirea
numărului, a densităţii, a mişcărilor de populaţie, a structurii acesteia în
anumite perioade, oferă informaţii importante asupra potenţialului uman,
totdeauna decisiv pe toate planurile.
Vestigiile arheologice ne dau indicii că zona a fost locuită din epoca
bronzului şi din vremea daco-romanilor. Colonizarea din timpul romanilor a
fost mai puţin intensă în depresiunea Almăjului datorită căilor de acces mai
dificile spre zona respectivă. Din perioada năvălirii populaţiilor migratoare
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putem afla că localnicii nu au fost influenţaţi prea tare pentru că au găsit
suficient refugiu în pădurile din apropiere.
Peste locuitorii din Almăj au venit, în număr destul de mic, şi
populaţie din Oltenia şi Câmpia Banatului. Cert este faptul că populaţia din
zona Bozoviciului era în număr şi destul de mare şi mai ales stabilă, aşa cum
atestă documentul din vremea lui Matei Corvin (după Gh. Vinulescu,
,,Contribuţii la colonizările din Banat”, Anuarul Institutului de istorie
naţională, Cluj, 1936). Aşadar, în secolul XV, localitatea Bozovici, alături de
celelalte aşezări din Almăj, era bine populată şi cunoscută în documentele
vremii ca atare. O parte a locuitorilor Bozoviciului trăiau în aşa numitele
,,predii”, din poieni. Permanentizarea acestor aşezări străvechi este
consemnată de cea dintâi conscripţie cunoscută pentru Almăj. Este vorba
despre cea din anul 1430 făcută de către regele Sigismund al Ungariei. În
aceasta se arată că locuiau acolo 504 ţărani liberi, 32 de grăniceri însărcinaţi
cu paza hotarului regatului dinspre Dunăre şi 26 de curieri ce ţineu legătura
cu Banul Severinului, pentrucă Almăjul era sub jurisdicţia acestui ban. 147
După retragerea turcilor şi cucerirea Banatului de către austrieci, în
Bozovici apar primele populaţii străine, mai ales de origine germană, aduse
de imperialii austrieci. Pe lângă coloniştii de origine germană au fost şi cei
de origine cehă, pemi, numiţi în zonă.
Dacă unii colonişti aduşi de Habsburgi la Bozovici nu au rezistat din
cauza climei, şi au părăsit zona, acest fapt arată că adaptarea la mediu o
aveau doar băştinaşii, care, prin tot ce au făcut de-a lungul vremurilor, au
dovedit încă o dată, că omul este cel care sfinţeşte locul şi îi îmbogăţeşte
farmecul natural.
Evoluţia populaţiei din punct de vedere numeric a fost, în general
ascedentă, cu excepţia unor perioade când populaţia a fost în stagnare sau
chiar scădere. Raportul dintre numărul celor care s-au născut şi al celor care
au decedat, a fost în general, relativ echilibrat, pentru că în unele perioade
sporul de populaţie a fost şi datorită imigrării. Deşi relativ izolată, mai ales
din punct de vedere al căilor de acces, exclusiv rutiere, localitatea Bozovici a
constituit totuşi o atracţie pentru anumite categorii de oameni care căutau de
lucru, în special în domeniul exploatătii lemnului şi cărbunelui.
Colonizările făcute de habsburgi conform politicii lor economicosociale, nu au fost masive şi, prin urmare, nu au avut efecte dramatice asupra
localnicilor în sensul de a schimba proporţiile între bozoviceni şi străini.O
singură dată, în 1780 au fost în pericol de a fi strămutaţi, dar acest lucru nu
s-a întâmplat datorită intervenţiei generalului Papila.
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Bozovicenii au dovedit de-a lungul secolelor că sunt puternic înfipţi
în glia stămoşească a locurilor în care s-au născut şi au trăit. Nu au părăsit-o
nici atunci când, spun bătrânii, datorită lipsurilor acute generate de războiae,
au fost nevoiţi să-şi mănânce propriile opinci, pe care le-au fiert.
În ce priveşte evoluţia populaţiei, date strict statistice avem încă din
secolul XVIII. Tot de atunci localitatea are un statut semiurban datorită
faptului că era în zona de Graniţă. Autorităţile erau interesate să cunoască în
mod cât mai exact situaţia în ce privea numărul locuitorilor pentru a putea
fixa dările şi robota, şi în acest fel să ştie care erau posobilităţile localnicilor
în vederea cantonării trupelor şi aprovizionarea acestora. De aceea în 1718
se face primul recensământ sau conscripţie a gospodărililor. Astfel, la acea
dată în Bozovici erau 82 de case,148. Privind comparativ, doar Rudăria avea
tot atâtea case , restul din Valea Almăjului aveau mai puţine. 149 În anul 1736
erau 83 de case.150 O nouă conscripţie are loc în anul 1749, şi potrivit
acesteia, în Bozovici sunt la acel an 120 de case.151 Odată cu această
conscripţie se constată că nu mai apar prediile locuite de lângă Bozovici şi
Tăria-Jidovini, fapt ce însemană că populaţia de acolo a fost strămutată în
localitatea cea mai apropiată, adică la Bozovici pentru a putea fi mai uşor
supusă dărilor.
Conform unei statistici din 15 ianuarie 1757, făcute de Episcopia
Vîrşeţului, pentru satul Bozovici se constată un număr de 126 de case.152
În anul 1773, cînd localitatea a fost militarizată, erau 232 de case, iar
numărul celor care erau apţi pentru a face serviciul de grănicer era de 212,
în 1774 se aflau 250 case (familii) de ortodocşi şi 96 de familii de romanocatolici.153 Fiind o dată importantă pentru autorităţi, acestea au fost deosebit
de meticuloase cu situaţia locuitorilor. De aceea aflăm că în aceste case
trăiau 138 de oameni buni de lucru; mai erau 13 văduce şi orfani, iar totalul
pentru care se împarte pământ este de 216. În ce priveşte numărului de
preoţi, profesionişti şi gradaţi este de 16; în ce priveşte gradul de
invaliditate situaţia era următoare: apţi pentru serviciu erau 212, semiinvalizi
sunt 69, invalizi un total de 52 din care 10 în sarcina familiei iar 42 în afara
ei.154
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În anul 1791 satul Bozovici avea 1301 de locuitori din care 687
bărbaţi şi 614 femei.155 După alte surse, în acel an 1791, cînd s-a făcut o
nouă conscripţie, la 27 decembrie, necesară datorită războaielor, situaţia
demografică este puţin diferită: un total de 1302 locuitori, din care 697
bărbaţi şi 605 femei.156 Saltul numeric al populaţiei între cele două
recensăminte este urmarea politicii demografiec duse de austrieci. Se
cunoaşte faptul că, indiferent cât de mari ar fi resursele materiale, totuşi cel
mai important factor este cel uman, numărul de oameni rămânând în ultimă
instanţă cel care decidea sursele de bogăţie. De aceea, austriecii au avut grijă
să impună măsuri de ordin sanitar, mergând până la interzicerea avorturilor.
Acest lucru era prevăzut în circulara Episcopiei din Vîrşeţ din 20 august
1786, sub semnătura episcopului Iosif Ioanovici Sacabent, şi care a fost
trimisă cu nr. 6 de protopopul Mehadiei, Nicolae Stoica de Haţeg la
Bozovici.157 Peste toate aceste măsuri care aveau ca scop mărirea numărului
populaţiei, austriecii încurajau emigrările din Oltenia. Cele organizate însă
de statul austriac au avut un efect mult mai mare, deşi primele 79 de familii
venite să se stabilească în Almăj în 1773 au plecat repede pentru că cele
două companii de grăniceri fiind la început, nu le-au asigurat securitatea.
Dar cele 96 de familii venite în 1774 la Bozovici şi Prigor au rămas, deşi
populaţia locală a arătat ostilitate, pentru că cele două companii de grăniceri
le-au protejat.158
În 1800 erau 212 comunioane 159 la Bozovici. Un comunion era o
comunitate familială dintr-o gospodărie şi care grupa toate persoanele care
munceau împreună şi posedau în comun bunurile nemişcătoare, ascultând de
sfatul celui mai bătrân. Acesta era considerat capul comunionului, avea
autoritatea dată în primul rând de vârstă, el putea administra şi pedepse. În
cazuri foarte rare se întâmpla ca alt bărbat să fie desemnat capul
comunionului. Soţia capului comunionului era a doua persoană ca autoritate
în familie.
În perioada existenţei Graniţei, au fost câteva elemente cu caracter
pozitiv pentru populaţia locaităţii Bozovici. În primul rând, odată cu
măsurătorile cadastrale, s-a fixat definitiv şi vatra satului, cu sistematizarea
străzilor şi a caselor în ordine liniară. Casele au primit numere duble, unul
prin numerotarea normală, liniară, altul al companiei militare grănicereşti.
Acest lucru, respectiv numerotarea de la companie s-a făcut numai până în
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anul 1850. Se înregistrează un real progres şi în modul de a se construi
casele, în sesnul că se făceau mai solide, mai confortabile. Până la începutul
secolului al XIX –lea pentru case materialul de bază era cărămida nearsă ori
lemnul de fag, pentru bârne, iar acoperişul făcut din şindrilă tot din lemn de
fag. Dar după anul 1836 încep să se construiască multe case cu ziduri din
piatră sau cărămidă arsă. Pe acoperiş începe să fie folosită ţigla tip solz,
procurată de la ,,ţiglăria” lui Ion Smeu. În felul acesta se respectau
recomandările Constituţiei confiniare din 1807 în care scria: ,,căşile
grăniţeşti cele noao să se facă, încît e cu putinţă, din materii trainice”. 160O
casă obişnuită avea în mod curent una până la trei camere, o bucătărie şi o
cămară. La ordinele comandantlui companiei militare de Graniţă din
Bozovici, casele trebuia îngrijite, văruite obligatoriu de cel puţin două ori pe
an, la sărbătoarea Sfintelor Paşti şi la ,,ruga” sau ,,nedeia” satului sau hramul
comunionului. Aceste ordine s-au transformat cu vremea la Bozovici într-o
adevărată tradiţie care s-a menţinut până în secolul XX.
Pentru a fi prevenite epidemiile, mai ales că războiele cu turcii şi
francezii au fost multă vreme, compania a luat măsuri şi cu termen imediat şi
cu termen lung. De exemplu, vizita doctorului la bolnavi era obligatorie.
Acest lucru era prevăzut de Curtea de la Viena prin ordinul nr. 27.581 din 11
iulie 1786 şi reactualizat în anii 1799-1815. 161 O măsură cu termen lung, dar
benefică din punct de vedere sanitar şi igienic, a fost cea legată de mutarea
cimitirului cât mai departe de sat, iar în caz de deces, mortul trebuia acoperit
în sicriu încă din casă, iar locuinţa trebuia dezinfectată pentru a se preveni o
posibilă boală.
În casă, se respecta vechea tradiţie ca cel mai bătrân şi harnic bărbat
să fie conducătorul familiei, care trebuia ascultat şi respectat de toţi ceilalţi.
Cele mai importante hotărâri se luau în casă cu consimţământul tuturor
bărbaţilor majori. Această tradiţie a fost chiar introdusă în Constituţia
confiniară din 1850 la articolul 36.162 Tot o tradiţie românească era păstrată
şi cea legată de ,,întrajutorarea” comunioanelor în caz de nevoi materiale
acute sau de boală, fără pretenţii de plată. Autorităţile au intervenit şi prin
îndemnul locuitorilor la o muncă a câmpului cât mai eficientă, pentru
îndestularea tuturor. Erau recomandate creşterea vitelor, a unor culturi
precum cartoful şi alte legume pentru ca hrana să fie cât mai variată. Toate
acestea se vor transforma în adevărată tradiţie pentru locuitorii Bozoviciului.
Aceasta va fi remarcată de altfel, în ancheta sociologică efectuată de
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Institutul Social Banat-Crişana din Timişoasra în anul 1939 şi la Bozovici:
,,Instituţia familială a comunioanelor a înmănuncheat o tradiţie veche, cu o
dispoziţie a legii noi, grănicereşti, în interesul economico-social al
tuturora.”163 Compania militară grănicerească era interesată şi în menţinerea
relaţiilor matrimoniale numai între grăniceri, de aceea recomanda ca toate
căsătoriile să se facă numai între comunioanele grănicereşti. Interesul era ca
să nu apară situaţii conflictuale legate de împărţirea proprietăţii şi pentru
satbilitate în general. Erau fixate inclusiv detaliile după care trebuia să se
facă o nuntă. Acestea erau trecute şi prin legile statului austriac şi transmise
prin ordinul nr. 4.112 din 26 februarie 1788 către compania din Bozovici :
,,tare să porunceşte preoţilor, ca nu cumva pre vreunul din treapta
militărească, fără de ştirea şi slobozenia răgămentului şi a preotului de
răgăment, care nu va avea înscris <<slobozenia>> să nu îndrăznească a-i
cununa, că aceia vor cădea supt mare pedeapsă, iar cununia aceea nu să va
ţine că sînt cununaţi”. 164
Recensămintele sau conscripţiile se făceau periodic din şase în şase
ani, în timp de pace, pentru a avea sub control mişaările demografice, mai
ales pentru grăniceri. Potrivit conscripţiei anilor 1836-1842, populaţia de la
compania din Bozovici era de 2600 de suflete. 165 Nu erau recenzaţi străinii
din Bozovici, iar pentru ţigani s-a stabilit că pot să-şi facă locuinţe mici din
lemn, dar numai la marginea satului. Conform notaţiilor din Cartea
funduară-Bozovici, în anul 1842 au fost un total de 164 de ţigani,
nerecenzaţi în conscripţia anilor 1836-1842, pentru că nu erau grăniceri. Ei
au fost trecuţi în Cartea funduară a localităţii la sfârşit, şi neavând număr de
case sunt notaţi de la cifra 1 în continuare. Au primit actul de ,,slobozenie”
de a se îndeletnici în Almăj cu obţinrerea de fire de aur din nisipul râurilor,
pe care îl predau autorităţilor de la companie. Veniţi în Almăj după 1815,
din vestul Olteniei, ţiganii vor deveni din 1873 zilieri la muncile câmpului,
slugi sau ,,stânjenari” la pădurile societăţii STEG Anina. Cât despre ,,ţiganii
nomazi sau lăieţii”, cum li se spune la Bozovici, ei au venit din pusta ungară
după anul 1873.”166 Statul austriac a încurajat numai stabilirea la Bozovici a
meseriaşilor şi negustorilor, pentru că au fost opriţi grănicerii să poată
exercita aceste meserii, ei rămânând doar la statutul de ,,soldat-ţăran”.
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În punctul central s-a fixat centrul civic cu clădirile cele mai
importante, adică primăria, biserica, şcoala.
Făcând socoteala după cum au fost împărţiţi locuitorii Bozoviciului pe
confesiuni religioase, aflăm că la 1827 erau 2114 locuitori, plus 30 de familii
de cehi. Dacă facem o apreciere aproximativă că fiecare familie ar fi avut o
medie de 5 persoane, mai putem adăuga 150 de suflete şi ajungen la un total
de 2264 locuitori.167
A doua colonizare a avut loc la începutul secolului al XIX –lea, fiind
aduşi clonişti cehi din Boemia. Ei sunt aduşi de la Moldova Nouă, unde s-au
instalat iniţial, şi după câtva timp de stat la Poneasca, unii se mută la Şumiţa
şi la Ravenska.168
În 1842 trăiau 260 de suflete, pentru ca în 1872, la desfiinţarea
Graniţei numărul locuitorilor să urce la 3175. Aceştia locuiau în 322 de
clădiri şi pe un teritoriu de 21.569 de jugăre şi 1600 de stînjeni, iar la
sfârşitul secolului, în 1900 erau 3974 locuitori în Bozovici, din care 3557
români şi 467 de alte naţionalităţi.169
Începutul secolului XX aduce un spor al populaţiei până în anul 1910.
Este cunoscut faptul că dacă nu intervin măsuri coercitive, popuaţia nu se
măreşte decât în condiţiile unui riviriment economic şi a unei stabilităţi
politice. În anul 1909 avem cifra de 3187 locuitori. 170 Anul 1910 este de vârf
în sensul că atunci în Bozovici trăiau 6.010 locuitori, (după alte date erau
4243 locuitori în 920 de gospodării 171) pentru ca după această dată, până în
1966 populaţia a scăzut permanent, ajungând în 1966 la 4.687 locuitori. 172
După alte surse numărul locuitorilor din Bozovici la anul 1910 este de
3557.173 Iată un alt reper de scădere al populaţiei: între 1901-1915 au fost
9801 naşteri şi 9136 decese, pentru ca în anii 1921-1935 să fie 8030 naşteri
şi 8084 decese.174
Nu este o scădere dramatică într-un interval de timp relativ lung,
respectiv mai bine de jumătate de secol, dar este totuşi semnificativă pentru
că societatea a evoluat şi, în mod firesc, populaţia ar fi trebuit să crească din
punct de vedere numeric. După acea dată va creşte pentru că este bine
cunoscut decretul din 1966 care va interzice avorturile dacă o femeie avea
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mai puţin de patru copii. În perioada mai sus amintită, sunt două momente
de diminuare accentuată a populaţiei comunei Bozovici, respectiv cele două
războaie mondiale. Urmărind alte repere cronologice privind evoluţia
demografică la Bozovici, acem următarele date: în 1920 erau 3.557
locuitori,175 în 1921 sunt 3351 locuitori, din care 3351 români şi 173
germani,176 în iulie 1928 populaţia comunei se ridica la un număr de 3408
locuitori, din care 3147 romîni, 24 maghiari, 68 cehi, 145 şvabi, 3 sîrbi şi 21
de evrei;177 pentru anul 1930 am găsit trei surse diferite de autori, fiecare cu
altă cifră referitoare la numărul de locuitori. O explicaţie ar fi că nu se face
precizarea dacă cifra oferită se referă strict la localitatea Bozovici sau
împreună cu cătunele aparţinătoare. Iată aceste cifre: în 1930 în Bozovici
erau 1006 clădiri în care trăiau 3663 de suflete;178 apoi după altă sursă
numărul locuitorilor în acelaşi an era de 3044, 179iar alt autor ne oferă cifra de
2644 locuitori.180 Pentru acelaşi an 1930 avem şi alte date: la Bozovici erau
991 de clădiri, 962 de gospodării şi 3.664 de locuitori.181 Pentru anul 1941
avem cifra de 3431 locuitori, 182 în anul 1943 sunt un total de 3469 locuitori,
din care 3187 români şi 282 germani, 183 iar pentru anul 1948 avem
informaţia că la Bozovici trăiau un număr de 3001 suflete. În anul 1956
erau 3262 locuitori (incluzând cătunele Valea Minişului şi Poneasca), şi în
anul 1966 erau 3950 de locuitori .184 Pentru anul 1982 avem cifra de 5221
de locuitori, un spor clar faţă de 1966.185
În 1945 era urmărită situaţia refugiaţilor din Basarabia, inclusiv în
zona Bozovici. Astfel, prin adresa nr. 884 din 1945, a Preturii plasei
Bozovici către Prefect, se cerea situaţia exactă a refugiaţilor din Basarabia şi
Bucovina, dacă sunt, iar dacă nu, se vor verifica sinceritatea declaraţiilor.
Adresa este semnată de către pretor V. Dănciulescu. 186
După anul 1990 numărul locuitorilor a scăzut în mod constant, din
două mari motive; spor natural redus sau chiar negativ, şi emigrarea
populaţiei spre alte zone. În anul 2005 comuna Bozovici avea un număr de
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2668 de locuitori. 187 În 2006 în Bozovici sunt, după datele oferite de
primarul comunei, Aurel Miclea, 3222 locuitori care trăiesc în 950 de case.
Cel mai în vârstă locuitor din Bozovici este în aprilie 2006, Pasăre Vasile de
92 ani.
Din punct de vedere al densităţii locuitorilor, cifra este de 24 - 25 de
locuitori pe un kilometru pătrat, fiind cu mult inferioară mediei pe ţară,
datorită suprafeţei mai mari a comunei. 188În ceea ce priveşte indicele de
natalitate, acesta este pentru perioada 1956-1966 de 8%, sub media pe ţară,
iar în 1967 ajunge brusc la 39, 2%. In această situaţie se poate calcula sporul
natural în perioada 1956-1966 ca fiind de -6,5 %, deci negativ, datorită
îmbătrânirii populaţiei. 189
Din datele oferite de preotul Grecu Baiaş Vasile de la parohia II
Bozovici, raportul dintre botezaţi şi decedaţi este următorul pentru anumiţi
ani: în 1960 au fost botezaţi 36 de copii şi au decedat 29 de oameni; pentru
1980 sunt 45 de botezaţi şi 34 de decedaţi; pentru 1989 sunt 20 de botezaţi şi
44 de decedaţi, iar pentru anul 2005 raportul este de 38 de decedaţi la 24 de
botezaţi.
Din punct de vedere al raportului numeric al populaţiei după sexe,
acesta este, în toate recensămintele, uşor în favoarea sexului feminin.
Valorile medii se înscriu între 50,1-51,8% în favoarea femeilor.190
Standardul în ce priveşte condiţiile de locuit, a crescut în ultimii 15
ani, locuitorii din Bozovici beneficiind de utilităţile moderne oferite de
începutul mileniului trei. La nivelul de început al anului 2006, majoritatea
clădirilor din Bozovici sunt în stare bună şi foarte bună. Mai există şi case
foarte vechi şi nereparate încă, aşa cum este cea a familie Mihăiuţ. Această
casă se păstrează în stilul foarte vechi de construcţie, adică cel cu bîrne.
Actualmente în Bozovici mai sunt 5 case care sunt construite cu bîrne. Se
mai păstrează încă în Bozovici un număr de 20 de coşuri cu patru fumuri sau
orificii pentru evacuarea fumului, acestea fiind un element arhaic de origine
dacă. Există încă în stare foarte bună case care au fost construite după stilul
arhitectonic austriac, cu bolte din cărămizi. Zidarii care le-au ridicat au fost
şcoliţi la Budapesta. Primele case construite astfel sunt cele ale familiei
Miculescu (de la numărul 163), familiei actuale Oprescu (de la nr. 114) şi
familiei Basarabă Marin. Pentru construirea fundaţiilor din piatră a caselor,
s-a folosit materialul din cariera de piatră de pe pârâul Bozovici. Această
carieră a fost exploatată de localnici de la începutul secolului al XIX–lea
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până în 1900 când cariera s-a închis şi s-a deschis noua carieră de piatră de
la podul Gaberei. În Bozovici nu mai există garduri făcute din nuiele.
În ce priveşte terenurile pentru construcţii de locuinţe, nu se manifestă
o criză, deoarece, în marea majoritate a situaţiilor, noile construcţii se ridică
după demolarea altora mai vechi, sau în spaţii rămase libere. Tendinţa este
aproape exclusiv de a se construi pe orizontală şi de a se moderniza
interiorul locuinţelor pentru a deveni cât mai confortabile. Actualmente, la
puţinele blocuri care sunt la Bozovici, nu este încălzire cantralizată, ci
independentă, pe diferite surse, predominând combustibilul solid, ca şi la
celelalte locuinţe.
Pe raza comunei Bozovici sunt şi în prezent aşezările ,,sezoniere”. În
termeni locali colibe sau sălaşe, acestea sunt tipuri specifice de locuire
temporară, care nu figurează în evidenţa statistică oficială. Servesc drept
locuinţă temporară, în funcţie de anotimp, şi sunt legate exclusiv de creşterea
animalelor. Existenţa lor este, se pare din timpuri imemoriale, şi le întâlnim
numai în zonele de deal şi munte, aşa cum este relieful din zona comunei
Bozovici. Multe din aceste aşezări sunt acum în stare avansată de degradare,
fiind şi părăsite. În perioada interbelică erau şi aşa numitele ,,colibe
mutătoare”, folosite de ciobani şi în general crescătorii de vite. Pentru
construcţia acestora era nevoie de aprobare din partea primăriei. Avem un
exemplu, când în şedinţa din 3 august 1937 s-a discutat acest lucru. Procesul
verbal are numărul 1392 pe 1937, şi în el se specifică faptul că se aprobă lui
Pavel Tuculia să îşi clădească pe izlazul comunal la locul numit ,,Cireşu”, o
colibă mutătoare pentru adăpostirea păstorilor şi a vitelor, dar cu condiţia ca
această colibă să fie la 500 de metri depărtare de şoseaua naţională. 191
În funcţie de caz, sălaşele au două–trei camere, la care se adaugă
spaţiile pentru animale şi şi pentru depozitarea nutreţului. Dacă în deceniile
trecute, aceste sălaşe sau colibe, aveau tendinţa de a se permanentiza, acum,
la început de mileniu trei, nu mai prezintă acelaşi interes din partea
localnicilor. Un motiv este faptul că tinerii nu sunt atraşi de acest fel de
viaţă, nici măcar temporar.
Locuitorii comunei Bozovici au în proprietate personală un număr se
332 de autoturisme ( în ianuarie 2006).
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ECONOMIA
Localitatea Bozovici a avut o activitate economică din perioada când
este atestată documentar. Sunt trei domenii principale de activitate care au
marcat întreaga evoluţie economică a localităţii. În primul rând este
agricultura, ramură care a fost prezentă din totdeauna în viaţa localnicilor,
prin cultivarea pământului, pomicultură şi creşterea animalelor. Apoi este
exploatarea lemnului din pădurile care înconjoară Bozoviciul. Din secolul al
XVIII-lea se mai adaugă şi mineritul, mai ales cărbunele. Pe lângă acestea,
au mai apărut diferite ramuri cu pondere economică mai mică, şi cu
activitate temporară.
Din secolul al XV-lea se vorbeşte în documente de pământurile
Bozoviciului, de trecerea moşiilor de acolo de la un stăpân la altul. Asta
însemna că era deja cunoscut potenţialul agricol, economic al zonei. În
perioada de sfârşit a secolului al XVII-lea şi de început al secolului al
XVIII-lea, un document în limba germană vorbeşte dspre forma de viaţă a
locuitorilor din Almăj, respectiv Bozovici. Din descriere se poate deduce
uşor ce se cultiva pe pământurile de la Bozovici. De exemplu, se spune că
valahii se hrăneau în special cu mălai şi mămăligă (,,maley und mamalika”).
Mălaiul îl pregăteau din făină de porumb, fără sare şi nedospit, pe care îl
frământau cu apă, formând nişte pâinişoare, pe care le coc în cenuşă
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fierbinte şi pe care le folosesc ca aliment zilnic. Se mai spune că băutura lor
preferată este ţuica de prune. 192 Fără nici o dificultate se poate trage
concluzia că se cultiva porumbul, iar prunii erau principalul pom fructifer
crescut de localnici pe dealurile care înconjurau localitatea. Nevoile
cotidiene îi făceau pe bozoviceni ca să-şi ţese şi coase singuri materialul
pentru haine, încălţămintea, respectiv opincile şi le făceau tot ei, casele la
fel.193 Prin confecţionarea în casă a acestor bunuri, ni se dovedeşte că
locuitorii, cu mici excepţii, nu puteau să-şi cumpere postavul pentru haine,
sau încălţăminte. Hrana era asigurată din agricultură şi mai ales creşterea
animalelor. Acestea erau importante pentru ţărani deoarece ofereau alimente
de bază, dar şi pentru tracţiune şi munca câmpului. Importanţa animalelor
pentru localnici este dovedită şi de faptul că în noiembrie 1774 s-a făcut
recensământul animalelor. Această situaţie era necesară autorităţilor pentru a
şti care este posesiunea în animale şi pământul ce se cuvine la fiecare în
raport cu ce există. La Bozovici erau la acea dată 320 de vite cornute de
tracţiune, 300 de vaci, tineret peste un an - 197, cai de tracţiune - 142, cai
pentru prăsilă peste un an - 60, oile şi caprele erau în număr de 2940, iar
porcii – 950.194 Aceasta se va înbunătăţi pentru că după anul 1850
autorităţile austriece au încurajat mult dezvoltarea zootehniei la Bozovici.
Urmarea a fost creşterea unui număr tot mai mare de vite, care, din târgurile
de la Bozovici, luau drumul abatoarelor din Viena, Budapesta şi Ţara
Românească.
În comparaţie cu începutul secolului al XVIII-lea, numărul de
animale crescute de bozoviceni a crescut cu aproximativ 50-75%, media de
capete de vite pe un comunion a fost de 3, iar la oi 12 capete pe comunion.
Era o situaţie acceptabilă, dar în ce privea pământul arabil, acesta era
insuficient, acest lucru însemnând că cei 0,50-0,60 jugăre de comunion nu
acopereau nevoile de cereale. Din aceste motive bozovicenii făceau comerţ
cu românii din Turnu Severin şi cu locuitorii din zona Biserica Albă. 195
Dezvoltarea tot mai mare agriculturii, mai ales a cultivării
cerealelor, favorizează apariţia morilor. Un alt factor care a dus la creşterea
numărului de mori de la Bozovici, a fost acela că erau scutite de bir. În
asemenea condiţii, Cartea funduară din Bozovici înregistrează până în anul
1836 un număr de 16 mori de apă pentru uzul comunioanelor (cele de la nr.
232-248), iar până la conscripţia din anii 1836-1842, se mai adugă încă 6
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mori, un firiz cu pânze (adică un circular), pentru tăiat scânduri din buşteni,
plus o moară de învelit pânza, sau ,,văială”, (la comunionuil cu nr. 261).196
Începutul militarizării Bozoviciului a însemnat şi începutul unui
interes tot mai mare al austriecilor pentru bogăţiile subsolului din zona
localităţii. Evident că cel mai mult îi interesau zăcămintele de aur. De aceea,
consilierul Curţii imperiale, von Koksian, face prospecţiuni şi sondaje
geologice în 1769. 197 Este urmat de istoriograful Francesco Griselini, care, în
cartea sa ,,Istoria Banatului timişan”, apărută în 1776, descrie structura
solului şi subsolului din Almăj: ,,Ca fosile aparţinând domeniului vegetal
sunt lemne, parte pietrificate, parte carbonizate, transitate cu răşină
pământoasă şi devenite inflamabile. Cea mai mare bogăţie în această privinţă
o au unele înălţimi din Almăj şi mai cu seamă împrejurul satului Bozovici.
Solul se compune altcum din piatră, nisip şi pământul tare, calcaros...În
cimitirul valah din Bozovici se găsesc mari bucăţi de lemn pietrificate, pe
care râul Nera le lasă în urma lui pe unde spală văile Almăjului. Locuitorii
scot aceste bucăţi de lemn pietrificat spre a le întrebuinţa ca pietre mortuare
pe mormintele morţilor...Eu însumi am posedat o rădăcină de stejar
pietrificată din Almîj, care avea un diametru de peste un picior vienez, ce am
dăruit-o Universităţii regale din Padua...Dl consilier de curte von Kokzian a
întreprins în anul 1769, cu ocazia unei comisiuni în Banat o cercetare
formală asupra spălătoriilor de aur şi a solului ce conţine aur. El însuşi a
ajuns la locul din ţinutul Almăjului, unde, la Bozovici, mititelu râu Minş îşi
varsă apele în Nera şi îşi alese dintre ţigani pe cei mai dibaci lucrători pentru
încercările sale. Asupra acestor încercări se găseşte o dizertaţie în scrisorile
d-lui von Born, dspre obiectele mineralogice...Grăunţele de aur duc cu ele,
în nisipul lor, cele mai multe râuri şi pârâuri. D-l consilier de curte von
Kokzian a găsit straturile de pământ de iezătură de la suprafaţă, adânc de
două picioare, în al doilea start a dat de Wakestein, un soi de humă, adânc de
două picioare, în al treilea strat a găsit o amestecătură de nisip şi calcar atât
de vârtoasă, încât pentru a o face bucăţi e nevoie de topor; în fine, în al
patrulea strat, care ste de vreo trei picioare s-a găsit amestecătură de mică
fărâmiţată şi nisip de fier, care prin spălare uşor se pot separa unul de altul.
Şi acesta din urmă este adevăratul strat de aurifer...De aici se esplică de ce
Nera şi Minişul, numai când apele lor sunt umflate duc cu ele aur, pe când în
timpul de secetă aurul nu se vede deloc...În primul caz, râul continuă să
curgă cu vehemenţă în albia lui, se spală de ambele părţi pământul şi duce cu
el părticelele de aur din pământ, uşor desprins din stratul al IV –lea, iar când
196
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apele sunt scăzute, ele niciodată nu ajung la al patrulea strat ce conţine aur.
Cam astfel de straturi aurifere se găsesc în acest ţinut al Almăjului, pe lângă
alte mici pâraie, care înainte de a se vărsa în Nera, spală satele Bănia
Rudăria şi Dalboşeţ...Stratul aurifer se întinde de la malul râurilor până la o
depărtare de mai mult de 100 stânjeni...După cercetările lui von Kokzian de
la faţa locului, din 30 de roabe de pământ aurifer s-au scos de lângă râu 2
grame de aur de toată fineţea, fiind liber de orice amestecătură. Von Kokzian
mai remarcă şi existenţa cărbunelui de piatră în această vale a Almăjului...”
198

Valoarea resurselor subsolului comunei Bozovici a avut ecou până
departe, în Gremania. De acolo, de la Magdeburg, vine în 1900 la Bozovici,
profesorul Wilhelm Venatos care face cercetări şi descoperă firicele de aur
în albia râurilor Miniş şi Nera.199
Mai târziu, în 1904, Johann Danenbaum a trecut la deschiderea minei
aurifere de la Slătinic şi s-a cernut nisipul de pe ogaşul cu acelaşi nume.
Împreună cu Danenbaum erau asociaţi Mihai Hanicska şi Iosif Ringeisen.
Toţi au cerut Budapestei să trimită experţi geologi pentru zona Bozovici.
Acesşia au venit în număr de patru în anul 1907. În urma analizelor
mostrelor făcute la sonde, se constată şi existenţa aurului la locul numit
Cracu Morii. 200Acolo, în 1910, statul maghiar a trecut la exploatarea aurului
deschizând mina de la locul cu acelaşi nume ,,Cracu Morii” în amonte de
pârâul Lighidia-Bozovici.201
Este lesne de înţeles interesul curţii de la Viena pentru
extragerea aurului din zona Almăjului, având în vedere enormele cheltuieli
pe care le produceau desele războaie, plus importanţa zonei de Graniţă.
În 1916 mina de aur de la Slătinic-Bozovici îşi încetează
activitatea. După primul război mondial interesul pentru aurul din subsolul
bozovicenilor apare din nou. De data aceasta din partea unor particulari dar
şi din partea statului român. Zăcămintele de aur filonian din comuna
Bozovici, la Slătinic, cu 24 de grame aur filatonă, au fost concesionate
astfel: 0,50 hectare lui Dănilă Pistrilă din Şopot şi fraţilor Hanikscka, iar 100
de hectare inginerului M. Wecschler din Bucureşti.202
Legea fundamentală a Graniţei din 1807 ne oferă în capitolele
sale cîteva informaţii legate de situaţia economică. La capitolul VII se fac
precizări despre birul industriei. Aflăm şi o parte din ocupaţiile cu caracter
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economic ale locuitorilor din zona Bozoviciului. Astfel, erau negustori,
meşteşugari, proprietari de mori pentru măcinat cereale şi pentru ,,învălit
hainele” sau ,,văielele”. Avem informaţia din planul cadastral din anul 1802
al comunei Bozovici, cuprins în cartea funciară, din care se desprinde că
lângă Bozovici, în drumul spre Anina, exista ,,moara Dosului”. Aceasta nu
mai există acum. Este interesant modul de folosire al acestor mori de către
bozoviceni, mod care are rădăcini ce se duc în negura secolelor, şi care, se
păstrează până în prezent, fiind un element de o continuitate remarcabilă.
Este vorba despre faptul că autorităţile au înregistrat aceste mori ca
,,asociaţii colective” în foaia cadastrală a primăriei, primind un număr de
ordine, fiind specificat şi rândul la măcinat al fiecărui comunion cu numărul
de ore şi data zilei respective. Aceste mori afiliau mai multe comunioane
dintr-o anumită parte a localităţii. Astfel, ,,moara Dosului” din Bozovici era
făcută de către comunioanele cartierului Golibreg, iar ,,moara de piatră” de
la 8 km depărtare de Bozovici la locul numit ,,Craişte” pe râul Miniş, a
aparţinut puternicului ,,comunion Smeu”, care avea peste 50 de jugăre de
pământ, sălaşe şi fâneţe.203
Întrucât grănicerilor li s-a interzis să practice meserii sau negoţ,
statul austriac a încurajat venirea şi stabilirea unor meseriaşi şi negustori în
Bozovici. De exemplu, printre cei care au venit între anii 1836-1842 au fost
Petru Plăieşiu şi Iosif Liptai – croitori, Constantin Dălbocean – olar, Alexe
Nicolici şi Ion Miletici – negustori, Iosif Topgaci – fierar, Francisc
Hangesteler – lăcătuş, Alois Winhold – cizmar.204
Obligaţiile şi drepturile bozovicenilor grăniceri erau stabilite
încă o dată prin ,,Constituţia confiniară” din anul 1850. De data aceasta sunt
anulate vechile restricţii din Constituţia din 1807 şi grănicerii pot ocupa o
meserie, pot face comerţ, pot învăţa la oricare insitut de învăţământ. Acestea
erau specificate la capitolul III al acestei Constituţii. 205 Creşterea economică
pentru perioada următoare aplicării acestei Constituţii s-a datorat mai ales
articolului 11 din capitolul VII. Acesta prevedea că toate proprietăţile
imobiliare ale grănicerilor devin proprietăţi definitive ale comunioanelor.
Sub această formă juridică ele au fost exoperate, apoi, în cartea funduară de
pe lângă judecătoria Bozovici. Dreptul la proprietate deplină asupra
imobilelor a creat condiţiile prielnice unei dezvoltări economice mai
accentuate ale comunioanelor, fiind un stimulent în munca lor. Având toate
braţele de muncă adunate la un loc, fiecare comunion şi-a împărţit membrii
pe îndeletniciri, în agricultură sau la păstorit, observându-se în curând o
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creştere a producţiei marfă în ambele sectoare. 206 Această creştere a fost
constantă, în aşa fel că s-a putut ajunge şi la un excedent de produse agricole
şi mai ales animale. În urma acestei creşteri economice a fost necesară
apariţia legii din anul 1850 care a stabilit un târg săptămânal la Bozovici, în
fiecare zi de marţi a săptămânii. În afară de aceste târguri, s-au mai stabilit
şi patru bâlciuri anuale. Acestea erau: 1) în prima zi de luni şi marţi din
săptămâna Pştilor; 2) luni şi marţi înaintea sărbătorii religioase cunoscute
sub numele de Înălţarea Domnului, atunci când era şi ,,nedeia” de la
Bozovici (în iunie); 3) luni şi marţi din săptămâna sărbătorii religioase
Cuvioasa Paraschiva (14 octombrie); 4) luni şi marţi în săptămâna Naşterii
Domnului ( luna decembrie). 207
Aceste târguri şi bâlciuri au ajuns să fie foarte cunoscute nu
numai în Valea Almăjului, dar până departe, la Viena şi Budapesta, de unde
veneau negustori. Erau aduse la târg de către comercianţii străini produse
textile, articole de menaj, îmbrăcăminte din Timişoara, Transilvania, Lugoj
şi alte părţi. De la bozoviceni se cumpărau vite mari, porci îngrăşaţi, fructe şi
mai ales vestita ţuică, răchie în graiul almăjan. 208 Negustoria nu se putea face
fără aprobarea Companiei. În anul 1836, printre negustorii care au primit
autorizaţie din partea Companiei, a fost şi Ion Miletici. Acesta avea ,,Casa
negustorească” la numărul 269 în Bozovici şi furniza mărfuri pentru micii
negustori din celelalte sate din Valea Almăjului. 209
Din aceste târguri, adică de pe piaţa liberă îşi făceau
aprovizionarea şi trupa de grăniceri din compania din Bozovici. Acesată
companie mai avea şi un rol de pază a pieţei şi mai ales a siguranţei
transportului mărfurilor pe direcţiile Orşova, Biserica Albă, Caransebeş şi
Anina, plus cordonul sanitar, pentru că baza tranzacţiilor comerciale pentru
bozoviceni erau vitele, porcii, oile. Alături de acestea erau fructele şi ţuica
de prune. Acestea din urmă fiind foarte căutate pe piaţa austriacă, s-a făcut
un mare depozit la Viena în 1869 pe strada Wiedener-Gurtel 2, Viena IV, al
cărui proprietar era căpitanul pensionar Smeu Paul. 210 Comerţul
bozovicenilor nu se îndrepta numai spre vest ci şi spre turci, cărora li se
vindeau mai ales vite, prin cunoscutul negustor la vremea aceea, Ion
Stanoilovici, care primise ,,actul de slobozenie” pentru negustorie cu vite.
Clienţii săi principali erau turcii de la schela Moldova Veche-Dunăre.
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De la mijlocul secolului al XIX-lea se semnalează şi apariţia
unei manufacturi mari şi cu importanţă. Este vorba de ,,Ţiglăria şi
Cărămidăria” din Bozovici. Ea a fost înfiinţată de către Ioan Smeu care, prin
anul 1851 s-a întors de la Viena unde a învăţat meseria de ,,ţiglar”. Se pare
că a învăţat foarte bine acestă meserie pentru că a fost autorizat de breasla
ţiglarilor din Viena ca să îşi poată imprima iniţialele numelui său pe toate
produsele. Prin anul 1885, ţiglăria o conduce fiul acestuia, Niţă SmeuŢiglaru. Activitatea acestei ţiglării a fost eficientă şi aproviziona nu numai
Valea Almăjuului dar şi pe ,,nemţii” de la Anina. A funcţionat până în anul
1914.211 Şi-a reluat activitatea după primul război mondial, dar şi-a închis
porţile în anul 1924, fiind înregistrat primul faliment din valea Almăjului.
Banca ,,Orăviţana”, care era creditoarea fabricii, i-a scos la licitaţie
materialele rămase în depozit, maşinile, curtea, clădirile, terenurile. Fabrica
de ţiglă a ajuns la faliment în primul rând datorită faptului că a fost puternic
concurată de către cele două mari fabrici de ţiglă de la Lugoj şi Jimbolia,
care, prin intermediul depozitului creat de negustorul Franz Spravel din
Bozovici, vor monopoliza piaţa din toată Valea Almăjului, în condiţiile în
care vindea anual aproximativ 150 de vagoane de ţiglă. În plus, Banca
Almăjana i-a pus la dispoziţie lui Spravel un capital nelimitat. De altfel, F.
Spravel va junge un acţionar puternic al băncii şi apoi în consiliul de
administraţie.
Dezvoltarea economică din această perioadă, creşterea
comerţului, au dus în mod inerent şi la creşterea circulaţiei monetare. De
aceea a fost posibil ca unii negustori străini să poată obţine aprobarea
companiilor de a-şi deschide ,,dughene” sau prăvălii în Almăj. Prezenţa lor
se semnalează după anul 1867, atunci când s-a terminat războiul cu prusacii.
Este vorba despre cei care au primit aprobare la Bozovici, evreii Schindloff
şi Sperger, slovacul Staschek, sîrbul Radivoievici, alături de negustorii
români Dănilă Ciosa Uscatu şi Teodor Cristoi-Toşa. Toţi aceştia au devenit
apoi ,,case negustoreşti” pentru aprovizionarea micilor negustori de prin
satele almăjene. Ei erau în strânsă legătură cu marile case comerciale din
Viena, Budapesta şi Timişoara.212
Una din bogăţiile care i-a ajutat pe bozoviceni mai ales în
momentele de restrişte, a fost pădurea. Dar pe această bogăţie au pus ochii şi
autorităţile austriece apoi maghiare. Comuna Bozovici era înconjurată de
păduri, datorită reliefului. Dar erau multe desişuri păduroase până la pădurile
seculare propriu-zise. Acestea au fost supuse unui proces de defrişare din
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partea localnicilor cel puţin din două motive : nevoia de suprafeţe pentru
pământ şi pentru păşuni, nu în ultimul rând pentru nevoile de construcţie şi
de combustibil .
După legile regatului maghiar apare termenul de ,,predii”. Aceste
terenuri erau răspândite prin mijlocul pădurilor, prin poieni. Aceste ,,predii”
nu au fost trecute ca proprietate nobiliară şi nici locuite de iobagi. Ca
urmare, ele sunt socotite posesiuni regeşti. După istoriografia maghiară
aceste ,,predii” ar fi existat până în prima jummătate a secolului la XVI-lea
în hotarul comunei Bozovici: Lighidia, Miniş, Mojineac, Pădijel, Craiştea,
Slătinic, Tăria, Tîrgovişte, Zăgradia. 213
Fenomenul de defrişare a fost constatat şi de împăratul Iosif al II-lea
care a trecut prin zonă în 1773 cu ocazia acţiunii de militarizare a graniţei.
În ,,Jurnalul” său de călătorie nota: ,,Bozovici, în Almăj, 17 mai
1773....Românii din Almăj distrug pădurile cu desăvârşire....am văzut turme
întregi păscând printre copaci tineri. Drumul ducea prin vale ,, pădurile sunt
parte arse, parte defrişate; oile şi caprele pasc pretutindenea. Şeful ocolului
silvic din Bozovici imi spunea că situaţia pădurilor lăturalnice ar fi încă mult
mai rea.Toate ordinele sunt zadarnice.”214 Aceste fenomene de defrişare sunt
legate de procesul de sistematizare a aşezării, şi care a durat până în 18021804 când apar hărţile cadastrale. Sălaşele din poienile munţilor unde au fost
vechile aşezări s-au trecut la cartea funduară ca bunuri nemişcătoare aflate în
folosinţă. În aceste zone s-a menţinut pe tot timpul Graniţei păstoritul
familial, cu cei bătrâni la oi şi vite, pe când ceilalţi membri ai comunionului
stăteau în sat şi munceau pământul. De aceea sătenii au defrişat desişurile şi
au lărgit poienile pentru a avea mai mult pământ pentru arătură. Tot în
această perioadă s-au desprin cele două forme de proprietate, cea a familiei a
,,ocupaţiunlor” şi cea a ,,izlazurilor comunale”, izvorâte din vechea
proprietate a obştei. 215 Prin constituţia Confiniară din anul 1807, prediile
sunt definite ca o proprietate colectivă a comunioanelor, iar prin repartizarea
de 6 jugăre din aceste poieni pentru fiecare, cu drept uzufructuar, asemenea
poieni primesc şi nume după prorpietar: Poiana Opreştilor, Poiana
Murăscului. 216
O altă caracteristică desprinsă din dreptul de proprietate
uzufructuară asupra poienilor cu sălaşele aferente, o prezintă zonele de
pădure limitrofe poienilor. Este cunoscut faptul că până la altitudinea de 500
m, este pădure amestecată din mai multe specii (arţar, frasin tei, cer), ori
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,,ocupaţiunile” s-au extins treptat şi asupra unei perdele din pădurea ce
mărginea poienile până la o suprafaţă de circa 1 jugăr. Această ,,ocupaţiune”
de pădure s-a numit la Bozovici, ca de altfel în tot Almăjul, ,,zăbran”.
Crăcile tinere din zăbrane se tăiau o dată la 2-3 ani pentru ,,frunzarul” ce
servea drept hrană pentru oi în timpul iernii. Zăbranul, ca şi poienile au
intrat în componeneţa uzufructuară a celor 6 jugăre de rît sau pământ
necultivabil, fiind cuprins în cartea funduară a comunioanelor. Aceste
zăbrane vor deveni o proprietate absolută a fiecărui comunion conform
Constituţiei confiniare din 1850 217 Defrişările au mai apărut şi pentru că la
marginea pădurilor se plantau mlădiţe de pruni, iar odată cu creşşterea
acestora, ţăranii taiau copacii din jurul prunilor tineri ca să le facă loc. Aşa
au apărut multe poieni cu pruni la marginea pădurilor.
Conform dreptului feudal, pădurile din Almăj, deci şi cele de la
Bozovici, erau socotite proprietatea craiului sau a împăratului Austriei. În
timpul Graniţei s-au dat două rescripte imperiale: ,,Wald-Regulation” din
anul 1787 şi ,Fortinstruction”, amîndouă referitoare la pădure. Prin ele se
permitea grănicerilor să îşi aducă din pădure lemnul de construcţie şi de foc
necesar gospodăriilor lor. Acest lemn se primea gratuit, dar cu avizul şi în
cantitatea fixată de compania militară grănicerească.218 În urma hotărârii din
1839 mai apare un ocol silvic la Dalboşeţ, iar de Bozovici depindeau satele
din raza ocolului său. Erau fixate şi atribuţiile de pază pentru ocrotirea
pădurii şi a vânatului. De paza pădurilor se îngrijeau companiile şi pădurarii,
care erau numiţi dintre grănicerii semi - valizi. Regulamentul silvic din 1860
aduce prevederi asupra folosirii pădurilor. Astfel, se dădea voie să fie
defrişate acele zone de pădure răzleaţă din păşuni sau poieni. Apoi, se făcea
o împărţire a pădurilor pe trei categorii. Întâi erau pădurile erariale sau ale
statului; apoi sunt pădurile comunale, din aproprierea satelor; pădurile
particulare, sau zăbranele, a căror suprafaţă putea fi între 1 şi 3 jugări
cadastrali şi era înscrisă în Cartea funduară. 219
Dar tendinţele de a acapara pădurea bozovicenilor de către autorităţi
în diferite moduri, era o ameniunţare permanentă. De aceea, localnicii au
urmărit cu consecvenţă să obţină dreptul asupra pădurilor, poieniulor şi
munţilor. În 1873 au reuşit acest lucru prin intervenţia delegatului Traian
Doda, generalul pensionar, care a făcut demersurile necesare pe lângă
Curtea din Viena şi guvernul din Budapesta. Astfel s-a ajuns la înfiinţarea
,,Comunităţii de avere” cu sediul al Caransebeş. 220 Pentru Bozovici erau
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înregistrate la teren productiv, păduri în suprafaţă de 6483 de jugăre şi 1563
de stînjeni, iar la poieni şi păşuni o suprafaţă de 193 de jugăre şi 821 stînjeni.
Suprafaţa terenurilor considerate neproductive a fost înregistrată cu
suprafaţa de 57 jugăre şi 255 de stînjeni. 221
Pentru locuitorii Bozoviciului, viaţa însăşi se confunda cu
pământul lor. De aceea, simţul proprietăţii pentru glia străbună s-a dezvoltat
atât de mult şi a rămas până astăzi mai viu ca niciodată, spre surprinderea
multora care nu-i cunosc prea bine pe bozoviceni. Un lucru foarte important
pentru ei dar şi pentru autorităţile austriece, a fost introducerea acelui act
fundamental care s-a numit la început Cartea funduară (la sfârşitul secolului
al XVIII-lea), apoi după primul război mondial Cartea funciară. Prin
introducerea acestora, proprietatea ,,de facto” devenea şi în forma ,,de iure”.
Peste toate acestea, se mai asigura şi o stabilitate de care avea nevoie şi
Curtea imperială de la Viena. Patenta imperială (Landtafelpatent) din 1794
cuprindea dispoziţii clare pentru întocmirea evidenţei bunurilor imobiliare
ce le aveau satele şi comunioanele milităreşti din zona Almăjului. 222
Efectuarea măsurătorilor şi a evidenţelor a fost destuil de mult uşurată la
Bozovici de faptul că acolo erau mulţi cancelarişti proveniţi din rândul
absolvenţilor de la ,,Trivial–Schule” din Bozovici, aceştia fiind familiarizaţi
cu scrierea germano-gotică. Cu ajutorul lor Cartea funduară din Bozovici a
fost terminată în 1804. În felul acesta s-a pus în concordanţă realitatea
funciară cu scriptele autorităţilor. 223 Un asemenea act a fost nu numai foarte
important, dar şi foarte bine întocmit. Trebuie remarcat că toate actele de
proprietate de după aceea, până în prezent se bazează pe această Carte
funduară. Ea cuprindea următoraele: a)Foaia imobilelor; b)Foaia de
proprietate; c) Foaia de sarcini; Toate acestea cuprindeau date importante şi
amănunţite despre proprietate şi proprietar. Întocmirea şi a hărţilor
cadastrale a completat datele din Cartea Funduară, apoi în 1807 se
întocmeşte Registrul funciar sau Cadastrul funciar. Pentru mai multă
siguranţă în păstrarea actelor Cărţii , după 1855, fiecare comunion a primit o
copie după actul original. 224
Pe măsură ce domeniile de activitate s-au diversificat a apărut şi
o stratificare de ordin social în rândul localnicilor, adică, unii au început să
aibă o stare materială mai bună, alţii nu. Pentru prima dată s-a creat
posibilitatea de a se împrumuta bani în mod oficial. Deaorece nu existau
bănci, împrumutul se făcea de la aşa numita ,,comună bisericească”. Banii
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solicitaţi sub formă de împrumut erau aprobaţi şi de companie în
conformitate cu legea confiniară. Socotelile cu sumele împrumutate şi cu
mărimea dobânzii erau ţinute de ,,Jurnalul –cassă” al bisericii din Bozovici.
Din acesta aflăm că în anul 1855 în luna octombrie au împrumutat bani
următorii bozoviceni: Radivoi Ciosa suma de 50 florini de argint, Ilie
Tutunariu – 50 florini de argint. Pentru amândoi camăta era stabilită la
procentul de 6%. Pentru anul 1868 aflăm că erau datornici capii
comunioanelor Tuculia, Vedrilă, Matei şi Sugariu şi că li s-au împrumutat
bani cu camăta de 8%. 225 Acest sistem de împrumut era garantat de cel care
lua banii, în scris, şi trebuia să fie major. În plus, pe ,,Jurnalul-cassă” erau
semnăturile căpitanului companiei, ale celor doi preoţi, precum şi membrilor
comitetului parohial. Unii dintre cei care au împrumutat bani nu vor reuşi să
îi achite pentru că îi găsim datori şi în anul 1873, iar dobânda s-a mărit la
10%. Socotelile s-au ţinut în limba germană-gotică până în anul 1869, iar
după aceea în limba română. Câtă vreme a existat Graniţa, împrumutul era
asigurat că se va returna, de către companie, dar după desfinţarea acesteia, se
cer garanţii de către doi proprietari de imobile care nu au fost ipotecate. 226
În condiţiile în care erau solicitanţi pentru împrumuturi băneşti,
era necesară apariţia unei bănci şi la Bozovici. Acest lucru s-a întâmplat în
1896 când a luat fiinţă Banca Albina, sucursală a celei din Sibiu. La acesată
bancă s-au depus pentru fructificare fondurile bisericilor şi ale şcolilor
confesionale din Almăj. În acelaşi an 1896 se pun bazele Băncii Almăjana,
cu capital maghiar. 227 La început a fost condusă de către directorul Ion
Stanoilovici, care era mare comerciant şi proprietar de imobile. După 1900,
conducerea băncii a avut-o L. Barthal şi T. Uschowsky. Acţionarii principali
erau funcţionarii statului maghiar. Pe lângă ei mai erau şi unii dintre
localnicii care conlucrau cu puterea de stat locală, aşa cum a fost Dănilă
Iova, care avea în concesie tarabele cu vânzare de mâncare şi ţuică la târgul
săptămânal şi bâlciurile anuale de la Bozovici. Alt acţionar era Alimpe
Gîrjoabă care avea în arendă târgul de la Bozovici. 228
O altă bancă a fost ,,Nera”. Aceasta avea numai capital
românesc şi a fost înfinţată în anul 1897. Comitetul de conducere avea
următoarea componenţă: preşedinte-avocatul Iuliu Novac, iar ca membri- A.
Simtion, Dimitrie Bogoievici, Ion Brînzei, Stache Popovici, Ilie Ruva,
Daniel Radivoievici, George Străin. În anul 1903 banca şi-a ridicat un
frumos edificiu cu etaj, prin opera arhitectului Marcus Moruzi, şi din
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contractul aflat în 1977 în posesia profesorului Liviu Smeu, aflăm că
întregul cost al clădirii băncii s-a ridicat la suma de 29.650 de coroane şi 34
de fileri.229 Această bancă va funcţiona până în 1912 când va fuziona cu
banca ,,Albina” din Sibiu.
Pe lângă aceste două bănci a mai funcţionat la Bozovici şi
,,Cooperativa de credit”, care a fost înfiinţată în anul 1902 de către avocatul
Ion Grofşorean, cu un capital de 20.000 de coroane. 230
După primul război mondial băncile sunt la Bozovici în număr
mai mare, acest lucru fiind un indiciu clar să societatea s-a stratificat din
punct de vedere social şi economic, în avantajul gospodăriilor mijlocii şi
mari, şi evident în dezavantajul celor mici şi pitice. În al doilea rând,
economia în ansamblu mergea, mai ales comerţul. Toate băncile de la
Bozovici erau de credit. Acestea au fost : 1)Banca Almăjului, care era de
fapt o reînfiinţare a fostei bănci Nera-Albina, din perioada dinainte de
primul război mondial. Din anul 1920 are un capital de un milion de lei. La
conducerea băncii erau Iancu Conciatu, deputat liberal în două legislaţii;
director era Ilie Ruva. Acţionarii acestei bănci erau oameni de vază, membri
ai partidului liberal, comercianţi, meseriaşi, ţărani înstăriţi. 2).Banca
Almăjana, cu un capital social de un milion de lei până în anul 1928. Ca
preşedinte a fost avocatul L. Barthal, iar director Teofil Oseheski. Ca
acţionari erau în majoritate reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din
Almăj. 3). Cooperativa de Credit din Bozovici, care avea un capital social de
130.000 de lei, iar directorul băncii a fost farmacistul Iosif Husowsky.
4).Sucursala Băncii Poporane din Caransebeş, al cărei director a fost Iosif
Ivanovici, iar acţionarii erau formaţi dintre preoţii şi învăţătorii posesori de
pământ din Almăj. 5).Sucursala Băncii Orăviţana din Oraviţa. Directorul
acesteia a fost Nicolae Olaru. Acesta era un ţăran înstărit, politician liberal şi
multă vreme primar al Bozoviciului. Acţionarii erau ţărani înstăriţi, posesori
de cazane de fiert ţuică în vamă, precum şi cei ce se ocupau cu negustoria
de ţuică şi vite.231
În timpul marii crize economice din 1929-1933, la Bozovici a
fost afectat mai ales sectorul financiar. Majoritatea băncilor nu au mai putut
acorda credite din lipsă de lichidităţi, unele au fost lichidate, altele au
încercat să-şi recupereze datoriile de la localnici prin vinderea proprietăţilor
acestora. De teamă că îşi vor pierde proprietăţile în favoarea băncilor pentru
că aveau datorii pecare nu le puteau onora, localnicii din Bozovici au pus la
cale un complot în vara anului 1930 prin care să atace sediile băncilor şi să
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distrugă registrele de debitori. Complotiştii s-au adunat în casa cojocarului
Vasile Ioana, în total erau 35 de capi de gospodării. Printre capi erau Vasile
şi Elena Ioana, Niţă Ioana-Roxa, Piţu Călămariu. Nu au putut să-şi ducă
planul la îndeplinire pentru că au fost surprinşi chiar în noaptea în care
trebuiau să treacă la acţiune. Vor fi judecaţi de Tribunalul Militar din
Timişoara pentru instigare la rebeliune, iar ceilalţi membri ai complotului
vor fi judecaţi de Tribunalul din Oraviţa. 232
La începutul secolului al XX-lea principala caracteristică a
domeniului economic este sectorul agrar. La acesta se adaugă însă şi
mineritul şi industria. Agricultura rămâne ramura de bază. O explicaţie vine
din faptul că după terminarea împărţirii pădurilor şi a poienilor între
Comunitatea de avere şi statul maghiar, ţăranii şi-au mărit proprietatea prin
defrişarea pădurilor care erau pe lângă fâneţe, şi au anexat aceste terenuri. Pe
acestea au plantat în special pruni, dar şi-au construit şi sălaşe. Termenul cu
care localnicii au numit aceste terenuri, adică ,,ocupaţiuni”, a fost adoptat şi
de administraţia de stat, iar Comunitatea de avere le-a vândut proprietarilor
în cauză, prin înţelegere. După primul război mondial, actul de vânzarecumpărare a fost efectuat în Cartea funduară, mărindu-se proprietatea
individuală la categoria – fâneţe, proporţional cu scăderea suprafeţelor de
pădure. De remarcat faptul că proprietăţile de pădure ale localnicilor, primite
prin legea silvică din 1871, cunoscutele ,,zăbrane”, nu au fost niciodată
defrişate, ele fiind folosite ca ,,frunzare” pentru oi. Iată cum au evoluat în
timp suprafeţele de păduri în urma acestor modificări de terenuri: în 1880
Boziviciul avea o suprafaţă de pădure de 6483 de jugăre şi 1563 de stînjeni,
poieni şi păşune 193 jugăre şi 841 de stînjeni, pe când în 1930 mai rămân
2065 jugăre de pădure şi la poieni şi păşune 3909 jugăre.233
În raportul dintre suprafaţa de pământ şi numărul de locuitori de
la Bozovici, balanţa se înclină spre locuitori, pentru că predomina
gospodăria mică. În mod normal, pentru a supravieţui, o famile normală din
Bozovici avea nevoie de asproximativ 5-10 hectare de pămînt, ţinând seama
că nu toată suprafaţa era bună pentru cultura de cereale. În aceste condiţii
ţăranii erau nevoiţi să cultive mult porumb pentru a creşte multe animale ca
să le poată comercializa, dar mai ales să vândă masiv ţuică de
prune.Veniturile obţinute din aceste vânzări erau fluctuante din cauza
oscilaţiilor de preţuri de la sezonul de primăvară la cel de toamnă, când
preţurile erau mai mari. Porumbul se cultiva în proporţie de 75 % pentru că
era folosit atât ca hrană de bază pentru oameni cât şi pentru animalele care
232
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erau îngrăşate pentru vânzare. Suprafele de pământ erau împărţite pe cinci
categorii. La 1910 situaţia în Bozovici era aceasta: din cele 920 de
gospodării, 120 erau fără pământ, (adică ţiganii); alte 195 de gospodării cu
suprafeţe până la 2 hectare se încadrau la categoria ,,proprietate pitică”;
proprietatea mică, adică terenuri până la 5 hectare aparţinea unui număr de
400 de gospodării; alte 200 de gospodării cu terenuri de până la 20 hectare
erau considerate în categoria ,,proprietate mijlocie”; în sfârşit proprietatea
mare, adică până la 50 de hectare, era în Bozovici numai la 5 gospodării.234
Între aceste gospodării era şi cea a proprietarului Ion Chetrinescu ( 18751953).235
În timpul primului război mondial, printre alte măsuri
restrictive, a fost şi aceea de a se interzice fabricarea ţuicii precum şi
comercializarea ei pe piaţa liberă. Măsura era cu atât mai abuzivă cu cât
ţuica era singurul bun care le mai rămăsese bozovicenilor şi care le aducea
un venit de subzistenţă. Toate prunele colectate de pe moşiile din Almăj au
fost colectate de către omul guvernului, deputatul Constantin Burdea, pe
baza concesiunii aprobate de guvern. El a instalat trei mari fabrici de ţuică,
din care una la Bozovici. La acest centru erau cinci bazine mari pentru
colectarea prunelor şi fermentarea borhotului. Capacitatea fiecărui bazin era
de cinci vagoane. Urmele acestor bazine se mai vedeau în 1977. Preţul unui
cazan (150 kg) de prune era de 80 de coroane, pe când la începutul
războiului era de 150 coroane. 236 Localnicii care ascundea prune pentru a-şi
face magiun sau pentru a le conserva, erau urmăriţi de jandarmi, de garda
financiară sau de oamenii lui Burdea, şi erau pedepsiţi prin confiscarea
prunelor şi plătirea unor amenzi fiscale. Peste acestea, se mai adaugă
abuzurile notarilor comunali, care furau puţinele ajutoare pe care trebuiau să
le primească familiile celor care erau plecaţi pe front.
Dacă pământul de la suprafaţă era atât de dorit şi de necesar
pentru bozoviceni, pentru că le asigura existenţa, subsolul nu era la
îndemâna lor pentru că nu aveau atât de mult capital pentru a putea trece la
exploatarea bogăţiilor ascunse în pământ. Dar, puteau servi ca mână de lucru
ieftină pentru cei care deschideau mine la Bozovici. Posibilitatea unui câştig
consistent prin minerit în Almăj a întrevăzut-o statul maghiar în urma votării
legii de încurajare a industriei. Totuşi primele sondaje au fost făcute pe cont
propriu de cître preotul catolic din Bozovici, Iosif Mayerhofer, împreunnă cu
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Iosif Ringeisen, Johann Danenbaum şi Mihai Hanicska încă din anul 1872,
când au plătit şi taxă de minerit. 237
Geologii veniţi de la Budapesta în anul 1907 au constatat
existenţa cărbunelui în straturi groase în zona Lighidie-Bozovici. Apoi, cei
patru asociaţi amintiţi mai sus, împreună cu autorităţile locale de la comună
şi de la plasă au întocmit devizele necesare pentru trecerea la exploatarea
cărbunelui, înscrierea sumelor la bugetul anului 1908 şi obţinerea
perimetrilor de teren solicitaţi. Aşa a fost posibil ca în anii 1908-1910 să se
deschidă ,,ocna de cărbuni” de la Lighidie-Bozovici şi s-a trecut la
exploatarea în regie mixtă, anume, ,,Asociaţia Hanicska-RingeisenDanenbaum-Meyerhofer et. Comp. şi Comuna Bozovici”. 238
În anul 1910 statul maghiar a preluat în regie proprie exploatarea
cărbunelui de la Lighidie, la locul numit Tîrgovişte şi la locul numit Lunca
lui Ivan, toate aflate în imediata apropiere a comunei Bozovici. La Lighidie,
în apropierea minei principale, s-au expropriat de la comună 5 hectare de
teren bun pentru arătură şi s-a zidit o frumoasă vilă pentru administraţia
minelor şi locuinţele celor trei ingineri Nickmann, Papp şi Jeney. 239
La minele de la Lighidie numărul celor care lucrau permanent
nu depăşea 200 de oameni. Dintre localnici, de obicei lucrau cei care aveau
pământ mai puţin. Deşi în perioada când nu mai erau muncile agricole
numărul minerilor ajungea şi la 500, totuşi autorităţile voiau să fie sigure că
au asigurată mâna de lucru. De aceea, reprezentantul guvernului, Constantin
Burdea, care era şi preşedintele Comunităţii de avere de la Caransebeş, a
adus 50 de familii de cehi care să lucreze numai la mină. Pentru a-i stabiliza,
le-a construit 16 case la locul numit Muşcala de lângă Bozovici. Această
colonie de cehi va primi numele de ,,Burdea Falva”. 240
De exploatarea cărbunelui de la Bozivici erau interesaţi şi cei de
la S.T.E.G. (Societate de stat austriacă). Aceasta a primit de la statul maghiar
dreptul de prospecţiuni geologice carbonifere din Almăj. Ea cercetase de
fapt sporadic încă din 1793-1801, dar în 1913 a mers la cecetarea bazei din
Almăj, zonă pe care a inclus-o între locurile care aveau în subsol zăcăminte
de cărbune, potrivit schiţei hărţii făcute de A. Giuzkey-Oraviţa.241 Potrivit
unor statistici oficiale pentru anii 1919-1924, rezerva de lignit superior
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(cărbune brun) pe raza comunelor Bozovici şi Lăpuşnic era de 600.000 tone
vizibil.242
La mijlocul primului război mondial, adică în 1916, atât mina
de cărbuni de la Lighidie cât şi cea de aur de la Slătinic-Bozovici, îşi
încetează activitatea. Dar, după anul 1922, zăcămintele din subsolul
bozovicenilor stârnesc interesul unor persoane particulare, al statului român
dar şi societăţi. De aceea, se trece la concesionarea unor perimetre miniere
fără să se mai facă prospecţiuni geologice, ci numai pe baza celor făcute de
monarhia austro-ungară. Statul a luat în primul rând în concesiune ceea ce a
aparţinut persoanelor particulare străine. Astfel, se trec la regia Autonomă a
Intreprinderilor Miniere şi Metalurgice ale Statului din Ardeal ( R.I.M.M.A.)
drepturile miniere privind zăcămintele de lignit şi minereu de fier de pe
teritoriul comunei Bozovici. 243 Mina de aur şi-a reluat activitatea într-o
proporţie mai redusă şi a funcţionat până în 1955. Unul dintre directorii
cunoscuţi la această mină a fost Iovanici.
Mina de cărbuni de la Bozovici şi-a reluat activitatea în 1987 şi
a fost extras cărbune din subteran până în 1997. În prezent exploatarea
cărbunelui se face la suprafaţă. Producţia este estimată la 100.000 de tone
anual. Cărbunele este trimis la termocentrale precum cea de la Doiceşti.
Galeriile de subteran sunt în stare de conservare. Exploatarea de suprafaţă
este realativ mai facilă, cu costuri mai mici, dar atrage după sine o agresare
mare asupra solului, a mediului în general.
Industria este prezentă la Bozovici la începutul secolului XX.
La locul numit ,,La Poieni” funcţiona ,,Fabrica de ţiglă şi cărămidă”.
Aceasta a fost creditată de către Banca Orăviţana, condusă de familia
Corneanu, şi lucrau în ea aproximativ 300 de lucrători, majoritatea din
Bozovici, dar şi din satele apropiate. Între anii 1905-1914 s-a construit şi s-a
pus în funcţiune la Bozovici prima uzină electrică din Almăj şi ,,moara de
foc” cu valţuri de către Lae Teodorovici. El a avut sprijinul financiar al
Băncii Nera din Bozovici. Uzina electrică ilumina întreaga comună
Bozovici.244
Industria de exploatare şi prelucrare a lemului a rămas cea mai
însemnată şi în această perioadă deoarece materia primă, adică pădurile din
jurul Bozoviciului, erau din abundenţă. De aceea, această industrie va
absoarbe şi cei mai mulţi muncitori, chiar dacă mulţi erau sozonieri, în
perioada octombrie-aprilie. Atunci numărul lor ajungea şi la 1000 de
lucrători. Specia cea mai mult exploatată şi folosită a fost bradul. Toată
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producţia aparţinea ,,Intreprinderii forestiere” a lui Johan Bibel. Acesta
concesionase pădurea de brad de la Poneasca încă din anul 1876 de la statul
maghiar. În 1977 se vedea încă inscriţia pe o cruce de fier instalată la
intrarea în ,,vilele Poneasca”, unde erau odinioară administraţia şi locuinţele
personalului. Pe pârâul Ponesca erau instalate două mari gatere pentru
scânduri, iar cheresteaua lua drumul Vienei, Budapestei şi la Turnu Severin,
unde Bibel avea mari depozite. Altele erau la Moldova Veche şi Oraviţa.
Bibel a concesionat de la statul maghiar şi pădurea de la Gura Golâmbului
încă din anul 1879, dar exploatarea acesteia o începe în anul 1908. 245 Din
anul 1919 Intreprinderea forestieră a lui Ion Bibel de la Poneasca şi Gura
Golâmbului nu a mai putut exploata bradul din zonă pentru că statul român
nu i-a mai acordat concesiunea pădurii. Acest lucru s-a întâmplat şi datorită
faptului că marea societate U.D.R. dorea să îşi extindă exploatările forestiere
şi în zona Poneasca. Această intenţie nu s-a putut materializa deorece
bozovicenii au reuşit să facă memorii prin deputatul lor Iancu Conciatu, iar
pădurile de la Poneasca şi Gura Golâmbului au fost trecute ca izlazuri ale
comunei Bozovici, aşa cum sunt şi în prezent. În locul intreprinderii lui
Bibel, exploatarea masei lemnoase de la pădurea Poneasca, au început să o
facă localnicii prin propriul capital local. Banca Almăjului a instalat un
gater puernic la Poneasca cu scopul de a putea aproviziona locuitorii din
Bozovici cu scânduri şi lăteţi. Astfel, în anul 1925 a luat fiinţă Cooperativa
Forestieră ,,Almăjul”, cu un capital social de 55.000 lei şi 85 de acţionari.
Preşedintele era Iancu Conciatu, (preşedinte al Băncii Almăjului şi al
partidului liberal din Almăj), iar director a fost Ilie Ruva.246 Dintr-un
document din colecţia profesorului Liviu Smeu aflăm mai multe amănunte
privitoare la starea financiară a Cooperativei forestiere Poneasca. De
exemplu, totalul de concesiune pe anul 1925 este de 400.000 lei, din care
arendarea arborilor esenţă de brad pe anul 1925, din pădurea Poneasca
aparţinând de ocolul silvic Bozovici sunt 286.977 lei; Fondul de
reîmpădurire depus la Ocolul silvic se stat Bozovici este de 28.697 lei şi 70
de bani; cumpărarea ferăstrăului şi a lemnului de la anteconcesionarul Kurt
Drăghici este suma de 20.000 lei; alte taxe de concesionare se ridică la suma
de 64.326 lei.247 Din anul 1936 începe un adevărat jaf în pădurea de gorun a
Bozoviciului. Comunitatea de avere din Caransebeş, aflată în criză
financiară, a acordat firmei ,,Larosch” din Oradea exploatarea gorunului din
pădurile ocolului silvic Bozovici. Într-un mod total abuziv şi discreţionar,
această firmă, pe baza contractului, a tăiat apropae toată masa lemnoasă de
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gorun.248 De multe ori autorităţile locale, mai ales primăria s-a folosit de
bogăţia verde care înconjoară comuna, pentru nevoi obşteşti. De exemplu,
într-un proces verbal din 26 ianuarie 1940 al primăriei se cere aprobare
pentru a se tăia lemne de gorun şi cer din izlazul împădurit pentru a se
reface linia telefonică distrusă. 249
Exploatarea masei lemnoase la Bozovici, în mod practic nu s-a
întrerupt niciodată, doar că s-a făcut mai intens sau nu, de către persoane
particulare sau de societăţi mari, de stat. Aşa a fost şi în perioada după 1966
(când s-a înfiinţat Intreprinderea Forestieră - I.F.), până în 1990, când se
tăiau arbori, se transportau şi se făcea cherestea. În prezent cel mai cunoscut
agent economic în exploatarea lemnului este Mitocaru.
După criza economică din 1929-1933, va apare la Bozovici un
nou sector industrial. Este vorba despre industrializarea laptelui. Având în
vedere numărul mare de animale care dădeau lapte la Bozovici, este de
mirare cum de nu a apărut mai devreme acest tip de industrie uşoară. Odată
cu apariţia primei fabrici de lapte se înregistrează şi creşterea într-un număr
mai mare de vaci din rasa Siementhal, care produceau în medie 7 litri de
lapte pe zi. Această industrie se dezvoltă foarte repede. În anul 1937, la
pretura plasei Bozovici, au fost înregistrate 2 lăptării la Bozovici. Acestea nu
erau capabile să prelucreze tot laptele din Valea Almăjului, de aceea mai
erau altele în alte sate. Dar, în 1939, Frenda Arpad îşi modernizează lăptăria
de la Bozovici şi îl înlătură pe celălalt concurent I. Drăgănescu, apoi
deschide noua lăptărie cu firma ,,Fromageria Almăj”.250 Această firmă va
progresa rapid, fiind sprijinită puternic şi de aşa zisul ,,grup etnic german din
Banat” precum şi de capitalul german. Cu asemenea susţinere, fabrica
aceasta va fi o adevărată minune tehnică pentru vremea aceea: aparatură
modernă, motoare Diesel, căldări centrifuge, frigorifere, instalaţii pentru
cartonaje, etc. Cu asemenea dotări tehnice, proprietarul reuşeşte să obţină ca
brânzeturi specialităţi ca: Olanda, Emmentaler, Trapist, Gonda, Port-dusalut, Bel-paese, Roquefort, Romandour, Cammebert, Weekend, Dacia,
Almăj, Imperator, Bria, Sarachino.251 Treptat şi-a mărit producţia, iar din
1940 va deveni principalul furnizor de unt şi brânzeturi al armatei germane.
Până în anul 1941 fabrica făcea şi exporturi în Orientul Mijlociu, iar
producţia se ridicase la 400-500 kg de brânzeturi zilnic. Din anul 1942, după
ce s-a asociat cu lăptăria din Bănia, a concurat până la lichidare celelalte
firme din valea Almăjului. Atunci capacitatea de colectare şi prelucrare a
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laptelui a ajuns la 6000-7000 litri pe zi. Datorită tehnologiei pe care o avea,
în fabrică lucrau doar trei specialişti străini, 20 de muncitori angajaţi
permanent şi circa 40 de muncitori zilieri. 252 Ca o ironie a istoriei, această
fabrică atât de strâns legată de germani, prin capital şi desfacerea produselor,
a fost distrusă complet în incendiul declanşat de soldaţii germani în în
luptele din septembrie 1944 la Bozovici.
Mai târziu, în anii 70, s-a construit o altă fabrică de prelucrare a
laptelui, lângă Spital. Aceasta va funcţiona în perioada 1973-2000. În
prezent, după o încercare nereuşită de privatizare, clădiea este în conservare,
şi va fi transformată într-o fabrică de reciclare a deşeurilor din plastic, pentru
toată valea Almăjului.
Având aceste sectoare de producţie la scară industrială, Bozoviciul sar fi putut dezvolta cu mult mai tare dacă ar fi beneficiat de o cale ferată.
Fără ea, mărfurile ieşeau din Bozovici exclusiv cu căruţele. Marea dorinţă a
bozovicenilor de a fi legaţi de circuitul naţional cu o gară proprie nu s-a
realizat nici atunci nici până în prezent. Iniţiative au fost, chiar măsurători în
1904, şi după 1990, dar toate au rămas la stadiul de proiecte.
Începutul primului război mondial a însemnat de fapt şi regresul
economic al Bozoviciului, cauza principală fiind lipsa forţei de muncă,
muncitorii devenind soldaţi. Minele şi fabricile şi-au închis porţile, iar
exploatarea forestieră de la Poneasca activa foarte puţin. 253
După 1910 când au fost inundaţiile cunoscute sub numele de
,,potop”, sinistraţilor li s-au trimis ajutoare de la Budapesta, guvernul de la
Bucureşti şi Banca Naţională a României. Dar banii trmişi la pretura din
Bozovici au fost împărţiţi preferenţial, pe criterii politice de către
primpretor. Tot cei săraci nu au putut să îşi refacă gosodăriile şi stratificarea
socială s-a accentuat. Unii s-au dus să lucreze la minele din Anina sau la
uzinele din Reşiţa, alţii, ami departe, în America, unde au emigrat săraci şi
apoi s-au întors după război la fel de săraci, trebuind să se angajeze ei şi
familiile lor ca ,,slugi” sau ,,slujitori” la cei mai înstăriţi. Din datele culese
de la localnici până în 1964, sunt cunoscute 8 familii care au emigrat în
America.254
După primul război mondial a urmat o perioadă de redresare, de
refacere, mai ales din punct de vedere economic. Încă o dată, agricultura a
fost pe primul plan. Pomicultura, mai ales cultura prunilor a fost principala
ocupaţie care a scos bozovicenii din sărăcia produsă de sacrificiile cauzate
de război. Au urmat în ordine, creşterea animalelor şi meseriile. Fructele
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proaspete, magiunul din prune şi mai ales ţuica de prune, vestite încă din
secolul XVIII, au adus din nou venituri minime localnicilor pentru ca să
poată cumpăra grânele care erau insuficiente. Valorificarea prunelor se făcea
fie direct prin vânzarea lor la cazan (150 kg) cu 200-250 lei, sau prin
vânzarea ţuicii cu 30-40 lei litrul. Proprietarul cazanului lua ,,vamă” câte 3
litri la fiecare fiertură sau cazan. În Bozovici erau în acea perioadă 10
cazane.255 Acestea lucrau din plin după strângerea prunelor şi fermentarea
lor. Au fost ani cu recolte foarte bogate de prune, aşa ca în 1928, când, după
datele Preturii din Bozovici şi de la foştii proprietari, s-au obţinut, în medie,
70.000 de litri de ţuică de cazan, iar cantitatea estimată a fi rămas la localnici
a fost de aproximativ 159.500 litri.256 Datorită vânzărilor de ţuică şi animale,
gospodăriile mici vor intra în rândul celor mijlocii. Nu întâmplător, pentru
bozoviceni a rămas vorba că la urma urmei, ,,moşia” este baza, adică livada
cu pruni, care valora cât un jugăr de pământ arabil clasa I, adică între
25.000-30.000 de lei.257
Suprafaţa mare de păşune şi cea relativ redusă pentru culturile
cerealiere, a determinat o preocupare permanentă pentru creşterea vitelor, a
oilor, a porcilor. Aceste animale asigurau cel puţin la minimum necesităţile
unie familii pentru hrană, îmbrăcăminte şi excedent pentru vânzare. Cel mai
rentabil animal a fost oaia, datorită faptului că de la ea se putea valorifica
totul (carne, piele, lână, lapte, miei) dar şi pentru că era mai uşor de
întreţinut, în special în timpul iernii, nefiind nevoie de o canitate prea mare
de nutreţ în comparaţie cu un cal sau o vacă. S-a estimat că, în medie, şi o
gospodărie mică putea să crească 4-5 oi şi o bovină. Pentru aceste animale şi
pentru consumul familiei, se cumpărau grâne, mai ales de la Turnu Severin,
diferenţa de preţ fiind foarte mare. De exemplu, 100 kg de porumb la
Bozovici se vindea cu 230-300 lei, iar la Turnu Severin cu 100-150 lei, în
perioada anilor 1926-1928.258 Pentru majoritatea bozovicenilor accesul la
pâine albă era relativ redus, deşi erau în comună în acea perioadă cam 7
brutării. În aceste condiţii alimentul de bază era mămăliga. Cu toată
dezvoltarea economică relativă în perioada interbelică, totuşi impozitele
rîmâneau destul de apăsătoare, mai ales în raport cu veniturile. O gosopdărie
mică, adică aceea care poseda o suprafaţă de 2-5 hectare în total, trebuia să
plătească un impozit de 600 lei anual, în condiţiile în care venitul pe an era
de maximum 4000 lei. Iată un exemplu, al lui Ieva Nicoae de la numărul 765
din Bozovici, pe anul 1928: pentru suprafaţa de proprietate de 4,7 hectare,
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impozitul agricol era stabilit la 167 lei; adiţionale- 224 lei; impozit comunal
-121 lei; diverse taxe–92 lei; total impozit 604 lei pentru toată gospodăria. 259
În Bozovici nu s-a putut aplica reforma agrară din 1921 în litera
legii cel puţin din două motive: în primul rând pentru că practic nu exista
marea proprietate ca în alte zone din România; apoi pământul arabil era
insuficient pentru nevoile localnicilor. În aceste condiţii nu rămânea decât
pământul aparţinând comunei şi al bisericii. La Bozovici s-a luat de la
,,comuna politică” (Sfatul comunal) 32 de jugăre teren arabil; din sesia
parohială încă 5 jugăre; de la stat 1500 jugăre, din care 480 de jugăre teren
pentru împroprietărirea celor îndreptîţiţi, iar restul de 1020 jugăre a rămas ca
izlaz comunal. S-au mai expropriat de la Societatea U.D.R. 142 jugăre
pentru păşune comunală.260 Din izlazurile comunale comuna avea de plătit
anumite procente către stat. Ştim dintr-o adresă (nr. 5777/1934) a Prefecturii
judeţului Caraş, serviciul de contabilitate, privind subvenţia Camerei de
agricultură, către primpretorul de la Bozovici, că se cerea plătirea de urgenţă
a cotei de 2% şi 3% din izlazurile comunale. Pentru Bozovici pentru anii
1931, 1932,1933 erra suma de 5500 lei. 261
În timpul crizei economice din 1929-1933, unele gospodării
mijlocii şi mari şi-au mărit suprafaţa de pământ prin cumpărare de la cei care
aveau nevoie de bani pentru achitarea unor datorii la bănci. De asemenea, au
acumulat stocuri destul de importante de ţuică. Aceste lucruri au determinat
ca după criză, aceste gospodării mijlocii şi mari să înceapă o perioadă de
revigorare economică. În schimb, ţăranii din gospodăriile mici au trebuit să
caute de lucru temporar, pe Valea Minişului, la Anina sau Reşiţa, pentru a
ieşi din impasul financiar. Celelalte gosodării încep să cultive mai multe
păioase şi să crească mai multe vite, oi, porci, cai.
La sfârşitul celui de-al doilea război mondial, situaţia
economică era precară, din motive uşor de înţeles după un conflict militar de
asemenea anvergură. Pretura Plasei Bozovici trebuia să facă în 1945 o
situaţie cât mai exactă privind posibilităţile comunelor din raza plasei.
Situaţia este făcută amănunţit, producţie anuală, necesarul pentru consumul
intern şi excedentul de producţie. Iată datele pentru comuna Bozovici în anul
1945 conform adresei nr. 1369 din 1945:
Producţia anuală
Necesarul
Excedent
Fasole- 6000 kg
8000 kg
0
Cartofi – 8000 kg
12.000 kg
0
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Slănină – 1000 kg
3000 kg
0
Untură – 1000 kg
3000 kg
0
Brânză – 6000 kg
8000 kg
0
Ouă- 4580 bucăţi
7000 bucăţi
0
Varză – 1500 kg
5000 kg
0
De remarcat faptul că alte sate din Valea Almăjului aveau un oarecare
excedent la aceste produse. În ceea ce priveşte animalele, situaţia era
următoarea:
Producţia anuală
Necesar
Excedent
Bovine – 685
637
78
Cabaline – 190
190
0
Porcine – 612
612
0
Ovine – 1828
1732
96 . 262
În perioada anilor 1950-1960 şi locuitorii comunei Bozovici, în
majoritate agricultori, au suportat taxele şi impozitele foarte apăsătoare
impuse de stat (în produse şi bani).
În prezent agricultura este încă cea mai importantă ramură
economică. În perioada 1962 – 1990 cât a existat C.A.P. –ul, agricultura s-a
făcut în mod intensiv, din toate punctele de vedere. Înfiinţarea acestei forme
de colectivizare a agriculturii este legată de numele localnicilor Petru şi
Nicolae Raicu. Au fost, rare cazurile când ţăranii din Bozovici au refuzat să
se înscrieîn întovărăşire şi apoi în colectiv, sau C.A.P. (Coopeerativă
Agricolă de producţei). Aşa a fost Matei Iosif–Secsăru, care a făcut şi
închisoare din această cauză. Acum producţia este estimată la 3000 de kg
boabe la hectar la cultura porumbului şi la 2500 kg la hectar cea de grâu.
Locuitorii comunei Bozovici folosesc un număr de 69 tractoare şi maşini
agricole (în martie 2006), dar se mai ajută mult şi de cai pentru muncile
agricole (arat, semănat, transport, etc.)
Îndeletnicirile meşteşugăreşti au existat din totdeauna la
Bozovici, dar în perioada interbelică se ridică la statutul de meserii. Cei care
le practicau ca atare, adică nu numai pentru necesităţile familiei, s-au
orientat spre cele care aveau specificul provenit din profilul economic al
comunei, adică agricultura. Pentru o populaţie care practica intens
agriculltura, era nevoie de fierari, rotari, potcovari, cojocari, curelari,
opincari, măcelari, croitori. În afară de aceste meserii mai erau la Bozovici
tâmplari, dulgheri, zidari, lăcătuşi, tinichigii, ceasornicari, vopsitori,
pantofari, brutari, cofetari, turtari. Diversitatea acestor meserii arată faptul că
localnicii se orientau după nevoile pieţei. Între aceste meserii, de departe cea
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mai căutată a fost opincăria. Sunt cel puţin două cauze care pot explica acest
fapt: opincile erau încălţămintea pe care o foloseau toţi, unii, în majoritate,
permanent; apoi, materia primă care se găsea din abundenţă; preţul mare,
chiar prohibitiv pentru pantofi. Abatorul de la Anina oferea din belşug şi la
preţuri convenabile piei pentru opinci. Doi opincari din Bozovici, respectiv
Nicolae Popişti şi Nicolae Ieva-Ledăru, au reuşit să aibă monopolul acestui
meşteşug nu numai în Bozovici, dar şi în toată valea Almăjului, şi doar în 34 ani s-au îmbogăţit.263 O altă meserie care era căutată şi avea profit, şi care
se practica numai la Bozovici, deci deţinea monopolul în Valea Almăjului,
era cea de brutar. Brutăriile din Bozovici se aprovizionau cu făină de la
comercianţii locali Magyary, Schuster şi fraţii Schidlof, Petru Bîrsan.
Aceştia aduceau făina de la Arad şi Timişoara.264 Creşterea numărului
meseriilor şi a comercianţilor, a dus şi la creşterea numărului cârciumilor şi a
restaurantelor. Pentru anul 1928, Situaţia meseriilor, după statistica Preturii
plasei Bozovici arată că erau 199 de meseriaşi, 62 de comercianţi, 45 de
prăvălii, 17 cîrciumi, iar restaurante şi hoteluri la Bozovici erau în număr de
4 (G. Străin, I. Witak, G. Nagy, K. Farkas). 265După criza economică din
1929-1933, numărul meseriaşilor scade constant, astfel că în 1941 găsim
numai 151 de meseriaşi şi 35 de comercianţi. 266
După datele din dosarele cu meseriaşii existenţi la Bozovici,
înscrişi oficial la primărie, apoi mai târziu la sfatul popular al raionului, pe o
perioadă mai lungă (începând din 1921) avem un total de 135 de meseriaşi
cu meserii foarte diverse. Iată exemple de meserii, domenii de activitate şi
nume de meseriaşi care au activat la Bozovici:
-dulgher -- Adamescu Ion
-batoză – Atim Nicolae
-pantofar – Alexandru Abraham
-zugrav – Alexa Mihai
-geamgiu – Bogdan Tudor
- preparate de îngheţată – Beloescu Ion
-tâmplar – Budu Teodor
-rotar – Jurchescu Pavel
-brodeză –Borlovan Malci
-comerciant –Beloescu Ion
-coafor –Coman Nicolae
-tinichigiu –Gerhart Carol
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-bombonar –Cojocariu pavel
-spoitor cazane –Constantin Gheorghe
-măcelar –Curtus Anton
-căldărar –Constantin Simion
-confecţioner lemn –Ciuraru Aflat
-croitor – Craşovan Ilie
-morar –Draxel Petru
-împletitor nuiele – Dan Ioan
-fotograf –Hammer Gyorgy
-frizer –Hagiu Grigore
-cojocar –Ioana Gheorghe
-curelar – Jurchescu Wilhelm
-pălărier –Kudlimay Iosif
-tocilar –Kukulen Iosif
-dentist –Lengel Bela
-fierar –Petruceanu Pavel
-zidar – Preda Gheorghe
-opincar –Pârvu Pătru
-lăcătuş –Pitic Iovan
-ţesătoare –Piescu Paulina
-sitar –Rostaş Rolin
-căciular –Petrica Aurel
-pictor –Racz Iosif
-inginer –Spergher Vasile
-turnător –Ştefan Gheorghe
-circular –Subert Francisc
-turtar –Tudor Maria
-mecanic –Verindeanu Nicolae
-pantofar –Sontea Ion 267
În afară de aceste exemple culese din arhive, ne-au fost oferite şi
altele de către Franz Spravel, pentru perioada intrebelică. Acestea sunt :
Meseria
Familia
-ceasornicari –Schiceak, Jurchescu
-curelar de harnaşamente –Wilmoş
-cofetar –Didon
-fotograf –Ieva
-rotar –Lepsi
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-rotar --Draxler
-cojocar –Roxa
-croitorie ţărănească –Popişti
-croitorie ţărănească –Pîşlea
-morar –Sima
-moară cu energie electrică –Katona Ladislau
-măcelar –Berbentea
-zidar –Smeu
-zidar –Berbentea
-zidar –Cealma
-cârciumari –Berbentea, Vedrilă, Străin, Ieva.
-tâmplar –Dragomir
-tâmplar –Lepsi
-căldărar –Bogdan
-potcovar –Pătruceanu
-sticlar –Panaset
-farmacist –Husovky
-comerciant –Bădîni
-comerciant –Radivoievici
-comercinaţi –Stasek, Wolf, Spergher
-dogar –Moraru
-fierar –Bălaci
-frizeri –Fischer, Velci.
-pietrar pentru monumente funerare --Aldescu
-proprietari de cazane pentru ţuică: Spravil, Beloescu, Budu,
Chetrinescu.
-morile Neamţului şi Drăghii.
-avocaţi –Barthal, Străinu, Ieremici, Iova, Grecu.
Dintre cehii colonizaţi la Bozovici, mulţi au practicat meserii şi vor
ajunge să fie apreciaţi pentru profesionalismul lor. Între ei, cei mai
cunoscuţi sunt cele patru familii Spravil, din patru fraţi – Iosif, Ladislau,
Rudolf şi Iosif junior. Ei au fost foarte cunoscuţi măcelari. Mai sunt fraţii
Herman care au fost croitori, Witak –cârciumar, Krista – cârciumar. Alţi
meseriaşi au fost Schubert, Kavatzak, Balath.
În prezent se mai practică puţine din meseriile tradiţionale :
fierărie, potcovărie, pielărie. Cazane pentru producerea ţuicii sunt acum în
număr de 5 la Bozovici, iar mori pe apă -3. Este uşor de făcut comparaţie
faţă de 4 în 2005 (Curpeniţa, Moara Mică, Dosulea, Neamţului), şi 27 în
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anul 1874.268 Agenţii economici au capital privat şi capital majoritar de stat.
În 2005 erau un total de 162 agenţi economic. Dintre aceştia, 147 au capital
privat, iar 15 capital majoritar de stat. Din cei 5253 de locuitori ai comunei
Bozovici, 3106 sunt populaţie ocupată în industrie şi 2025 se ocupă cu
agricultura. Această proporţie reflectă întocmai şi tipul mixt de economie al
comunei Bozovici, adică o economie de tip agro-industrial şi servicii.
Comuna Bozovici este singura din România care are două ocoale silvice,
respectiv ,,Bozovici” şi ,,Nera”, pentru că beneficiază încă de o rezervă
importantă de masă lemnoasă, respectiv de 11.458 hectare de pădure. Din
aceasta se exploatează anual peste 30.000 metri cubi. Localitatea dispune de
o reţea de electricitate de 15,5 km lungime, o reţea telefonică de 26,5 km şi
de o clădire modernă. Alimentarea cu apă potabilă este asigurată de o reţea
de 20 km lungime.
Pentru economia locală, un loc deosebit de important l-ar putea avea
turismul. Spunem ,,l-ar putea avea” pentru că după părerea noastră şi nu
numai, valorificarea potenţialului turistic al Bozoviciului şi împrejurimilor
este doar la un grad de 20-25 %. Căi de acces spre Bozovici există, un hotel
există, deşi trebuie reabilitat în mare parte. Mai rămâne ca turiştii sa vină să
vadă ce este în zona Bozoviciului. Fără niciun fel de exagerare se poate
spune că potenţialul turistic al zonei Bozovici este imens. Există ce ste mai
important şi nu au alţii, adică peisajele extraordinare, pădurile, râurile şi
pârâurile, lacurile, vânatul (sportul numărul 1 din Bozovici), fauna piscicolă,
şi nu în ultimul rând ospitalitatea almăjanului. De la Cascada Bigăr şi până
la Cheile Nerei, turistul bine îndrumat mai poate vedea păstrăvăria de pe
Valea Minişului, pădurile seculare, morile pe apă de la Rudăria (complexul
mulinologic cel mai reprezentativ din România şi cel mai mare din sud-estul
Europei, intrat în patrimoniul european), barajul şi lacul de pe valea pârâului
Poneasca, lacul din spatele barajului de pe Valea Minişului, Poiana Gosnei.
Printre bozoviceni, pescuitul, dar mai ales vânatul este o adevărată tradiţie.
Au făcut asta şi atunci când, înainte de 1990 era interzis, în special deţinerea
de arme de vânătoare. Printre cei mai cunoscuţi vânători de la Bozovici au
fost Poştea, Smeu, Tuculia şi Verindeanu. Pentru aceştia, împrejurimile cele
mai dosite nu aveau niciun secret, ştiau fiecare poieniţă, fiecare ascunziş,
fiecare pârâiaş.
Pentru localnici şi cei care vin des în zonă, este foarte probabil că nu
observă la adevărata valoare peisajul extraordinar din abundenţă în aceste
locuri. Dar pentru străinii care calcă pentru prima dată aceste locuri,
impactul este extraordinar. Putem spune acest fapt chiar din experienţa unor
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vizitatori ocazionali pe care i-am plimbat prin aceste locuri. Deşi au venit
din locuri diferite, locuri care, de altfel au şi ele aoco unde sunt peisaje
frumoase, totuşi prietenii veniţi din Italia, Scoţia, Texas, Franţa, au rămas
profund impresionaţi de locurile care le-au văzut. Nu este de mirare dacă ne
gândim că încă din secolele XVIII-XIX vizitatorii au lăsat pe hârtie
impresiile lor. Iată câteva exemple. Canonicul diocezei catolice din Cenad,
Jeno Szentklaray descrie drumul de la Anina la Bozovici precum şi
împrejurimile astfel:
,,De la Steierlak (cartierul Steiredorf de azi din Anina), până la
numitul izvor Coronini, stînci se înalţă pînă la cer, de o frumuseţe fară
pereche, cu izvoare de susur de cascade, această lucrare de artă trece prin
păduri înfrunzite. Uimitor şi grandios prin frumuseţile tectonice, această
regiune poate concura cu cele mai romantice regiuni din Elveţia şi Tirol”. 269
Aceeaşi imprsie, descrisă însă cu alte cuvinte, o au românii din alte zone ale
ţării. Unul dintre aceştia este cunoscutul profesor universitar Ion
Simionescu. El a redat în scris impresia pe care i-a făcut-o contemplarea
întregii văi a Almăjului de pe dealul Crîst. Iată cuvintele care au rămas ca o
descriere memorabilă: ,, De ce nu pot reda prin cuvinte măreţia apusului de
soare trăit lângă crucile de piatră, puse aici poate nu pentru înfierarea
păcatelor prin chin şi osteneală, cît pentru îngenuncherea în faţa tabloului ce
te îndeamnă la rugă. E atîta linişte şi farmec. Atîtea game de culori revărsate
peste munţi şi văi, păduri şi ape.....Această Ţară a Almăjului este un cuib
curat de vrednicie românească, veche şi sănătoasă, ocolită de străini”.270
Poate că măcar părerea şi impresiile străinilor care vin pentru prima
dată la Bozovici, să fie un îndemn la valorificarea pe deplin a resurselor
turistice de excepţie care există la Bozovici şi în zonă. Aceste locuri, cu o
frumuseţe de parcă însuşi creatorul suprem le-ar fi desenat spre conteplare,
merită văzute şi admirate nu numai de localnici, spre avantajul tuturor.
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ADMINISTRAŢIA
Pentru orice localitate, cine o conduce trebuie să colaboreze cu cei
care trăiesc în ea. Resposabilitatea celui care administrează treburile publice
ale unei comunităţi, fie ea cât de mică, este deosebită, având în vedere
multiplele aspecte care caracterizează societatea umană. Pe parcursul
istoriei, conducătorul unei localităţi, a avut funcţii diferite, în concordanţă cu
epocile respective. Comuna Bozovici, respectiv istoricul administraţiei ei, nu
face excepţie de la caracteristicile generale amintite mai sus. În ce priveşte
administraţia acestei localităţi, a avut caracteristicile epocilor pe care le-a
traversat: feudalismul cu stăpânirea regatului ungar, apoi dominaţia
austriacă, epoca dualismului austro-ungar, perioada interbelică, anii care au
urmat celui de-al doilea război mondial, şi în final perioada recentă de la
1990 până în prezent.
Primele forme de conducere pentru localitatea Bozovici sunt
din perioada feudalismului, respectiv secolul XV. Din acel secol avem şi
primele informaţii referitoare la forma cnezială de conducere a satului
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Bozovici. Aşadar cneazul era conducătorul satului. Documentul ce deţine
întâietatea în privinţa informaţiei este cel din anul 1430. Atunci a venit în
Almăj Nicolae Redwitz, marele magistru al ordinului teutonic ce conducea
Banatul de Severin. Scopul venirii lui era să judece mai multe pricini care
apăruseră între cnezii satelor din Almăj şi nobilii din zonă. Aşadar, cnezii
erau cei care conduceau satele almăjene, adică şi la Bozovici. 271
Nu avem date clare dacă funcţia de cneaz era ereditară, dar un
lucru este cert: aveau privilegii, fireşti pentru un conducător de localitate în
acel timp. În acest sens sunt documentele care atestă reînoirea acestor
privilegii în timp. Astfel, diplomele regilor Vladislav al V–lea şi reginei
Isabela din anii 1457 şi respectiv 1551, precum şi diploma principelui
Gabriel Bathory din anul 1609, întăresc vechile privilegii care le aveau
cnezii almăjeni până atunci. În virtutea acestor documente oficiale, cnezii îşi
păstrau dreptul vechi de proprietate asupra pământului şi scutirea de orice
dare; pământul lor nu putea fi sechestrat, iar procesele lor, ca şi ale nobililor
se judecau în faţa comitetului districtului, cu drept de apel la judele curiei şi
chiar la rege. 272
Cneazul, ca şef al comunităţii pe care o conducea, era nu numai
conducătorul administrativ şi militar, dar reprezenta intersele celor mulţi nu
numai pe plan local ci şi în relaţiile cu autorităţile străine, indiferent în ce
postură erau acestea, de stăpâni sau de aliaţi, în condiţii de pace sau de
război. Autoritatea de care se bucurau aceşti cnezi venea de fapt din felul
cum conduceau, dar mai ales cum îşi apărau semenii. Avem două exemple
din secolul al XVIII-lea, când cnezii din Bozovici au dat dovadă de
demnitate şi de adevăraţi reprezentanţi ai comunităţilor pe care le
conduceau. Primul exemplu este atunci când au participat toţi cnezii din
Almăj la adunarea ,,oamenilor cu cnezii”. Acesta s-a ţinut în anul 1741 la
Corni la porunca ,,domnilor mari” de la Timişoara. Atunci autorităţile
austriece le-au cerut socoteală de ce s-au închinat şi au slujit turcilor în
perioada războiului dintre anii 1737-1739. Răspunsul lor este de toată lauda :
,,steagurile cu sfânta cruce, trei ani toate bucatele şi verdeţurile câmpului
nostru ni le-au mâncat şi grea foamete am răbdat, în păduri coajă de cer am
mâncat. Iar viind steag fără cruce (adică armata turcească n.n.), adunând
sate, împărţind bucate şi săimani (denumirea oştenilor creştini angajaţi în
armata turcească) cu simbrie cum au vrut s-au pus, iar mai tare pentru
foamete.”273 A doua oară s-a întîmplat chiar la Bozovici în 1773, atunci când
însuşi împăratul Iosif al II –lea a fost refuzat deschis de către cnezii care au
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spus direct că preferă să plătească dublu dar militari nu vor să fie. Citatul
exact a mai fost redat în paginile anterioare. Este destul de probabil că aceste
afronturi i-au costat pe cnezi pentru că, după ce s-a trecut la militarizarea
zonei de Graniţă, atribuţiile lor s-au micşorat atât de mult încât au ajuns mai
mult decorative, în schimb s-au mărit sarcinile şi atribuţiile conducătorilor
de comunioane. S-a mers chiar mai departe, pentru că în mod intenţionat,
prin Constituţia confiniară, legiuitorul austriac a eliminat însăşi denumirea
de ,,cneaz” şi a înlocuit-o cu aceea de ,,bătrân al satului”, şi în această
calitate era chemat uneori la comanda companiei militare pentru anumite
probleme obşteşti.274 Aceste probleme se refereau mai ales la situaţiile când
trebuiau să se despartă unele comunioane. Dar, este un exemplu cînd se
poate trage concluzia că aceşti ,,bătrâni ai satului” trebuiau să asigure şi
buna funcţionare a şcolilor, dar şi să contrasemneze, alături de alţi
reprezentanţi ai comunităţii, socotelile de la sfârşitul anului care se făceau la
biserică. Ei apar acum şi cu denumirea de primar. În legea ,,Orts, Bezircs
und Kreise der Regiments Gemeinden” din anul 1862, administraţia
comunelor se desprinde de cea militară, respectiv de compania grănicerească
de la Bozovici. Are o structură organizatorică proprie, dar atribuţii mai puţin
importante, precum rezolvarea unor pricini mărunte, grija ,,lucrului sătesc”,
adică a robotei. Legea comunală stabileşte componenţa ,,antistei comunale”
(consiliul popular) care cuprinde 10-35 de membri ordinari şi 1-3 membri
supleanţi, aleşi de popor pe timp de şase ani. 275 Lista cu cei care trebuiau
aleşi la ,,casa comunală” trebuia verificată de Companie. Condiţiile pe care
trebuiau să le îndeplinească cei aleşi erau următoarele: vârsta de minim 30
de ani, stagiul militar satisfăcut şi să fie ştiutori de carte. Atribuţiile ,,antistei
comunale” erau de ordin gospodăresc-economic: pomicultura, creşterea şi
îngrijirea vitelor, cultura cerealieră, igiena gospodăriilor şi a sătenilor,
economia casnică, robota, şcoala şi biserica, promovarea culturii, ajutorarea
familiilor nevoiaşe, administrarea fondului funciar al comunei, controlul
veniturilor. Şedinţele se ţineau în fiecare duminică după slujba religioasă, iar
hotărârile erau transmise cetăţenilor după amiază la adunarea publică. La
aceasta trebuiau să participe obligatoriu fiecare cap de comunion, iar
răspunsurile la eventualele întrebări le primea pe loc. Din acestă perioadă s-a
introdus ,,bătaia tobei” prin sat ca să se anunţe anumite porunci sau ştiri ale
stăpânirii. 276 Acest obicei se va menţine foarte multă vreme, chiar până la
mijlocul secolului XX. Prin ordinul nr. 5846 din 12 iunie 1837, dat de
regimentul din Caransebeş, se înfiinţează o nouă instituţie la Bozovici,
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poşta.277Toată corespondenţa sătenilor şi a instituţiilor din localitate era
dirijată prin oficiul poştal militar-o civil. Iluminatul public era asigurat până
în 1853 de vechile instalaţii ,,gange cu său”. Din acest an se va folosi
petrolul pentru iluminat. Acesta era importat din Ţara Românească. 278
Modul în care era concepută administraţia localităţi Bozovici,
adică o îmbinare a vechilor forme de conducere tipic româneşti cu cele care
sunt impuse de autorităţile austriece cu ocazia militarizării Graniţei, se vor
menţine multă vreme, până în secolul XX. Deşi structurile austriece s-au
suprapus şi au avut tendinţa de a diminua cât mai mult influenţa puternică a
conducătorilor locali, totuşi aceştia vor continua să răspundă de multe dintre
activităţile specifice obştei. Unele dintre aceste atribuţii aveau şi caracter
preventiv, mai ales în domeniul sanitar şi economic. Este adevărat că şi
reprezentanţii din conducerea companiei militare de graniţă erau interesaţi,
de exemplu, ca să nu izbucnească epidemii, ca populaţia să aibă o stare de
sănătate cât mai bună, la fel şi în domeniul economic, să fie prevenite
situaţiile de sărăcire accentuată a comunioanelor care aveau în sânul lor un
militar. Uniformizarea cât de cât a satului prin acţiuni de sistematizare era
mai ales în interesul autorităţilor, dar în final a avut caracter pozitiv şi pentru
localnici. De exemplu, casele trebuia să fie cât mai adunate, toate să aibă o
curte care să fie între casa de locuit şi grădina care trebuia să aibă cam
aceeaşi suprafaţă. Instituţiile cele mai importante (cazarma, şcoala, biserica )
erau adunate în centrul localităţii. Un element cu caracter pozitiv a fost
faptul că statul austriac nu s-a amestecat în viaţa spirituală a românilor, ba
chiar din contră, a încurajat diferite forme de manifestare a acesteia, în
special menţinerea religiei ortodocse.
În anul 1862 apare o nouă lege comunală care stabileşte
atribuţiile administrative ale localităţilor şi ,,instituţia comunală” devine un
factor activ în administrarea satelor milităreşti precum Bozoviciul. Potrivit
acestei legi este înfiinţat şi notariatul. Această lege este continuată de altele,
cea mai importantă fiind cea din 1871 care desfiinţează comunioanele şi
servicul militar obligatoriu la cordon, dar înfiinţează ,,gărzile financiare şi
ale vameşilor”. Această lege s-a menţinut până la noua împărţire
administrativă a României din 1925, când ia fiinţă judeţul Caraş. 279
După războiul austro–prusac din 1866, apare dualismul
monarhic cunoscut sub numele de Imperiul austro-ungar. Această schimbare
politică aduce modificări şi în administraţia şi legislaţia din Almăj. Întâi
apare legea potrivit căreai alături de limba română se foloseşte şi limba
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germană în administraţie. Apoi, fiecare familie putea avea până la 150 de
jugăre de pământ; în sfârşit, după o perioadă lungă de timp, sunt desfiinţate
comunioanele în 1871. Tot atunci a apărut legea care împărţea pădurile între
statul maghiar şi ,,comunitatea grănicerească”. Cea mai importantă este însă
legea din 1872, prin care se instituie administraţia civilă în fosta Graniţă
militară, şi iau fiinţă preturile, printre care şi cea de la Bozovici. Pentru plasa
de la Bozovici (care apare conform legii administrative din 1873 şi aparţine
de judeţul Severin), s-a înfiinţat şi un notariat. De remarcat faptul că întreaga
administraţie de la Bozovici a fost condusă exclusiv de români. Din anul
1878 avem informaţia că la momentul constituirii Casinei Române, era
primar Dumitru Cojocaru. Sunt cunoscute numele, la Pretură al pretorului
Constantin Stan, fost ofiţer grăniceresc; la judecărie al lui Isidor Cheţan, iar
la Notariatul din Bozovici era Pavel Popovici. Pretura a constituit instituţia
administrativă centrală în plasa Bozovici. După primpretorul Stan, dintre cei
care i-au urmat s-a remarcat Petru Vuia. Acesta a fost între anii 1883-1894.
El a amenajat parcul din centrul comunei, a sădit pomi şi l-a înfrumuseţat cu
piese arheologice din piatră cioplită, aduse de la locul ,,Comoara” din
Prilipeţ, unde, pe atunci s-au aflat urmele unei aşezări romane. Pe lângă
Notariat, au mai fost şi alte instituţii: Judecătoria cu Cartea funciară şi
Cadastrul, Percepţia şi Serviciul financiar de control, Poşta, Telegraful şi
telefonul ce s-a introdus în anul 1898, Serviciul agricol, Serviciul sericicol,
Secţia şi postul de jandarmi. Toate aceste instituţii au funcţionat în cazarmă,
cu excepţia Preturii şi Notariatului, care au avut clădiri proprii din anul
1903.280
Din anul 1878, comitatul Severin a trimis la Plasa din Bozovici,
conducători de instituţii unguri. 281 Aşa este primpretorul Geza Pekzely, iar la
notariatul din Bozovici Gyrmek Millan. 282 Prin legea administrativă din
1881 judeţul sau comitatul Severin se unifică cu Caraşul şi formează un nou
judeţ sau comitat Caraş - Sevein cu capitala la Lugoj, având 14 plase, printre
care şi Almăjul, cu sediul la Bozovici. 283 Situaţia aceasta se va menţine
până la sfârşitul primului război mondial. De la 1 decembrie 1918 până în
1925, când s-a desăvârşit unificarea administrativă a României întregite,
Consiliul Dirigent de la Sibiu-Cluj şi Marele Sfat Naţional conduceau
treburile administrative în provinciile româneşti din Transilvania şi Banat, în
baza hotărârii de la Alba Iulia.284 Conform legii administrative din 13 iulie
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1925, comuna Bozovici devine Plasă în cadrul judeţului Caraş cu sediul la
Oraviţa. Situaţia aceasta se va păstra până în 1944.
Până în 1967 comuna Bozovici a făcut parte din unitatea
administrativă regiunea Banat, şi în cadrul acesteia din raionul Bozovici.
Din anul 1969 din comuna Bozovici face parte şi satul Prilipeţ, ca şi în
prezent. Judecătoria şi Prchetul din Bozovici s-au înfiinţat din anul 1996.
După primul război mondial, primul primpretor numit la
Bozovici la sfârşitul lunii decembrie 1918 a fost Ilie Miclău, localnic, fiu de
ţăran din Bozovici. L-a urmat la scurt timp sîrbul Teodor Lukici din
Dalboşeţ. Seria de primari ai Bozoviciului din perioada interbelică nu este
cunoscută în totalitate, unul dintre motive fiind incendierea arhivei Primăriei
în septembrie 1944 de către trupele germane în retragere. Ştim că viaţa
administrativă a comunei Bozovici după primul război mondial s-a
desfăşurat în general conform legislaţiei din acel timp. Din datele culese din
arhive sau alte documente, reiese că se făceau alegerile pentru consilieri, iar
aceştia îl alegeau apoi pe primar prin vot direct, dar secret. Până la sfârşitul
celui de-al doilea război mondial, cunoaştem că au fost primari la Bozovici
din 1930-Olaru Nicolae, apoi Piescu Vasile Răducan, Smeu Eftimie, Smeu
Nicolae-Raveca, Matei Pavel, Budu Marian, Marin Gheorghe, Boloantă
Gheorghe.
Pentru anul 1937 avem informaţia cum a fost ales primarul. Ca
membri şi consilieri au fosat aleşi de localnici, următorii: Iancu Adamescu,
Ioan Matei, Ion Verendeanu, Dănilă Stanciu, Gheorghe Mihăiuţi, Ilie Matei,
Pavel Atim, Petru Nuţu, Nicolae Chetrenescu, preotul Ioan Goanţă, Mihai
Şuveţi, doctorul Ilie Ruva, Titus Petrescu şi Ion Aldescu. În data de 27
aprilie 1937 a avut loc şedinţa consilierilor şi a fost ales primar Ioan Matei
cu 8 voturi din 15, iar notar este Pavel Magiariu.285 S-a păstrat în arhivă şi un
buletin de votare pentru consilieri aprobat şi trimis de la prefectura judeţului
Caraş Severin cu afresa nr. 6072 din 1937. Buletinele de votare erau tipărite
la tipografia Wein din Oraviţa, şi aveau antetul Judecătoria Rurală Bozovici.
Candidaţii erau repartizaţi în patru chenare cu semne distincte, cu numele lor
şi numărul casei. La unii se văd adnotate pe lateral, cu creionul, nişte cifre,
probabil sunt numărul de voturi. Redăm mai jos integral acest buletin de
votare:
Judecătoria Rurală Bozovici
O
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Ilie Mate, Nr. 682 - 46
Marian Budu, Nr. 508 - 43
Pavel Atim, Nr.437 - 42
Ion Matei Novac,Nr. 911-42
Nicolae Chetrinescu, Nr. 48 - 41 Ion Aldescu, Nr. 298 - 42
Pătru Nuţu, Nr.757 54
Ion Verendean, Nr.349 - 42
Ion Adamescu, Nr. 609
Dănilă Stanciu, nr.470 - 45
Ion Piescu Toma, Nr. 181
Gheorghe Mihăiuţi, nr.701- 42
Radu Piescu, Nr.879
Petru Aldescu
Ion Miloi, Nr. 792
Petru Bucurescu zis Piescu
Timotei Bololoi, Nr. 537
Ilie Pâşlea
Nicolae Stanciu, Nr. 451
Iova Dumitru
_
Ion Chetrinescu, Nr. 45
Păun Popâşti, Nr. 581
Gheorghe Bihoi, Nr. 160
Pavel Jurchescu, Nr. 104
Dumitru Gheorghe, Nr. 169
Tudor Miloi, Nr. 44
Pavel Ciocu, Nr. 171
Ilie Matei, Nr. 360
Alexandru Cojocariu, Nr. 76
Nicolae Smeu, Nr. 187

X
Ion Mila,Nr. 777
Vasile Piescu, Nr. 699
Mărin Bihoi, Nr. 793
Ion Ciosa, Nr. 460
Pavel Chetrinescu, Nr. 475
Meilă Sima, nr. 485
Pavel Mihăiuţi, Nr. 705
Vasile Ignea, nr.375
Iancu Şerpe, Nr. 786
Petru Disela, Nr. 22

După război, locotenent-colonelul Grigore Mihăiuţi a fost numit de
doctorul Petru Groza ca prefect al judeţului Caraş Severin. Primul primar
după război a fost Dumitru Moraru. În ultimii ani, în ordine, au fost primari
Ungureanu Titus, Mavrea Pavel, Piescu Radu, Stoinel Iosif, Stoinel Ion,
Mavrea Petru şi din 1996 până în prezent Aurel Miclea. Ca notari
menţionăm pe Chera Dumitru, Jurchescu Pavel, Ruva Păun, Jurchescu Ion
din 1995 până în prezent.
Din activitatea primarilor şi a primăriei Bozovici în general am găsit
mai multe documente, şi am selectat pe cele care ni s-au părut mai
semnificative. Astfel, prin adresa nr. 1872 din 25 iulie 1940, către prefect,
primăria cerea credite extraordinare pentru indemnizaţia de transport, chirie,
iluminat şi încălzit a medicului de circumscripţie. 286 In august 1940 încep
lucrările de restaurare a clădirii Primăriei, la acea dată pretor era Gheorghe
Stăncescu, primar Pavel Matei, iar notar Pavel Magiariu.287 Din documentele
286
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anului 1945 se poate observa faptul că Primăria din Bozovici s-a implicat şi
a ajutat şcoala, biserica şi refacerea liniei telefonice.
În ultimii ani la primăria din Bozovici este într-un anumit fel o
situaţie inedită, în sensul că primarul Aurel Miclea, ales prin vot direct şi
secret de către electorat, la primul mandat ca independent, este singurul
dintre primarii Bozoviciului care nu este almăjean sau bozovicean, ci doar
prin adopţie localnic al comunei Bozovici. Cu toate acestea se poate spune
că totuşi ,,omul sfinţeşte locul”, pentru că traseul comunei Bozovici din
1996 încoace este ascedent. Acest lucru este vizibil de la felul în care arată
Primăria, Judecătoria, Parchetul, (recent renovate), până la alte edificii care
au apărut în peisajul urbanistic al localităţii (clădirea poştei), precum şi
reabilitarea reţelei rutiere. Este evident că primarul e ajutat de către
viceprimarul Beloiescu Pavel şi de cei 13 consilieri pe care îi are în prezent
comuna Bozovici. Dintre aceştia, bozoviceni sunt:
1. Bihoi Gheorghe
2. Cristea Gheorghe
3. Gherghinescu Stelian
4. Miculescu Vasile
5. Ruva Gheorghe
6. Ruva Ion
7. Ruva Mihai
8. Şerpe Ilie
9. Tudor Simion
Secretarul Primăriei este din 1994 până în prezent Jurchescu Ion.
În comuna Bozovici este şi o unitate de pompieri militari. Are o
tradiţie mai îndelungată. Ştim că la începutul veacului al XX–lea la Bozovici
era o unitate de pompieri pentru că atunci când s-a înfiinţat Fanfara în anul
1908, aceasta s-a înfiinţat ca o fanfară a pompierilor. Activitatea pompierilor
a continuat şi în perioada interbelică, dar după al doilea război mondial şi-a
întrerupt activitatea. Actuala unitate de pompieri fiinţează din anul 1996.
Activitatea acesteia s-a desfăşurat neântrerupt până în prezent. Este condusă
acum de către subofiţerul Bogdan Marius, care are în subordine un număr de
20 de pompieri. Aceştia au în dotare patru maşini speciale de intervenţie şi
deservesc în caz de incendii nu numai localitatea Bozovici, dar şi întreaga
vale a Almăjului. Acţiunile pentru stingerea incendiilor sunt în medie de 25
pe an.
Deocamdată localitatea Bozovici are statutul de comună mare, şi
beneficiază de fondurile care se pot primi şi accesa pentru localităţile rurale
prin diferite agenţii guvernamentale naţionale şi altele europene. În
perspectivă, este foarte posibil ca Bozoviciul să primească statutul de oraş, şi
89

cu acea ocazie să beneficieze şi de realizarea unei doleanţe de aproape două
secole: o gară.

BISERICA
Dacă este ceva care să reprezinte sută la sută pe locuitorii comunei
Bozovici, atunci acel ,,ceva” este cu certitudine religia. De când se ştiu,
aceşti oameni au simţit că deasupra este Dumnezeu şi că sub talpa lor este
glia din care au venit şi în care, mai devreme sau mai târziu vor merge cu
toţii. Niciodată, nimeni şi nimc nu le-a putut scoate din suflete credinţa în
Dumnezeu. Au trecut peste ei stăpâniri care aveau alte religii, ungurii
catolici şi reformaţi, turcii musulmani, austrieci romano-catolici, ideologii
atei ai comunismului, dar bozovicenii au rămas permanent cu frica lui
Dumnezeu, cu religia lor creştină ortodoxă, cu toate tradiţiile legate de
creştinismul de sorginte bizantină. Lăcaşurile de cult de la 1750 încoace,
nenumăratele cruci ale Bozoviciului, aşezate, răsfirate acolo unde localnicii
au simţit nevoia să le vadă atunci când trec pe lângă ele, sunt mărturia tăcută
dar atât de vizibilă a ceea ce poartă ei în inimă: credinţa în Dumnezeu. Este
absolut remarcabil cum reuşesc cei în vârstă să sădească credinţa în sufletul
şi mintea tinerilor, pentru a transmite astfel, următoarei generaţii ce au
păstrat ei cu cea mai mare sfinţenie. Vezi acest lucru dacă, în zi de
sărbătoare, intri în biserica din Bozovici acum, la începutul celui de-al
treilea mileniu. Dacă îi dăm dreptate lui Andre Malruax, că ,,mileniul trei va
fi religios sau nu va fi deloc”, atunci putem şti că la Bozovici comunitatea
are viitor, cel puţin pentru încă o generaţie.
90

Istoria bisericii din Bozovici, starea religioasă în general, nu
este cunoscută mai devreme de mijlocul secolului al XVIII-lea. Din lipsă de
documente scrise, nu putem vorbi dspre existenţa unor lăcaşe de cult la
Bozovici, indiferent sub ce formă or fi fost (schit, mănăstire, biserică). O
explicaţie plauzibilă este faptul că până la venirea austriecilor, locuitorii din
zona Bozoviciului aveau încă aşezările răsfirate prin poienile dealurilor şi
munţilor din apropiere. Abia după ce austriecii, din motive economice şi
politice, i-au adunat într-o aşezare mai compactă, putem vorbi despre prima
biserică ridicată la Bozovici. Până la acea dată se fac doar supoziţii pe baza
cutumei din perioada feudală şi a unor legende ce ţin de cultura orală
tradiţională. În această idee se vorbeşte de existenţa unei biserici pe locul
cunoscut sub numele de Tîrgovişte-Cetate, în platoul cimitirului catolic, râul
Miniş şi confluenţa cu Nera. Singurul indiciu care conduce spre această
datare este faptul că istoriografia maghiară vorbeşte de existenţa unei vechi
aşezări daco-romane, şi pe ruinele ei să se fi construit vechea cetaţe
medievală. Se poate concluziona că, dacă zona era locuită exclusiv de
români ortodocşi, atunci, la prima atestare documentară în 1484, să fi existat
şi un lăcaş de cult. Dar cele mai vechi date despre biserica din Bozovici le
avem din anul 1750, inclusiv descrierea că era construită din lemn, frumos
ornamentată şi acoperită cu şindrilă.288 Dacă acest lucru este o certitudine, în
schimb în ceea ce priveşte locul în care era ea construită, sunt două variante.
Conform tradiţiei locale, acestă biserică ar fi fost construită în faţa Cazărmii,
la locul unde s-a plasat în 1929 monumentul cu statuia lui Eftimie Murgu. A
doua variantă plasează prima biserică din Bozovici la locul numit ,,Crucea
lui Witak”.289 Din studiile care susţin o variantă sau alta, se pot trage
concluzii care să ducă la ceva cât mai apropiat de realitate. Cele mai multe
păreri merg spre ideea că acestă primă biserică putea fi numai la ,,Crucea lui
Witak” deoarece este bine cunosctă poziţia de mare apărătoare a
catolicismului a împărătesei Maria Thereza. Ori, ea tocmai construise
Cazarma între anii 1745-1750, şi este foarte puţin probabil să fi acceptat ca o
biserică ortodoxă sa fie aşezată la numai aproximativ 20 de metri de poarta
edificiului militar austriac.290 Personal, împărtăşim aceeaşi părere, în primul
rând din considerente politico-religioase. Rămâne ca studiile ulterioare, mai
amănuţite şi mai profunde, eventual urme arheologice să ateste cealaltă
versiune sau să o întărească pe aceasta.
Despre această biserică se cunosc trei episoade din existenţa ei,
două certe, iar unul ce ţine mai mult de tradiţia populară. În primul rînd este
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relatarea protopopului Mahadiei, Nicolae Stoica de Haţeg, cu privire la
evenimentul care a avut loc în anul 1778. Atunci, în această biserică a avut
loc predarea unor haiduci almăjeni către autorităţile austriece reprezentate de
căpitanul Kreiner, comandantul companiei din Bozovici. Atunci s-a pus în
practică acel decret de iertare (General-Pardon), a celor care se predau. În
afară de ,,lotri” au mai fost de faţă episcopul, colonelul, maiorul, căpitanul
Kreiner, căpitanul tălmaci Jivanovici şi bineînţeles Nicolae Stoica de Haţeg.
Iată cum descrie conicarul de la Mehadia scena care a avut loc în faţa şi în
interiorul bisericii din Bozovici: ,, Episcopul şi oberşteru, viind la Bozovici,
după lotri a venit la pardon au trimis. Căpitanul din Bozovici, Crainar, cu
expres, pre porunca episcopului imi scrie să merg. Unde, mulţimea de om,
preoţi, aştepta de dimineaţă pân la ameazi. Abea coborîră şi la beseărică
afară, cu armele pre ei stînd; episcopu, oberşter, comisariu, arhimandritul
ş.a., în biserică. Le porunciră armele jos să iasă, însă ei, nu, ci aşa în
beseărică să intre. Oberşteru a do-oara pre căpitanu trimisă să lasă armele şi
să intre. Ei iară, nu lasă, ci aşa.....Eu mă rugam de ei să le reazime de
beseărică şi abea să muiară şi, puindu-le, intrară. Episcopu cu epitrahil,
omoforu şi crucea în mînă. Eu îi duşi icoanele; sărutară apoi crucea, la
episcopu şi stătură. Oberşteru îmi deăte crigs-articulile şi adjutantul pardonul
împărătesc. Le cetii, iară căpitanu Jivanovici rumâneăşte le tîlcuia. Ei să uita
şi asculta. Eu începui articulile, apoi jurămîntul le cetii. După aceasta,
episcopu învăţătura frumoasă începu şi arhimandritu rumâneăşte li-o spusă,
ca, după mila împărătească, căpătînd pardonul, de astăzi în 8 zile aicea, în
Bozovici, la companie să fie şi domn maioru ce era aici, Gavriil de Seciuiaţi,
carele o mie cu ei duce la oaste, bine îi va păzi”.291
Al doilea episod este legat de sfârşitul acestei biserici în
perioada războiului dintre anii 1788-1791, atunci când turcii au ocupat
pentru ultima dată Almăjul. La retragerea din această zonă, otomanii au
pustiit şi au ars satele, inclusiv bisericile lor. În această acţiune devastatoare
a lor, a ars şi biserica din Bozovici. Acest episod este relatat de mai mulţi
autori care au scris despre Bozovici. Mai există şi o altă variantă, de fapt o
versiune locală, care susţine că biserica a fost distrusă în timpul unor mari
inundaţii. Această ipoteză însă nu este confirmată de niciun document, şi
este cert că undeva, măcar pe o carte religioasă, dintr-o biserică sau din
proprietatea cuiva, să se menţioneze acest fapt, dacă ar fi existat. În primul
rând un asemenea fapt cu o biserică ar fi fost menţionat în Circulare, care, în
asemenea situaţii îndemnau pe credincioşi la ajutor, la solidaritate, la sprijin
material sau financiar. Ori, biserica din Bozovici are toate circularele
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eparhiei Vîrşeţului şi protopopiatului Mahadiei începând cu anul 1783,
legate în patru volume, cu un total de peste 2000 de pagini manuscris cu
litere chirilice şi latine, dar niciunde nu se menţionează ca biserica să fi fost
distrusă de inundaţii. 292 Apoi, datorită poziţiei unde era, şi în cazul unor mari
inundaţii, nu putea să ajungă apa la ea ca s-o distrugă.
După terminarea războiului austro-turc şi încheirea păcii de la
Şistov, otomanii nu vor mai veni în Almăj, şi începe o perioadă de refacere,
cel puţin pe plan religios. Este cert că acest reviriment pentru biserici,
documente religioase şi viaţă religioasă în general s-a datorat în mare parte
noului protopop al Mahadei, Nicolae Stoica de Haţeg. Acesta, cu energia şi
meticulozitatea bine cunoscute, a început un amplu proces de refacere a
vieţii religioase din protopopiatul său, în primul rând pe plan material, adică
reconstruirea bisericilor distruse, sau repararea celor afectate de război. În
această amplă acţiune se înscrie şi construirea noii biserici de la Bozovici,
adică cea actuală. Cronicarul descrie în stilul său caracteristic la ce treabă îl
aştepta odată cu numirea sa ca protopop : ,, Apoi, primind protoprezviteratul
în anul 1792 acu aleargă prin sate, biserici a-şi face. Cărţi bisericeşti şi
şcoleşti nu-s...preoţilor făcui protocoale, matricolare de botezaţi cununii şi
răposaţi, formulare dădei...”293
De remarcat faptul că acţiunea lui Nicolae Stoica de Haţeg
coincide cu cea a autorităţilor austriece de a sistematiza satele, de a face
măsurători de pământ şi în final de a întocmi hărţile cadastrale şi Cartea
funduară. Aceste acţiuni foarte importante s-au terminat în perioada anilor
1802-1804.
Se cunoaşte din Cronica lui Nicolae Stoica de Haţeg, cât de
scrupuloase şi metodice erau autorităţile austriece atunci când era vorba de
construirea unei noi biserici ortodoxe, adică pentru români.Trebuiau o mulţime de aprobări, iar cele mai mari probleme erau cele legate de
amplasamentul noii biserici. De acest lucru se legau chestiuni de ordin nu
numai religios, dar şi politico-militar. Nici biserica din Bozovici nu a făcut
excepţie de la aceste formalităţi. Locul viitoarei biserici a fost trecut în
planul de sistematizare a comunei Bozovici şi trecut în harta cadastrală şi
Cartea funduară din anii 1802-1804.294 Problema cea mai importantă era
legată de faptul că această biserică ortodocsă nu putea să fie construită lângă
o cazarmă austriacă ce avea în curte o mică capelă catolică, plus Şcoala
trivială germană. În plus, în planul hărţii cadastrale era prevăzut, în afara
Cazărmii, dar în apropierea ei, să fie construită parohia catolică. Acolo se va
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zidi în 1828 biserica romano- catolică, apoi casa militară a comandamentului
Companiei, iar în anul 1838 localul Şcolii triviale şi al Şcolii naţionale
româneşti. 295
Locul repartizat parohiei ortodocse este ales potrivit hărţii
cadastrale din 1802-1804, în perspectiva extinderii comunei cât şi ca
vizibilitate perfectă în raport de gospodăriile existente la momentul
respectiv. În acelaşi timp, locul ales reprezenta şi viziunea privind
dezvoltarea numărului sau a suprafeţei gospodăriilor. Locul ales pentru
construirea viitoarei biserici ortodocse s-a dovedit în timp un punct de
atracţie pentru ridicarea unuor instituţii de instruire şi cultură care vor deveni
adevărate centre de luptă naţională având în vedere frământările vremurilor
care vor veni. Este vorba despre acele clădiri care vor găzdui şcoala
naţională sau comunală şi Casa Naţională a Corului vocal bisericesc grecoortodox Român. 296
În ceea ce priveşte perioada de construcţie a bisericii ortodocse
din Bozovici, sunt mai multe variante, în funcţie de autori. Toţi sunt de
acord că a durat aproximativ cinci ani. Noi am optat pentru varianta
construirii între 1798-1803. Pentru anul de început al lucrărilor data este
certă având în vedere faptul că este trecută în cartea funduară - respectiv
anul 1798. Constructorul este antreprenorul Max sau Mihai Bart din Biserica
Albă. Cele mai importante informaţii referitoare la construcţie, datele
tehnice, provin de la preotul Gheorghe Verindean, respectiv din lucrarea sa
de licenţă, şi preluate apoi de alţi autori. Este momentul şi locul să aducem
sincerele noastre mulţumiri pentru tot se a scris despre monumentul central
al spiritulităţii şi credinţei locuitorilor comunei Bozovici.
O aesemena lucrare, ca o biserică de dimensiunile celei din
Bozovici, nu se putera ridica fără sprijinul comunităţii şi, bineînţeles
îndrumarea preoţilor parohiilor din Bozovici. Cei care au mobilizat şi
îndrumat în primul rând comunioanele din Bozovici ca să sprijine material
băneşte şi prin muncă ridicarea bisericii, au fost preoţii Gheorghe
Stanoilovici şi Mihai Popovici, ajutaţi de către diaconul Grigore Obradovici,
de la parohia a II-a. Ceremonia de sfiinţire a fost făcută de către episcopul
Caransebeşului, Lugojului şi Vărşeţului, Iosif Ioanovici Sacabent. Costul
construcţiei acestei biserici în forma actuală a fost de 5.704 florini.297 Aceşti
bani au fost adunaţi şi contabilizaţi de către biserică şi Companie. Toată
evidenţa încasărilor de la toate comunioanele din Bozovici precum şi
socoteala legată de efectuarea plăţilor a fost făcută de către comanda
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Companiei militare, pentru că tot acolo se ţineau toţi banii bisericii prcum şi
registrul de casă şi contablitate.
Din punct de vedere arhitectonic biserica ortodoxă din Bozovici
este construită într-un stil baroc, adică în formă dreptunghiulară (după
forma unei corăbii). Absida este spre altar la răsărit şi de formă rotundă.
Fundaţia bisericii este solid construită, din piatră, are o înălţime de 2,50 m.
Pereţii au fost făcuţi dintr-o combinaţie de piatră şi cărămidă, iar grosimea
lor atinge 1,30 m. Până la nivelului acoperişului este de 7 metri. Din punct
de vedere al distribuţiei suprafeţei din interior, biserica este împărţită astfel:
altar, naos, pronaos şi pridvor. În partea de sus este boltită cu cărămidă şi are
5 bolţi şi tot atâtea arcade de susţinere cu 12 stâlpi ornamentali de susţinerea
arcadelor şi a nervurilor de la bolta centrală din altar. Din exterior, biserica
are o lungime de 25,50 şi o lăţime de 10,50 m.298
În zidurile bisericii sunt încastrate un total de 11 ferestre înalte
de 2 m şi late de 0,80 m, două uşi, una dispusă în partea de apus, pe unde
intră femeile (pridvor), înaltă de 2,30 m şi lată de 1,50, iar cealaltă în partea
laterală, din faţa bisericii. Aceasta este înaltă de 2,30 m şi lată de 1,50 m.
Amândouă aceste uşi precum şi ferestrele sunt construite din lemn masiv de
stejar (gorun) şi se deschid în două părţi. Tot în exteriorul bisericii sunt
amplasate şi cele 20 de coloane, (imitaţie romană), plus un număr de 5 firide
în care, în anul 1978 au fost pictate, în frescă, de către pictorul restaurator
Guriţă State Dumitru din Bucureşti, cele cinci icoane. În partea de apus, în
firida centrală este hramul bisericii, adică ,,Înălţarea Domnului”; în partea de
sud este icoana hramului ,,Sfântul Apostol Pavel”; în partea de nord este
icoana hramului ,,Sfântul Apostol Petru”; în partea de sud în faţa bisericii ,
în perete, este ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” îmbrăcat în haine de
soldat roman cu suliţa în mână, iar pe peretele de pe dosul bisericii, în partea
de nord, ,,Sfântul Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de mir”, tot în haine de
soldat roman cu suliţa în mână. 299
Dimensiunile altarului sunt următoarele: lungimea este de 3,65
m iar lăţimea de 6,50 m. În centrul altarului este Sfânta masă din piatră
(prestolul), în care sunt aşezate Sfintele moaşte de la înălţarea bisericii în
anul 1805. Iconostasul este construit din zid de piatră şi cărămidă având o
lungime de 7 metri, o înălţime de 5,40 m şi o grosime a zidului de 0,50 m.
Materialul din care este construit este acelaşi cu cel din pereţii bisericii. În
iconostas sunt încadrate trei uşi, două diaconeşti laterale, înalte de 2 m şi late
de 0,85 m precum şi uşa centrală, împărătească, înaltă de 2,40 m şi lată de
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1,75 m. De asemenea, deasupra iconostasului, frumos sculptate, o cruce şi 4
molini. În faţa altarului este soleea pe care sunt aşezate cele două strane
confecţionate din lemn. Lângă solee, de o parte şi de cealaltă, în naos, sunt
aşezate în partea de nord tronul Născătoarei de Dumnezeu. De o parte şi de
alta a zidului bisericii, atât în naos cât şi în pronaos, sunt aşezate scaunele
(stranele) în care stau credincioşii. 300
În interior, biserica are o lărgime de 7,40 m, naosul este lung de
9,30 m, pronaosul de 4 m, iar pridvorul, de 3,75 m. Naosul este despărţit de
pronaos printr-un zid despărţitor, în partea de miazănoapte fiind aşezate
masa şi stranele epitropilor. Deasupra pronaosului se află cafasul adică locul
unde stă corul. Acesta este sprijinit de peretele despărţitor dintre naos şi
pronaos, prin doi stâlpi înalţi de 2,30 m; în faţa lui este un despărţământ sau
,,faţa” cafasului, confecţionat din lemn, lăţimea podului unde stau coriştii
fiind de 3,50 m. Intrarea în cafas şi în turla bisericii se face prin pridvor pe o
scară din mozaic, compusă din 17 trepte. 301
În pronaos, în partea de sud este aşezat baptisteriul, iar în
pridvor, tot în partea de sud, într-o antecameră special construită, este aşezat
(simbolic) mormântul Domnului Isus Hristos. Turnul bisericii este înalt de
20 de m şi are zidăria în formă pătrată, iar în ea sunt încastrate patru geamuri
(şolocaturi sau obloane), în dreptul clopotelor care au fost confecţionate din
metal în 1978. Turnul este acoperit cu aramă şi în vârf are o cruce metalică.
În turn sunt aşezate cele trei clopote ale bisericii şi ceasornicul cu cele patru
cadrane arătătoare.302
Pe peretele din faţă al bisericii, în partea de sud, în apropierea
firidei în care este pictat Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, este confecţionat
un ceas solar datând de la terminarea biserici şi care indică orele de la ora 9
până la ora 15 (trei după masa). Biserica este acoperită cu ţiglă şi altarul este
acoperit cu tablă zincată, iar deasupra lui este aşezată o cruce metalică. În
anul 1828 s-a refăcut şi primul turn al bisericii acoperindu-se cu şindrilă. 303
În curtea sau avlia bisericii este o cruce din piatră. Aceasta a
fost ridicată în anul 1881 şi va fi restaurată de acelaşi pictor mai târziu. Pe ea
sunt reprezentate: în faţă, pe cruce, Isus răstignit, în partea din spate chipuri
de heruvimi cu inscripţia I.S.HR.NI.KA; în rândul al doilea de icoane al
Crucii sunt inscripţionate I.S.HR.NI.KA., iar pe cele patru feţe ale crucii
simbolurile celor patru evanghelişti, iar în rândul de jos, pe postament sunt
pictate Sfânta Treime la Stejarul Mamvri (faţa I), faţa II-a cuprinde chipul
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cel mai nefăcut de mînă al Mântuitorului (năframa Veronicăi), faţa a III-aÎnălţarea la cer a Mântuitorului, iar pe ultima faţă, a IV-a, pe o năframă
frumos ornamentată este scris numele celor 6 epitropi care au contribuit la
restaurarea acestei cruci: Vasile Matei, Mărian Budu, Teodor Budu, Ion
Ruva (Sandi), Iosif Piescu (Voacnăru), Vinu Tuculia (epitropi în funcţiune
în timpul restaurării bisericii, în 1978).304
Atunci când vechiul gard de lemn al bisericii s-a deteriorat şi
era pericol ca mormintele preoţilor înmormântaţi în curte să fie profanate de
vitele localnicilor şi de trecerea căruţelor lor, s-a luat hotărârea ca să fie
făcut un zid de împrejmuire. Acesta s-a construit din piatră între anii 18331834. Piatra pentru zid a fost adusă de pe pârâul Bozovici. După mutarea
sediului regimentului grăniceresc de la Biserica Albă la Caransebeş, în anul
1838, conducerea bisericii din Bozovici, prin comanda Companiei şi avizul
regimentului, a obţinut autorizaţia ca să cumpere de la Viena pavelele din
mozaic veneţian pentru interiorul bisericii. Acestea au fost aduse cu vaporul
până la Moldova Veche, pe Dunăre, iar de aici, cu căruţele, au fost
transportate atât la Bozovici cât şi la Lăpuşnicul Mare, ambele biserici fiind
astfel pavate (cu mozaic veneţian identic în dimensiune şi colorit celui al
bisericii romano-catolice din Bozovici, având deci acelaşi furnizor). În ciuda
credinţei populare că o biserică nu este niciodată lovită de trăsnet, totuşi, în
anul 1847, în urma unei puternice furtuni ce s-a abătut asupra comunei
Bozovici, biserica a fost trăsnită şi incendiată. Biserica a ars în întregime şi
cu acea ocazie s-a deteriorat aproape în totalitate pictura interioară. Acest
dramatic eveniment este descris pe balconul corului bisericesc: ,,Acest Sf.
Lăcaş a Înălţarei M.N.IC. XC. Sau întemeiat la anii 1803. Iarăşi la an 1847,
16 august din element a fost jertfă focului şi acu se reînoi şi se înfrumuseţă şi
cu pictură, cu toate spesele comunităţii română. 1858, 8 august.” 305Această
menţiune este scrisă în chirilice. Această însemnare a fost făcută de pictorul
Dimitrie Turcu şi continuă, în caractere latine, cu următoarele: ,,VA MURI
FĂCÎND PE NEMURITORI” D. TURCU. Apoi jos mai scrie: Ion Bălean
pictor / Nicolae Haşca pictor 1938 Nicolae Haşca / pictor M.D.C.C.C.L /
/VIII / 1000 500 100 100 100 50 8. 306
Biserica din Bozovici va fi reparată între anii 1847-1853. S-au
refăcut zidurile şi un alt acoperiş însă din ţiglă de la noua ţiglărie recent pusă
în funcţiune de Ion Smeu din Bozovici. De la acest producător de ţiglă se
aprovizionau toate clădirile oficiale şi bozovicenii mai înstăriţi. A fost
refăcut şi turnul bisericii, dar mai înalt şi mai solid. În el urmau să fie aşezate
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clopotele bisericii, iar în vârful turnului s-a aşezat şi crucea din metal. O
consemnare făcută de un contemporan, pe o filă a unui Minei pe luna august,
tipărit în anul 1804: ,,Spre pomenire la anul 1855, în 2 august ziua
Duminecii fiind mîna anului 3, după sfînta şi dumnezeiasca liturghie pusă
sfînta cruce în vîrful turnului. Cu mare evlavie făcându-să turnul de iznov,
preoţii şi parohii locului sînt părinţii Gheorghe Dimitrievici, Nicolae
Petrucean şi părintele capelan George Petrucean. Voi, următorilor, că toate
pînă la vremea sa sunt, să vă fie cunoscut aşa şi turnul acesta. Va veni
vremea că zis este, întinde-vei mîinile tale şi altul te va încinge. Aşa şi el
turnul va slăvi în zilele anilor noştri. Apoi să cătaţi mai bine să întemeiaţi în
lucrurile sfintei noastre maici biserici răsăritene. Şi puteţi căuta în boboloş
sub cruce, mai veţi afla pe mai mulţi scrişi, care toţi de preoţii noştri s-au
scris-n Bozovici, anul şi luna sus zisă”. Isaia Mateievici, învăţătoriu. 307
După ce s-a terminat construcţia iniţială a bisericii în 1804,
întreaga pictură interioară s-a efectuat şi s-a terminat în anul 1821. Această
pictură a fost executată de către pictorul bisericesc Mihai Popovici, având la
bază modelul picturii bizantine. Aceasta se observă din icoana Maicii
Domnului cu pruncul Isus în braţe, de pe stâlpul din spatele tronului
Născătoarei de Dumnezeu şi cea a Sfîntului Ierarh Atanasie cel Mare de pe
stâlpul din altar, singurele ce au rămas şi se păstrează de la acest pictor.
Această pictură este bine conservată la ambele icoane executate în tehnica
tempera; pe a doua icoană, a Sfântului Ierarh Atanasie cel mare, de pe
stâlpul din partea de nord a altarului, este scris în chirilice: ,,Cu cheltuiala
rob: Trăilă Cârşovanu 1840”. 308În urma incendiului din 1847 biserica a fost
pictată din nou, de către Dimitrie Turcu, în anul 1857. Această lucrare a fost
plătită cu suma de 50 florini argint, şi pictura de atunci se păstrează până în
prezent. Intrevenţiile ulterioare asupra acestor picturi nu sunt decât lucrări de
spălare sau renovare. De la Dimitrie Turcu şi de la ginerele său Nicolae
Haşca au rămas aproape toate icoanele prăznicare ale sărbătorilor din cursul
unui an liturgic. Acestea sunt în număr de 30 şi sunt executate pe tablă în
perioada restaurării şi pictării bisericii. Inventarul bisericii ortodocse din
Bozovici a fost destul de bogat până în anul 1979 când s-au ridicat de către
Muzeul Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului precum şi de Muzeul
de istorie al Banatului Montan din Reşiţa. Astfel, au fost patru icoane mari
pe lemn cu dimensiunea de 70 x 100 cm: Mântuitorul stând pe tron şi
binecuvântând; Maica Domnului cu pruncul Isus în braţe; Sfântul Ioan
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Botezătorul; Sfântul ierarh Nicolae. Pe lângă acestea au mai fost şi 16 icoane
mici (prăznicare-de dimensiunea 0,42 m x 9,30 m ). Aceste icoane sunt :
1. Sfântul Arhanghel Mihail şi Gavril;
2. Sfântul Ioan Botezătorul;
3. Intrarea în Ierusalim;
4. Arhanghelul Mihail ;
5. Răstignirea ;
6. Coborârea Duhului Dfânt ;
7. Înălţarea Domnului ;
8. Naşterea Maicii Domnului ;
9. Adormirea Maicii Domnului ;
10. Sfântul Dumitu ;
11. Întâmpinarea Domnului ;
12. Botezul Domnului ;
13. Învierea Domnului ;
14. Bunăvestirea ;
15. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul ;
16. Schimbarea la faţă a Domnului . 309
Toate acestea sunt opera pictorului Ştefan Popovici şi s-a notat că au
fost achiziţionate în anul 1814. În aceată situaţie este posibil ca aceste picturi
să fi fost aplicate pe peretele iconostasului înainte de a fi fost zugrăvită
biserica de către pictorul Mihai Popovici în anul 1821. Din relatările celui
care a slujit mulţi ani la Bozovici, părintele Ion Voin, reţinem faptul că cele
patru icoane mari erau purtate de tineri la litiile de la Sfintele Paşti, de la
Înălţarea Domnului, la Rusalii şi la Botezul Domnului.
Pe lângă acestea ies în evidenţă cele patru icoane mari (Molinii
deasupra iconostasului), pictate pe lemn şi care încadrează Sfânta cruce.
Aceste icoane sunt reprezentative pentru arta iconografică a pictorului
Dimitrie Turcu. Aşa cum a remarcat marele istoric Nicolae Iorga în
cercetările făcute la bisericile din Banat şi Ardeal în anul 1938,
Catapeteasma bisericii din Bozovici se prezintă cu strălucirea obişnuită a
bisericilor din ţara de dincoace de munţi (Carpaţi). Se remarcă pictura
iconostasului şi sculpturile uşilor diaconeşti şi împărăteşti care sunt opera
sculptorului Ioan Pîşlea din Bozovici.
În bolta a doua a naosului, se remarcă lucrarea reprezentând Chipul
cel nefăcut de mână, sau năframa Veronicăi, operă se aparţine aceluiaşi autor
Dimitrie Turcu. Imaginea se află exact în mijlocul bolţii, deşi nu intră în
ordinea picturilor stabilie pentru boltă şi este posibil, după cum afirmă
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părintele preot Gheorghe Verindeanu, ca pictorul să se fi inspirat din
,,Erminiile picturii bizantine”, cu modelele iconografice şi tehnice în pictura
religioasă, folosită mult de pictorii munteni şi moldoveni. 310
O contribuţie decisivă la reconstrucţia, amenajarea şi înfrumuseţarea
bisericii din Bozovici, au avut-o preoţii Gheorghe Dimitrievici (1832-1868),
de la parohia a I-a, iar la parohia a II-a, Hristofor Petruceanu (1832-1872).
Începând cu anul 1865 este o nouă epocă în domeniul bisericesc. Prin
desprinderea Episcopiei Caransebeşului de aceea a Vărşeţului, a fost instalat
noul episcop, Ioan Popasu, cu mare pompă şi sărbătoare deosebită. La acest
act istoric şi religios au luat parte, pe lângă ofiţerii de Graniţă, delegaţii
mireni şi bisericeşti din toate satele Graniţei, de la Marga, Caransebeş,
Orşova şi Almăj. Episcopul Ioan Popasu a emis un ordin deosebit ca
importanţă, mai ales pentru viitorul îndepărtat. Este vorba despre circulara
eparhială cu numărul 260 din data de 8 octombrie 1865, prin care a introdus
alfabetul latin în bisericile, şcolile şi tipăriturile bănăţene. Este cu atât mai
semnificativă această hotărâre, cu cât el a introdus-o cu doi ani mai devreme
decât a hotărât Academia Română din Bucureşti. Este motivul principal
pentru care episcopul Ioan Popasu a şi fost numit membru al Academiei
imediat după înfiinţarea ei. Sub oblăduirea acestui episcop, preoţii mai sus
amintiţi şi apoi cei care i-au urmat, Gheorghe Dimitrievici fiul, la parohia Ia, între 1868-1897, iar la parohia a II-a preotul Nicolae Brînzei, 1860-1900,
au continuat activitatea de înfrumuseţare interioară a bisericii. Au fost făcute
din lemn de brad noile scaune de-a lungul pereţilor pentru bărbaţi şi femei,
cu minunate decoraţii sculptate, deasupra sacunelor, tronul Maicii Domnului
din partea de nord şi tronul arhieresc din partea de sud, de asemenea frumos
sculptate în lemn, precum şi cele două strane pentru cantori, masa epitropilor
şi dulapul din altar (diaconicul). Se remarcă din punct de vedere al artei
sculpturale, decorative, cele trei uşi de la altar, cea împărătească şi cele
diaconeşti, săpate în lemn de tei şi aurite cu şlag, metal auriu. Acestea au
fost executate între anii 1886 şi 1890, şi sunt opera ,,sculptorului şi
auritorului” din Bozovici, Ioan Pîşlea, stabilit apoi la Cernăuţi. A fost fiul
ţăranului Petru Pîşlea, vestit dulgher şi tâmplar din acea vreme. Pe acesta îl
mai aflăm într-un document din anul 1877, ca fiind ,,preşedintele
Comitetului Şcolii Superioare Confesionale Tractuale” din Bozovici prin
Ordonaţiunea Venerabilului Consistoriului din Caransebeş din 21 septembrie
1877 cu numărul 357 se îndrumă preşedintele Şcolii Superioare
Confesionale Tractuale din Bozovici, domnul Petru Pîşlea, referitor spre
susţinerea personalului şcolii susnumite din averea bisericii gr. ort. Rom. din
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localitate până la ultima decidere a fondului grăniceresc menit spre acest
scop. La aceasta comitetul parohial în şedinţa din 27 decembrie 1877 a
hotărât la propunerea membrului Petru Pîşlea ca pe lângă tasul al treilea (al
învăţătorului) ce va umbla toate duminicile şi sărbătorile să se dea încă un
ajutor din lada bisericii de 50 florinţi argint v.a (valoare austriacă). Alte
documente din 1906 şi 1910, cu prilejul adunărilor electorale ţinute la
Bozovici, organizate de Partidul Naţional Român în vederea alegerii
candidatului de deputat (preot dr. Ioan Sîrbu din Rudărie în cercul electoral
Caransebeş), acelaşi Petru Pîşlea a organizat manifestările şi a vorbit
mulţimii alături de alţi oratori. 311
La majoritatea bisericilor lucrările de ordin utilitar şi cele care ţin de
decorul interior şi exterior se întind pe o perioadă mai îndelungată. Pentru
biserica din Bozovici definitivarea acestor lucrări s-a făcut în anul 1892.
Avem o însemnare din anul 1890 pe fila Mineiului din anul 1804 pentru luna
martie care ne spune: ,,Spre suvenire, cum că subsrisul a sfinţit în ziua de
Sfintele Florii, anul 1890 icoana Înălţarea Domnului Iisus Hristos (hramul
bisericii din Bozovici) ce se află în zidul de apus al bisericii şi icoana
Pogorârea de pe cruce a Domnului Iisus Hristos ce se află în zidul de către
răsărit. Bozovici, în 15 aprilie 1890, Nicolae Brînzei, paroh şi ases. Sc.
Popii”.312
Pentru acoperirea bisericii se organizează o licitaţie. În anul 1891, în
,,Foaia diecezană” din Caransebeş, nr. 18 din 17 mai, este publicată licitaţia
pentru acoperirea din nou a bisericii gr. ort. Rom. din Bozovici, semnată de
învăţător Danil Verindeanu, preşedintele comitetului parohial şi preot Ioan
Brînzei, secretar. Tot în Foaia diecezană, nr. 35 din 11 noiembrie 1892, se
publică următorea corespondenţă din Bozovici, în 25 august 1892; cu ocazia
facerii din nou a acoperişului bisericii s-a hotărât de biserică şi aurirea
Sfintei cruci de pe acoperiş şi turn. Operaţia de coborâre şi urcare a crucilor
au făcut-o bravii maiştri Ioan Pîşlea şi Nicolae Cialma. Aurirea a executat-o
mărinimosul pictor Nicolae Haşca. Cheltuiala a 50 de florinţi a suportat-o
avocatul Iuliu Novac şi soţia Bianca, naşii crucilor sfinţite. Ceremonialul
sfinţirii crucilor şi ocolirea sfintei biserici cu ele în faţa marii mulţimi de
bozoviceni s-a făcut de cei patru preoţi localnici (preot George Dimitrievicitatăl, capelan George Dimitrievici-fiul, preot Nicolae Brînzei şi fiul său Ioan
Brînzei-capelan). Naşii Iuliu Novac şi doamna Bianca purtau în acest timp
lumânările aprinse. A ţinut cuvântarea de pe zidul bisericii capelanul Ioan
Brînzei şi avocatul Iuliu Novac. În globul de unde s-au scos şi reaşezat
311
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crucea din turn s-a pus o hârtie în ulei semnată de toţi cei ce au donat
bosericii cîte ceva cu această ocaziune.” 313
Este extraordinar faptul că atât de multe amănunte despre biserica din
Bozovici s-au păstrat prin grija deosebită a preotului Gheorghe Verindean.
Aceste informaţii sunt atât de complete încât credem, că nimeni nu ar mai
putea aduce ceva în plus decât în cazuri excepţionale, ca de exemplu
descoperirea unor documente inedite. Deocamdată însă, baza indiscutabilă o
constituie datele care provin de la acest preot iubitor de istorie, cultură
religioasă şi spiritualitate, şi spre care se îndreaptă cu pioşenie adâncul
nostru respect.
Despre demersurile pentru reconstruirea turnului bisericii aflăm din
protocolul luat în şedinţa comitetului parohiei în ziua de 27 decembrie 1886.
Acolo se scria: ,,Noua construcţie a turnului bisericii s-a făcut după planul
tehnic al arhitectului Johann Hillebrand iar execuţia lucrărilor şi costul
materialului lemnos din brad a fost estimată la 1500 florini argint valoare
austriacă.”314 Costul pentru refacerea acoperişului bisericii s-a fixat la suma
de 1.000 de florini valoare austriacă şi s-a întrebuinţat tot lemn de brad. În
urma licitaţiei din anul 1891 lucrarea a rămas pe seama dulgherului şi
zidarului Ioan Jurchescu, obţinându-se de la comunitatea de avere,
materialul lemnos pe un preţ redus. Lucrările de întreţinere a picturilor din
biserică s-au mai efectuat în timp. Astfel, în 1901, s-au renovat şi spălat
picturile lui Dimitrie Turcu. Această lucrare a fost făcută de către Nicolae
Haşca din Oraviţa, care a pictat şi Sfântul aer - epitaful de pe mormântul
Domnului. Acest epitaf se mai întrebuinţează şi astăzi la serviciile religioase
din Săptămâna patimilor şi este într-o stare foarte bună. Cu acest prilej s-a
sfiinţit din nou biserica (1901) de către protopopul Mehadiei. Pe balconul
corului, alături de vechea pisanie scrisă cu litere chirilice de Dimitrie Turcu,
mai precis pe acelaşi chenar, sub scrierea în litere chirilice, cu litere latine,
este scris: ,,Pictura s-a renovat la 1901 sfiinţită în 11 noiembrie prin P.O.
Protoprezviter Mihail Popovici preoţii locului Ioan Brînzei şi Nicolae
Bihoi”.315 Lucrările de întreţinere continuă, pentru că în 1911 pictorul
Nicolae Haşca spală din nou pictura (probabil ce a mai rămas nespălat din
1901 sau anumite părţi care s-au deteriorat între timp). Peste aproape trei
decenii, în anul 1938, pictorul Ioan Băleanu din Caransebeş renovează şi
spală întreaga pictură, preoţi fiind la parohia I-a, Ioan Goanţă ( 1929-1973),
iar la parohia a II-a, preot Dr. Iacob Creţu ( 1932-1938). Noua pictură
spălată şi renovată a fost sfiinţită de episcopul Caransebeşului Dr. Vasile
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Lăzărescu, în acelaşi an, 1938. Mai tîrziu, în 1978 întreaga pictură murală
precum şi aurirea sculpturii şi tot anasmblul bisercii a fost renovat şi spălat
de pictorul Dumitru Guriţă State din Bucureşti, fiind parohi, la parohia I-a,
preot Gheorghe Verindeanu (1977- 2000), iar la parohia a II-a, protopop
Iconom Stavrofor Ioan Voin, din anul 1940 până în 1984). Valoarea totală a
lucrărilor a fost de 135.000 de lei, banii fiind donaţi din contribuţia benevolă
a tuturor credincioşilor parohiei. Inventarul bisericii s-a îmbogăţit prin
aducerea de prapori sau steaguri sfinte, care să servească şi la ceremonialul
diverselor slujbe precum şi la ieşirea cu litia. Dovada scrisă despre
procurarea şi donaţia acestor steaguri sfinte, care, în cadrul unui ceremonial
religios impunător au fost şi sfinţite, este relatarea din Foaia diecezană nr. 2
din data de 13 ianuarie 1902: ,,Din Bozovici ni se scrie cu data de 9 ianuarie
1902 următoarele: Sînt foarte vesel că de un timp încoace în comuna noastră
Bozovici se petrec numai lucruri bune şi frumoase. Deie Dumnezeu să
domnească tot aceeaşi unire şi bună înţelegere între noi cei de un sînge.
Renovându-se biserica noastră şi aducându-se într-o stare destul de
frumoasă, bunul nostru părinte Ioan Brînzei şi neobositul epitrop Ilie Ruva,
dirijorul corului bisericesc, văzând că la o astfel de biserică trebuie şi
steaguri corespunzătoare şi având în vedere că biserica cu renovarea a spesat
foarte mult, aceştia au decshis o colectă publică şi s-au adunat 760 de
coroane cu care s-a procurat un steag de mătase roşie, foarte fin, în preţ de
600 de coroane şi unul de mătase vînătă în preţ de 130 coroane. Banii pentru
acest din urmă steag i-a dăruit bunul nostru creştin Petru Pescaru. Sfinţirea
acestor steaguri s-a îndeplinit cu mare solemnitate de către preoţii localnici
duminică în 6 ianuarie 1902 în ziua Botezului Domnului. Răspunsurile s-au
executat cu mare preciziune de către corul bisericesc local sub conducerea
domnului prim epitrop şi cassarul institutului nostru românesc Nera, Ilie
Ruva. A vorbit preotul Ioan Brînzei. Steagurile au fost sfiinţite la rîu înaintea
unei cruci de gheaţă, făcută cu multă măiestrie”. Semnat: Grănicerul. 316
Biserica ortodocsă din Bozovici a avut în proprietatea ei multe cărţi
vechi precum şi manuscrise, plus alte obiecte de cult. Multe au fost preluate
de muzee şi sunt păstrate şi studiate acolo. Vă prezentăm în contiuare ce a
fost şi ce a mai rămas din ceea ce, cu trudă şi cheltuială au adunat toţi preoţii
care au slujit în această biserică.
Până la consolidarea administrativă şi militară a Graniţei, deci a zonei
militaro-grănicerească a Almăjului, adică în perioada anilor 1718-1791 toate
cărţile religioase de cult au venit dintr-o singură sursă; aceasta a fost numai
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Ţara Româneasscă, respectiv tiparul episcopiei de Rîmnic. După anul 1800
au fost comandate de către biserici cărţi religioase din tiparele altor eparhii.
Datele despre existenţa acestor cărţi religioase vechi la biserica din
Bozovici se găsesc în vechiul inventar al bisericii. De aici le-a cules între
cele două războie mondiale cercetătorul Virgil Molid, fost director al
Muzeului Banatului din Timişoara, şi apoi le-a publicat în revista
,,Mitropolia Olteniei” Craiova, nr. 11.12 din 1964, p. 859-869; preotul
Nicolae Cornean le-a publicat şi el în volumul ,,Monografia eparhiei
Caransebeşului” din 1940. Potrivit acestor autori, cărţile cele mai vechi de la
biserica din Bozovici ar fi următoarele:
Rîmnic : Liturghier, 1746, Cazania, 1781; Penticostar, 1785;
Liturghier, 1768.
Bucureşti : Apostol, 1784
Prin grija Episcopiei din Vîrşeţ s-au trimis din tipografia de la Buda
următoarele cărţi: Mineie, 1804; Mineie, 1810;
Octoih, 1811; Octoih, 1826;
Din Ardeal au venit:
Triod, 1813-Blaj;
Ceaslov, 1835 – Braşov;
Psaltirea, 1841- Sibiu;
Biblia, 1856- Sibiu.
Portivit lui Nocolae Cornean, în 1940 mai erau următoarele cărţi
vechi:
Liturghier, 1798 – Sibiu;
Cazanie, 1793 – Carlovăţ;
Penticostar -1841;
Molitfelnic – 1849;
Ceaslov, 1859 – Sibiu.317
Pe Evanghelia din anul 1844 pe pagina a IV-a, sunt făcute următoarele
însemnări: ,,Cu ocazia trecerii prin comuna Bozovici a regelui Carol al II-lea
s-a făcut următoarea însemnare şi semnături: ,,Alexandru Vaida Voievod,
Emil Haţegan, Dimitrie Gusti, Ioan Niţescu, Mociony, Ing. Pitulescu,
general Economu, comandant corp VII. Armată, episcop Grigore Comşa,
Mihai Grivei, preot Ioan Goanţă, Iacob Creţu, Iosif Cîmpian protopop, T.
Costescu dir. Liceului Turnu Severin, Coriolan Burac, diacon Bocşianu, I.
Matei primar, I. St. Paulian, R. Ghe. Ancuşa şi preot Ioan Voin”. La pagina
nr. 6 semnează ,,dr. Vasile Lăzărescu, dr. Partenie Ciprion, episcop al
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armatei, 1940”. ,,Veniamin Nistor scrie, în 1943: Vizitînd parohiile din
Valea Almăjului am săvîrşit sfînta liturghie în biserica din Bozovici,
duminică, 16 mai 1948 + Veneamin”. 318
Bogata bibliotecă a bisericii din Bozovici are şi însemnări pe diferite
cărţi, însemnări care întregesc imaginea despre viaţa religioasă şi spirituală
în general a celor care au slijit acolo. Iată un exemplu : ,,Cu ajutorul bunului
Dumnezeu am cercetat din nou parohia Bozovici săvârşind slujba vecerniei
şi adresând cuvinte de învăţătură vrednicilor credincioşi de aici azi 7
noiembrie 1965 Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui
Dumnezeu tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie slujitori de aici P.On.
părintele Ioan Goanţă şi P.On. părintele Ioan Voin, cîntăreţii, crîsnicii şi toţi
credincioşii parohiei Bzovici” + Nicolae Mitropolitul Banatului
(Evanghelia, 1907).319
Alt text este cel care se repetă pe toate lunile Mineiului din 1804:
,,Cea mai înaltă cinstire care către Dumnezeu dată şi care totdeauna către
dumneavoastră am avut şi până la ceasul de pe urmă al vieţii vă poftesc atîta
îngrijire mi-au dat cu simţire şi îndestulare îndelungată pohta mea să o vă
cinstesc. Ca şi cu pentru această sfîntă carte Mineiu al lunii februarie între
ceilalţi scriitori şi înaintea cinstitului nume, dumneavoastră cu scrisoare să
mă aflu şi această sfîntă carte a bunei voinţi dumneavoastră va Mîntuitorul
să vă învrednicească, întru îndelungaţi ani, cu norocire a citit-o şi a petrece.
Şi bine să voiască (Mîntuitorul) a mîngîia neamul nostru românesc mulţi ani
cu statornică sănătate şi bună norocire, Aceasta cu prea adîncă osîrdie şi nu
numai astăzi pohtesc ci prin toată viaţa mea. Lîngă acestea cu aplecăciune
mă rog ca aceasta a mea scrisoare să nu vă fie spre îngreunare că bine ştiut
este, că unul singurul făcătorul dintru înălţime iaste fără de păcat, dar osebit
noi aceştia din ţărînă care mîna mea cea putrezitoare. Această foaie descrie
cume eu rămîn spre slava lui Dumnezeu spre slujba aproapelui şi spre
dumneavoastră osăbită bucurie. Preaosîrdios şi nedespărţit frate George
Stanoilovici parohul Bozoviciului. În Bozovici la 4 octombrie 1804”. 320
Pe o filă a Triodului de la Blaj din 1813 sunt scrise următoarele:
,,Fiind şi noi cei de jos următorii celor bătrîni şi împreună slujitorii preoţii
acestei biserici a Bozoviciului s-au cumpărat acest sfînt şi Dumnezeesc ce se
cheamă Triod în anul 1839 cu bani în argint 15 florini. Am scris septembrie
14. Anul 1843 spre aducere aminte. George Dimitrievici paroh şi Nicolae
Petruceanu paroh împreună slujitori.” Pe o altă filă a Ceaslovului editat la
Braşov în 1835 este notat: ,,Această sfîntă şi Dumnezeiască carte ce se
318
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cheamă Ceaslov legat este cumpărat de jupîn străjmeşterul Petru Cealma. Lau adus din Ardeal din oraşul Braşovului în anul 1844 şi iaste dat bisericii.
Plătit de mine cel de jos iscăli adecă am slujit un sărindariu pentru ea, care
Dumnezeu să-i primească. Scris-am în 8–lea august an 1844 George
Dimitrievici paroh”. 321 O altă însemnare este p eo filă din Penticostarion,
apărut la Sibiu în 1841: ,,Văzînd că de lipsă este ca într-amîndouă strănile să
se ţină cîntarea şi lipsind încă un Penticostarion şi venind acest
Penticostarion în mîinile noastre nu am lăsat aşa carte ca să se ducă de la
mînă. Numai l-am cumpărat cu bani gata 14 florinţi argint în anul 1853 în
luna mai 23 zile. Am scris în Bozovici în 22 mai 1855 fiind preoţi noi cei de
jos scrişi George Dimitrievici şi Nicolae Petruceanu paroh”.
Pe un Minei pe luna februarie 1885 este scris: ,,Spre aducere aminte
cînd m-am subscris în această sfîntă carte care adică mineiul lunii februarie
fiind la mine spre învăţarea cîntărilor Întîmpinării Domnului nostru Iisus
Hristos, copiii Vasile Alexandru, Petru Miloi, Vartolomei Adamescu, Toma
Conciatu şi Toma Jurchescu toţi din comuna Bozovici la 22 ianuarie 1885
Dionisie Drăgoi”. 322
Altă însemnari sunt pe un Minei din luna martie 1804 : ,,Însemnarea
pentru a se şti că cum oricine va ceti îmi va gîndi şi că mîna va putrezi, iară
slova în veci va rămîne şi numele meu va pomeni. Scris-am în 29 decembrie
1808 la Bozovici Toma Popovici învăţătoriu naţional”, sau, ,,anul 1816, 1
november mergînd cursul anului înainte a anului 1817 primind eu robul lui
Dumnezeu Ioan Simonovici învăţătoriu cu şcolărimea tinerimei a
obştescului sat şi milităresc Bozoviciului, fiind parohielnic preot George
Dimitrievici, împreună parohielnic George Stanoilovici paroh şi catehet în
limba nemţească şi în românească şi în românească foarte bună.” O altă
însemnare de pe acelaşi Minei ne spune :,, Am fost învăţătoriu tinerimei
române la anul 1861 ot. 1862 ca diacon Nicolae Brînzei învîţătoriu ot.
Diacon.”,, Am fost la învăţătoriu Nicolae Brînzei la şcoala românească în
anul 1864 întîiul an la Stuibert la şcoala nemţească anu 1871 Aldescu
Petru”.323
Pe o filă a unui Antologhion este scris : ,,La anul 1831, 18 iunie luă
Domnul Dumnezeu pe părintele Hristofor Petruceanu, adecă repaosă, numai
32 de ceasuri fu bolnav şi aşa muri de uşor ca şi cînd ar fi dormit. Dumnezeu
să-i ierte păcatele şi să-i aşeze sufletul împreună cu sfinţii, Ioan Simonovici
naţional învăţătoriu.” Se continuă cu altă însemnare: ,,În acest an luă
Domnul Dumnezeu la vecinicele lăcaşuri pe cinstitul părinte Hristofor
321
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Petruceanu în luna lui iunie 20”. Bozovici 2 iulie 1831 Ioan Simonovici
naţional învăţătoriu.”
Pe o altă filă este descrisă marea inundaţie din nul 1910: ,,În anul
1910, mai 31, vechi / iunie 13 nou, luni seara la 8 ore s-au descărcat asupra
comunei şi a unui mare teritoriu din jur o mare rupere de nori. Toată noaptea
a plouat, rîurile au ieşit din matcă, mulţimea de apă a rupt mai multre căşi şi
între ruini numai în această comună şi-au aflat moartea 12 suflete omeneşti.
Multe pământuri roditoare au fost înecate şi nimicite cu rodul lor cu tot.
Această ploaie teribilă mi-a făcut impresia unui potop. Bozovici 17 iulie
1910 Teodor Chirilean învăţător-diriginte la şcoala comunală.” 324
Pe lângă aceste valoroase însemnări de pe nu mai puţin valoroasele
cărţi care au fost în inventarul bisericii, mai este un obiect foarte preţios
pentru comunitatea religioasă din Bozovici. Este vorba depsre Steagul
corului bisericesc. El este în acelaşi timp simbolul şi dovada materială a unei
tradiţii de excepţie în domeniul cântului coral bisericesc de la Bozovici. A
fost confecţionat în 1898 şi refăcut de mai multe ori în 1907 şi 1967, şi este
păstrat în biserică. Materialul din care este făcut e din mătase de culoare
albastră, încadrat în chenar de franjuri din fir galben. Se desface în patru
colţuri, cu două margini este prins de lance care, la rândul ei, este foarte
frumos strumjită din lemn de frasin şi se desface în două bucăţi, printr-un
filet metalic; în vârful lăncii, are o harfă metalică (alamă galbenă) şi de ea
este legată o năframă pe care este scris numele preoţilor, al dirijorului
corului şi coriştilor din anul 1967. Pe lance mai sunt bătute inscripţii
metalice pe care le vom enumera mai jos; celelate două margini au la capete
două mari găitane din fir auriu. Pe faţa întâi a steagului, este scris, cu litere
din fir auriu : Ţie se Cuvine Cîntare Dumnezeule. În mijloc este imaginea
Mântuitorului Iisus Hristos pe norii cerului, ţinând în mână un steag care, în
capătul lăncii are semnul crucii (reprezentând a doua venire a
Mântuitorului), şi este lucrat în relief pe goblen în culori foarte vii (roşu ,alb,
crem şi albastru). Sub acesta sunt înscrişi, tot cu litere din fir auriu, anii
1898-1907-1967.
Pe faţa a doua a steagului, cu litere din fir auriu, este scris: ,,Corul
vocal bisericesc gr. or. Român Bozovici”, în mijloc fiind reprezentată, din fir
auriu, harfa, ieşită în relief, încadrată în frunze de stejar tot din fir auriu. Jos
este scris 1898-1907.325
Redăm mai jos lista de pe năframă:
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Corul vocal bisericesc Bozovici, 1887-1907-1967, protopop Ioan
Goanţă, preşedintele corului, protopop Ioan Voin.
Dirijor, Învăţător Ciocu Ion
Dirijor adjunct : Ruva Marin
Tenor I: Şchiopu Mihai, Cîrpan Iosif, Aldescu Pavel, Şerpe Ilie, Opre
Ilie, Mavrea Pavel, Cîrpan Pavel, Preda Marin, Izvernaru Ion, Izvernaru
Petru, Ieva Gheorghe, Ruva Marin, Smeu Ion, Verindeanu Gheorghe, (fost
preot), Jurchescu Ilie.
Tenor II : Ciosa Ion, Peta Nicolae, Şerpe Marin, Ciocu Ion, Ruva
Mihai, Piescu Nicolae, Borlovan Ion, Ignea Vasile, Andrei Ion, Bihoi Vasile,
Bufta Petru, Preda Floarea, Conciatu Achim, Aldescu Iosif.
Bass I (Bariton): Şchiopu Crăia, Ciocu Petru, Budu Petru, Pîşlea
Nicolae, Ieva Ion, Verendeanu Ion, Jurchescu Gheorghe, Matei Nicolae,
Ciocu Pavel, Ciosa Nicolae, Conceatu Ion, Petruceanu Ienea, Chetrinescu
Marin.
Bass II: Matei Vasilică, Pîşlea Efta, Tuculia Vinu, Atim Pavel,
Stanciu Pavel, Ruva Ion, Adamescu Gheorghe, Ieva Gheorghe, Beloescu
Ion, Bololoi Petru, Conciatu Marin, Jurchescu Dumitru, Verendeanu
Petru.326 Mai este trecut numele celui care a făcut renovarea: (Heja Bela
renovator, Cluj, 1967).
Pe lancea steagului sunt bătute, pe plăci metalice, numele tuturor
personalităţilor din timpul confecţionării steagului, precum şi numele
coriştilor şi ale unor credincioşi care au contribuit la confecţionarea acestui
steag. Acestea sunt trecute astfel:
Rândul din mijloc:
Nicolae Popeia, episcop, Mihai Popoviciu, protopop; Ana Novac, naşa
steagului; Filaret Musta, arhimandrit; Dr. Traian Badescu, protosincel;
Bis. Rom. Gr. Ort. Bozoviciu
Bis. Romano-catolică Bozoviciu
Dr. Petru Barbu, profesor; Dimitrie Cîmpianu, arch. Cons; Judecătoria
Reg. Cercuală Bozoviciu; Comuna politică Bozoviciu; Iuliu Novac, adv.,
preşedintele corului; Ioan Bihoiu, Magdalena Bihoiu; Maria Dizela, Simion
Dizela; Dr. Mihaiu Gropşan; Dr. Ilie Gropşan; Iosif Ieva, Pavel Nădăşan;
David şi Maria Popişti; Nicolae şi Elena Popişti; Mihai Popişti, subl.; Petra,
Aurelia, Livius Ruva,, Octavian Sîmtion, Teodor Rotariu; Gabriel
Stanoilovitz.
Rândul din dreapta:
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Dimitrie Bogoievici, preot rom. gr. ort.; Ghenadie G. Bogoievici,
protopop; Ioan Brînzeiu, paroh V. preş. cor; Nicolae Bihoi, preot gr. ort.
Rom. şi soţia Paluchena; Vasile Popovici, preot grec. Ort. Rom.; Antonie
Popoviciu, paroh; Constantin Dure, preot. Ort. Grec. Rom.; Ioan Gropşan,
preot rom. grec. ort.; Pretura cercuală Bozoviciu. Ilie Ruva, dirigentele
corului; Aurel Sîntion, secretar; Vuc Bihoiu şi Sofia; Marioara Bihoiu; Isaia
Iovescu; Ionel Moldovan, silvicultor, Ilie Trăilă, adv.; Păun şi Ana Licareţi;
Elena Mergea; Valeria şi George Mergea; Pavel Mergea; Pavel Mila; Ilie
Popişti Lt. Colonel; Daniel Radivoijevitz jand.; George şi Elis Străin; Danil
Verindeanu; reuniunea de cînt rom. grec. ort. Oraviţa.
Partea din stânga (rând).
Societatea Corală Carmen Bucreşti; Societatea Corală Doina Turnu
Severin; reuniunea de cînt Lugoj; Reuniunea de cînt Dalboşeţiu; Almăjana
prima casă de păstrare Bozoviciu; Partenie Cozma Dir. Albina; Casina Rom.
Oraviţa, casina Română Bozoviciu; Forestiera Com. De Avere Bozoviciu;
Nera Cassa de păstrare Bozoviciu; Ion Vidu; Ved. Elena Botan; Baba Matei;
Teodor şi Viorica Chirilian; Teodor Cristoi, Ana Cristoi; Dr. George Dobrin
adv.; Bartolomeu Ieva; Petru Iovescu; Ved. Rosa Popoviciu; Alexandru
Petrucean; Nicolae Prostean adv. Danil Radivoieviciu sen.; Ana, Cornel şi
Eugenia Sîntion; Domenic Raţiu rev Albina; Petra, Maria, Ioan V. Livia
Brînzeiu; Nicolae Ioana. 327
Biserica din Bozovici s-a îmbogăţit permanent cu obiecte de cult şi
icoane, prin grija celor care au slujit ca parohi dar şi prin contribuţia
credincioşilor din comună. Astfel, se găsesc două icoane pe pânză, executate
de pictorul Nicolae Haşca şi care sunt prinse pe perete: Icoana Sfintei
Treimi, pictată în 1935; a doua este Icoana Sfîntului Proroc Ilie, pictată în
1926. Alături de alte obiecte, toate acestea fac dovada contribuţiei
localnicilor şi a credinţei lor în religia ortodocsă, prezentă aici odată cu
comunitatea. În 1978 biserica a fost înzestrată din nou cu toate obiectele de
cult noi, cu veşminte noi, cărţi de cult, toate aparţinătoare perioadei de după
1970 şi care au fost cumpărate între anii 1978 şi 1982. 328
Pentru orice biserică, dar mai ales pentru localnicii care o
frecventează, o mare mândrie o constituie clopotele care vestesc toate
evenimentele religioase importante şi nu numai. De aceea, de la începuturile
bisericii din Bozovici, a fost o preocupare constantă achziţionarea unor
clopote care să reprezinte biserica dar şi comunitatea religioasă din comună.
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Până în anul 1815, când s-au terminat îndelungatele războaie ale
Austriei cu Franţa (1793-1815) la care, volens - nolens, a luat parte şi
Compania de grăniceri din Bozovici în cadrul batalionului I al Regimentului
grăniceresc româno-bănăţean nr. 13 din Caransebeş, de partea Austriei, la
biserica de aici, ca şi la celelalte din Almăj, se folosea toaca în loc de
clopote. Motivele sunt în esenţă două: metalul din care erau confecţionate
clopotele era folosit la turnarea tunurilor, a ghiulelelor şi altor piese de
armament; apoi, era sărăcia localnicilor datorată tot războiului care părea că
nu se mai sfârşeşte.
Prima menţiune despre clopotele bisericii din Bozovici o avem în
inscripţia de pe primul clopot de dimensiune mijlocie cumpărat de la Vîrşeţ.
Iată ce scrie pe el : ,,Turnat în Vîrşeţ prin fraţii Botta 1848, Hramul bisericii
din Bozovici Înălţarea Domnului Iisus Hristos, la satul milităresc Bozovici.
Icoana imprimată pe clopot era răstignirea Domnului, ,,greutatea 341 kg,
diametrul 77 cm, scoborît la 11 grade şi 20 grade, semnalul dat de comisia
militară A 311.II.”329
În anul 1865 s-a comandat al doilea clopot, sau clopotul cel mare, tot
de la fraţii Botta din Vîrşeţ. A avut următoarea inscripţie ,, Vărsat în Vîrşaţ
prin fraţii Bota. Acest zvon s-a făcut cu cheltuiala obştei Bozoviciului.
Hramul bisericii ,,Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos” glasum meu în
urechile Tale, Doamne!”. Icoana imprimată pe clopot Sfînta treime,
,,greutatea 422 kg, diametrul 94 cm, scoborît la 10 grade şi 40 grade.
Semnalul dat de comisia militară A 311/ I .”
Al treilea clopot, sau clopotul cel mic, a fost cumpărat în anul 1911 şi
are greutatea de 119 kg. În acelaşi an s-au luat măsuri pentru consolidarea
turnului pentru ca acesta să reziste la greutatea celor trei clopote, care
adunau o greutate de peste 980 kg. În acest scop turnul s-a mai lărgit şi s-a
mai înălţat, a fost acoperit din nou cu tablă nouă de aramă, iar în vârful lui
este aşezată o cruce mai mare şi a fost instalat şi paratrăsnetul. Pentru
consolidarea acestei noi lucrări a lucrat meşterul dulgher Ioan Pîşlea. Pentru
partea de tinichigerie a lucrat tinichigiul Francisc Gerhardt din Bozovici.
Toată lucrarea a fost executată după planul întocmit de antreprenorul
Nicolae Paul.
După ce au fost terminate lucrările de consolidare şi reparare a
turnului, în anul 1911, vechiul turn de aramă şi ceasul din turnul bisericii au
fost vândute parohiei din Pătaş. Din nefericire a izbucnit primul război
mondial, şi toate cele trei clopote ale bisericii au fost rechiziţionate pentru
front. Clopotul cel mare şi cel mijlociu au fost ridicate de comisia militară
329
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maghiară din Timişoara în anul 1916, iar cel mic în septembrie 1917. Din
materialul clopotelor care au fost mândria credincioişilor din Bozovici s-au
făcut ghilele de tun. Soarta clopotelor din biserica ortodocsă a Bozoviciului
a fost consemnată în scris într-un process verbal al consilierului parochial
Bozovici: ,, În şedinţa din 15/ 28 ianuarie 1917 parohul Ioan Brînzei aduce
la cunoştinţă onorat comitet parochial şi propune a se lua la protocol ca în
urma ordonaţiunii mai înalte a Ministerului de război şi a veneratului
consistoriu diecezan sub nr. 6200 /1915, 1467/ 1916, 1638/ 1917, clopotul
cel mare şi cel mijlociu s-au recvirat la 6.VIII.1916.” Pentru ca biserica din
Bozovici să nu sămână fără niciun clopot, în 14 ianuarie 1918 a fost
cumpărat un clopot de fier în greutate de 320 kg. 330
Atunci când s-a terminat războiul, s-au făcut şi încercările pentru
obţinerea de despăgubiri pentru clopotele achizionate de autoriăţile militare.
Astfel, în şedinţa din 14 ianuarie 1919 a comitetului parohial din Bozovici,
s-a hotărât şi apoi s-au făcut demersuri scrise către comanda militară din
Timişoara pentru rechiziţionarea celor trei clopote ale bisericii. Dar
recuperarea clopotelor luate în vremea războiului nu s-a mai putut face.
Actualele clopote au dost cumpărate de-abia în 1928 cel mic şi mijlociu, iar
al treilea, cel mare în 1935. Cu privire la acesta avem următoarea însemnare
făcută pe o filă a Mineiului din 1804 de pe luna mai, de către scriitorul
Gheorghe Matei: ,,La comanda făcută s-a primit clopotul mare de la
Bucureşti cu mare bucurie de către toţi poporenii făcându-se sfinţirea în
Sfînta avlie în luna mai 1928”. Pe clopotele actuale este scris: Clopotul
mijlociu, 350 kg. ,,Turnat cu cheltuiala credindioşilor din Bozovici 1928”.
Fiul lui Antoniu Novotny S.P.A. Timişoara nr. 5313; Clopotul mic, 130 kg.
,,Donat de Nicolae Olariu şi soţia Floarea 1928”; fiul lui Antoniu, Novotny
S.P.A. Timişoara nr. 5313; Clopotul mare are imprimat, pe icoana Înălţării la
cer a Mântuitorului Iisus Hristos ,,Hramul bisericii” Galsul meu în urechile
Tale Doamne” şi cuprinde menţiunea: Acest clopot s-a cumpărat din
contribuţia credincioşilor Sfintei biserici ortodoxe române Bozovici cu
hramul Înălţării Domnului în anul 1935 în timpul domniei Majestăţii sale
regelui tuturor romnilor Carol al II-lea al Arhipăstoritului P.S. episcop al
Caransebeşului Dr. Vasile Lăzărescu protopopul tractului fiind P.C.D. Iosif
Cîmpianu iar preoţi a Sfintei biserici Ioan Goanţă şi Iacob Creţu, turnat de
Frederic Noning în Arad, greutatea 800 kg. Tot cu acea ocazie s-a montat în
turla bisericii şi ceasul cu patru cadrane arătătoare pe cele patru feţe ale
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turnului şi un arătător pe timpanul din cafas. Pe ceas este scris : ,,Muller
Ianos ORAGYARA – BUDAPEST”. 331
Casa parohială din Bozovici este menţionată doar din anul 1909, dar
felul în care s-a desfăşurat viaţa religioasă din Bozovici ne dă probabilitatea
destul de mare să credem că o astfel de clădire cu destinaţie specială să fi
fost şi anterior a acestei date. La anul 1909 parohia ortodoxă română
împreună cu corul cumpără casa din imediata apropiere a zidului despărţitor
al avliei, în partea dinspre răsărit (între casele actuale Ttus Ungureanu şi
Casa Naţională), care datorită vremii s-a deteriorat încât a trebuit ca să fie
dărâmată. După ce s-a terminat al doilea război mondial s-a adunat material
pentru refacerea ei, dar materialul respectiv a fost vândut, nu se cunosc
motivele, şi parohia a rămas fără casă parohială până în anul 1981, când,
prin contribuţia credincioşilor, s-a cumpărat actuala casă parohială.
Parohia din Bozovici mai are în proprietatea sa Casa Naţională
Bozovici (la nr. 209). Construcţia acesteia a început în anul 1911 (din piatră
şi cărămidă, cu acoperiş de ţiglă). A fost ridicată prin contribuţia
credincioşilor cu bani şi muncă. A mai contribuit şi a sprijinit direct această
construcţie Corul grec ortodox Român din Bozovici. Construcţia are sală
festivă, sala pentru cor, sală oficiu parohial şi bibliotecă. 332La 1940 Nicolae
Cornean scria că la Bozovici sunt două parohii, ambele de clasa a I-a şi că
într-una păstoreşte preotul Ioan Goanţă. Mai menţiona faptul că în
proprietatea bisercii este şi o ,,Casă Naţională”. 333
În orice localitate, mai ales rurală, indiferent de vremuri, de stăpâniri
şi autorităţi, autoritatea cea mai importantă a fost din totdeauna preotul.
Contribuţia sa la dezvoltarea întregii comunităţi nu o poate contesta nimeni,
chiar dacă au fost vremuri când s-a încercat acest lucru, dar fără succes în
realitate. Influenţa preotului a fost benefică pentru înteaga viaţă spirituală, şi
nu numai, a comunităţii. Efectele s-au resimţit şi în plan economic, social,
cultural dar mai ales moral. De aceea, locuitorii comunei Bozovici, în
special cei în vârstă, îşi aduc aminte cu respect şi pioşenie de preoţii care iau cunoscut. Acest fapt îi face să le aducă un permanent omagiu, pentru că,
cel puţin în câteva ocazii foarte importante pentru viaţa şi familia lor, preotul
a fost cel care a stat alături, şi la bine şi fericire şi la momentele de restrişte.
Datorită aceluiaşi preot Gheorghe Verindean, avem ocazia să cunoaştem
parohii care au servit la Bozovici din anul 1790. Puţine parohii au evidenţa
tuturor celor care au slujit comunitatea pe o perioadă atât de îndelungată, aşa
331
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cum este cazul pentru comuna Bozovici. Redăm în continuare numele celor
care şi-au legat viaţa de comunitatea religioasă din Bozovici, în cele două
parohii, adică preoţii care au slujit acolo:
La parohia I:
1) Dinu Dimitrievici (1790);
2) Gheorghe Dimitrievici (1790-1819);
3) Pavel Dimitrievici – diacon (1817-1819);
Pavel Dimitrievici – preot (1819-1868);
4) Grigore Pirtea – paroh în Bănia şi administrator la
Bozovici (1830-1834);
5) Gheorghe Dimitrievici – administrator (1832-1834); paroh (1834-1868);
6) Gheorghe Dimitrievici – capelan (1859-1868); paroh
(1868-1897);
7) Nicolae Bihoi – capelan; - paroh (1900-1929);
8) Ioan Goanţă – paroh (1929-1073);
9) Ioan Craia – paroh (1975-1977);
10)
Gheorghe Verindeanu – paroh (1977-2000);
11)Cherescu Ion (de la 1 martie 2000 până în prezent). Are
în parohie 345 de familii.
La parohia a II-a :
1) Nicolae Popovici (în jurul anului 1760) ;
2) Mihai Popovici (1790-1803);
3) Grigorie Obradovici – diacon (1798-1803);
4) Gheorghe Stanoilovici (1780-1824);
5) Ilie Cismaru – diacon (în jurul anului 1800);
6) Hristofor Petrucean (1824-1831);
7) Nicolae Petrucean (1831-1872) ;
8) Gheorghe Petrucean–capelan, (1867-1872);-paroh
(1872-1879);
9) Nicolae Brînzei –paroh (1880-1900) ;
10)
Ioan Brînzei - capelan (1888-1897); -paroh (18971910);
11)
Aurel Balea – paroh (1910-1919);
12)
Romulus Novacovici (1923-1929);
13)
Dr. Iacob Creţu (1932-1938);
14)
Ioan Voin (1940-1984);
15)
Mihai Ţunea (1984- 2000) ;
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16)
Grecu Baiaş Vasile ( din 8 noiembrie 2000 până în
prezent); Are în parohie 255 de familii. 334
Trebuie să facem menţiunea că preotul Ioan Voin, după ce ieşit la
pensie, a mai slujit sporadic la biserică şi în diverse ocazii, până la moarte
în 2001. Mai este de remarcat faptul că toţi cei care au slujit la biserica din
Bozovici au avut din punct de vedere profesional studii specifice. Până în
1865 toţi preoţii au urmat şcoala teologică la Vîrşeţ. Apoi, odată cu
înfiinţarea episcopiei Caransebeşului şi şcoala de teologie, vor studia acolo
viitorii preoţi. Mulţi dintre ei au avut o puternică personalitate şi prin
aceasta au influenţat în mod permanent şi pozitiv lupta românilor pentru
drepturile lor naţionale culturale şi politice. Amintim pe câţiva dintre ei:
- diaconul catehet, apoi paroh al Bozoviciului, Nicolae Brînzei.
Activitatea lui a fost atât de meritorie, încât i-au recunoscut-o
şi autorităţile. Astfel, prin ordinul cu numărul 2434 din 9
aprilie 1867 al Regimentului din Caransebeş, a fost premiat
de autorităţile militare şi şcolare cu suma de 15 florinţi de
argint pentru strădania sa depusă în procesul de instruire la
Bozovici. Tot el a instruit, ca învăţător diacon la şcoala
naţională, pe şcolari cu răspunsurile liturgice, pe două voci,
cântând duminicile şi la sărbătorile de peste an. De asemenea,
şi-a adus contribuţia la înfiinţarea corului local bisericesc din
Bozovici în anul 1896, şi a dus o luptă premanentă alături de
alţi fruntaşi ai comunei, pentru menţinerea şi promovarea
limbii române în şcoală. În modul acesta el s-a opus constant
şi cu efecte pozitive contra politicii de maghiarizare dusă de
autorităţile austro-ungare după 1867. Acest preot se remarcă
şi în 1896, atunci când autorităţile au organizat mari
manifestări cu aocazia sărbătoririi a celor 1000 de ani de la
venirea ungurilor în câmpia Panonică. El a fost organizatorul
principal al contra-manifestaţiilor maghiare, tineretul fiind
încurajat să arboreze steagurile tricolore şi să iasă în centrul
comunei cu panglici tricolore (a fost relatat acest eveniment în
paginile anterioare). Tot preotul Ioan Brînzei a plătit şi
amenda pentru tinerii care au fost sancţionaţi de autorităţile
maghiare. Dar pentru acest incident, despre care s-a aflat
ulterior că el era autorul principal, a primit din partea
autorităţilor de la plasă, o avertizare în scris pentru instigare
politică. Pentru români el a fost un adevărat erou. Mai târziu,
334
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episcopia l-a distins, în premieră pentru un preot din Valea
Almăjului, cu brâul roşu.335
Un alt reprezentant de frunte al preoţimii care a slujit la
Bozozvici, a fost fiul şi urmaşul în altar al preotului Nicolae Brînzei.
Este preotul Ioan Brînzei. Pentru a caracteriza mai sugestiv activitatea
acestuia, exemplificăm cu un articol jubiliar publicat în Foaia
diecezană nr. 3 din 2 februarie 1913: ,, La 7/ 20 ianuarie 1913 în ziua
de Sf. Ioan întreg Bozoviciul s-a bucurat de o sărbătoare frumoasă
cum nu s-a mai văzut pe la noi. Comitetul parohial în ziua aceasta a
sărbătorit jubileul de 25 de ani a iubitului său paroh Ion Brînzeiu şi
totodată ziua onomastică a acestuia. Însemnătatea zilei cu prilejul
jubileului a distins pe părintele jubilat cu brîul roşu, pentru vredniciile
sale. Aranjamentul a fost astfel: în seara de 6/19 ianuarie, corul
bisericesc precum şi corul german de aici împreună cu Reuniunea
pompierilor, cu mulţimea de torţe şi cu lămpaşe, s-au prezentat la casa
sărbătoritului. A cîntat un cîntec ocazional de Ciprian Porumbescu,
corul bisericesc de sub conducerea domnului Ilie Ruva, apoi corul
german de sub conducerea domnului învăţător Anton Letay cu
cîntecul Das ist der Tag des Hernn. Cu această ocazie au vorbit dr.
Samuel Vladona avocat, în numele corului bisericesc şi Teofil
Osieczki, director de bancă. Aceştia au vorbit în limba română,
inclusiv al doilea dintre ei, deşi era reprezentantul reuniunii
pompierilor şi preşedintele corului german. Sărbătoritul a mulţumit cu
un discurs emoţionant. În ziua de 7/20 ianuarie 1913 au slujit la
biserică preotul Nicolae Bihoi din localitate, preotul Suciu din
Moceriş şi preotul Aurel Balea din Sîn Mihai, ginerele jubilatului.
Biserica era ticsită de lumea din Bozovici, precum şi străini. La
preceasnă a vorbit părintele Nicolae Bihoi care a citit şi actul de
distincţiune. Răspunde mulţumind jubilatul. De aici, corporaţiunile
din localitate s-au prezentat la casa jubilatului spre a-l felicita, iar
epitropia parohială îi predau o mică suvenire, o cruce cu pietri
împodobită şi o cîrjă frumoasă cu inscripţie şi cu data zilei jubiliare
(comandată special la Budapesta). La două ore a fost prînzul comun
unde au luat parte 150 de persoane. S-a toastat penru P.S.S. episcopul
nostru şi pentru sărbătorit, apoi se citesc deăpeşe, epistole şi felicitări
trimise jubilatului. Le mulţumea la toţi părintele Ioan Brînzei”.
Semnează: Bozovicianul. 336
335
336

Ibidem, p.59.
Ibidem, p.61.

115

Preotul Ioan Brînzei şi-a urmat tatăl şi în ceea ce priveşte lupta
naţională pentru drepturile românilor. El a încredinţat ca naş
stegarului acel steag roşu nu maghiar, fapt pentru care a a fost
amendat. (Acest incident a fost relatat amănunţit în paginile
anterioare). Acest preot împreună cu preotul Nicolae Bihoi au dus o
luptă premanentă pentru ca şcoala comunală din Bozovici să îşi
menţină independenţa în faţa celei de stat maghiare care avea un
număr foarte mic de elevi. Un alt preot care a rămas în memoria
bozovicenilor a fost profesorul Romulus Novacovici, care a contribuit
la înfiinţarea primului gimnaziu din Bozovici în anul 1921-1922, şi a
cărui director a fost mai târziu. El a fost în acelaşi timp şi un foarte
activ colaborator al Foii diecezene.
Un alt preot care a rămas în mintea locuitorilor comunei
Bozovici, a fost Ioan Goanţă. El a fost cel care împreună cu corul
bisericesc a cumpărat un dinam electric şi a introdus iluminatul
electric în biserică (între 1936-1940). Tot în aceeaşi perioadă de timp
preotul Ioan Goanţă a fost cel care, ca preşedinte al corului, a
cumpărat şi pus în funcţiune un cinematograf public la Bozovici,
acesta deservind între cele două războaie mondiale toată valea
Almăjului.
Mai merită amintită activitatea bisericească a preotului
protopop iconom Stavrofor Ioan Voin. În anul 1945, predând religia la
gimnaziul din Bozovici, a organizat şi condus cu multă râvnă cercul
religios Sfântul Gheorghe al elevilor gimnaziului, fiind singurul cerc
de elevi cu asemenea profil în judeţul Caraş de pe atunci. Pentru
activitatea sa neobosită şi rezultatele foarte bune, episcopia l-a distins
cu brâul roşu, fiind printre primii preoţi distinşi din acel timp. A mai
îndeplinit între anii 1948-1954 şi funcţia de protopop al
protopopiatului Bozovici şi apoi Mehadia. Pentru toate meritele şi
îndelungata activitate bisericească, preotul Ioan Voin a fost distins de
Mitropolie, în anul 1968 cu rangul de protopop, iar în anul 1974 a fost
ridicat la rangul de Iconom Stavrofor. Pentru acest preot ne permitem
să-i aducem respectul şi mulţumirile cu pioşenie pentru că, pe lângă
atâţia alţii, şi autorii rândurilor de faţă au fost, unul cununat (1977) şi
altul botezat (1984) de părintele Ioan Voin.
Preoţii din Almăj au fost alături de credincioşi şi în momentele
de împotrivire faţă de autorităţile vremii. Aşa a fost cazul cînd ei au
îndemnat populaţia să se opună chiar împăratului Iosif al II-lea faţă de
intenţia de militarizare (episod relatat în paginile anterioare), dar şi
după aceea pentru a-şi obţine drepturile pe baza statutului de
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grăniceri. Preoţii au păstrat o verticalitate meritorie în raport cu
instituţiile statului. Ei se înscriu în ceea ce a remarcat şi Nicolae Iorga:
,,Nimic nu poate fi mai folositor pentru ca preoţii noştri să înlăture
anume ispite, pentru ca ei să cultive anumite îndeletniciri potrivite cu
demnitatea lor, nimic nu poate fi mai priincios pentru a-i face să
înţeleagă marea misiune culturală, socială şi naţională care li se
impune, legătura strânsă ce trebuie să păstreze cu poporul, cultul de
artă şi carte cu care sunt datori, mândria la care au drept îndată ce vor
urma bunele tradiţii, decât priveliştea unei vieţi organisate, aproape
milenare, în cursul căreia, episcopii, egumenii şi aşa de adesea ori
smeriţii călugări ori umili preoţi de mir au dat poporului, ei singuri
aproape toată învăţătura, au înzestrat neamul cu o limbă literară, cu o
literatură sfântă, cu o artă în legătură cu gustul şi cu nevoile lui, au
sprijinit statul fără să se lase a fi înghiţiţi de dânsul, au călăuzit
neamul pe drumurile pământului fără a-şi desface ochii de la cer şi au
ridicat mai sus, toate ramurile gospodăriei româneşti, - dând istoriei
noastre cărturari, caligrafi, scuptori în lemn, argintari, oameni de stat,
ostaşi, mucenici şi sfinţi”.337
Alături de preoţii care au slujit de-a lungul timpului la biserica
ortodoxă din Bozovici au fost permanent şi epitropii. Ei au ajutat
preoţii mai ales la administrarea bisericii şi merită toate mulţumirile
urmaşilor. De asemenea tuturor celor care au făcut parte din corul
bisericii. Despre activitatea deosebită a acestuia vom reveni amănunţit
în alte pagini următoare.
Un alt merit deosebit al preoţilor din Bozovici a fost acela de a
a aduna şi a îngriji cărţile din colecţia bisericii. Aceste cărţi erau
folosite destul de des, de aceea, erau supuse şi unui firesc proces de
degradare. Pentru a evita aceste situaţii, preoţii făceau o adevărată
operă de recondiţionare a cărţilor. Avem informaţii despre asemenea
lucrări ale preoţilor. Înnoirea legăturii unor cărţi deteriorate era o
adevărată faptă de laudă şi toţi cei care o fac ţin să consemneze acest
lucru. Aşa procedează la 1804 doi preoţi din Bozovici, care fac o
însemnare pe un Triod de Rîmnic din 1731: ,, ...am dires ce aicea a
fost rupt.....18 fevruarie 1804. Gheorghe Stanoilovici.” Şi în altă parte:
,, ...am dires în anul 1804 în luna fevruarie în 18 –lea....Gheorghe
Dimitrievici”. 338
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Actualmente preoţii de la Bozovici din cele două parohii
ortodoxe, îşi desfăşoară activitatea cu râvnă şi dorinţa de a continua
tradiţia frumoasă a predecesorilor lor, spre mulţumirea credincioşilor
din actuala comună Bozovici. Munca lor se reflectă, între altele, şi
prin faptul că ei reuşesc să atragă tot mai mulţi tineri spre biserică,
spre credinţă în general. Ei asigură înainte de toate sănătatea spirituală
a credincioşilor ortodocşi. De asemenea, ţin cu meticulozitate
protocoalele cu botezaţi şi decedaţi, completând la zi mişcarea
demografică din Bozovici. Cu ajutorul lor am exemplificat la capitolul
despre populaţie câteva cifre semnificative în timp. Tot aşa am aflat şi
care este numărul credincioşilor catolici din Bozovici, respectiv 26,
în anul 2006, luna martie. De asemenea, situaţia credincioşilor sectari:
70 de baptişti, 24 de penticostali şi 2 adventişti. Numărul acestora a
evoluat în timp, pentru că unii au apărut, alţii, precum evreii au
dispărut din punct de vedere confesional. La 1940, Nicolae Cornean,
în ,,Monografia eparhiei Caransebeşului” scria că ,, Astăzi comuna
(Bozovici, n.n.) are 3187 de locuitori români ortodocşi, 282 romanocatolici, 9 baptişti şi 8 evrei mozaici”. 339 Deşi în timpul stăpânirii
maghiare, pe vremea principelui Gabriel Bethlen religia calvină a fost
protejată, ,,totuşi influenţa aceasta nu a lăsat urme pentru că astăzi
(1940 n.n.) nu este picior de calvin la Bozovici”. 340
Cu certitudine se poate spune că la Bozovici, biserica ortodoxă,
a rămas reperul central al vieţii spirituale, iar ca instituţie, este cea mai
respectată, continuând o adevărată tradiţie seculară.
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ŞCOALA
Alături de biserică, şcoala şi-a adus contribuţia la progresul unei
comunităţi, la instruirea tinerilor, la pregătirea lor pentru viaţă. A existat
aproape întotdeauna o strânsă legătură (cu excepţia perioadei dintre anii
1948-1989), între aceste două instituţii, cel puţin prin faptul că de multe ori,
preoţii au fost şi învăţători în localitatea unde îşi desfăşurau activitatea. La
Bozovici şcoala are o adevărată tradiţie pentru că, localnicii au avut parte de
o asemenea instituţie încă din secolul al XVIII-lea. Nu numai vechimea îi dă
dreptul la tradiţie şi respect, dar şi produsele umane pe care le-a dat această
şcoală în timp. Mulţi absolvenţi ai şcolii de la Bozovici s-au afirmat cu
prisosinţă în diferite domenii de activitate. Este încă un motiv de mândrie
pentru locuitorii Bozoviciului.
Datorită situaţiei politice din zonă, datorită condiţiilor cu caracter
istoric, până la anul militarizării, adică 1773, nu au existat interese şi implicit
condiţii pentru înfinţarea unor şcoli la Bozovici. Austriecii erau interesaţi în
această fază doar de reformele cu caracter politic şi militar. Partea spirituală
şi culturală era clar dominată de către biserica sîrbă din Karlovăţ şi Vîrşeţ şi
prin urmare nu avea interese pentru şcoli în Valea Almăjului, inclusiv la
Bozovici. Atunci când factorul politic şi cel militar au fost pe primul plan,
clericii sîrbi au acceptat oficial şi au atestat în actele eparhiei Vîrşeţului
,,şcoala naţională românească”.
Data de când copiii de la Bozovici au început să înveţe a citi, a
silabisi, nu este consemnată undeva anume. Poate se găseşte pe vreun
document uitat de vreme şi nedescoperit încă, dar se poate deduce următorul
fapt: odată cu venirea preoţilor, respectiv 1750 şi mai ales cu venirea unor
cărţi religioase, copiii au fost aduşi în biserică ori mai târziu la şcoală pentru
a silabisi din ceasloave, iar mai apoi, ca să îi ajute pe preoţi la slujbe. Cărţile
îngălbenite de vremuri de la Bozovici precum Ceaslovul de Rîmnic din
1768, au fost foarte posibil primele pe care copiii bozoviceni au pus mâna.
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Marelui cronicar al Banatului, protopopul Mehadiei, Nicolae Stoica de
Haţeg, îi datorăm cea mai veche menţiune despre o ,,şcoală naţională în
Almăj” respectiv la Bozovici. În opera sa capitală, Cronica Banatului, apare
o fugară menţiune, dar foarte importantă pentru istoria învăţământului din
Bozovici. Iată citatul corespunzând anului 1765: ,,Apoi, viind dascălu
Antonie aicea, (adică la Corni n.n.) Nicolae să dusă la Bozovici, I-ul (adică
primul n.n.) sat cu dascăli şi şcoală”. 341 Asta însemna că aci era o şcoală care
întrunea caracteristicile de bază, adică o instituţie propriu-zisă, cu învăţător
de meserie, iar acesta era plătit de cine l-a ales, adică de obştea sătească.
Acest dascăl propunea micuţilor şcolari în limba română alfabetul,
silabisirea, cititul, scrierea şi socoata. 342
A doua jumătate a secolului al XVIII-lea este şi pentru Banat cea care
declanşează iedologia luminismului în domeniul învăţământului. Este bine
cunoscut faptul că secolul Luminilor, respectiv al XVIII-lea, a avut în
centrul preoocupărilor sale problema şcolară. În spiritul Luminilor şi
despotismului luminat, monarhi precum Maria Tereza şi Iosif al II-lea , au
dat reforme în domeniul şcolar începând cu anul 1765, dar mai ales după
militarizarea zonei de graniţă, adică din 1773. Dacî înfiinţarea unor şcoli era
un factor benefic, progresist în mod incontestabil, în schimb vine şi reversul
politicii imperiale, mai ales în perioada Mariei Tereza, cunoscută ca o
catolică fanatică. Aşadar, înfiinţarea unei şcoli la Bozovici a fost în mod
inerent însoţită de tendinaţa care era generalizată, adică de catolicizare şi
germanizare. Acest lucru se făcea cât se poate de oficial şi legal, pe baza
unor acte de stat. Astfel, în 1774 s-a elaborat un act cu numele de ,, Regulae
Directivae” pe baza căruia ordonanţa şcolară prevedea clar înfiinţarea unor
şcoli triviale germane în comunele principale. Pe baza acestor acte oficiale a
luat fiinţă în 1774 la Bozovici Şcoala trivială germană (Trivial-Schule) cu
trei cicluri. 343 A fost ales Bozoviciul datorită faptului că era un centru politic
administrativ şi militar din Valea Almăjului. Dacă tendinţa de germanizare a
reuşit doar parţial, în sensul că elevii învăţau limba germană şi literele
gotice, lucru benefic în fond, în schimb catolicizarea nu a reuşit deloc.
Şcoala naţională sătească de la Bozovici şi-a desfăşurat toată activitatea în
condiţiile vitrege datorate politicii austriece. Cu toate acestea preoţii au fost
cei care au întreţinut în biserică şi în comunitate în general, caracterul
specific confesional al şcolii. De asemenea, tot preoţii au fost aceia care au
făcut ca proiectele şcolare iniţiate în numele naţinii ilire (adică sîrbească) de
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către ierarhia sîrbească din Karlowitz în anul 1770, să nu afecteze negativ în
niciun fel activitatea şcolii din Bozovici.
Cel mai important act al Curţii imperiale de la Viena în domeniul
şcolar a fost cel elaborat în anul 1777. Este vorba despre cunoscutul act
normativ şcolar ,,Ratio educationis”, şi care va fi restructurat în anul 1806.
Pe baza actului din 1777, este amintită şi Şcoala trivială germană de la
Bozovici.344
După exemplul violent al răscoalei lui Horea, autorităţile austriece au
luat măsuri pentru a preveni astfel de evenimente. Între aceste măsuri se
înscrie şi impulsionarea învăţământului românesc din zona de Graniţă.
Biserica era ca deobicei instituţia care trebuia să sprijine direct punerea în
aplicare a acestor măsuri. Astfel, episcopul de Vîrşeţ, Vichentie Popovici,
trimite o circulară bisercii din Bozovici, la 12 august 1785. În aceasta era
anexată şi ,,Tîlcuirea cu privire la Învăţătura pruncilor prin şcolile
naţionale”. Sumarul acestor prevederi este următorul:
a)
– toţi dascălii înainte de începerea
cursurilor ,,şcoalelor cele naţionale” să fie
supuşi unei probe asupra cunoştinţelor
pedagogice ce le posedă şi numai după
aceea ,,în şcoală să să sloboadă”;
b)
– până la 12 ani, părinţii, sub ameninţarea
cu pedeapsa, sînt obligaţi să trimită regulat
copiii la şcoală (toţi pruncii, supt pedeapsa
părinţilor care pre ei la şcoală nu-i vor
trimete...., în şcoală să rămîie până la 12
ani”) ;
c)
– de la 12 ani pînă la 20 ani sau până la
însurătoare (18 ani pentru fecior şi 15 ani
pentru fată, conform ord. General
Comandă- Timişoara, nr. 1236 din 11 mai
1821), sînt obligaţi toţi tinerii să participe
la servicul divin duminica şi în celelalte
sărbători, ascultînd de la preot învăţătura
creştinească (,,în biserică, învăţătura
creştinească de la preot a o asculta să să
silească”) ;
d)
– şcolile se vor înfinţa numai acolo unde
pot să participe toţi copii, chiar din locurile
344
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mai apropiate (şcolile asemenea să să
aşeze, întru carii pruncii cei de prin
locurile de aproape să umble”).345
Este de remarcat faptul că pe toată perioada războaielor cu turcii şi
francezii, şcoala şi-a continuat activitatea, deşi s-a semnalat, în mod firesc, o
frecvenţă mai slabă a elevilor, pentru că mulţi părinţi se refugiaseră la sălaşe.
Despre învăţământul de la Bozovici ne-a lăsat multe informaţii, culese
profesional şi cu migală, profesorul Liviu Smeu, în lucrările sale.
Apariţia primelor şcoli la Bozovici este legată şi de faptul că
stăpânirea austriacă a favorizat acest lucru din interese militare, politice şi
administrative. Avea nevoie de oameni cu o instruire minimă pentru
administraţie şi mai ales pentru cadrele de subofiţeri români din armata
austriacă. Lucrările de topografie şi cartografie au fost foarte importante
pentru
autorităţile
austriece,
conform
instrucţiunilor
din
,,Sistemalverordung” din 1787. Datorită cancelariştilor proveniţi din
,,Trivial-Schule” din Bozovici, care puteau fi utilizaţi în scriptologia
germană-gotică, lucrările pe teren au putut fi terminate în anul 1792. 346
În momentul în care autorităţile s-au implicat direct în procesul de
învăţământ, conform spiritului luminist, prima grijă era cea legată de baza
materială, mai ales de clădirea şcolii, inclusiv de pământul care trebuia
atribuit acestei instituţii. În perioada anilor 1802-1804, clădirea şcolii din
Bozovici, spre deosebire de cele din satele almăjene, este construită din
piatră şi cărămidă. Obligaţia comunioanelor, sub supravegherea Companiei,
privind asigurarea bazei materiale şi întreţinerea şcolilor a fost prevăzută de
Constituţia confiniară din 1807. Erau clare toate obligaţiile ce reveneau
comunităţii. În capitolul V ,,Despre lucru împărătesc şi sătesc a grănicerilor”
la articolul 135 al acestei Constituţii se prevedea efectuarea robotei săteşti ,,
la înnoirea şi repararea şcoalelor de naţie [.....], facerea lemnelor de foc şi
ducerea lor pentru şcoalele de naţie”. Comandanţii de companie se îngrijeau
de ,,rîndul după carele să plinească fieştecarele grăniţeri totdeauna lucrul”.
Tot comandanţii de companii se mai îngrijeau de rechizite pentru şcolari şi
de cele mecesare pentru învăţători, căzând în sarcina cancelariştilor de la
companii corespondenţa şi păstrarea arhivei şcolii respective. 347
Cu meticulozitatea bine cunoscută a autorităţilor austriece, au fost
redactate ordine şi instrucţiuni foarte precise privind desfăşurarea
activităţilor din şcoli. Acest fapt se înscria în programul monarhiei privind
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şcoala în general, în ideea că monarhia despotismului luminat avea nevoie
de cetăţeni care să fie supuşi loiali dar cu un grad relativ mediu de instrucţie
şi educaţie, pentru a putea fi şi buni contribuabili. În această idee este şi
ordinul nr. 36 din 26 februarie 1840, al regimentului din Caransebeş, ordin
care atrăgea atenţia comandanţilor de companii că erau direct responsabili de
întreţinerea în bună stare a şcolilor, de la construcţiile acestora până la sălile
de clasă, de la curţile şcolilor până la gardurile de împrejmuire ale acestora.
De asemenea, trebuia urmărită permanent frecvenţa şi morala elevilor,
precum şi instruirea lor de către învăţători. Ordinul obliga pe comandanţi ca
să verifice şi să viziteze şcoala din 8 în 8 zile pentru a controla dacă
supraveghetorii de şcoală numiţi de către companii îşi fac datoria întru totul.
Acest ordin, alături de altele, se găsea în anul 1967 în Arhiva liceului din
Bozovici., şi a fost publicat de profesorul Liviu Smeu în lucrarea sa
,,Almăjul grăniceresc”(operă citată de mai multe ori în această lucrare).
Pentru a mai uşura povara cheltuielilor de întreţinere, Comanda
generală din Timişoara a trimis Companiei militare din Bozovici un ordin cu
nr. 3248 din 15 septembrie 1838, ca să se îngrijească de îndrumarea
şcolarilor, a părinţilor şi a sătenilor din zona Companiei respective pentru
cultivarea viermilor de mătase, iar banii obţinuţi din vânzarea gogoaşelor
puteau fi folosiţi de către şcoală pentru cumpărarea de cărţi pentru biblioteca
şcolară. În această idee, erau la şcoli şi la biserici lucrări de popularizare
despre ,,Cultura viermilor de mătase” şi ,,Creşterea albinelor” a lui Ioan
Tomici, protopopul Caransebeşului. 348
Obligaţiile pentru întreţinerea şi buna funcţionare a şcolilor au început
să fie transferate parţial şi conducîtorilor locali, respectiv primarilor,
(cnezilor locali). Veniturile pentru întreţinerea şcolilor comunale trebuiau
obţinute din vânzarea cerealelor de pe pământul comunal, de la varniţe, de la
cazanul comunal de fiert ţuică, de la plata în bani a robotei comunale, iar
evidenţa contabilă era ţinută la zi de către cancelariştii companiei. Cu totul
remarcabil este ordinul nr. 1070 din 19 aprilie 1841 al regimentului din
Caransebeş, prin care se dispune comandanţilor de companii din Almăj, şi
prin urmare şi celei din Bozovici, ca ,,din fondul comunal să se plătească
cîte un florin ca premiu pentru elevii merituoşi la învăţătură” şi din acel an
,,elevii vor primi îmbrăcăminte şi încălţăminte, în loc de cărţi”. 349Cu aceste
ajutoare suplimentare de la comunitate, s-a reuşit ca în anul 1827 să fie
zidită o nouă şcoală la Bozovici, cea dintâi între şcolile din Valea
Almăjului. 350
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Este de remarcat faptul cum autorităţile, respectiv legiuitorul, s-au
gândit cum să stabilească prin ordine sau legi, raporturile dintre cei trei
factori umani care contribuiau la desfăşurarea procesului de învăţământ în
şcoli. Aceştia erau: învăţătorul, preotul şi comandantul Companiei. Dacă
apăreau dezechilibre din motive personale între preot şi învăţător, atunci
medierea o făcea factorul politico-militar, adică şeful Companiei militare.
Din ordinele care s-au dat în acea perioadă se fixa destul de clar o ierarhie:
comandantul Companiei, preotul, învăţătorul. De aceea, prin ordinul nr.
4393 din 20 iulie 1840, învăţătorul nou numit în funcţie, era obligat ca la
prezentarea la post, să se ducă şi la protopopul respectiv pentru obişnuita
vizită de curtoazie, apoi prin ordinul cu numărul 103 din 27 iunie 1847
preoţii erau obligaţi ca la sfârşitul anului şcolar să participe alături de
comandantul Companiei la examenul de final de an de învăţământ. 351 O altă
prevedere deosebit de interesantă este cu privire la evitarea conflictului de
interese între preot şi învăţător. Dacă aceştia erau rude, atunci învăţătorul
trebuia să se mute în alt sat pentru că, aşa cum precedea ordinul nr. 477 din
24 ianuarie 1829, ,, fiindcă el nu –şi vede de de lucrul lui la şcoală, ci de cele
personale, ştiind că preotul, cu influenţă în satul respectiv, nu-i zice
nimic”.352 Atunci când era lipsă de cadre didactice, mai ales în perioada
ultimelor două decenii din veacul al XVIII-lea, în şcoli au predat diaconi
sau peoţi, aceştia având o minimă pregătire pedagogică în cadrul şcolii
clericale de la Vîrşeţ, unde au primit şi o ,,calificaţiune”. Numirea
învăţătorilor se făcea de către comanda regimentului, directorul şcolilor
naţionale grănicereşti avea doar dreptul de a dădea avizul că învăţătorul care
solicita postul avea o pregătire corespunzătoare. Acest sistem de numire s-a
menţinut până la desfinţarea Graniţei militare, adică până în anul 1872. 353
Printre învăţătorii calificaţi care au activat la şcoala naţională din
Bozovici este Antonie Alexiovici în 1790, el fiind printre cei care autorităţile
austriece îi selecta, deoarece se ducea o adevărată politică şcolară în
perspectivă privind numărul cât mai exact de care era nevoie de învăţători în
raport cu populaţia, limitându-se accesul românilor spre preoţie, ei fiind
destinaţi mai ales spre a fi buni plugari şi ostaşi. De exemplu, în Constituţia
confinară, capitolul II, articolul 54, se făcea următoarea specificaţie: ,,La
neuniţii de legea grecească, atîţia prunci să se aleagă la preoţie, cît sînt de
lipsă a-i aşeza în locurile preoţeşti, după Rescriptul tîlcuitor din 16 ianuarie
1779. Iară de au mai mulţi grăniţeri voie spre preoţie, decît sînt de lipsă după
351
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numărul dat, totdeauna să se aleagă din cei ce sînt asemenea buni în talent,
în ştiinţă şi în năravuri aceia carii la căşile lor nu sînt aşa de lipsă”. 354
Până la sfârşitul războaielor cu Napoleon, a existat o oarecare
instabilitate privind personalul cadrelor didactice din şcolile almăjene, apoi,
după această perioadă se poate vorbi de stabilitate, fapt benefic pentru toată
lumea. La buna funcţionare a învăţământului din Bozovici, ca de altfel în
întreg Almăjul, a contribuit din plin marele cronicar Nicolae Stoica de
Haţeg ca director al şcolilor naţionale şi protopop al Mehadiei. Lui i se
datorează imprimarea unui caracter naţional comfesional şcolilor din
districtul Mehadiei, uniutate administrativă din care făcea parte şi şcoala din
Bozovici. Meritele sale au fost remarcate şi evidenţiate în acest sens prin
circularele din 8 aprilie 1814 şi din 20 iunie 1815 ale Episcopiei din Vîrşeţ:
,,Privind relaţiunea şcoalelor anului 1813, mai vîrtos decît alţii,
încuvinţatului domnul protoprezbiterul Mehadiei, Nicolae Stoica de Haţeg,
aleasă osîrdie întru povăţuirea tinerimei în şcoală [....] Protoprezbiterul
Mehadiei, Nicolae Stoica de Haţeg, apoi catihetul Bozoviciului, Georgie
Stoiacovici, pentru a lor în predare neasemuită osîrdie şi mare mulţămită, iar
de la stăpînire să laudă”. Cronicarul bănătean avea grijă ca absolvenţii şcolii
clericale din Vîrşeţ să fie şi buni învăţători, aşa cum a fost cazul cu diaconul
Pavel Dimitrievici din Bozovici. 355 Obiceiul acestor învăţaţi, care au slujit şi
pentru şcoala din Bozovici, de a-şi însemna pe diferite cărţi nu numai
numele dar şi profesia, ne ajută să-i descoperim în anumite perioade ale
învăţământului bozovicean. Astfel, pe Mineiul din 1804 de la biserica din
Bozovici, găsim cu data de 6 august 1819 pe ,,Alimpie Cizmariu, diacon şi
învăţători, ce am slujit 30 de ani” sau mai târziu, în anul 1861 pe Nicolae
Brînzei, ,,învăţători şi diacon în Bozovici.” Apoi a fost şi învăţătorul naţional
Ion Simonovici între anii 1817-1846, care a primit ,,calificaţiunea” de la
Ioan Tomici în urma unor cursuri de vară timp de trei ani ţinute la
Caransebeş.356
Grija pentru modul cum se desfăşura procesul de învăţământ, se poate
constata şi din obligaţile de natură profesională şi extraşcolară care reveneau
unui învăţător. Şeful direct al unui învăţător la Bozovici era comnadantul
Companiei. Cea mai importantă îndatorire a învăţătorului era păstrarea în
cele mai bune condiţii a catalogului clasei. Apoi erau actele şcolare, acte
care nu puteau fi eliberate decât cu aprobarea companiei militare. Tot
comanada companiei era cea care putea scuti un elev de a nu veni la cursuri.
354
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Învăţătorul trebuia să trimită din timp la companie care era necesarul de
manuale şi rechizite şcolare. Tot acolo trimitea semestrial raportul despre
activitatea sa la clasă, incluzând propunewrile şi nevoile pe care le-a
semnalat. În cazul învăţătorilor suplinitori sau practicanţi, aceştia trebuiau să
răspundă la un chestionar trimis de directorul şcolilor. Acest chestionar
conţinea întrebări privitoare la metodica predării lecţiilor pe diferite obiecte
de învăţământ. Alte obligaţii ale acestui învăţător erau legate de predarea
unei lecţii o dată pe lună la clasele II şi III sub supravegherea învăţătorului
clasei respective; mai trebuia să urmeze cursurile preparandiale de la
Caransebeş în semestrul de iarnă sau de vară, străduindu-se să obţină
calificarea de învăţător, în caz contrar, după trei ani era scos din învăţământ.
Toţi învăţătorii erau obligaţi să se aboneze la revistele de specialitate şi să
participe la ,,conferinţele învăţătorilor”, care se ţineau pentru învăţătorii de
la Bozovici la Mehadia. În afara obligaţiilor profesionale propriu-zise,
învăţătorii se ocupau de lotul şcolar, mai trebuiau să se ocupe împreună cu
elevii de creşterea viermilor de mătase, să se ocupe de elevi în instruirea lor
pentrru a învăţa cântările bisericeşti, participând direct cu ei la slujbele
religioase.357
În ce priveşte recompensele, respectiv remuneraţia unui învătător,
aceasta se făcea pe baza unui contract făcut cu cei trei factori responsabili
pentru şcoală, adică preotul ca reprezentant al autorităţii bisericeşti,
comandantul Companiei ca reprezentant al autorităţii militare şi cneazul
satului, ca reprezentant al administraţiei săteşti. Pentru partea bănească a
învăţătorului obligaţia revenea comunei cu sfatul obştesc, prin darea de
număr de comunioane sau ,,aruncul”. Această plată în bani varia în funcţie
de numărul copiilor şi de puterea materială a comunităţii. În afară de banii
pe an, învăţătorul mai primea aşa numitele ,,naturalii”, adică o locuinţă,
grădină, lemne, lumânări, pământ de arătură şi fâneaţă, produse cerealiere, o
anumită cantitate de slănină, untură. Toate acestea se numeau în termeni
oficiali ,,Donaţiunea învăţătorului” şi s-a aplicat ca normă de salarizare în
şcolile naţionale până la începutul secolului al XX–lea, conform
reglementărilor imperiale din anii 1778, 1780, 1786. Toate acestea au fost
apoi cuprinse în ,,Instrucţiunea” numărul 12.446 din 5 noiembrie 1790, act
care se va aplica în toate şcolile naţionale din provincia civilă precum şi
celor din Graniţa militară. Aceasta prevedea: ,,Pentru subzistenţa
învăţătorului, metodul cel mai nimerit să socoteşte a fi, ca prin convenţiune
(învoială), să se statorească dotaţiunea acelora, fără ca poporul să fie
îngreuiat, trebuie să se caute ca dotaţiunea să stea mai cu seamă în naturale,
357
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că poporul mai cu uşurinţă le poate da. Autorităţile să aibă grijă, ca
dotaţiunea odată fixată să nu se micşoreze”.358 Instrucţiunile din anul 1790
au mai fixat remuneraţia minimă a unui ,,învăţător cu calificaţiune” la 150
florini anual şi naturalii (40 de măsuri de grâu, 40 de măsuri de porumb, 2
stânjeni de lemne de foc şi locuinţă); sau 315 florini anual şi locuinţă dar
fără naturalii. Remuneraţia se anunţa odată cu publicarea postului de
învăţător. La Bozovici dotaţiunea şcolii (sau sesia dascălului) a fost fixată cu
măsurătorile cadastrale şi trecute în cartea funduară încă din anul 1804.
Pentru învăţătorul naţional se stabileşte o nouă dotaţiune în anul 1811
conform ordinului imperial nr. 1901, trimis companiilor grănicereşti de către
comanda generală a Banatului-Timişoara cu nr. 3282, din 26 iunie 1811.
Acelaşi ordin l-a trimis şi protopopul Mehadiei Nicolae Stoica de Haţeg
pentru toate bisericile din Almăj, pe data de 3 septembrie 1811. 359
În ordinul de mai sus se prevedea: ,,Grănicerii noştri toţi împreună aşa
poftesc, ca învăţătorilor săi simbrie în bani gata a le da şi în acest chip banii
a se aduna s-au făcut. Adecă, fieştecarele grăniţeri, fără deschilinire de
moşie căşii sale, pe lanţ (un jugăr) de pământ cîte 7 ½ florinţi bani voiesc a
da; din care, adunaţi banii, simbriile învăţătorilor în trei clase să să de;
adecă;
celor de I-ia clase, cîte 200 de florinţi;
celor de a 2-a clase, cîte 150 florinţi;
iară celor de a 3-a clase, cîte 100 florinţi.
Iară doxiului-subdirector, 800 fl., după cursul banilor de acuma.
Precum şi lemne, învăţătorilor, cîte 6 şi cîte 4 stînjeni ( 1 stj. = 4 m cubi sau
2000 kg n.n.) să dea, să aibă. Cu care simbrie, învăţătorii de aici mai bine să
pot îndestula şi supsista”. 360 La ordinul de mai sus, protopopul Mehadiei,
Nicolae Stoica de Haţeg îndeamnă comunioanele grănicereşti astfel: ,,Să
îndemnăm şi să stăm de sătenii comunelor, învăţătorilor mai bune simbrii să
dea. După care şi învăţătorii mai bine decît pînă acuma să vor trudi. Pentru
aceea zic, de veţi fi chemaţi în treaba aceasta la domnii comendanţi pentru
simbria ănvăţătorilor, să îndemnaţi şi bine să ajutaţi, şi cum veţi aşăza, pre
mine să mă înştiinţaţi”. 361
După Congresul de pace de la Viena din 1815 a urmat o perioadă de
linişte şi stabilitate, inclusiv pe plan cultural. Monarhia austriacă a profitat
de aceste decenii pentru a lua măsuri care să cointereseze învăţătorii pentru
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munca de la catedră. Astfel, în anul 1824 s-a fixat suma pentru învăţători,
adică ,,simbria învăţătorilor, după suma sufletelor locului”, Bozoviciul fiind
pus în clasa a I-a, ,,adecă unde-s 4000 de suflete şi mai mult, iar simbria
învăţătorului să fie de 100 florinţi de argint şi ,,naturaliile”: 20 meţ grîu, 12
meţ cucuruz, (meţul este din termenul german ,,metze” care era egal cu 30
de lirtri), 3 stînjeni de lemne de foc şi 3 stînjeni de paie”. 362
Salariul pentru învăţătorul de la Şcoala trivială germană de la
Bozovici era plătit de directorul şcolilor germane de la Panciova, iar
sistemul de salarizare pentru învăţători, stabilit prin Normativa din 1824 a
rămas acelaşi în zona de Graniţă până la legea învăţământului din anul 1868.
Naturaliile erau asigurate din magazia comunală sau prin grija Companiei, şi
acest lucru a dus la stabilizarea învăţătorilor deoarece aceştia erau siguri de
drepturile lor.
O altă sumă cu care era retribuit un învăţător de la ,,şcoala naţională
din satul milităresc Bozovici” aflăm de la Nicolae Stoica de Haţeg, în
circulara sa din 31 decembrie 1824: ,,80 de florini de argint în bani, iar ca
,,naturalii”, 20 de meţi de grîu, 12 meţi de cucuruz, 3 stînjeni de lemne, 3
stînjeni paie.”363
Profesorul Liviu Smeu a scos datele pentru primii doi învăţători, cei
mai vechi de la Şcoala naţională a grănicerilor din Bozovici. Aceştia sunt
Nicolae Popovici, din anul 1765, potrivit ,,Cronicii” lui Nicolae Stoica de
Haţeg, la pagina 190; al doilea este Antonie Alexiovici potrivit Matricolei de
cununaţi a comunei Bozovici, din 27 ianuarie 1790. La 1808 era învăţător
Toma Popovici, în vârstă de 29 de ani, născut la Jupa, şi care avea o vechime
în învăţământ de 10 ani. 364
După ce au fost asigurate condiţiile cât mai optime din punct de
vedere al bazei materiale şi umane, respectiv şcoli şi cadre didactice,
autorităţile s-au implicat în stabilirea modului cum se desfăşoară procesul de
învăţământ: recrutarea elevilor, materiile, repartizarea orelor, orarul,
structura anului şcolar, învăţământul complementar, cel special pentru copiii
cu nandicap de auz, inspecţiile şcolare, conferinţele învăţătorilor.
În ceea ce priveşte desfăşurarea acestui complex proces de instruire şi
educaţie, este de remarcat faptul că, elemente care sunt valabile şi în prezent
sau chiar se consideră ,,descoperiri” sau procedee moderne, au fost aplicate
de austrieci în urmă cu 200 de ani la Bozovici, ca de altfel în întreg imperiul
habsburgic. De exemplu, principiul acumulării treptate, gradate a
cunoştinţelor în funcţie de vârstă, a fost aplicat permanent. Manualele
362
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respectau acest principiu de bază, programele şcolare şi învăţătorii urmau
aceste principii devenite reguli clare printr-o legislaţie care era în primul
rând stabilă. Dacă se schimba ceva, era doar pentru a îmbunătăţi procesul de
învăţământ. Subliniem acest lucru doar pentru perioada de stăpânire
austriacă, deoarece în perioada austro-ungară, legile de maghiarizare şi
deznaţionalizare s-au suprapus brutal peste procesul firesc de învăţământ.
Primul obiect de învăţământ cu care făceau cunoştinţă şcolarii era
Ceaslovul. Acesta îi ajuta la silabisirea literelor. Se trecea apoi la abecedar şi
la cartea de Citire. Pentru partea de aritmetică se pornea de la calculul mintal
până se ajungea la manualul de Aritmetică. La religie se pleca de la
învăţarea ,,din cap” a rugăciunilor şi se ajungea în final la folosirea
tipăriturilor. Aceste discipline erau cele folosite în învăţământul naţional
până în 1829 când apare noua programă de învăţământ. Atunci se va
diversifica programa şi toate disciplinele vor fi eşalonate pe parcursul celor
şase ani ai vârstei şcolare, adică între 6-12 ani. Prezenţa autorităţilor în zona
de Graniţă a impus adaptări la progrma de învăţământ în sensul că la şcoala
naţională de la Bozovici se preda elevilor din anii 5 şi 6 (respectiv clasele a
V-a şi a VI-a elementare), şi noţiuni sumare de gramatică germană, iar
exerciţiile de citire, scriere, caligrafie şi socoată se făceau în germana gotică.
Acest sistem s-a aplicat până pe la anul 1857. Prin ordinul numărul 1572 din
31 martie 1857 al regimentului, se dispune ca toţi învăţătorii care predau la
şcoala naţională cât şi la învăţământul complementar (denumit mai târziu
,,învăţământ de repetiţiune”) ,,să dea ocazie copiilor negermani ce
frecventau şcoala să reţină cuvinte şi scurte propoziţiuni şi să vorbească în
limba germană”.365Aceste obiecte de învăţământ au fost predate la Bozovici
de către unul dintre ofiţerii care ştiau şi limba română sau de către un diacon
care ştia şi limba germană. Inspectarea şi consemnarea progresului elevilor
la limba germană se făcea de către inspectorul sau directorul pentru şcolile
germane de la Panciova. Un ordin cu numărul 221din 26 iulie 1835 anunţa
că va veni la Bozovici Johan Schabliak, directorul şcolilor triviale şi
germane împreună cu comandantul regimentului, colonelul Kleiber, şi că ei
vor asista la examenele de sfîrşit de an, în luna august de la şcoala din
Bozovici. Aceştia vor fi însoţiţi şi de directorul şcolilor naţionale
grănicereşti, Constantin Diaconovici Loga. 366
Învăţarea limbii germane a fost socotită ca fiind un lucru folositor
pentruu tinerii din zona de Graniţă. De aceea, după ce s-a desfiinţat Graniţa,
Episcopoia din Caransebeş a considerat ca un lucru important introducerea
365
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în programa de învăţământ la şcoala din Bozovici predarea a patru ore de
limbă germană pe săptămână. Această decizie a funcţionat între anii 18751880 şi a avut efect benefic pe termen lung deoarece mulţi bozoviceni au
însuşit la un nivel rezonabil limba germană, lucru care i-a ajutat mai târziu în
diferite situaţii.
Reglementările din anul 1824 cu privire la învăţământ au cuprins toate
domeniile de bază ale procesului instructiv şi educativ precum şi normele de
funcţionare. În el au fost incluse chiar şi unele dintre prevederile din
,,Proiectul pentru organizarea şcolilor grănicereşti” a lui Ion Tomici între
anii 1817-1819 când a avut temporar funcţia de director provizoriu al
şcolilor de Graniţă. Un exemplu este definitivarea cursului de pedagogie de
trei luni în timpul verii pentru învăţătorii necalificaţi, curs ce a funcţionat
până la desfinţarea Graniţei în 1872. 367
Acest regulament din 1824 a rămas în vigoare până la legea
învăţământului din 1868, iar aplicarea lui a fost pretinsă cu toată autoritatea
din partea superiorilor, în cazul de faţă în prima perioadă a acesteia de către
protopopul Nicolae Stoica de Haţeg. Într-o circulară dată la Mehadia în 3
decembrie 1824 marele cronicar scria: ,,Eu gândesc că învăţătorii vor fi
înţeles că mi-s altora protoprezbiter, de la octombrie 8124, prea înalta
stăpânire, îndreptarea şcoalelor m-au împovărat-o.”368
Toate reglementările referitoare la programa învăţământului, materiile
de predare şi orarul şcolilor naţionale grănicereşti au fost definitiv fixate şi
puse în aplicare prin rescriptul imperial nr. 1697 din 8 mai 1828, iar
companiile din regimentul grăniceresc îl vor palica în semestrul al II-lea al
anului şcolar 1828-1829 în conformitate cu instrucţiunile regimentului nr.
477 din 30 ianuarie 1829. Potrivit acestuia, programa de învăţământ
prevedea un număr de 33 de ore pe săptămână, elevii cei mici ca vârstă erau
programaţi să vină la şcoală înainte de masă, iar cei mari după amiaza.
Repartizarea numărului de ore pe săptămână era făcută astfel, pe materii:
- Rugăciunile şi cele mai simple învăţături ale religiei- 6 ore;
- Cunoaşterea literelor cu cei mici, Citirea cu cei mari – 5 ore;
- Catihizaţia – 1 oră;
- Istoria Bibliei (cu cei mici ,,în vorbire”, cu cei mari citirea din carte)
avea prevăzut un număr de 3 ore pe saptămână;
- Scrierea frumoasă- 6 ore;
- Socoata – 5 ore;
- Caligrafia – 4 ore;
367
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- Datorinţa supuşilor (ca o povestire) – 1 oră;
- Îndeletnicirea în cântările bisericeşti – 2 ore;
Religia era fixată în prima oră din fiecare zi, iar Catihizaţia şi
,,Îndeletnicirea în cântările bisericeşti” se făceau numai sâmbăta. Un lucru
curios este legat de faptul că ziua liberă pentru elevi şi învăţători era joia. 369
Aceste reglementări au fost întărite prin circulara trimisă de protopopul
Nicolae Stoica de Haţeg al Mehadiei în data de 17 martie 1829: ,, Învăţătorii
au după această împărţire a să îndrepta şi materiile cu văzut spor înainte a le
pune”.370
Demn de remarcat este faptul că se acorda importanţă şi
învăţământului practic. Pomicultura luase o mare dezvoltare în Almăj mai
ales în urma iniţiativei Curţii imperiale de la Viena de a aduce soiuri alese de
meri, peri şi pruni din grădina imperială de la Schonbrunn, pomi care prin
altoire în pomul sălbatec s-au aclimatizat şi au devenit roditori şi rezistenţi la
Bozovici. Pornind de la această realitate, ordinul comandei regimentului nr.
1572 din 31 martie 1857, introduce în şcoală şi ,,învăţământul gospodăresc”
pe lotul şcolar şi care prevedea că: ,,Învăţătorii vor arăta prin exemple
proprii, pomicultura, sericicultura şi agricultura, ca să instruiască şi oamenii
din comună”.371
Nu a fost lăsat deoparte nici orarul pentru elevi şi învăţători. Acesta a
fost reglementat tot prin instrucţiunile cu numărul 477 din 1829. Îl
transcriem ca un act oficial pentru şcolile naţionale grănicereşti aşa cum se
găseşte în Protocolul de circulare al bisericii din Bozovici, volumul II, la
pagina 157:
-pentru zilele de luni, marţi, miercuri, vineri şi sâmbătă se începea cu
,,Rugăciunile a religiei învăţături, cu cei mici în vorbă, cu cei mari, după
împărţirea catihismului” ; acesata dura o oră;
-se continua pentru o jumătate de oră cu ,,Cunoaşterea literilor şi
sloviştea cu cei mici”;
- ,,Citirea cu cei mari” dura apoi încă jumătate de oră;
- următoarea disciplină, pe parcursul unei ore întregi era ,,Frumoasa
scriere cu cei mari”, iar cei mici ,,se slobod acasă”;
Sâmbăta se mai adăuga şi Catihizaţia la ultima oră.
Pentru joi în orar scria ,,Slobozi”. Acesta era orarul pentru perioada
înainte de amiază. Pentru cursurile după prânz nu se specifica la ce oră se
începe, doar cât durează:
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-luni, marţi, miercuri, la prima oră timp de un ceas era ,,Istoria
Bibliei”;
- ,,Socoata” cu cei mari, iar cu cei mici fără cifre era încă o oră;
- urma încă o oră în care se făcea ,,Îndeletnicire în dreapta şi sîrg,
scriere”;
- pentru vineri se începea cu ,,Datorinţele supuşilor” timp de o oră ;
- urma ,,Socoata” tot timp de o oră;
- se continua cu ,, Dreapta scriere” pe parcursul unei ore întregi;
Pentru sâmbăta orarul era acesta:
- la prima ora ,,Socoata”, pe parcursul unei ore întregi;
- următoarele două ore erau rezervate pentru ,,Îndeletnicire în cîntările
bisericeşti”. La ziua de joi se specifica din nou ,,Slobozi”.
Tot în Protocoul cu circulare gasim şi orarul pentru ,,Materii pentru
aceia şcolari în care propunerea după împărţirea celor mici înainte şi
celor mari şcolari după amiazăzi să împart”. Înaninte de prânz orarul
era:
-pentru luni, marţi, miercuri la prima oră, timp de un ceas se făcea
,,Rugăciunile şi din religie în vorbă”;
- a doua disciplină era ,,Cunoaşterea literilor, Slovirea şi
începere în scrierea frumoasă” şi dura timp de o oră;
- a treia materie era ,,Temeiurile din cap şi cu cifre a socoti”, şi
era pe parcursul unei ore întregi;
- vineri şi sâmbătă la prima ora se făcea ca şi în zilele de lunimiercuri;
- a doua oră pentru vineri şi sâmbătă se făcea ,,Catihizaţia”;
- vineri ultima oră era acelaşi oră ca şi în zilele de luni-miercuri;
- pentru sâmbătă la ultima oră era ,,Citirea”.
Pentru orarul de după amiază erau prevăzute următoarele discipline:
- luni, marţi, miercuri la prima oră ,,Catihizisul şi Istoria Bibliei” pe
durata unei ore întregi;
- luni la a doua oră se studia ,,Citirea”, timp de o oră;
- marţi ora a II-a era ,,Socoata”, iar miercuri ,,Citirea”; amândouă
durau o oră;
- luni-miercuri la ultima ora se făcea timp de un ceas, ,,Frumoasa
scriere” şi ,,Socoata”;
- pentru vineri diciplinele care se studiau erau ,,Datorinţele supuşilor”,
,,Socoata” şi ,,Dreapta scriere”, fiecare pe parcursul unei ore întregi;
- pentru ziua de sâmbătă se studiau ,,Catihizaţia”, ,,Îndeletnicire în
cîntările bisericeşti” şi ,,Dreapta scriere”; Şi acest orar avea scris în
dreptul zilei de joi ,,Slobozi”. Acest orar este
132

,,Dat în Timişoara, în 19 ianuarie 1829.
Schikler, m.p. feld. Marş. Lait.
Militinovich, m.p. general maj.
Serafin Koltan, m.p., feld. Krig. Komp.
Acest orar avea o completare făcută de către Nicolae Stoica de haţeg,
şi pe care el anumit-o ,,Însemnare”. Aceasta cuprinde următoarele
îndrumări:
- acolo unde sala de clasă este prea mică pentru numărul elevilor,
şcolarii cei mici vor veni înainte de masă, iar cei mari după masă.
,,Cei mici după al doilea ceas acasă să să sloboadă”;
- în clasă, feciorii de fete vor sta despărţiţi, fiecare pe un rînd, de
asemenea în biserică. Fetele vor intra şi ieşi din clasă odată cu
învăţătorul;
- în satul unde învăţătorul este rudă cu preotul, el trebuie să se mute în
alt sat; în interesul şi bunul mers al şcolii. 372
Structura anului şcolar era reglementată
conform ordinului
regimentului cu nr. 123 din 1851 şi începea la 1 octombrie. Erau două
semestre, între ele o vacanţă de 10-15 zile. Primul semestru dura până la
jumătatea lunii aprilie, iar al doilea, respectiv sfârşitul anului şcolar era la
începutul lunii august. La sfârşitul fiecărui semestru se ţinea un examen de
verificare a cunoştinţelor. Acest examen era public, iar la finele anului şcolar
participa directorul şcolilor grănicereşti, delegatul regimentului,
comandantul companiei din Bozovici, diaconul catihet, cneazul satului şi alţi
invitaţi. Cel mai exigent examen se dădea cu elevii propuşi de învăţător
pentru a urma Şcoala trivială din Bozovici sau alte şcoli superioare.373
Vârsta copiilor care urmau şcoala era între 6-12 ani. În cazuri de boală
sau debilitate fizică sau mintală, doctorul constata acest fapt şi se putea
amâna începerea cursurilor cu unul sau doi ani. În ce priveşte frecvenţa
elevilor din Bozovici, niciodată nu au fost probleme deosebite în acest sens,
cel puţin din două motive: controlul riguros al Companiei care aplica
pedepse pentru părinţi în cazul în care nu-şi trimiteau copiii la şcoală; al
doilea motiv era interesul părinţilor de a-şi trimite copiii la Şcoala trivială
pentru a avea o carieră asigurată şi pentru a scăpa de robotă şi alte sarcini de
natură fiscală şi materială. Cu o asemenea mentalitate bozovicenii şi-au
pregătit cadrele necesare în apropae toate domeniile de activitate necesare
comunităţii.
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Pentru a avea asigurată populaţia şcolară, autorităţile făceau un
recensământ în primele 10 zile a lunii septembrie. Începutul anului şcolar la
1 octombrie era o adevărată sărbătoare. Cu această ocazie primii şcolari erau
primiţi într-un cadru festiv de către învăţător, preotul catihet, reprezentantul
Companiei, cneazul satului, supraveghetorii şcolarilor şi părinţi. Frecvenţa
elevilor era urmărită periodic de către reprezentantul Companiei, adică de
supraveghetori, aleşi săptămânal prin rotaţie chiar de către comandantul
Companiei. Acesta era obligat prin ordinul nr. 36 din 16 februarie 1840 ca să
viziteze şcoala din 8 în 8 zile pentru a vedea care este situaţia cu frecvenţa
elevilor.374 De asemenea trebuia să viziteze acasă pe acei elevi care nu
veneau regulat la şcoală. Tot în sarcina lui cădeau şi problemele medicale
dacă acestea se iveau la şcolari. În cazul abenţelor tot comandantul era cel
care trebuia să aplice pedepsele contra părinţilor. Aceste pedepse erau
gradate şi se putea ajunge până la excluderea din comunion, fapt
neconsemnat de documente că s-ar fi întâmplat vreodată la Bozovici. De
obicei pedepsele contra părinţilor constau în muncă fizică în folosul
Companiei sau comunităţii.
Prin ordinele superiorilor, compania din Bozovici trebuie să asigure şi
şcolarizarea ucenicilor sau continuarea studiilor. Avem în acest sens Ordinul
Comandei regimentului din 13 octombrie 1859 către companiile din Prigor,
Bozovici şi Dalboşeţ cu privire la completarea de către ucenici a studiilor
şcolare. Acest ordin a fost expediat în 21 octombrie 1859, a ajuns în 27
octombrie şi publicat în 24 decembrie1859. 375
Notarea elevilor se făcea în mod obligatoriu săptămânal, şi consta în
calificative, nu note. Calificativele erau trecute în catalogul care purta
semnătura învăţătorului, preotului-catihet şi a comandantului Companiei.
Era singurul document şcolar care era ţinut de către învîţător pe parcursul
cursurilor şcolare, iar la sfârşitul acestora catalogul era depus la cancelaria
companiei. Elevii merituoşi erau recompensaţi în mai multe feluri: lauda
părintelui, laudele în public, la porunci, bani constând în sume cuprinse între
1-3 florini sau în articole de îmbrăcăminte. Pentru rea purtare pedepsele se
aplicau destul de dur, de la apostrofări sau observaţii până la cele fizice, cu
bătaia (5-15 lovituri cu nuiele). Aceasta din urmă nu se aplica decât cu
acordul medicului companiei. 376
Un loc aparte în învăţîmântul de la Bozovici l-a constituit cel numit
complimentar. Acesta cuprindea absolvenţii celor şase clase elementare întro formă care mergea încă trei ani. Se adresa tinerilor care aveau vârsta de
374
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13-15 ani, respectiv pentru anii de şcoală 7-9. Această formă suplimentară
de şcolarizare consta în adâncirea vechilor cunoştinţe din clasele primare
prin repetare. Această formă de învăţământ a fost reglementată prin mai
multe ordine şi instrucţiuni. Prima era cea cu nr. 477 din 1829, apoi în
,,Tîlcuirea” episcopului Vîrşeţului, Vichentie Popovici, din 12 august 1785,
privitor la ,,Învăţătura pruncilor prin şcoalele naţionale”. În aceasta se
spunea : ,, După 12 ani, pruncii la lucru părinţilor săi la cîmp spre ajutor cu
drept iară ar fi; ci pînă la 20 de ani sau pînă la însurăciune (18 ani feciorii şi
15 ani fetele), duminicile şi în zilele de praznice cartea cea învăţătoare de
nărav în şcoale acest legămînt va fi să meargă. Iar mai vîrtos, în bisărică
învăţătura creştinească de la preot a o asculta să să silească”. 377Noile
instrucţiuni pentru învăţământul complimentar au apărut în anul 1827 şi ele
se refereau atât la învăţământul din şcolile naţionale cât şi la Şcoala trivială
germană din Bozovici. Aceste instrucţiuni au fost trimise de către Consiliul
aulic de război din Viena cu nr. 314 B din 27 inuarie 1827 şi se numeau
,,Instruction fur den Lehrer bei dem Wiederholungs-unterrichte”, adică
,,Instrucţiuni pentru învăţătorii de la învăţământul complimentar”.378
Profesorul Liviu Smeu a publicat cuprinsul în rezumat al acestor instrucţiuni
şi le reproducem din cartea domniei sale (Almăjul grăniceresc, p. 121-122)
în continuare:
1.În toată Graniţa militară se introduce învăţământul complimentar
pentru băieţi şi fete, după ce au terminat şcoala elementară, de la vârsta de
13-15 ani împliniţi.
2. Frecvenţa în această formă de învăţământ este obligatorie, iar elevii
sînt datori să-şi însuşească cunoştinţele predate de învăţător. Sînt scutiţi de
cursuri elevii care frecventează gimnaziul, şcoala trivială, cei care urmează
şcoala superioară (Hauptschule) şi pot să dovedească aceasta prin acte; se
mai scutesc fiii şi fiicele ofiţerilor şi funcţionarilor ce pot să fie instruiţi în
familie, în particular, dacă prezintă şcolii dovezi despre aceasta.
3.Ucenicii sînt obligaţi a frecventa şcoala dumineca şi nu vor fi
eliberaţi din ucenicie, până nu aduc dovada că au frecventat şcoala
complimentară.
4. Controlul frecvenţei se face prin notarea în cataloage; cei absenţi
vor fi pedepsiţi.
5. Dacă un elev lipseşte neîntrerupt o jumătate de an şi părinţii lui sînt
înstăriţi, aceştia vor plăti o amendă de 4 florini, care bani se vor vărsa în casa
săracilor. Cei care nu pot plăti vor fi pedepsiţi prin arest sau muncă publică.
377
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6. Sâmbăta după-masă, duminica şi în sărbători elevii sînt scutiţi de la
acest învăţământ, după obiceiul local; oricum, nu se vor ţine cursuri în
timpul serviciului divin. Băieţii şi fetele vor intra şi ieşi de la cursuri separat,
iar dacă sînt săli de clasă libere, se va putea face învăţământul separat cu
fetele şi separat cu băieţii. În caz contrar, într-o duminecă vor veni băieţii,
în alta fetele.
7. Obiectele sînt aceleaşi ca şi în şcoala elementară. Iar religia se va
explica dumineca după-masă, în exortă, pînă la vîrsta de 18 ani; dar
obligatoriu.
8.Cărţile şi rechizitele vor fi aceleaşi ca şi pentru şcoala elemenatară.
9. Repartiţia orelor pe obiecte se face după cele de la şcoala
elementară pentru întreaga săptămînă.
10. Exortele se vor face în biserică, de către preoţii sau catiheţii ce
predau religia şi educaţia morală. Ei au datoria să supravegheze frecvenţa
regulată a elevilor. Frecvenţa de la învăţământul complimentar o ţin
supraveghetorii şcolii.
11. Pentru muncă excepţională, învăţătorii, catiheţii vor fi lăudaţi,
avansaţi şi premiaţi de către organele superioare,
12. Ca şi la şcoala elementară, se vor folosi cataloagele. Rezultatele la
învăţătură se vor comunica organelor superioare prin rapoarte separate, după
indicaţiile date în formularele trimise şcolii. Darea de seamă se va trimite
anual, de către director, la organele superioare.
Din documentele care au fost găsite până în prezent, se ştie că
învăţământ complimentar a fost doar la Bozovici. Dar nici în această
comună nu a funcţionat aşa cum era prevăzut pentru că mare parte din
absolvenţii şcolii elementare erau reţinuţi acasă de către părinţi pentru a
ajuta la muncile agricole, iar alţii, cei mai buni, erau trimişi la alte şcoli
pentru a se specializa. Autorităţile s-au sesizat de această situaţie şi se trimite
un ordin al regimentului din Caransebeş, ( cu nr.5872 din 6 iunie 1854) care
prevedea că la Bozovici se va înfiinţa din toamna anului 1854 ,,învăţămîntul
complimentar”, pe care vor trebui să îl frecventeze atât elevii catolici cât şi
ucenicii.379
Apariţia imperiului austro-ungar în 1867 a adus şi modificări în
legislaţia şcolară. Astfel, portivit legii învăţământului din 1868, şcolile
naţionale grănicereşti au devenit ,,Şcoli poporane confesionale”, întreţinute
şi controlate de Eparhia Caransebeş. După această lege fondul bănesc al
şcolilor intra în bugetul bisericilor şi avea o poziţie aparte. Fondul şcolar s-a
mărit prin unele venituri (de exemplu ,,tasul III preparandial” de la slujbele
379
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religioase, arendarea grădinii şcolare), dar mai ales prin ,,donaţiunile” unor
săteni înstăriţi. Aşa a fost cazul şi la Bozovici cu ,,donaţinuea învăţătorului
Dănilă Verindeanu”, formată din imobile şi bani depuşi la ,,Banca Nera”Bozzovici, în anul 1908. 380
Potrivit legii învăţământului din 1868 învăţământul complimentar se
numea ,,şcoală de repetiţiune”, anul şcolar fiind împărţit în două semestre,
cel de iarnă (din noiembrie până în martie) şi cel de vară (din aprilie până în
august), iar numărul de ore pe săptămână era de 5, două miercurea, două
sâmbăta şi una dumineca îninte sau după masa. Această structură este
conform ,,Planului de învăţământ pentru şcoalele confesionale române, gr.
or. poporale elementare din dieceza Caransebeşului” apărut la Caransebeş în
1888.381
La această formă de învăţământ frecvenţa era mai bună în timpul
semestrului de iarnă. Spre deosebire de învăţământul elementar, cel
complimentar asugura o pregătire practică elevilor deoarece erau mai mari
ca vârstă şi pentru că primeau cunoştinţe despre pomicultură, agricultură,
sericicultură şi gospodărie în general pentru fete. Erau recompense pentru
cei care se evidenţiau, în sensul că erau trimişi prin recomandare din partea
şcolii, la Carannsebeş, la ,,cursurile speciale de gospodărie”. Aşa a fost
cazul cu câţiva dintre elevii de la Bozovici care s-au remarcat la examenul şi
proba practică de la cursurile speciale de gospodărie: Toma Verindeanu,
Anton Gabercea, Paulina Liptai şi Elisabeta Horvath. Toţi aceştia au fost
trimişi în urma ordinului 8306 din 6 iunie 1855 al regimentului din
Caransebeş către Compania din Bozovici. 382
Între anii 1875-1880 a funcţionat ,,Şcoala secundară greco-ortodoxă
românească confesională” sau ,,Şcoala Mare din Bozovici”. Aceasta era o
şcoală de tip gimnazial, cu patru clase, unică în Banatul de sud, şi care
înlocuia vechea şcoală trivială. Absolvenţii acesteia s-au calificat pentru
Institutul teologic–pedagogic din Caransebeş. Pe lângă obiectele predate în
limba română, s-au mai predat 4 ore de limba gremană şi 2 ore de limba
maghiară. La această şcoală au predat ca învăţători superiori:
- Ion Gaitovici (1875-1878);
- Alexa Munteanu (1875-1877);
- Nicolae Herbea (18781879);
- Nicolae Bîrsan (1878-1880).
Cei peste 150 de absolvenţi ai acestei şcoli în perioada cât a
funcţionat, au devenit o generaţie de intelectuali ai satelor almăjene, care vor
380
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avea un rol important în perioada evenimentelor politice şi naţionale dintre
anii 1880-1918. Datorită restricţiilor impuse de noua lege a învăţământului
nr. 18 din 1879, această şcoală va avea o existenţă foarte scurtă. 383
Pe lângă aceste forme de învăţământ la Bozovici mai era una care
arată atenţia autorităţilor austriece pentru copiii care au probleme de
handicap. Este vorba despre copiii care erau surdo-muţi. Toţi cei în această
situaţie din Valea Almăjului au fost cuprinşi într-o şcoală la Bozovici pe un
ciclu de patru ani. A fost posibil acest lucru deoarece era un învăţător de la
Şcoala trivială din Bozovici care avea cunoştinţele necesare şi de metodică
pentru a putea preda la aceşti copii. Cursurile cu astfel de elevi s-au ţinut în
toată perioada Graniţei şi cel dintâi învăţător cunoscut a fost Mihai Hofman.
Pentru munca depusă cu succes de acest învăţător a fost evidenţiat de către
comanda regimentului din Caransebeş prin ordinul 3842 din 6 iunie 1839 şi
care va trimite 3 exemplare din ,,Metodica pentru învăţământul cu surdomuţi”.384
Seriozitatea cu care cadrele didactice îşi desfăşurau activitatea era
verificată periodic de către organele superioare ierahic, iar acest lucru se
întâmpla mai ales la sfârşitul unui semestru sau al anului şcolar. Inspecţiile
veneau din partea comandei Companiei, a regimentului de la Caransebeş, a
directorului şcolilor naţionale, a clericilor superiori de la Vîrşeţ sau
Panciova. De exemplu, directorul şcolilor naţionale trebuia să facă un raport
după inspecţie, către comanda regimentului din Caransebeş. O inspecţie la
nivelul acesta acoperea practic toate domeniile de activitate dintr-o şcoală:
starea clădirii, nivelul de pregătire al elevilor, caietele lor, cataloagele,
matricolele şcolare, lotul şcolar şi munca practică a învăţătorului şi a
elevilor. Se făcea un raport amănunţit despre cele constatate, cu toate
observaţiile în cazurile de deficienţe, iar în situaţiile de muncă deosebită,
învăţătorii erau evidenţiaţi sau premiaţi. Aşa a fost cazul cu învăţătorul
naţional Nicolae Brînzei din Bozovici, care, prin ordinul comandei
regimentului cu nr. 2434 din 9 aprilie 1857, ,,se premiază cu 15 florini
pentru succesele bune obţinute la clasă”. 385
În timpul cât a fost director al Şcolilor naţionale grănicereşti,
Constantin Diaconovici Loga, au fost deschise cursuri la Caransebeş pentru
pregătirea metodică a celor care candidau la funcţia de învăţător, iar pentru
învăţători perfecţionarea acestora. Tot în spiritul perfecţionării învăţătorilor,
cel care a urmat la conducerea Şcolilor naţionale, Nicolae Andreevici, a
organizat ,,Conferinţele învăţătorilor”, iar în cadrul acestora se făceau lecţii
383
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practice şi se purtau discuţii metodice. La aceste conferinţe, candidaţii la
funcţia de învăţător erau obligaţi să participe. Activitatea acestor conferinţe
s-a desfăşurat permanent pe întreaga perioadă a Graniţei, adică până la
desfiinţarea acesteia în 1872.
Pentru istoria învăţământului din Bozovici un reper important este
Şcoala trivială germană (Trivial-Schule). Situaţia acesteia, de la înfinţare
până la desfinţare, într-o zonă exclusiv românească, a fost direct legată de
împrejurările de ordin politic, respectiv constituirea Graniţei militare cu
sediul de companie de grăniceri la Bozovici. După ce a vizitat Bozoviciul în
1773, vitorul împărat Iosif al II-lea a raportat mamei sale despre necesitatea
înfinţării unei şcoli germane în comuna de centru a Văii Almăjului.
Considerentele pentru acest demers erau multiple: militare, politice, sociale.
Era nevoie în perspectiva militarizării graniţei de cadre militare (mai ales
subofiţeri) care să cunoască limba germană, apoi de cancelarişti, funcţionari
pentru a servi în administraţia civilă dar şi militară; era benefic ca limba
germană să fie cunoscută şi de către preoţii şi învăţătorii din zonă pentru o
comunicare normală şi eficientă la nivelul administraţiei locale. Propunerea
oficială vine din partea comandei batalionului de la Jupalnic la data de 7
martie 1774, la cererea superiorilor: ,,pentru cît este de necesar spre
satisfacerea intenţiei celei mai înalte, se propune înfiinţarea unei şcoli
germane la Mehadia şi a alteia în Almăj, la Bozovici”. 386 Această propunere
scrisă făcută de către colonelul Papilla este însuşită de către Comanda
generală din Timişoara, care la rândul ei solicită Consiliului de Război din
Viena aprobarea pentru deschiderea celor două şcoli germane la Mehadia şi
la Bozovici. Din răspunsul datat la 2 aprilie 1774 extragem următorul pasaj:
,,În Graniţa valahă, conform propunerii Comandei generale, se poate face
începutul cu ridicarea a două şcoli germane, una la Mehadia şi cealaltă la
Bozovici, în Almăj. Să se caute deci, doi indivizi, cunoscători de limbă
valahă şi germană şi, după putinţă, catolici, [....] şi să ni se propună ca
învăţători...Şi să se trimeată aici pentru a asculta prelegerile la şcoala
normală”. 387 Cu toate că începutul pentru această şcoală este în anul 1774, se
pare că nu a funcţionat prea bine de la început, având în vedere că localnicii
nu erau prea interesaţi, ei având propria şcoală naţională. Avem informaţia
de la Iuliu Vuia, în lucrarea sa ,,Şcoalele româneşti bănăţene în secolul al
XVIII-lea că ,,la 1777 s-a reorganizat şcoala trivială din Bozovici... şi că
acolo a existat cu mult înainte şcoală”. 388Ce spune Iuliu Vuia este confirmat
şi de cronicarul Nicolae Stoica de Haţeg, protopopul Mehadiei, în ,,Cronica”
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sa, atunci când a solicitat comandantului, colonelul Papilla ca să fie numit
învăţător la Şcoala trivială din Bozovici. Dacă revedem condiţiile solicitate
de către comanda militară, putem observa uşor că Stoica de Haţeg le
îndeplinea cu prisosinţă, el fiind şi învăţător şi bun cunoscător al limbii
germane. Totuşi, iată cum descrie protopopul Mehadiei răspunsul pe care l-a
primit din partea lui Papilla la solicitarea sa: ,,În octombrie (1776 n.n.),
văzând eu că în Bozovici şcoală nemţească de normă a să zidi începea, la
Papilla în Biserica Albă rugăciune în scris din mînă îi dădei, ca să-mi ajute
normal-lerer a fi. El primi a trimite, însă iară de feldvebel ( subofiţer n.n.) îm
zisă. De normal-lerer din sus veni răspuns, că de voiu lua rîmo-catolicească
credinţă, să fiu; de nu, nu”.389 Este bine cunoscută poziţia marelui croniucar
în privinţa aceasta, el refuzând constant să treacă la catolicism, deşi i s-au
făcut propuneri foarte tentante pentru diferite funcţii. Aşa nu a ajuns să fie
învăţător la Şcoala trivială germană din Bozovici. O altă confirmare despre
începuturile acestei şcoli germane la Bozovici mai vine şi din partea lui Gr.
Popiţi : ,, - 9 iulie 1777. Se comunică că se vor înfiinţa şcoli triviale la
Biserica Albă, Mehadia şi Bozovici. Elevii săraci vor primi 8 florini anual
pentru rechizite. Aceleaşi documente ne arată şi numărul elevilor ce s-au
înscris în anul 1777 la şcoala trivială germană din Bozovici:
- băieţi germani : 7
- fetiţe germane: 1
- băieţi valahi neuniţi: 28
Total : 36 de elevi”.390
Denumirea acestei şcoli ca trivială, din punct de veder etimologic şi
istoric vine de la latinescul ,,trivium” din evul mediu, atunci cînd şcolile
aveau ca obiecte de studiu cele trei materii: gramatica, dialectica şi retorica.
De aici, prin analogie cu şcolile înfiinţate de Maria Tereza, şcoli în care se
învăţau tot trei materii (citirea, scrierea şi calcularea), s-a ajuns la denumirea
de ,,şcoli triviale”.
Despre începerea activităţii la Şcoala trivială germană din Bozovici
este o menţiune în protocolul şcolar pe anul 1834 : ,, la 1 noiembrie 1777 s-a
inaugurat cu mare solemnitate, în faţa ofiţerilor de la cele două companii din
Almăj – Bozovici şi Prigor- începerea cursurilor Şcoalei triviale germane
(trivial-schule). Denumirea acestei şcoli apare la început, potrivit catalogului
din anul 1832-1833, ca fiind ,,Bozovicser Divisionschule”, iar din anul
1859-1860 apare în catalog titlul de ,,K.K. Bozovicser Trivial Schule”. 391În
Şcoala trivială de la Bozovici, în 1777, din totalul de 36 de elevi, 28 erau
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români şi 8 germani, iar la 1787 nu erau elevi catolici, doar 46 de ortodocşi,
din care 24 frecventau regulat şi 22 neregulat (după Victor Ţîrcovnicu,
Istoria învăţământului din Banat până la 1800, Bucureşti, 1978, p.164 şi
178). O altă informaţie se referă la anul 1779 când se spune că în şcolile
triviale din Mehadia şi Bozovici frecventau şcoala un număr de 94 de elevi
ortodocşi, din care 40 veneau la cursuri în mod regulat şi mai erau 10 elevi
catolici.392 Până la sfârşitul secolului al XVIII-lea activitatea acestei şcoli
triviale a fost afectată de desele conflicte austro-turce, iar stabilitatea a venit
abia după pacea de la Şistov din 1791. Timp de aproape un secol, adică până
la desfiinţarea Graniţei în 1872, această şcoală va da mulţi absolvenţi, în
mare majoritate bozoviceni. Ea se va conduce după aşa numitele
,,ordonaţiuni” nu după legi speciale emise de curtea imperială de la Viena.
Aşa s-a ajuns ca să fie doar o singură şcoală la Bozovici pentru că s-a stabilit
ca la două companii să fie o şcoală trivială. Localul acestei şcoli era potrivit
Cărţii funduare şi Planului cadastral la nr. 230, iar şcoala românească la nr.
231.
Întreţinerea Şcolii triviale de la Bozovici cădea în seama Companiei.
Aceasta se ocupa de aprovizionarea cu combustibil, de iluminat, de
amenajările, reparaţiile şi curătenie. 393 În ce priveşte elevii aşteptaţi la
această şcoală, erau preferaţi copiii de funcţionari şi din comunioanele mai
înstărite, dar se mai acceptau şi copii din familii sărace doar cu condiţia ca
fiii lor să fi fost premianţi la şcoala naţională şi să cunoască în mod
acceptabil limba germană. Pentru aceştia erau o serie de gratuităţi, precum
cărţile, caietele, suportate de Compania militară (potrivit ordinului
regimentului cu nr. 9266 din 27 decembrie 1854). 394 Tot compania suporta
din fondurile proprii materialul didactic necesar pentru procesul de
învăţământ: hărţi, planşe, table, laborator, tablouri, băncile.
Cadrele didactice care asigurau predarea materiilor în cadrul Şcolii
triviale de la Bouovici erau numite de către Comanda regimentului de la
Caransebeş, la propunerea directorului şcolilor germane de la Panciova.
Până la începutul secolului al XIX –lea a fost o problemă găsirea oamenilor
potriviţi pentru funcţiile de învăţător, şi în mare parte acestea au fost
asigurate de către ofiţerii şi subofiţerii companiei din Bozovici. Apoi, s-au
putut recruta dintre foştii absolvenţi, care au făcut şi cursurile de specializare
la Caransebeş. În situaţii de criză au mai predat la această şcoală şi preoţii
din localitate şi învăţătorii de la şcoala naţională românească din Bozovici.
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Potrivit documentelor, există nume de învăţători care au lucrat la Şcoala
trivială din Bozovici, dar sunt şi unele întreruprei în unele perioade, lucru
care confirmă faptul că nu întotdeauna au fost cadre didactice de origine
germană. Acest fapt este până în anul 1828, pentru că de atunci există lista
nominală cu toţi învăţătorii până la desfiinţarea Graniţei. Această listă este
cuprinsă în ,,Cartea de distincţie” (Ehrenbuch). Iată numele învăţătorilor
directori şi învăţătorilor -ajutori potrivit autorilor J. Szentklaray şi L. Smeu :
- învăţătorii Bankovics şi Faltin (la începutul secolului al XIX –lea);
- Ilie Cismariu (1807-1816);
- Antonie Plejer (1812-1813);
- Ion Simonovici (1816-1825 şi 1829-1842);
- Johan Sibliak (1828-1845);
- Mihai Hofman (1832-1836 şi 1839);
- Thomas Staschek (1837-1844);
- Iohan Stepan (1840-1843 şi 1851-1858);
- Trifon Lazici (1843-1850);
- Gh. Scherbauer (1847-1852);
- J. Ghoschenbauer (1850);
- Waninger Frantz (1853-1857);
- Ignatz Kuns (1858-1860);
- Adam Krapfell (1858-1860);
- George Bodjosch (1860-1863);
- Iosif Schanda (1860-1863);
- Demeter Murgu (1863-1865);
- Ferdinand Rhema (1863-1869);
- Wolfgang Stauber (1865-1872);
Unii dintre aceştia au fost doar în trecere pe la Şcoal trivială, ei fiind
transferaţi la, sau din Bozovici. Din toţi cei care sunt cunoscuţi ca foşti
directori-învăţători sau învăţători-ajutori, doar Demeter Murgu a fost
almăjan (din Rudăria), toţi ceilalţi fiind străini (germani, sîrbi, croaţi,
sloveni). Doar unul, respectiv Thomas Staschek a rămas la Bozovici după
pensionare.395
Obligaţiile cadrelor didactice care au predat la Şcoal trivială din
Bozovici erau trecute în ,,ordinaţiunile” de care am mai amintit şi au fost
precizate clar în mai multe ordine ale regimentului de la Caransebeş şi al
companiei: nr. 2508 din 19 martie 1835, nr. 5872 din 1854, 4543 din 24
septembrie 1835, 1582 din 1857, 3248 din 1838. Acestea se refereau la
activitatea din şcoală şi în afara ei: 2 ore de curs înainte de masă şi încă 2
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după masă la început, apoi s-a mărit norma la 3 ore dimineaţa şi încă 3 după
amiaza; mai erau prevăzute ,,consultaţii” zilnice, după cursuri cu elevii mai
slabi, supravegherea igienei zilnice a elevilor, sănătatea lor, cumpărarea de
cărţi de specialitate şi metodice din banii proprii, răspunderea de patru ori pe
an la un chestionar trimis de directorii din Panciova, obligaţia de a face pe
cantorii în biserică, cultivarea viermilor de mătase, altoirea pomilor
fructiferi, creşterea albinelor. 396
Pentru îndeplinirea acestor obligaţii şcolare şi extraşcolare, cadrele
didactice erau remunerate cu un salariu fix de 180 de florini pe an până în
1859, când s-a mărit la 240 de florini plus ,,naturaliile” date gratuit de
Companie. În aceste ,,naturalii” intrau locuinţa, lemne de foc, iluminat, grâu,
porumb, paie. Mai beneficiau de transport gratuit şi diurnă la consfătuirile
învăţătorilor, premii în bani. De aceste avantaje beneficiau doar învăţătorii
titulari, nu şi suplinitorii sau practicanţii, aceştia intrau în aceste drepturi
doar după ce aveau o vechime de trei ani în învăţământ. Uneori veneau
ordine clare care prevedeau să se ia măsuri pentru a se îmbunătăţi situaţia
financiară a cadrelor didactice. De exemplu, ordinul cu numărul 5872 din 6
iulie 1852 al Regimentului din Caransebeş către compania din Bozovici
dispune să se ia măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare a
învăţătorilor prin acordarea unor subsidii din ,,lada comunei”, de asemenea,
prin ordinul nr. 1572 din 21 martie 1857 se dispune acordarea din fondul
companiei să se dea drept premii de 1-3 florini copiilor merituoşi la
învăţătură.397
Procesul de învăţământ s-a desfăşurat cu dificultate la început pentru
că elevii, fii ai localnicilor asimilau cu mare greutate cunoştiinţele în limba
germană, de aceea programa nu s-a schimbat până la începutul secolului al
XIX-lea, când s-a trecut la o eşalonare pe clase. Repartizarea pe clase a
disciplinelor care trebuiau predate precum şi numărul de ore afectat pentru
fiecare în parte a fost prevăzut prin ordine ale comandei regimentului de la
Caransebeş. Potrivit documentelor şcolare din 1832 (cataloage, ordinecirculare), obiectele care s-au predat la elevi au fost următoarele:
- la clasa a I-a: religia, învăţarea literelor, exerciţii de citire
(,,Buchisirea din cartea numelor”), caligrafia, dicţiunea;
- la clasa a II-a: religia, cartea de citire, gramatica germană,ortografia,
dictarea, caligrafia, socoata, obligaţia supuşilor, dicţiunea (exprimarea în
limba germană a unor propoziţii scurte sau versuri);
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- pentru clasa a III-a erau aceleaşi obiecte ca pentru clasa a II-a dar se
mai adăugau texte suplimentare. Se punea un accent foarte mare pe
caligrafie deoarece mulţi absolvenţi rămâneau cancelarişti, ori pentru această
funcţie era nevoie de un scris frumos, ordonat şi citeţ. 398
Potrivit ordinlui nr. 134 din 6 octombrie 1847 ,,începând cu anul
şcolar 1847-1848 are loc o restructurare a învăţământului trivial, în sensul că
gimnaziile vor avea numai două clase, respectiv a I-a, ca secţie inferioară şi
clasa a II-a ca secţie superioară. Acestea se vor arăta atât în scriptele şcolilor,
cât şi pe uşile claselor. Obiectele se vor anunţa ulterior”. 399
Aplicarea acestui ordin nu se va putea pune în practică decât în 1851
deoarece intervin evenimentele revoluţionare de la 1848-1849. Abia atunci
sunt cunoscute materiile care se predau la şcoal trivială din Bozovici:
- pentru clasa a I-a (separat) erau religia cu 4 ore pe săptămână;
cunoaştertea literelor şi silabisirea-5 ore; caligrafia-5 ore; socoata-5
ore, gramatica germană-3 ore; exerciţii de vorbire germană-2 ore;
buchisirea-1 oră;
- pentru clasa a II-a (separat): religia-3 ore; citirea -4 ore; caligrafia-4
ore; socoata-4 ore; gramatica germană- 3 ore; obligaţia supuşilor- 1oră;
compuneri în limba germană – 1 oră;400
Pentru ziua de joi, nu se făceau cursuri, dar era prevăzută o activitate
paramilitară, în sensul că fiecare elev trebuia să aibă o puşcă de lemn cu care
se făcea instrucţie joia, dumineca sau în altă zi de sărbătoare. Parcurgerea
materiei se făcea în cele două semestre, anul şcolar începând de regulă, la 1
octombrie, fiind şi excepţii de la această dată. După fiecare semestru avea
loc un examen de verificare a cunoştiţelor elevilor, examen la care asistau
directorul şcolilor germane de la Panciova şi comandantul companiei din
Bozovici. De remarcat faptul că în vremea evenimentelor revoluţionare de la
1848-1849, actvitatea şcolii triviale ca şi a celei naţionale nu avut de suferit,
deşi prin Almăj a trecut chiar generalul Bem cu trupele sale. Şcoala trivială
îşi recruta elevii printr-un examen de admitere de către o comisie formată
din învăţător, catihetul catolic şi ortodox, comandantul Companiei,
cancelaristul Companiei, cneazul satului. Pentru elevii admişi era impusă o
disciplină severă, inclusiv cu pedepsele de rigoare, de la mustrare până la
bătaie. Calificativele se acordau de la foarte bine-eminent până la slab. Nu
era o vârstă fixă pentru recrutarea elevilor în Şcoala trivială, deoarece găsim
copii înscrişi de la vârsta de 6 ani până la 13 ani. Între cei patru elevi de 10
ani după catalogul din anul 1832-1833 îl găsim şi pe Doda Traian, viitorul
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general. Acest elev ştia limba germană din familie, tatăl său fiind stegarul
regimentului grăniceresc.401 Până în anul 1840 elevii Şcolii triviale din
Bozovici erau exclusiv băieţi. În acel an şcolar apar pentru prima dată şi
patru fete, fiice de funcţionari, meseriaşi sau negustori locali. După
documentele şcolare aceste fete erau: Karra Rosalia, Lyptay Amalia,
Panajoth Ana şi Staschek Ana. 402
Toată activitatea Şcolii triviale din Bozovici era atent supravegheată,
mai ales prin inspecţii periodice, în special cele de la sfârşitul anului şcolar,
şi prin rapoarte periodice înaintate superiorilor militari. Erau atent verificate
toate domeniile de activitate, de la baza materială a şcolii până la scriptele
şcolare, de la pregătirea teoretică a elevilor până la comportamentul de
natură morală. Documentele au consemnat câteva nume ale directorilor de la
Şcoala din Panciova: Iohann Sabliak ( 1835-1841), Iohann Gunci (81411847) şi Fr. Unterweger ( 1850-1857).403Întregul proces de învăţământ de la
această şcoală trivială poate fi apreciat ca unul care a dovedit seriozitate şi
profesionalism. Aceasta prin prisma celor peste 2000 de absolvenţi care i-a
dat în aproape un secol de funcţionare. În proporţie covârşitor majoritară,
aceşti absolvenţi au fost fiii grănicerilor almăjeni şi mulţi au valorificat
posibilitatea de a urma alte studii (inclusiv Academia militară de la Viena)
după terminarea cursurilor Şcolii triviale din Bozovici. Unul dintre scopurile
pentru care a fost creată această şcoală a fost atins cu certitudine, pentru că
întreg aparatul militar şi administrativ care a acoperit activitatea peste 100 de
ani a provenit dintre absolvenţii acestei şcoli. Deşi existenţa acestei şcoli
germane părea că va influenţa negativ tradiţia profund românească din zonă,
totuşi nu a fost aşa, cele două limbi, româna şi germana au convieţuit paşnic,
nefiind legislaţie care să forţeze un eventual proces de gemanizare. Una
dintre urmările benefice pentru bozoviceni şi almăjeni în general a fost aceea
că au avut posibilitatea să se afirme în funcţii înalte, mai ales militare
(generali, colonei, ofiţeri superiori). Un exemplu este fostul elev şi absolvent
Traian Doda, ajuns apoi până la gradul de general.
Din documentele care s-au păstrat avem date interesante ,,despre
ştiinţa elevilor, frecvenţa la şcoală, precum şi catehizarea d-lor catiheţi şi
vizitarea d-lor supraveghetori de şcoală şi a comandantului companiei”. În
tabelele zilnice erau trecute multe date: clasa, numele elevului, vârsta,
ocupaţia părinţilor, religia, domiciliul şi compania de care aparţine. Aşa
avem următoarele exemple pentru elevii din Bozovici pe anul şcolar 18321833:
401
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- Loff Anton, 9 ani, catolic;
- Minius Friedrich, 8 ani, catolic;
- Mihuţ Dumitru, 12 ani, ortodox;
- Ziegler Ernest, 8 ani, catolic;
- Bosioc Lazăr, 12 ani, ortodox;
- Vedrilă Nicolae, 10 ani, ortodox; Toţi aceşti elevi aveau domiciliul
în Bozovici, aprţineau de Compania de la Bozovici şi erau fii de
grăniceri. Tabelul în care erau înscrişi aceşti elevi are antetul următor:
Regimentul grăniceresc româno-sîrbesc nr. 13
Şcoala divizională Bozovici (Bozovicser Divisionschule) şi este
semnat de către următorii:
Mihai Hofman, învăţător;
Hermeligileus D., preot-catihet catolic;
Nicolae Petruceanu, preot- catihet ortodox. 404
În ce priveşte numărul de elevi înscrişi, precum şi naţionalitatea lor,
erau tabele exacte pe ani. De exemplu, în anul şcolar 1832-1833 erau un
total de 64 de elevi, din care 31 de elevi din Bozovici, (28 de români şi 3
germani), iar îndeletnicirile părinţilor erau grăniceri (25) şi funcţionari (6).
În anul şcolar 1849-1850 erau 40 de elevi, iar în 1868-1869 erau 54 de elevi.
În aceşti ani apar şi copii care provin din familii de meseriaşi. 405
După constituirea imperiului austro-ungar în 1867, autorităţile
maghiare au încercat să dezvolte un învăţământ în limba maghiară şi la
Bozovici. Acest lucru a reuşit doar parţial şi temporar. În anul 1885 ia fiinţă
la Bozovici o şcoală primară maghiară, pentru fiii funcţionarilor unguri şi a
apărut un post de învăţător ungur din anul 1910. 406 Din lipsă de elevi această
şcoală şi-a încetat existenţa în 1915 când s-a contopit cu şcoala comunală.
Trecând peste observaţia că în şcoală trivială regimul de lucru avea
caracterul specific cazon, cu disciplină şi pedepse severe, partea pozitivă
este legată de faptul că selecţia candidaţilor la admitere a fost riguroasă, la
fel şi exigenţa în absolvirea examenelor de semestru şi cele anuale sau de
ciclu. Nu trebuie uitat rolul pozitiv pe care l-a avut această şcoală în
dobândirea şi îmbogăţirea cunoştiinţelor cu caracter practic pentru localnici
în ce priveşte pomicultura şi agricultura în general.
În învăţământul din Bozovici a existat şi o şcoală care s-a numit
,,Şcoala comunală”. În 1872 când s-a desfiinţat confiniul militar sau Graniţa
militară, toate şcolile naţionale grănicereşti au fost finanţate de ,,comuna
politică”, adică de primăria satului respectiv. În conformitate cu prevederile
404
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legii învăţământului nr. 38 din 1868, aceste şcoli au fost numite ,,şcoli
comunale”. Ele erau controlate de statul maghiar. Pentru a păstra caracterul
naţional al acestor şcoli, episcopia din Caransebeş a luat măsuri ca şcolile
naţionale grănicereşti să fie finanţate de către bisericile din satul respectiv,
împiedecând astfel amestecul statului în procesul de învăţământ. Tot
episcopia a fost aceea care a elaborat programele de învăţământ. Deci Şcoala
naţională grănicerească din Bozovici a funcţionat până în anul 1879 sub
denumirea de ,,şcoală naţională confesională”. Apoi, prin legea nr. 18 din
1879 şi ordinul Ministerului Invăţământului de la Budapesta nr. 23350 din 4
martie 1879 toate şcolile confesionale devin ,,şcoli comunale” controlate de
către stat, cu limba maghiară obligatorie. 407 Politica de maghiarizare forţată a
devenit şi mai evidentă prin legea învăţământului nr. 27 din 1907, când toate
obiectele de învăţământ se predau în limba maghiară, cu excepţia limbii
române care avea prevăzute 4 ore pe săptămână şi a religiei care avea 2 ore
săptămânal. Între anii 1910-1914 au funcţionat trei învăţători la această
şcoală. Pentru a-şi conserva cât mai bine limba şi tradiţţiile româneşti, şcoala
comunală din Bozovici a organizat acţiuni culturale ca de exemplu şezători,
corul şi fanfara şcolii cu directorul şcolii Teodor Kirileanu ca dirijor. 408
La începutul secolului XX atât bozovicenii cât şi ceilalţi locuitori din
Almăj pun problema unei şcoli medii la Bozovici. Această intenţie este
confirmată de o însemnare din 14 octombrie 1902 care vorbeşte despre
Conferinţa de la Bozovici, prezidată de către preotul Dimitrie Bogoevici din
Bănia, în faţa locuitorilor din Bozovici. Aceştia veniseră îmbrăcaţi de
sărbătoare şi a asistat acolo şi prefectul Ion Grofşorean. Atunci s-a pus
problema înfiinţării unei şcoli medii la Bozovici. 409
După primul război mondial a funcţionat o ,,şcoală primară” la
Bozovici. Aceasta şi-a desfăşurat activitatea în două localuri, unul în actuala
clădire şi încă două clase în fosta cazarmă, la parterul din partea vestică. Cel
mai vechi director cunoscut a fost Mihai Şuveţi, între 1922-1946. Numărul
cadrelor didactice de la această şcoală după 1918 a fost între 6-10.410
Tot în perioada interbelică a funcţionat la Bozovici şi şcoala
cunoscută cu numele de ,,Gimnaziul Mixt”. Această şcoală a fost înfiinţată
de către Ministerul Instrucţiunii Publice prin ordinul cu numărul 40.000 din
1921, în urma unui memoriu al comunelor şi Preturii plasei Bozovici. Din
1922 începe să funcţioneze cu 42 de elevi înscrişi în clasa a I-a. Pentru anul
şcolar 1925-1926 numărul elevilor înscrişi în clasa a I-a scade la 24.
407
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Iniţiativa pentru înfiinţarea acestei şcoli a avut-o cel care a fost apoi şi
primul director, Romulus Novacovici, licenţiat al Facultăţii de filosofie şi
litere din Cluj. El a fost şi un foarte activ colaborator al ,,Foii diecezane”.
Apoi a mai fost director Matei Manolescu în perioada 1923-1931. Lipsa
acută de profesori de limbi străine la acest gimnaziu, a determinat directorii
ca să aducă alte persoane pentru a face predarea limbilor străine. Aşa a fost
cazul cu judecătorul Eugen Dabija care preda limba franceză în perioada
1922-1927. Profesorul Iosif Armbruster, care a venit de la Vatra Dornei, a
predat matematica şi ştiinţele naturii şi fizico-chimice. Acest Gimnaziu mixt
se desfiinţează în 1934. Cauza principală este lipsa de elevi, datorată nu
nevoii de învăţătură, ci faptului că părinţii aveau o situaţie materială precară
şi nu puteau plăti taxele şcolare şi de întreţinere la internat sau la gazde.
Datorită acestui gimnaziu a apărut a treia generaţie de intelectuali la
Bozovici.411
Nevoia de meseriaşi în Bozovici şi în general în Valea Almăjului, dar
şi tradiţia în acest sens, au determinat înfiinţarea unei ,,Şcoli de arte şi
meserii”. S-a constituit pe baza ordinului nr. 92.821 din 1924 al Ministerului
Învăţământului Public şi cu fonduri acordate de acest minister. În alte
documente apare denumirea de Ministerul Instrucţiunii. 412 Cu privire la
inaugurarea acestei şcoli este un document care atestă acest lucru. Astfel,
adresa nr. 6 din 19 ianuarie 1925 către Inspectorul şef, aduce la cunoştiinţă
faptul că ,,în ziua de 18 ianuarie 1925 a.c. s-a serbat inaugurarea acestei
şcoale, în prezenţa d-lui I. Conciatu deputat şi prşedinte de onoare al
Consiliului Şcolar şi a d-lui Al. Popovici primpretor, primar, notar al
comunei Bozovici...”.413 Era prima şcoală de tip profesional înfiinţată în
Banat după 1918. Primul director al acestei şcoli a fost Ion Cucu Bănăţeanu.
Acesta s-a remarcat prin activitatea sa culturală. Şcoala a beneficiat de la
început de două cadre didactice pentru partea teoretică şi de trei maiştri
pentru partea de fierărie, tâmpărie şi rotărie. A avut patru clase. Au absolvit
această şcoală peste 200 de elevi. Aceştia vor fi meseriaşi buni acolo unde
vor profesa, atât în satele din Almăj cât şi în intreprinderile din Banat unde
se vor angaja.414
Deşi a funcţionat doar un deceniu, totuşi despre această şcoală se
găsesc multe documente cu privire la activitatea ei. Iată câteva exemple.
Numirea primului director, Ioan Cucu (Bănăţeanul) s-a făcut de către
411
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Inspectoratul Şcolar Regional din Timişoara cu adresa nr. 9476 din 30
septembrie 1924, conform Deciziei nr. 92821 din 24 septembrie 1924 a
Ministerului Instrucţiunii : ,,Dl. Ioan Cucu a fost numit director al Şcolii
Inferioare de meserii din comuna Bozovici pe ziua de 20 septembrie a.c.
(1924, n.n.). Semnează director general I. Purcariu”. 415
Este interesant cum se spunea despre manuale care este scopul lor. De
exemplu, despre ,,Cartea de cetire” pentru şcolile industriale, agricole şi
complimentare pentru anul I, care prevedea ,,Noţiuni de Istoria Românilor,
de geografia României şi de educaţiune morală”, al cărei autor era G. Hazu,
inspector general în minister, se spune: ,,El pune la îndemâna elevilor câteva
noţiuni cari să-i ajute să cunoască cât de cât ţara lor, cu frumuseţile, bogăţiile
şi trecutul ei de luptă şi de jertfe, şi să le cultive simţul de datorie şi de
ordine”.416 Pentru aceşti elevi se ţinea o evidenţă clară, mai ales în privinţa
cataloagelor şi a matricolelor. Din catalogul clasei a I-a din anul şcolar 19241925 aflăm că erau înscişi 22 de elevi, din care doi s-au retras. Elevii
studiau următoarle materii: Limba Română, Limba Franceză, Desen,
Aritmetică, Geometrie, Muzică, Practică, Conduită (adică Purtare, n.n.).
Redăm mai jos din catalog, câteva nume ale elevilor de atunci, cu mediile lor
generale:
1. Băcilă Anton – 6,58
2. Beloescu Nicolae – 6,30
3. Ciosa Nicolae – 7,12
4. Popistaş Gheorghe - 7,63
5. Vedrilă Nicolae – 6,84
Cea mai mare medie o avea elevul Grozav Vasile – 8,54, şi cea mai
mică Băcilă Aurel – 5,47.417
Pentru anul şcolar 1927-1928 găsim înscrişi astfel:
- în clasa a I-a - 9 elevi;
- în clasa aII-a – 11 elevi;
- în clasa a III-a – 6 elevi;
- în clasa a IV-a – 12 elevi.418
Pentru anul şcoar 1929-1930 situaţia elevilor înscrişi la Şcoala
de Arte şi meserii ,,Eftimie Murgu” din Bozovici era următorea:
- în clasa I-a – 23 elevi;
- în clasa aII-a – 16 elevi;
- în clasa a III-a – 9 elevi;
415
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- în clasa a IV-a – 12 elevi.419
Completarea matricolelor şcolare se făcea amănunţit şi citeţ,
respectând toate rubricile cerute de formular. Redăm mai jos un
exemplu de o astfel de matricolă din registrul cu Matricole pe anii
şcolari 1924-1926:
,,Ministerul Instrucţiunii
Şcoala de Arte şi Meserii ,,Eftimie Murgu” Bozovici
Numele şi pronumele elevului: Ciosa Nicolae
Născut în Bozovici, judeţul Caraş Severin, an 1911, luna
august, ziua 27.
Primit în şcoală în anul 1924, luna decembrie, ziua 10, în urma
cererii înregistrate sub nr. 98/ 924.
Numele şi prenumele părintelui: Iancu Ciosa
Naţionalitatea părintelui – român
Religiunea părintelui: gr. ortodox
Profesiunea părinteui – plugar
Domiciliul părintelui ori tutorelui: comuna Bozovici, Jueţul
Caraş Severin;
Anul şcolar 1924-1925:
Clasa a I-a – Numărul zilelor de prezenţă:
-Trimestrul II- 52;
- Trimestrul III – 88;
- Trimestrul IV – 75;
Absenţe -----Note la Învăţătură teoretică Practică Purtare
Trimestrul II – 5,75 7,50
8,00
Trimestrul III – 5,75 7,50
8,00
Trimestrul IV – 6,00 7,50
8,00
Conform art. 69 din Regulament, elevul este promovat în clasa
a II-a.
Semnăturile membrilor consiliului şcolar.”420
Orele de curs pe discipline teoretice erau repartizate pe săptămână
astfel:
Limba Română – 2 ore;
Limba Franceză – 2 ore;
Aritmetică – 2 ore;
Geometrie – 2 oe;
419
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Desen – 3 ore;
Muzică – 1 oră.421
Pentru a aduce câţi mai mulţi copii la şcoală, directorul făcea
propagandă prin afişe publicitare, numite ,,Publicaţiune”. Redăm mai jos
conţinutul uni astfel de material:
,,ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII
,,EFTIMIE MURGU”
Comuna BOZOVICI Judeţul Caraş Severin

Publicaţiune
Se aduce la cunoştinţa generală că în Comuna Bozovici, Judeţul
Caraş Severin, funcţionează o ŞCOALĂ de ARTE şi MESERII care
primeşte elevi pentru cele 3 secţiuni: Tâmplărie, Fierărie şi Rotărie, în
următoarele condiţiuni:
1)
Să fie român, 2) Să fi terminat 4 clase primare şi să nu întreacă vârsta
de 14 ani.
Orice cerere de înscriere se va adresa Şcoalei dela 1 August la 1
Septembrie 1925 şi va fi însoţită de următoarele acte:
1. Certificat de 4 clase primare;
2. Certificat de naştere;
3. Certificat de botez;
4. Certificat de vaccinare.
Şcoala se deschide la 1 septembrie. Orice alte lămuriri se vor cere dela
Direcţiunea Şcoalei.
Director, ION CUCU.
Bozovici
1 August 1925” 422
Directorul Ion Cucu a fost preocupat în permanenţă pentru buna
desfăşurare a procesului de învăţământ din şcoală. Astfel, a vrut să se
deschidă o secţie nouă la Şcoala de Arte şi Meserii. Conform adresei nr. 163
din august 1925 către Ministrul Instrcuţiunii, direcorul Ion Cucu cere
înfiinţarea unei noi secţii de meserie, de sculptură. 423
Pentru elevii merituoşi, la fel şi pentru cei care aveau o situaţie
materială precară erau acordate diferite ajutoare, mai ales sub formă de
421
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burse. Astfel, Direcţiunea şcolii de Arte şi Meserii din Bozovici, primea o
adresă din data de 6 iunie 1927 prin care se specifica: ,, Vi s-au trimis fără
plată din partea Casei Şcoalelor 54 de cărţi spre a fi împărţite CA PREMII
ELEVILOR SILITORI”. 424 În legătură cu acordarea burselor, se primeşte o
adresă cu nr. 345 din 30 decembrie 1926 a Ministerului Instrucţiunii prin
care decide următoarele:
- se acordă 20 de burse de 9 lei pe zi pentru 300 de zile;
- se acordă 10 semiburse a 5 lei pentru 300 de zile;
- se acordă o alocaţie de 11 lei pe zi pentru 365 zile pentru director;
- la internat veţi admite elevi săraci şi merituoşi pe următoarele
categorii: a) orfani de război;
b) orfani de ambii părinţi;
c) orfani de tată, fără mijloace.”425
Pentru sala de mese se folosea un termen aparte ,,Prânzitorul”.
Deoarece Şcoala de Arte şi Meserii din Bozovici pregătea meseriaşi,
Societatea Uzinele şi Domeniile Reşiţa era interesată ca absolvenţii acestei
şcoli să fie angajaţi în cadrul ei. De aceea, oferea burse unor elevi pe care îi
urmărea atent în timpul studiilor.
La începutul anului 1925 era o preocupare generală legată de starea de
disciplină a elevilor, şi mai ales de acţiunile şi manifestările cu caracter
politic. Acest fapt se manifesta până la nivelul cel mai înalt, respectiv
Ministerul Instrucţiunii. În acest sesn avem o adresă cu nr. 2510 din 8
ianuarie 1925 a Minsiterului, Direcţiunea generală a Învăţământului
profesional. Această adresă are intrarea în Şcoala de Arte şi Meserii cu nr. 8
din 17 ianuarie 1925, şi are următorul conţinut:
,,Domnule Director,
În ultimul timp s-a constatat o slăbire a disciplinei elevilor atât în
şcoală cât şi mai ales în afară de şcoală. Participarea elevilor la
manifestaţiuni politice, sgomotoase şi desordonate, în care se propagă ura
unor categorii de cetăţeni ai Ţării împotriva altora şi se aţâţă la turburări şi
scandal public, este în acelaşi timp nepotrivită cu spiritul de ordine ce trebue
să domnească în şcoală, dar e şi primejdioasă pentru îndrumarea sufletească
a tinerelor genaraţiuni. Noi nu putem admite nici un fel de justificări sau
scuze pentru asemenea porniri, a cărora ivire, acolo, unde se constată, nu se
poate explica de cât printr-o scădere a influenţei educative a corpului
profesoral asupra şcolarilor şi o slăbire a supravegherii purtării lor din
partea direcţiunilor şcoalelor. De aceea am onoarea să vă reamintesc
424
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circulările pe care vi le-am mai adresat în această privinţă şi să vă rog în
modul cel mai stăruitor ca, atât pe cale de persuasiune, cât şi prin măsuri
disciplinare, să faceţi ca astfel de manifestări să ia sfârşit sau să nu se
ivească în şcoala d- voastră.
În vederea acestui scop vă atrag atenţiunea asupra celor ce urmează,
cu rugămintea de a vă conforma lor:
1. Să supravegheaţi lectura elevilor, controlând cărţile lor. Este
absolut interzis elevilor să aducă în şcoală, să răspândească sau să citească
publicaţiuni cu cuprins aţâţător la ură, la dezordine şi la anarhie. Veţi
pedepsi ori ce infracţiune la această dispoziţie şi veţi da pedeapsa eliminării
celor ce fac propagandă în acest sens, aducând din afară manifeste, ziare,
broşuri, spre a le răspândi printre elevi sau a-i îndemna la citit. În şcoalele cu
internate, supravegherea D-v. Se va exercita cu deosebită atenţiune asupra
elevilor interni, la sosirea lor de acasă.
2. Veţi controla atât D-v. Personal, cât şi prin domnii profesori
diriginţi şi prin personalul de supraveghere al şcoalei ca, la întrunirile
politice de orice fel, la manifestaţiile de pe străzi, să nu participe elevi; în
caz de infracţiune, veţi aplica imediat pedeapsa eliminării.
3. În cazul când autorităţikle însărcinate cu paza ordinei publice vă
vor relata că elevi ai şcoalei d-voastră s-au făcut vinovaţi de culpele de mai
sus veţi lua măsuri ca în cel mai scurt timp posibil, elevii să fie pedepsiţi. Sau luat măsuri ca acele autorităţi să comunice şi Ministerului constatările ce
vor face, spre a controla, la rândul nostru, promptitidinea cu care aţi aplicat
sancţiunile ce vă incumbă.
4. Veţi îngriji ca purtarea, cel puţin a şepcei de unifromă şi
numărului de ordine, să devie o realitate. Regret că trebuie să constat că
această măsură, asupra căreia am insistat în fiecare an, nu este aplicată cu
stricteţă. Şapca şi numărul trebuiesc purtate de elevii tuturor şcoalelor de
grad secundar, publice, particulrae şi confesionale, din toate clasele. Pe toate
hainele, - tunică, manta, haină, pardesiu, palton,- şi în toate împrejurările, să
fie vizibil numărul matricular al elevului.
5. Vă atrag atenţiunea asupra faptului că, după noua lege pentru
reprimarea infracţiunilor în contra linniştei publice (art. 16), părinţii
minorilor şi orice persoană însărcinată cu supravegherea şi educaţiunea
acestora, sunt răspunzătoare şi pedepsite penaliceşte, în cazul când minorii
se vor găsi luând parte la manifestaţiuni ce turbură ordinea publică; aceasta,
independent de pedepsele care aceiaşi lege le prevede pentru înşişi făptaşii.
6. Veţi da imediat cea mai întinsă publicitate celor de mai sus,
citindu-le şi explicându-le în fiecare clasă a şcoalei d-voastră, afişându-le la
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poarta şcoalei şi la locul obişnuit pentru afişări, comunicându-le părinţilor,
tutorilor şi corespondenţilor elevilor.
Vă rog să comunicaţi şi domnilor profesori şi şcoalei d-voastră
conţinutul acestei circulări, explicând sensul ei, care este aceala de a menţine
şcoala în atmosfera de ordine şi linişie, indispensabilă misiunii ei educative,
ferind-o de influenţele anarhice, care-i primejduiesc acţiunea. Veţi face apel
la domnii profesori să se asocieze la această acţiune, căci datoria profesorilor
este ca fiecare, pe lângă cunoştinţele ce predă în specialitatea sa, să se
preocupe şi de sufletul copiilor, dându-le îndrumări sănătoase. Printre
acestea, una din cele mai importante este convingerea pe care trebuie s-o
aibă ca Român că sentimentul solidarităţii sociale şi a umanitarismului celui
mai larg, nu exclude câtuş de puţin patriotismul luminat şi naţionalismul
bineînţeles.
Ministru, Dr. C. ANGELESCU.
Director general, CONST. KIRIŢESCU”.426
Ordinele Ministerului Instrucţiunii megeau mai amănunţit cu privire la
repartizarea orelor de învăţământ, participarea la sebări, recomandarea de
manuale şcolare, cărţi, comemorarea unor domnitori, desfăşurarea unor
congrese.
În ceea ce priveşte retribuţia celor care lucrau în învăţământ, de la
director până la personalul administrativ, era o diferenţă aproximativ de la 1
la 4. Folosim spre exemplificare date de pe statele de plată ale şcolii de Arte
şi Meserii în diferite perioade. Astfel, pe statul de plată pe luna decembrie
1925 pentru personalul didactic, administrativ şi de serviciu, retribuţia era
următoarea:
- Ion Cucu, director- 3058 de lei;
- Fl. Cucu, franceză, secretar – 1812 lei;
- D. Nedelcovici, maistru – 2354 lei;
- Marian Piescu, ferar – 2266 lei;
- Sofia Jivan, bucătăreasă – 735.
Pentru luna decembrie 1927, iată câteva exemple de pe statul de plată:
- Ion Cucu, director – 7518;
- Fl. Cucu, secretar – 3304 lei;
- Mihai Tomescu, maistru – 5708;
Pentru luna ianuarie 1931, în plină criză economică, salariile mai scad
astfel:
- Ion Cucu, director -3602 lei;
426
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- Mihai Tomescu, maistru – 3913 lei. În ianuarie 1932, un director,
respectiv Gheorghe Iordăchescu, avea 4109 lei, iar în septembrie 1933,
acelaşi director avea un salariu de 3152 lei.427
Pentru reînfiinţarea gimnaziului de la Bozovici în clădirea vechii
cazărmi, iniţiativa a pornit de la profesotul Liviu Smeu sprijinit de Asociaţia
comunelor şi un Comitet de iniţiativă. Demersurile au început din 1942 dar
în 1945 acestea se reiau. Profesorul Liviu Smeu face adrese şi memorii către
autorităţi, Pretura plasei Bozovici şi către Ministerul Educaţiei Naţionale. O
astfel de adresă către prefectul judeţului Caraş este scrisă în 28 august 1945
şi poartă numărul de înregistrare 1333 din 1945. Obiectul acestei adrese este
aşa după cum scrie sus pe prima pagină: ,,Localul Cazarma din comuna
Bozovici să fie cedată Asociaţiei comunelor din plasa Bozovici”. 428 Iată un
fragment din acest document :,, ...Având în vedere, că fostul Gimnaziu a
funcţionat chiar în aripa Cazărmei partea rămasă nearsă, având în vedere că
această dorinţă a tuturor claselor producătoare şi categoriile sociale din
această plasă, solicită cu insistenţă reînfiinţarea Gimnaziului unic”. Aceste
cereri au avut efect, au fost convingătoare argumentele aduse pentru că vine
adresa cu nr. 1471 din 27 septembrie 1945 prin care se dă acordul începerii
cursurilor pentru viitorul gimnaziu din Bozovici. Este urmată de adresa
Plasei Bozovici, cea din 8 octombrie 1945, cu menţiunea ,,f.f. urgent” prin
care se spune că profesorul Liviu Smeu din Bozovici, a venit de la Bucureşti
şi a adus cu el Deciziunea nr. 250691 din 1945 a Ministerului Educaţiei
Naţionale prin care s-a înfiinţat Gimnaziul mixt pentru băieţi şi fete cu 4
clase la Bozovici. Semnează pretor V. Dănciulescu. Din aceleaşi documente
aflăm că anul şcolar 1945-1946 a început la 28 octombrie 1945 cu o
frumoasă serbare şi cu alegerea Comitetului şcolar. Prima problemă cu care
s-a confruntat noul gimnaziu a fost lipsa lemnelor de foc pentru perioada de
iarnă. De aceea, s-a făcut o adresă către primpretor în 9 noiembrie 1945. O
redăm în continuare:
,, Domnule primpretor,
Stăruitor vă rugăm să bine voiţi a ordona primăriei com. Bozovici să
aducă mai din vreme lemnele şcoalei, pentru a nu fi expuşi la închiderea
cursurilor în timpul iernei din lipsă de combustibil.” 429
Învăţământul bozovicean a continuat tradiţia seculară după 1945,
obţinând şi o şcoală medie în anul 1957 respectiv un liceu, care a luat
denumirea de Liceul teoretic ,,Eftimie Murgu” începând cu anul 1968, apoi
cu profil agricol, respectiv Liceul agricol din anul 1978. Din anul 2000
427
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revine la denumirea şi profiul teoretic, respectiv Liceul teoretic ,,Eftimie
Murgu” Bozovici cum este şi în prezent. Acum, în martie 2006, învaţă în
acest liceu 341 de elevi repartizaţi în 12 clase de la a IX-a la a XII-a, cu
profilele informatică, ştiinţele naturii şi filologie. Aceşti elevi sunt îndrumaţi
de un corp profesoral de 20 cadre didactice conduse de directorii Ion
Borlovan şi Nicolae Bololoi (director adjunct). Directorii care au condus cu
suflet şi profesionalism această şcoală au fost:
1. Piescu Pavel
1957-1961
2. Cioculescu Vasile 1961-1963
3. Rotea Iosif
1963-1965
4. Andrei Dănilă
1965-1973
5. Jura Ion
1973-1978
6. Verindeanu Oto
1978-1985
7. Băcilă Nicolae
1985-1987
8. Andrei Dănilă
1987-1994
9. Verindeanu Oto
1994- 2003
10. Băcilă Nicolae
2003-2004
11. Borlovan Ion
2004- 2006
12. Berbentea Dănilă 2006- prezent.
La gimnaziu învaţă acum 131 de elevi repartizaţi în 7 clase de la
clasa a V-a la a VIII-a, îndrumaţi de 20 cadre didactice conduse de directorul
Tudor Simion. Clădirea acestei şcoli datează din anul 1972. Ciclul de
învăţământ primar cuprinde 114 elevi repartizaţi în 7 clase. Această clădire
este din anl 1930. Toţi aceştia continuă să înveţe în spiritul frumoasei tradiţii
pe care se străduiesc să o onoreze cât mai bine. Aceasta pentru că din şcolile
Bozoviciului au ieşit atâţia oameni cu care se pot mândri urmaşii până în
prezent. Ei au fost îndrumaţi de învăţători precum Marin Jurchescu, Ana
Jurchescu, Maria Ungureanu, Constantin Becheru, Pavel Aldescu, Florica
Purec. Grădiniţa din Bozovici are acum 80 de copii îndrumaţi de 4
educatoare : Smeu Ana, Valuşescu Elena, Stroe Maria şi Grecu Baiaş Gina
Maria.430
Liceul teoretic ,,Eftimie Murgu” din Bozovici adună ca întotdeauna
absolvenţii gimnaziilor din toată Valea Almăjului, şi apoi îi pregătesc pentru
învăţământul superior. De numele acestui liceu se leagă în mod ireversibil şi
numele unor profesori care au instruit şi educat mai multe generaţii de
absolvenţi: Liviu Smeu -limba română, Andrei Dănilă –matematică, Nacev
Roma – matematică, Smeu Ion – biologie, Smeu Florica- geografie,
430
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Borlovan Ion – franceză, Miculescu Delia- chimie, Ioana Nicolae- Educaţie
fizică, Negru Iosif – limba rusă, Chera Ion şi Chera Smaranda - limba
română, Piescu Felicia- fizică, Jura Ion- limba română, Bololoi Nicolae –
chimie, Verindeanu Oto–geografie, Băcilă Nicolae– istorie, Piescu Raduistorie, Jurchescu Marin – muzică, Băcilă Iosif- limba română.
Pe lângă aceştia mai sunt alţii care au fost în trecere prin liceul din
Bozovici, plus cei care acum continuă tradiţia şcolii din Bozovici.
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SĂNĂTATEA
Localitatea Bozovici a avut parte de cadre medicale care s-au străduit
să îngrijească, să apere şi refacă sănătatea membrilor comunităţii din centrul
Văii Almăjului. Dacă de sănătatea spirituală a bozovicenilor s-a ocupat din
totdeauna biserica, de cea trupească s-au îngrijit medicii, doctorii, cadrele
medicale medii. Preocuparea pentru îngrijirea sănătăţii datează conform
documentelor încă din secolul al XVIII-lea. Când s-a terminat de construit
Cazarma de la Bozovici în 1750, printre locatarii acestui edificiu cu caracter
militar, a fost adus şi un doctor. Alături de acesta erau şi moaşele, care se
aocupau de sănătatea femeilor, mai ales pe timpul sarcinii şi naşterii copiilor.
Doctorul avea în grijă în primul rând personalul militar din zonă, dar era
solicitat şi în alte ocazii. În diferite documente este amintit medicul
Companiei care trebuia să asigure asistenţă medicală inclusiv elevilor
pedepsiţi cu bătaia. Compania militară, prin sanitarii ei trebuia să controleze
igiena sătenilor şi curăţenia din casele lor pentru a putea preveni izbucnirea
de molime, epidemii. S-au impus prin ordine câteva măsuri care să
preântâmpine degradarea stării de sănătate a populaţiei din Bozovici şi în
general din zona de Graniţă. Astfel, cimitirul satului a fost mutat mult în
afara vetrei satului, iar morţii trebuiau să fie acoperiţi în sicrie încă din case,
iar locuinţa unde a fost cineva decedat trebuia dezinfectată pentru a preveni
îmbolnăvirea membrilor familiei respective. Curtea de la Viena a dispus prin
ordinul nr. 27581 din 11 iulie 1786 ca toţi bolnavii să fie vizitaţi de către
doctori la domiciliu. Rolul medicilor a ieşit în evidenţă mai ales în vremuri
tulburi, în special când au fost conflicte militare. Cronicarul Nicolae Stoica
de Haţeg, protopop al Mahadiei, povesteşte în Cronica sa despre perioada
cât el a slujit ca preot militar în timpul războiului austro-turc din 1788-1791
la spitalul militar din Bozovici. Atunci a fost o perioadă de epidemie de
dizenterie şi ciumă. Amănunte despre această perioadă când a fost la
spitalul de campanie la Bozovici, au fost date anterior. Preocuparea
Companiei pentru sănătatea grănicerlor dar şi locuitorilor comunei Bozovici
se poate vedea şi din meticulozitatea cu care făcea actele medicale, respectiv
acordarea de repaus din motive de sănătate. Avem în acest sens Ordinul din
19 iunie 1850 al Comandei Regimentului din Caransebeş către Compania
din Bozovici pentru acordarea de concediu medical pentru 3 soldaţi (Marisa,
Laţa şi Iovănel) răniţi grav în 1850. 431
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Este cunoscut faptul că nivelul de dezvoltare economică, de civilizaţie
în general, influenţează în mod direct şi starea de sănătate a unei comunităţi.
Această situaţie a fost valabilă şi la Bozovici. De o asistenţă sanitară
medicală organizată în mod oficial pentru oameni, se poate vorbi doar
începând cu secolul XX. În primele trei decenii ale secolului XX localitatea
Bozovici nu a avut un spital propriu-zis. Până în 1930 a fost o singură
circumscripţie sanitară la Bozovici. Aceasta era condusă de un medic al
Plasei Bozovici. Pe lângă acesta mai era şi un medic particular. Dacă se are
în vedere faptul că atunci erau în Plasa Bozovici 24.351 de locuitori, este
uşor de socotit în ce măsură putea fi asigurată asistenţa medicală doar cu doi
medici.432 În aceste condiţii, starea de sănătate generală a populaţiei a fost
afectată negativ în mod direct, mai ales la nivelul sporului natural. Astfel,
pentru perioada anilor 1920-1930 populaţia a fost în descreştere în toată
Plasa Bozovici, inclusiv în localitatea Bozovici, care beneficia totuşi de
oarecare asistenţă sanitară. Situaţiile statistice ne indică faptul că între 19201930 au fost 658 de naşteri în raport cu cu 730 de decedaţi, deci o diferenţă
de 82 de suflete, iar în perioada anilor 1930-1940 diferenţa se măreşte la 151
în favoarea decedaţilor deoarece au fost 456 de naşteri în raport cu 607 de
decese.433
O altă situaţie despre starea generală de sănătate a populaţiei din
Valea Almăjului, o găsim în broşura ,,Situaţia generală administrativă,
financiară, economică şi culturală a judeţului Caraş, pe anul 1934-1935”,
apărută la Oraviţa. În capitolul care se referă la ,,Situaţia sanitară”, despre
Plasa Bozovici, la pagina 114, sunt scrise următoarele constatări: ...din cauza
mizeriei şi lipsei de hrană, populaţia este în descreştere, 493 de naşteri, 586
de morţi...Cauzele deceselor la copii: debilitate congenitală din cauza
alimentelor sărace ale mamei în timpul sarcinei şi alăptării, sifilisul şi
tuberculoza părinţilor, tusa convulsivă, scarlatina, difteria...Din toate aceste
boli, numai cazurile de febră tifoidă şi difterie au fost izolate în spital”.
În aceste condiţii, era absolut firesc şi necesar la Bozovici să se
înfiinţeze un spital. Din ,,Raportul Serviciului Sanitar Bozovici”, întocmit de
doctorul Liviu Ruva, (viitorul director al Spitalului din Bozovici), către
Secţia sanitară a judeţului Caraş cu numărul 746 din 1945, aflăm că în anul
1925 s-a înfiinţat la Bozovici ,,Staţionarul sanitar”. Acesta a funcţionat în
casa învăţătorului Daniil Verindeanu, casă donată de el în acest scop.434
Despre actualul spital din Bozovici am primit informaţile de la
doctorul Miculescu Vasile, şi folosim acest prilej pentru a-i mulţumi. După
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ce s-au făcut demersurile şi s-au aprobat aprobat oficial lucrările, în vara
anului 1934 începe construirea Spitalului vechi din Bozovici. Cu ocazia
punerii pietrei de temelie la această construcţie a participat Pan Halipa,
ministrul sănătăţii, preotul militar econom Stavrofor şi deputatul Coriolan
Buracu din Prigor. Lucrarea acestui spital a fost finanţată de către Prefectura
Oraviţa şi s-a terminat în 1937. Spitalul a fost dat în folosinţă în primăvara
anului 1938 cu 20 de paturi. Directorul acestui spital a fost numit doctorul
Liviu Ruva, care era şi doctorul întregi plase a Bozoviciului. Spitalul
deservea locuitorii plasei Bozovici, şi avea la început o secţie de boli
contagioase (febră tifoidă şi tifos). Problemele de chirurgie erau acoperite de
către doctorul chirurg medic specialist Danicico. Din anul 1940 spitalul este
dotat cu o salvare. Până la acea dată s-a folosit exclusiv trăsura primăvara,
vara şi toamna, iar sania în timpul iernii. Dar în timpul războiului, respectiv
în anul 1942 şi această salvare a fost rechiziţionată pentru nevoile de pe
front. Din 1949 se decshide şi secţia de chirurgie, aceasta fiind deservită de
către doctorul Ionescu din Caransebeş. În anul 1951 este repartizat ca medic
la spitalul din Bozovici doctorul Olaru Iosif. Acesta va rămâne până la
moarte în această unitate medicală, numele lui fiind legat de acest spital prin
miile de bolnavi pe care i-a tratat. Tot în anul 1951 se înfiinţează şi secţia de
pediatrie condusă de doctorul Iova Aurel. Activitatea spitalului se
îmbunătăţeşte permanent şi în anul 1952 se deschide laboratorul pentru
analize, condus de doctorul Iova Tatiana. Din 1953 bolnavii de tuberculoză
beneficiază de un Dispensar TBC condus de doctoriţa Olaru Ana. Din anul
1954 spitalul va fi dotat şi cu un aparat Roentgen adus de la Timişoara prin
casare. Până în 1954 spitalul era iluminat cu lămpi de petrol, apoi cu lămpi
Petromax aduse de administratorul Ţunea. Din anul 1954 este dotat spitalul
cu un grup electrogen pentru iluminat.
Activitatea spitalului este tot mai solicitată şi se impune construirea
unei noi clădiri. Deputatul Balica propune în şedinţa din 4 august 1957
înfiinţarea unui nou spital, respectiv încă o clădire pentru a se mări spaţiul
pentru mai mulţi bolnavi. Această propunere se aprobă şi va fi publicată în
Monitorul Oficial nr. 58 din 1957 la pagina 1527. Noua clădire este
proiectată şi construită de către Intreprindrea de Construcţii Băile Herculane.
Această clădire a fost terminată şi dată în folosinţă în anul 1961 cu 120 de
paturi şi cu următoarele secţii: pediatrie, interne, chirurgie, ginecologie.
Fosta Baie comunală care data din 1938 va fi transformată în anul 1961 în
Policlinică. Pentru a satisface nevoia bolnavilor pentru medicamente s-a
înfiinţat o farmacie în perioada interbelică. Aceasta a funcţionat într-o
clădire situată în faţa liceului şi a fost proprietatea familiei Iosif Husowsky
În prezent farmacia este în centrul comunei. Mai există şi o farmacie
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veterinară. Acum spitalul din Bozovici mai are 65 de paturi, iar secţia de
pediatrie s-a desfiinţat. Spitalul din Bozovici asigură asistenţa medicală şi
de tratament nu numai pentru comuna Bozovici, dar şi pentru întreaga vale a
Almăjului. Se bucură de încrederea locuitorior din toată zona, datorită
profesionalismului şi spiritului profund umanist de care dau dovadă toate
cadrele medicale care lucrează acolo.
Spitalul din Bozovici a fost condus de-alungul timpului de directori
care au pus şi suflet pe lângă profesionalism. În ordine cronologică aceştia
au fost doctorii: Ruva Liviu, Ionescu, Olariu Iosif, Guga, Olariu Iosif,
Miculescu Vasile, Olariu Adrian (în prezent). Pentru toată activitatea depusă
până la sfârşitul vieţii la spitalul din Bozovici, doctorului Iosif Olaru (mulţi
ani director al spitalului) i s-a ridicat o cruce-monument în curtea spitalului.
Pe ea este scris:
,,Ridicată de almăjeni în memoria
şi recunoştinţa chirurgului dr. Olaru Iosif
1925-1990”
Bozovicenii, şi în general almăjenii, au fost totdeauna recunoscători
celor care le-au apărat şi îngrijit sănătatea, adică întregului personal medical
din spitalul de la Bozovici. Un exemplu a fost atunci când a fost propusă
desfiinţarea acestei instituţii, şi comunitatea din zonă s-a opus cu fermitate.
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CULTURĂ ŞI TRADIŢIE
Pentru o comunitate umană, cultura materială este definitorie până la
un anumit nivel, în primul rând pentru că produsele ei sunt supuse degradării
în timp, degradare care poate merge în multe cazuri până la dispariţie totală.
Dar când este vorba despre cultura spirituală, despre tradiţii, acestea se
transmit din generaţie în generaţie, şi dacă acest lucru este făcut cu dragostea
şi respectul pentru ce au creat şi păstrat srămoşii, atunci conservarea
tradiţiilor este asigurată prin generaţiile care vor urma.
În cazul localităţii Bozovici, oamenii care trăiesc acolo, au ştiut din
totdeauna să păstreze ce au lăsat străbunii lor, de la obiceiuri până la cântece,
de la portul bătrânesc până la felul de a simţi al unui almăjan, toate acestea
transmise cel mai adesea prin viu grai, dar şi prin ce au lăsat pe hârtie unii
dintre oamenii locului.
Deşi nu avem până în prezent documente care să ateste vreo activitate
culturală cu asociaţie sau instituţie constituită în mod statutar până în secolul
al XIX le-a, respectiv până în 1872, totuşi se poate intui că au existat
manifestări cu caracter cultural. Când vorbim despre acest aspect, nu luăm în
considerare învăţământul, pentru că acesta a constituit un capitol separat.
Dar, dacă există asemenea exemple din a doua jumătate a secolului al XIX –
lea, atunci cu atât mai lăudabilă iniţiativa şi preocuparea locuitorilor
Bozoviciului. În Bozovici, cea mai veche asociaţie culturală a fost ,,Casina
Română”. Aceasta s-a mai numit ca subtitlu, ,,Reuniunea română de
lectură”. S-a constituit în 16 aprilie 1878 şi a avut avizul şi aprobarea
statutelor de către Pretura din Bozovici şi Ministerul de reosort de la
Budapesta. Este cunoscut cine a făcut parte din primul Comitet al Casinei
Române din Bozovici. Membrii acestuia au fost:
1. Anton Szabo, prim pretorul Plasei Bozovici – preşedinte;
2. Nicolae Bîrsan, învăţător – secretar;
3. Pavel Jila, funcţionar – casier;
4. Isidor Cheţan, judecător –membru;
5. Gheorghe Demetrovici, preot –membru;
6. Ilie Ruva, funcţionar bancar – membru;
7. Traian Demetrovici, ofiţer grăniceresc pensionar – membru;
8. Dumitru Cojocaru – primarul comunei Bozovici. 435
Mai târziu va face parte şi preotul Nicolae Brînzei.
Legătura pe care Casina Românăa avut-o cu cunoscuta asociaţie
culturală ,,Astra” din Sibiu, a fost benefică cel puţin prin faptul că, de la
435
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aceasta a primit o întreagă bibliotecă cu un număr de 400 de cărţi, reviste
româneşti şi ziare care apăreau în Transilvania. În cadrul Casinei se adunau
intelectualii, meseriaşii şi ţăranii de vază din Bozovici în zilele de
sărbătoare. Atunci aveau loc divese discuţii sau conferinţe. Casina Română
îşi va schimba numele în anul 1920 sub denumirea de Reuniunea culturală
,,Traian Doda”. Activitatea multiculturală pe care a desfăşurat-o şi a găzduito ,,Casina Română” din Bozovici a constituit o formă aparte şi originală de
spiritualitate, de cultură în general. De exemplu, între anii 1883-1896, în
cadrul ,,Casinei române” a funcţionat ,,Corul plugarilor din Bozovici”
precum şi ,,Orchestra lui Simu Luca-bătrânul”, care ştia să cânte şi la
,,note”. ,,Actul de naştere” al corului s-a publicat în ,Luminătorul”.Izvoare
care nu sunt verificate şi certe în totalitate, amintesc de un cor bărbătesc în
anul 1878.436 De fapt, cântecul, mai ales cel bisericesc, a fost ceva specific
pentru Bozovici. Pentru învăţarea cântecului bisericesc, modul de pregătire
al tinerilor prin contribuţia cantorilor a fost decisiv. La aceasta a venit şi
ajutorul deloc neglijabil din partea şcolii, prin contribuţia dascălilor la
procesul de formare al cântăreţilor. Pentru cadrele didactice care lucrau în
învăţământ, încă din anul 1828 se prevedea în planul de învăţământ în mod
oligatoriu ca în ziua de sâmbătă, după masă, după catehizaţie, să treacă cu
toţi elevii la ,,îndeletnicirea în cântările bisericeşti”. 437
Preocuparea autorităţilor pentru ca şcoala să rămână cel mai important
focar de cultură, s-a răsfrânt benefic şi asupra activităţii corale. În acest sens,
comitetul parohial din Bozovici a hotărât în şedinţa din 2 august 1881 ca cei
doi învăţători, Daniil Verindeanu şi Ianăş Pâşlea, ca să cânte în sărbători,
unul în strana din dreapta iar celalalt în strana stângă. Avem şi o altă
mărturie despre preotul Nicolae Brînzei, a cărui perseverenţă ca un cantor
vechi să se ocupe de pregătirea unor copii ce au terminat şcoala primară, în
cântările bisericeşti, să aibă efecte frumoase şi de durată în timp. Despre
această activitate se srie pe o filă a Mineiului pe anul 1810: ,, spre aducere
aminte cînd m-am subscris în această sfîntă carte fiind la mine spre a învăţa
copiii la cântările naşterii Domnului Iisus Hristos, adică Vasile Alexandru,
Vartolomei Adamescu, Toma Conciatu, Toma Jurchescu şi Petru Miloi, toţi
din comuna Bozovici la 22 ianuarie 1885”, semnează Dionisie Drăgoi.438
Felul în care s-a lucrat cu aceşti copii s-a dovedit în timp, pentru că toţi
aceştia vor deveni cantori ai bisericii din Bozovici. Unul dintre ei îşi va lăsa
însemnările pe un Minei din 1810 pe luna octombrie: ,,Petru Miloi prim
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cantor din anul 1890”. 439 Acest Petru Miloi îşi va continua activitatea de
cantorat până în anii 60.
La începutul secolului XX, politica de maghiarizare a autorităţilor
austro-ungare este tot mai agresivă. Aceasta se manifesta mai ales pe plan
şcolar. Între altele, nu se mai permitea învăţătorilor de la şcoala comunală ca
să se mai ocupe de şcolari sau adulţi pentru cântul bisericesc. Acesta este
principalul motiv pentru care un grup de inimoşi români, animaţi de
frumoase sentimente naţionaliste, au luat hotărârea de a continua tradiţia de
educare în cântul bisericesc. Cei care au luat această iniţiativă au fost Ilie
Ruva, dirijorul Corului vocal bisericesc, avocatul Iuliu Novac, preşedintele
comitetului parohial şi al corului, şi preoţii Ioan Brînzei şi Ioan Bihoi. Ei au
hotărât ,,Înfinţarea unui curs de cantori la Bozovici instruit de dirijorului
corului Ilie Ruva”. 440 Pentru acest demers trebuia avută aprobarea
Consistoriului diecezan din Caransebeş. Ei s-au adresat în acest fel:
,,Venerabilului consistoriu diecezan:
Preşedintele corului vocal-bisericesc, avocatul Iuliu Novac, secretarul
Ilie Ruva, magistrul corului şi preotul Ion Brînzei vicepreşedinte, aducem la
înalta cunoştinţă a venerabilului consistoriu următoarle: numai trei patru
cântăreţi vechi au fost la strană şi care nu tocmai totdeauna au putut împlini
cântarea recerută de serviciul divin. Din acest motiv magistrul corului Ilie
Ruva a deschis în iarna anului 1908 în consensul comitetului parohoial un
curs de cantori spre acest scop care afost cercetat de 12 indivizi. Din aceştia
numai 5-6 şi-au însuşit cântarea bisericească foarte bine. Iar ceilalţi vor
cerceta încă un curs când apoi se sperează că şi din aceştia partea cea mai
mare vor putea fi declaraţi de cantori, iar la timpul său prevăzut cu atestat
din partea Prea Onor Protoprezbitor. Astfel, că pe un timp mai îndelungat de
decenii să ne fie asigurată cântarea în strană şi în uniformitatea rituală
îndătinată. Pentru că în învăţătorii de astăzi nu putem avea speranţa recerută.
Umiliţi rugând a lua la prea înaltă cunoştinţă. Cu stimă ss, Iuliu Novac,
preşedintele corului s.s. Ilie Ruva secretar şi magistrul corului, Bozovici la
24 IX 1909.”441
Dirijorul corului adresează şi trimite în aceeaşi zi (24.IX.1909), o
Invitaţie unor tineri corişti ca să urmeze cusrsul de cantori sau cântăreţi în
biserică. Iată conţinutul acestei invitaţii:
,,INVITARE
În coînţelegere cu comitetul parohial grec ort. Rom. din localitate
s-a deschis un nou curs pentru învăţarea cântărilor bisericeşti şi anume:
439
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1.– Continuarea glasurilor aceia care nu şi-au însuşit pe deplin
glasurile din rândul trecut, eventual cei care voiesc a învăţa din nou
glasurile.
2. – Învăţarea tuturor Irmoaselor şi Precesnelor de peste an.
3. – Învăţarea unei Liturghii care se va cânta la sărbătorile mai
mari în care nu cântă corul vocal, eventual în lipsa corului şi la sărbătorile de
obligaţie pentru cor.
Corul se va începe regulat la 1 octombrie 1909 st. n. În sala
sfintei biserici în toată sîmbăta seara la orele 7-10 iar de la 1 noiembrie în
toată marţea, joia şi sîmbăta seara la orele 7-10 adecă de la 7-8 glasuri, de la
8-9 Irmoasele şi Precesnele şi de la 9-10 Liturghie. Prin aceasta sînt invitaţi
toţi sprijinitorii şi binevoitorii sfintei biserici care iubesc cântarea
bisericească şi voiesc a-şi însuşi cântările sus amintite a se înscrie spre a lua
parte la acest curs. Subscrierea e neobligatorie. Bozovici la 24 septembrie
1909. S.s. Ilie Ruva”. 442 Alături de semnătura, în creion, a lui Ilie Ruva se
mai află şi numele cantorilor care au participat la cursul iniţiat de dirijorul
corului în anii 1908-1909: Ilie Beloiescu, Iancu Miloi, Pavel Jurchescu, Iosif
Şchiopu, Stăncuţa Dionisie, Iulian Beloiescu. În anul 1912, la 18 august, Ilie
Ruva, în înţelegere cu comitetul parohial, a elaborat şi un regulament pentru
cantorii de strană ai Biesericii greco-ortodoxe române din Bozovici, în 10
puncte. Prezentate în rezumat, prevederile acestui regulament sunt acestea:
,,Toţi cantorii vor servi benevol în strană la biserică;
Cantorii trebuie să fie cunoscători ai cântărilor bisericeşti ce se cântă
în părţile bănăţene;
Cantorul trebuie să fie cunoscut de enoriaşi că a frecventat regulat
biserica şi că are o comportare morală în familie şi în comună;
Orice creştin dacă ştie cântările bisericeşti şi doreşte să fie cantor
benevol, trebuie să înainteze o cerere comitetului parohial spre a fi primit. El
va fi examinat de o comisie formată din preoţii lacali, dirijorul corului Ilie
Ruva şi de doi cantori cu o vechime de cel puţin trei ani;
Fiecare cantor se obligă să fie membru al corului vocal din Bozovici.
Cantorul va prticipa la strană curat îmbrăcat şi va cânta cele indicate de
conducătorul stranei Ilie Ruva;
Comitetul parohial designează pe conducătorul starnei atunci când
dirijorul corului Ilie Ruva este reţinut cu conducerea corului în biserică;
Conducătorul stranei împarte cantorii care şi când are să cânte şi
îndeplineşte toate îndrumările date de peotul de la altar;
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Nu poate fi cantor cel care trăieşte în concubinaj, cel care a fost
condamnat pentru delicte penale, cel care o purtare imorală în familie şi în
comună şi care insultă preoţii şi pe ceilalţi membri ai comitetului parohial;
Certurile ivite între cantori se rezolvă de către conducătorul stranelor
şi al cantorilor Ilie Ruva. Dacă nu se reuşeşte, atunci se alege o comisie de 6
membri în care intră cei doi preoţi, conducătorul cantorilor, după gravitatea
abaterilor săvârşite. 443
După ce toţi cantorii au semnat de luare la cunoştinţă a acestui
regulament, Ilie Ruva a mai elaborat pe 24 august 1912 şi un program
privind ,,Împărţirea cantorilor după săptămâni obligaţi a executa cântările de
strană din biserica greco ortodocsă românească din localitate”. În caz de
împiedecare, fiecare cantor e de obligat a-şi căuta substitutul fiind
responsabil pentru săptămâna împărţită lui. Bozovici la 24 august 1912.s.s.
Ilie Ruva. 444
Un fragment din programul întocmit de Ilie Ruva reproducem mai jos,
aşa cum este scris în lucrarea ,,Un veac de cânt coral la Bozovici”, la pagina
nr. 68, sub îngrijirea Adei Cruceanu:
CANTORI
SAPTAMÂNI
I. Pavel Matei
După Rusale, 1,6, 11,16, 21,,31,36. Duminica Vameşului
Iulian Belioescu şi Fariseului. Din Păresmi 1,6 a Floriilor după Paşti 1,6.
II. Ion Juerchescu După Rusale 2,7,12,17,22,27,32. Duminica Fiului rătăcit
David Ruva
Păresme 2,VIII-a Rusaliilor.
III. Petru Bihoi După Rusale 3,8,13, 18,23,28,33. Duminica Lăsatului de
Iosif Şchiopu carne. Păresme 2. După Paşti 3 VIII-a a Rusaliilor.
IV. Petru Miloi După Rusale 4,9,14, 19,24,29,34. Duminica Lăsatului de
Pavel Piescu brînză, Păresme 4. După Paşti 4.
V. Meilă Pîşlea După Rusale, 5,10,15,20,25,30,35, Păresme 5.
Petru Cîrpanu După Paşti 5.
Păstrarea tradiţiei cântului bisericesc a fost păstrată prin strădania
plină de abnegaţie a acestor cantori care au cântat până la o vârstă înaintată,
şi la râdul lor au transmis următoarei generaţii dragostea pentru cântecul din
strană.
În cadrul activităţilor culturale desfăşurate la Bozovici se înscrie şi
,,despărţământul Astra”. Acesta s-a constituit în anul 1923. În cadrul acestei
asociaţi culturale s-a constituit de către Corioalan Buracu un Muzeu al
Almăjului. În acesta s-au adunat obiecte din întreaga zonă nu numai din

443
444

Ibidem, p.67.
Ibidem, p. 68.

166

Bozovici. Din comitetul de conducere al ,,Astrei” au făcut parte şi preoţii
Nicolae Bihoi şi Romulus Novacovici.
O altă grupare culturală care a cultivat genul muzical coral a fost
Corul Reuniunii Culturale ,,Traian Doda”. Cel care l-a înfiinţat şi l-a dirijat
pe toată perioada cât a funcţionat (între anii 1929-1931), a fost directorul
Şcolii de Arte şi Meserii, Ioan Cucu Bănăţeanu. Membrii acestei formaţii
corale erau intelectuali şi meseriaşi români din Bozovici. Pe lângă acest cor
a mai funcţionat la Bozovici şi Corul Asociaţiei de Tineret Universitar şi
şcolar Almăjul Tînăr. Acesta şi-a desfăşurat activitatea între anii 1927-1929.
Preşedintele corului a fost avocatul Iuliu Străin, iar ca dirijor tot un jurist,
avocatul Ienea de la Borlovenii Vechi. 445
Pentru activitatea culturală a comunei Bozovici, cea mai
reprezentativă, prestigioasă şi cu longevitatea cea mai mare, este formaţia
corală, respectiv Corul vocal grec ortodox român. Despre o activitate corală
bisericească nu se putea vorbi până în a doua jumătate a secolului al XIX –
lea, deoarece statutul administrativ militar de Graniţă includea toţi bărbaţii
până la vârsta de 50 de ani. Se cunoaşte faptul că aceşti bărbaţi erau 140 de
zile pe an la dispoziţia exclusivă a Companiei din Cazarmă, restul timpului
trebuiau să-l acopere cu muncile agricole. În acea perioadă învăţătorii au fost
singurii care s-au ocupat de copii pentru a-i învăţa ,,după auz” cântările
bisericeşti. După 1872, adică anul desfiinţării Graniţei, apare posibilitatea
pentru un cor de adulţi. Iniţiativa pentru acest fapt îi revine preotului Nicolae
Brînzei. Acesta a înfiinţat în 1879, primul nucleu de cor de adulţi. A făcut
aacest lucru cu sprijinul epitropilor, al comitetului parohial şi al Casinei
Române. Preotul Nicolae Brînzei a deschis o colectă publică pentru a aduna
fondurile necesare acestui demers.Astfel, a strâns bani de la colindele de
Crăciun ale copiilor, de la balurile organizate la sărbători, de la donatori din
elita culturală a vremii, precum Traian Doda, Coriolan Brediceanu, Aurel
Manciu.446
Eforturile pentru constituirea unui cor au continuat cu perseverenţă şi
s-a ajuns ca în anul 1885 să ia fiinţă corul mixt, din care făcea parte tineretul
din acel timp. Dirijorul acestui cor a fost învăţătorul Vasile Rusu, de la
Şcoala comunală. În frunte cu dirijorul lor, membrii acestui cor au reuşit să
înveţe să cânte Liturghia lui Muzicescu, folosind o partitură primită de la
corul din Oraviţa, pe care au copiat-o. Au reuşit să o cânte cu succes de
câteva ori în biserică. Dirijorul corului, învăţătorul Vasile Rusu, a fost numit
director la noua şcoală maghiară din Bozovici. În această postură, a fost
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atenţionat de autorităţile maghiare din Pretura Plasei Bozovici că nu mai
trebuie să instruiască şi să conducă un cor bisericesc. Vasile Rusu s-a
conformat şi urmarea a fost desfiinţarea corului din lipsa dirijorului.
Încercarea de a reînoda activitatea acestui prim cor este efemeră, doar între
anii 1890-1891. Coriştii învaţă din nou Liturghia lui Muzicescu, dar
transferarea lui Vasile Rusu la Teregova, a dus la întreruperea activităţii
corului.
Următoarea etapă pentru a se constitui o activitate corală propriu-zisă
este în anul 1895. Atunci, unul dintre ţăranii fruntaşi ai comunei, respectiv
Teodor Ciocu, a făcut o înţelegere cu preoţii Nicolae Brînzei şi Ioan Brînzei
pentru a lua legătura cu maestrul de muzică Richard Kwatsciak pentru
instruirea unui cor bărbătesc. Încercarea reuşeşte şi la data de 23 februarie
1896 coriştii au semnat şi o ,,legătuinţă” care prevedea că vor participa în
mod regulat la activitatea corală. Prima interpretare în public a acestui cor
înfiinţat şi condus de Richard Kwatsciak a fost în biserica Bozoviciului la
Crăciunul din anul 1895, apoi la Anul Nou, la Boboteaza şi la Paştile din
anul 1896. În anul 1897 s-a învăţat Liturghia lui Ioan Vidu şi a fost cântată
în biserică. Cu ocazia nedeii (ruga) de la Bozovici din anul 1897, la
Înălţarea Domnului, corul a susţinut primul său recital public. Acesta fapt s-a
întâmplat în grădina Casinei Române, adică grădina restaurantului Străin.
Corul a avut în program următoarele cântece:
1.Arma noastră să ne fie - de R. Kwatsciak;
2. Bobocele şi inele- de Ion Vidu;
3. Moţu la drum . de Ion Vidu;
4. Vino Lele – de Ion Vidu;
5. Sînt fecior zdravăn – de R. Kwatsciak. 447
Demersurile pentru oficializarea formaţiei corale din Bozovici mai fac
un pas odată cu confecţionarea steagului corului în 1898. Iniţiativa pentru
acest demers a avut-o Vioara Cheţan, soţia lui Isidor Cheţan, care era primul
jurist din Bozovici. Alături de aceasta a mai avut sprijinul moral al preotului
Nicolae Brînzei, al preşedintelui Casinei Române Vinu Matei. De sprijinul
financiar s-au ocupat avocatul Coriolan Buracu, generalul de armată Traian
Doda, I.P.S. Ioan Meţianu, Mitropolitul Ardealului, notarul Aurel Manciu,
episcopul unit Victor Mihaly şi P.S. Ioan Popasu, Episcopul
Caransebeşului. 448 Acest ansamblu de muzică corală a funcţionat cu mai
multe denumiri de-a lungul timpului. Iată câteva exemple de titulaturi: Corul
bătrânilor (1924), Corul Bisericii ,,Inălţarea Domunului” (1998), Corul
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Casei de Cultură (1968), Corul grăniceresc (1936), Corul Plugarilor(1919),
Corul reuniunii Culturale ,,Traian Doda” (1932), Corul ,,Tinerimea Plugară
Română” (1897), Corul Bisericesc Greco-ortodox Român (1900,
1902,1908).449
Se fac actele pentru aprobarea statutului. Preşedintele corului,
avocatul Iuliu Novac întocmeşte statutul care, în acelaşi an 1898, va fi votat
şi aprobat de Ministerul de interne din Budapesta. În anul următor, 1899,
,,Statutele” se editează prin Tipografia diecezană din Caransebeş. O
schimbare pe cât de importantă pe atât de inspirată s-a produs în anul 1901.
Atunci fostul dirijor R. Kwatsciak este numit funcţionar judecătoresc, iar
comitetul corului îl însărcinează pe casierul corului Ilie Ruva ca să
instruiască şi să conducă corul pe viitor. La sărbătoarea de Înălţarea
Domnului din anul 1901, pentru prima dată corul este condus de Ilie Ruva,
omul care s-a identificat cu activitatea acestui cor timp de peste patru
decenii. 450
În ce priveşte repertoriul corului, până în anul 1897 au cântat doar
piese corale de factură religioasă, apoi s-a trecut la desacralizarea parţială
prin abordarea unor cântece profane, dar care aveau un mesaj patriotic şi
folcloric. De exemplu: Deşteaptă-te române, Era noapte întunecoasă, Sunt
soldat, (de Gheorghe Dima), Bănăţana de Sabin Drăgoi, Morarul de Dumitru
Kiriac, Almăjana de Aurel popovici, Tot ţi-am zis, mîndro, de Timotei
Popovici, Cântec de primăvară, Hora Severinului, Numele tău, Tricolorul, de
Ciprian porumbescu, Hora nouă de Nicolae Ştefu, Auzi valea, Cîntecul
străinătăţii, Lugojana, Moţul la drum, Nainte români şi Serenada de Ion
Vidu. Dirijorii au trecut de la miniaturile corale la vodeviluri: Cinel Cinel,
Florin şi Florica pe versuri de Vasile Alecsandri, Sărăcie lucie şi O sâmbătă
norocoasă, în versificaţia lui Iosif Vulcan, precum şi la Scene din viaţa
militară. Succesele şi insuccesele corului s-au datorat celor opt dirijori care
s-au succedat la pupitrul formaţiei: Vasile Rusu (1885-1895), Richard
Kwartzatkeac( 1896) ( acest dirijor apare în documente cu numele scris în
mod diferit), Ilie Ruva ( 1898-1945), Grigore Iacubovici (1907), Ilie Ienea
(1927-1930), Ion Cioncu (1960-1979), Marin Jurchescu (1959, 1999), Mărin
Ruva (1979-1984).451
Piesele corale cu caracter laic au fost interpretate în grădina hotelului
,,Brancovici” şi sala hotelului ,,Almăjana”. Acest cor începe să-şi extindă
activitatea pe măsura ce faima lui depăşeşte hotarele comunei Bozovici.
Astfel, în anul 1902 corul din Bozovici participă la instalarea preotului din
449
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Bănia, Dumitru Bogoievici. Cu acea ocazie dă răspunsurile la Liturghie.
Preocuparea dirijorului pentru ca formaţia corală din Bozovici să devină cu
adevărat profesionistă se reflectă în acţiunile sale în acest sens. De exemplu,
în 1902 Ilie Ruva deschide un curs pentru membrii corului pentru a-i învăţa
să poată cânta după note. Apoi, tot în acelaşi an a cumpărat de la Budapesta
un armoniu pentru cor. De remarcat faptul acest instrument indispensabil
pentru un cor care se respectă a fost păstrat şi îngrijit de o asemenea manieră
încât este utilizat şi astăzi pentru repetiţiile corale. Din istoria corului
bozovicean se reţine şi anul 1904 când a fost făcută şi prima fotografie a
coriştilor cu ocazia prezentării unei piese de Vasile Alecsandri şi înfiinţarea
bilbiotecii corului. De asemenea este de menţionat şi ieşirea corului pentru a
cânta la biserica din Mehadia, Sfânta Liturghie. Treptat faima corului din
Bozovici se întinde până la Bucureşti pentru că în anul 1906 este invitat de
corul ,,Carmen” dun Bucureşti pentru a lua parte la festivităţile cu ocazia
sărbătoririi celor 40 de ani de domnie a lui Carol I. Recitalul dat la Bucureşti
a oferit posibilitatea afirmării şi recunoaşterii valorii sale pentru că, atât
corul cât şi dirijorul său Ilie Ruva au primit medalia de aur. 452 Înainte de
plecarea la Bucureşti, marele dirijor şi compozitor Ion Vidu a vizitat
Bozoviciul, ocazie cu care a constatat cu plăcută surprindere că în această
localitate funcţionează o adevărată ,,Şcoală coristică”
Corul din Bozovici devine tot mai cunoscut şi apar tot mai multe
ocazii de a ieşi în public. Iată câteva exemple:
- sfinţirea steagului corului, în 1907; (Pe steag era brodat motto-ul :
,,Arma noastră să ne fie / Cîntările ce răpesc / Muzică şi poezie / Cu
parfumul lor ceresc”.)
- participarea la sebările Oraviţei, cu scop caritabil pentru strângerea
de fonduri pentru un teatru român (1909);
- în 1913 corul face un parastas pentru aviatorul Aurel Vlaicu;
- se dă o serbare pentru ofiţerii români cantonaţi temporar la Bozovici;
- sărbătorirea a 30 de ani de la înfiinţare, în anul 1928;
- sărbătoarea corurilor din Valea Almăjului în 1932;
- deplasarea la mănăstirea din Ciclova unde cântă Liturghia, în anul
1932;
- în 1934-1935 emulări de coruri la Bozovici;
- participarea la o manifestare corală la Timişoara în anul 1936;
- participarea la emulările corurilor de la Oraviţa, prilej cu care sunt
felicitaţi de Dr. Petru Groza.
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Cu alte ocazii corul a mai cântat în Anina şi Băile Herculane în 1951,
Bănia (1908), Caransebeş (1908), Lăpuşnicul Mare (1932), Lugoj (1967),
Oraviţa (1908 şi 1937), Orşova (1909, Prigor (1908), Timişoara (1924,
1936).453 La începutul secolului al XX-lea compartimentul de alto al corului
mixt era acoperit de vocile de copii. Potrivit documentelor, numărul
membrilor corişti nu a fost niciodată mai mic de 30 (1954) şi nici nu a
depăşit numărul de 68 (în anul 1951). Din punct de vedere al alcăturii, corul
a funcţionat numai ca formaţie corală de bărbaţi între anii 1896-1898, 19021903, 1970, 1996, iar ca formaţie corală mixtă în perioada 1883-1897, 19021903.454
Paralel cu aceste participări care sporesc considerabil prestigiul
corului din Bozovici, activitatea sa se desfăşoară şi pe alte palnuri. De
exemplu este achiziţionată casa lui Păun Preda din apropierea bisericii,
pentru ca din 1917 să se demareze lucrările la construirea Casinei Naţionale
de către corişti. Această construcţie, la a cărei finaţizare şi-au adus
contribuţia şi credincioşii din Bozovici, a fost terminată în anul 1923. Moara
lui Lae Teodorovici face un gest frumos în anul 1912 şi oferă gratuit lumină
electrică pentru cor. 455 Pentru perioada primului război mondial corul suferă
din cauza faptului că membrii adulţi sunt mobilizaţi pe front. De aceea, Ilie
Ruva alcătuieşte în 1915 un cor pe două voci format din copii. După război,
în anul 1921 se asociază la cor şi o parte din cântăreţii de la fanfară. Anul
1932 este important pentru evoluţia corului şi mai ales pentru recunoaşterea
sa în afara zoneni Almăjului. Atunci corul se afiliază la ,,Asociaţia corurilor
şi fanfarelor din Banat”. Această asociaţie avea sediul la Lugoj iar
preşedintele ei era Ioan Vidu. Coriştii se implică şi în altă activitate cu
caracter cultural în anul 1930, când cumpără un aparat de cinematograf
pentru care aparatura de iluminat este primită de la Şcoala de arte şi
meserii. 456 În aceeaşi iedee de a se aduce avantajul tehnologiei noi pe atunci,
s-a hotărât în 1938 cumpărarea unui motor şi dinam pentru iluminatul sălii
culturale şi al bisericii. Pentru acest motor s-a zidit lângă Casa naţională o
mică uzină.
Din 1938 apare o schimbare la conducerea corului. Ilie Ruva era în
vârstă şi din acest motiv este angajat ca ajutor de cor învăţătorul Ioan Ciocu.
Pentru toată perioada dintre anii 1904-1942, corul din Bozovici a fost
exclusiv unul mixt. Variante diferite ale Liturghiei nu au lipsit niciodată din
repertoriul său. Compozitorii incluşi, cel puţin pentru variantele de
453

Dumitru Jompan, op. cit., p. 57.
Ibidem.
455
Ada Cruceanu, op. cit., p. 72
456
Ibidem, p. 73.
454

171

Lliturghie, au fost Gavril Musicescu, Ioan Vidu, Sabin Drăgoi, Nicolae
Lungu, Timotei Popovici, Antonio Seqvens. Din anul 1942 până în 2005
corul a fost unul bărbătesc, pe patru voci. A inclus în repertoriul său spicuiri
din cele mai frumoase liturghii ale compozitorilor Vidu, Dima, Cucu,
Seqvens şi Ciprian Porumbescu. Transferarea dirijorului Ioan Ciocu la
Oraviţa determină ca, sporadic, dirijarea să fie asigurată de către Marin
Ruva.
O parte dintre corişti vor forma în perioada 1955-1989 ,,Corul Casei
de Cultură”. Aceasta este cunoscută după 1968, ca instituţie culturală cu
denumirea de ,,Cămin cultural”. În această perioadă conducerea corului este
asigurată ca dirijor de către învăţătorul Marin Jurchescu. Acesta a reuşit, în
paralel între anii 1955-1980, să conducă şi corul şi să comtinue tradiţia
muzicală a corului din Bozovici. A păstrat în repertoriu cele mai valoroase
piese corale şi s-a distins în diferite ocazii pe plan local şi naţional. De
exemplu în anul 1961 a obţinut o menţiune la faza regională a celui de-al IV
–lea Concurs pentru artiştii amatori. 457
Cu ocazia refacerii steagului corului în 1967, are loc o manifestare
aniuversară în casa dirijorului Ioan Ciocu. Pentru perioada aceasta
conducerea corului a fost asigurată de fostul dirijor adjunct Marin Ruva, care
era şi cantor al bisericii. Revenirea dirijorului Ioan Ciocu la Bozovici în
1970, care ieşise la pensie ca învăţător, readuce corul cu activitatea sa şi în
biserică. Din anul 1990, alături de Marin Ruva preia conducerea corului
învăţătorul Marin Jurchescu. Cu o consecvenţă şi pasiune demnă de toată
lauda, Marin Jurchescu reuşeşte doar în trei luni să parcurgă şi să înveţe
coriştii să cânte întreaga Liturghie, plus alte cântece religioase specifice:
Colinde, Lăudaţi, Priceasna, Îngerul a strigat, de Ciprian Porumbescu. Este
păstrată componenţa corului din data de 20 ianuarie 1990, componenţă pe
care o reproducem după lucrarea Adei Cruceanu:
Tenor I
Bololoi Nicolae
Borlovan Florea
Cătană Ion
Cîrpan Marian
Goşa Ion
Goşa Marius
Herac Ion
Ioana Gheorghe
Izvernaru Ion
457
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Izvernaru Petru
Mavrea Pavel
Miloi Ion
Miloi Gheorghe
Oprea Simion
Piescu Ion
Pitic Nicolae
Popişti Ion
Şuta Ilie
Tenor II
Bihoi Vasile
Chestrinescu Iancu
Chetrinescu Marin
Ciocu Gheorghe
Cialma Petru
Ignea Vasile
Marcea Mihai
Matei Petru
Matei Vasile
Mavrea Pavel
Piescu Nicolae
Preda Florea
Ruva Mihai
Tuculia Marius
Tudor Vichente
Vrabete Mihai
Bariton
Cojocaru Vasile
Conciatu Ion
Matei Marin
Matei Petru
Miloi Petru
Pîşlea Gheorghe
Pîşlea Nicolae
Ruva Mihai
Ruva Ion
Stanciu Nicolae
Stanciu Pavel
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Tuculia Ion
Tuculia Marin
Verindeanu Ion
Bas
Aldescu Gheorghe
Aldescu Pavel
Ciocu N. Ioan
Conciatu Marin
Iovan Mihai
Iovan Nicolae
Jura Ion
Mihăiuţi Adrian
Mihăiuţi Ion
Mihăiuţi Ionuţ
Pavel Florea
Piescu Iancu
Ruva Marin
Sima Ion
Tudu Vichente
Tutunaru Grigore
Trebuie remarcat rolul extraordinar pe care l-au avut conducătorii
corului din Bozovici, adică cei cu bagheta în mână, dirijorii. Aceştia au ştiut
să adune alături de ei oamenii care au cântat în diferite perioade în corul de
la Bozovici. Cu certitudine că dirijorul care a lăsat activitatea cea mai
îndelungată şi prestigioasă, a fost Ilie Ruva. S-a născut în Bozovici la 9
octombrie 1866 din părinţi de condiţie modestă (ţărani). Şcoala primară şi
cea Secundară le-a făcut la Bozovici, apoi pentru gimnaziu s-a dus la
Oraviţa. Ca fondator al corului, Ilie Ruva îl va conduce timp de peste 50 de
ani. Acest cor alcătuit din ţărani va fi instruit prin strădania acestui dirijor
care s-a îngrijit în mod permanent ca să fie pentru cor cărţi diverse şi
publicaţii pe care membrii corului să poată să le citească în lunile de toamnă
şi iarnă. Apoi, preocuparea permanentă a dirijorului ca toţi coriştii să poată
cânta după note muzicale. A intervenit şi în relaţiile interumane dintre
corişti reuşind să facă din ei mai mult decât prieteni, chiar o mică familie.
Prin intremediul corului, comuna Bozovici a ajuns ca să fie cunoscută mult
mai departe decât Valea Almăjului, fiind în felul acesta un excelent
ambasador al culturii şi spiritualităţii din Bozovici. Demn de toată lauda este
faptul că pe lângă contribuţia permanentă financiară a coriştilor pentru
formaţia lor, în toate deplasările ei îşi suportau toate cheltuielile aferente.
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Acest fapt este o dovadă în plus că pasiunea a fost pe primul plan în
activitatea corală de la Bozovici. Mai mult de atât, coriştii făceau toate
eforturile necesare pentru amenajarea Casei naţionale. Ilie Ruva a condus şi
instruit corul din Bozovici până în anul 1945. Paralel cu această activitate
care l-a lăsat definitiv în memoria locuitorilor comunei Bozovici, Ilie Ruva a
îndeplinit şi funcţiile de prim epitrop al bisericii, membru în comitetul şcolar
al gimnaziului, al şcoli primare, al Asociaţiei corurilor şi fanfarelor din
Banat. Pe lângă medalia de aur primită la Bucureşti la Arenele romane în
1906, va mai fi decorat cu Ordinul Cultural în anul 1924. Acest mare dirijor
moare în anul 1969.458
Lui Ilie Ruva i-a succedat la conducerea Corului Bisericesc din
Bozovici învăţătorul Ioan Ciocu. Născut la Bozovici în 1914, a urmat şcoala
primară în localitatea natală. După ce a terminat Şcoala pedagogică din
Caransebeş, a devenit învăţător în 1934. Născut într-o familie cu tradiţie de
corişti (tatăl şi bunicul lui au cântat în formaţia corală bisericească din
Bozovici), Ioan Ciocu participă ca membru corist din 1934. A fost remarcat
de la început de către dirijorul Ilie Ruva. De aceea, acesta l-a îndrumat în
cântarea bisericească şi apoi în arta dirijării corului. Aptitudinile muzicale şi
pasiunea lui Ioan Ciocu au fost răsplătite de către comitetul corului cu
funcţia de ajutor de dirijor în anul 1938. După ce se întoarce de la Oraviţa
ca pensionar, va continua, deşi bătrân, să conducă şi să instruiască formaţia
corală bisericeasă din Bozovici. Toţi cei care au activat în acest cor sunt
unanimi în părerea că lui Ioan Ciocu i se datorează continuitatea corului
pentru că l-a condus până la moarte, în octombrie 1981.
Un alt dirijor care şi-a legat activitatea de corul bisericesc este
învăţătorul Marin Jurchescu. Bozovicean prin naştere (18 martei 1933), a
urmat cursurile şcolii primare la Bozovici, apoi Liceul Dragalina din Oraviţa
şi mai departe, Şcoala pedagogică din Timişoara, pe care a absolvit-o în
anul 1954. Cu o experienţă de ani buni ca dirijor al Corului Casei de cultură
(Căminul cultural) din Bozovici, învăţătorul Marin Jurchescu preia
conducerea corului bisericesc în anul 1990.
Cu o tradiţie şi o activitate seculară, corul din Bozovici îşi continuă
activitatea şi în prezent. În aceste condiţii este firesc faptul că această
muncă, făcută în prinul rând din pasiunea pentru genul muzical coral şi aoi
pentru continuarea tradiţei, a fost recunoscută în mod oficial. Astfel, în
şedinţa din data de 25 iunie 1998 a Camerei de Consiliu a Tribunalului Caraş
Severin, s-a adoptat Hotărârea ca Fundaţia Culturală din Bozovici cu
denumirea de ,,Corul Bisericesc Inălţarea Domnului” să fie recuoscută ca
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fiind urmaşa Fundaţiei de acum un secol printr-un act similar. O parte din
motivaţia acestei hotărâri o reproducem după lucrarea Adei Cruceanu :
,,Examinând actele şi lucrările de la dosarul cauzei în raport de
dispoziţiile legii nr. 21 pe 1924, cu modificările ulterioare, tribunalul reţine:
Prin răspunsul încheiat în data de 21 august 1998 în comuna Bozovici,
judeţul Craraş Severin s-a constituit Fundaţia fără scop lucrativ, având
denumirea de CORUL VOCAL BISERICESC GRECO ORIENTAL
ROMÂN DIN BOZOVICI, având ca scop cultivarea cîntării şi a muzicii,
ceea ce se realizează prin susţinerea unei şcoli pentru cultivarea cîntării şi
muzicii bisericeşti şi lumeşti, cîntînd la sărăbători mai însemnnate, la missa
divină şi aranjînd producţiuni publice în loc, eventual şi în alt loc
(ambulant).
Se constată din statut că fundaţia are ca scop cultivarea cîntării şi
muzicii bisericeşti şi laice, de natură a ridica nivelul de cultură al creştinilor,
a personalităţii spirituale a acestora.
Reţinîndu-se că în fapt şi în drept, fundaţia fără scop lucrativ a
dobîndit personalitate juridică conform legislaţiei în vigoare la data
constituirii acesteia (sl. Red.), luînd în considerare situaţia nou creată prin
realităţile istorice produse în perioada de aproape un secol de la constituirea
acestei fundaţii, acest tribunal înţelege, în raport de prevederile legii nr. 21
pe 1924, cu modificările şi completările urlterioare, şi să recunoască
personalitatea juridică a fundaţiei fără scop lucrativ, ca persoană juridică de
drept privat de naţionalitate română.
(....) În raport de data recunoaşterii personalităţii juridice de către
acest tribunal, organul de conducere al fundaţiei este compus din
Verendeanu Timotei, avînd calitatea de preşedinte, Vrabete Mihai, avînd
calitatea de vicepreşedinte, Jurchescu Marin, avînd calitatea de secretar,
Chetrinescu Iancu, avînd calitatea de trezorier, şi Bololoi Nicolae, Mihăiuţi
Ion, Piescu Nicolae, Miloi Gheorghe, avînd calitatea de membri(...) Aşa
fiind, Fundaţia fără scop lucrativ CORUL BISERICESC INĂLŢAREA
DOMNULUI Bozovici îndeplineşte cerinţele legale pentru a dobîndi
personalitatea juridică şi, în consecinţă, potrivit prevederilor art.3, alin. 1 din
Legea nr. 21 din 1924, se va admite cererea petentului astfel cum a fost
formulată şi se va încuvinţa dobîndirea personalităţii juridice de către
fundaţie(....).”459
În prezent activează două coruri. Cel mixt, cu aproximativ de 60 de
membri şi cu o medie de vârstă de 35 de ani, este condus de către
instituoarea Cherescu Claudia Are în repertoriu piese religioase şi cu
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caracter laic. Mai este şi corul bărbătesc al bisericii ortodocse române
,,Înălţarea Domnului”. Acesta este condus de venerabilul dirijor, învăţătorul
Marin Jurchescu. Corul are aproximativ 30 de membri, care au o medie de
vârstă de 60 de ani, (pentru că cei mai tineri membri au fost transferaţi la
corul mixt). Are în repertoriu piese ca: Liturghia, în mai multe variante, după
mai mulţi compozitori (Gavril Muzicescu, Timotei Popovici, Sabin Drăgoi,
Nicolae Lungu), apoi piese cu caracter laic precum ,,Coasa” de Ion Vidu,
,,La fântână” de Nicolae Bena, ,,Sara pe la noi” de Iosif Velceanu, ,,De-ar fi
mândra-n deal la cruce”, etc. Pentru îndelungata activitate culturală în
localitatea Bozovici, învăţătorul Marin Jurchescu a fost declarat Cetăţen de
onoare. După atâţia ani de muncă pe plan cultural mai ales, merita cu
prisosinţă această distincţie, cu atât mai mult cu cât nu a fost plătit pentru
eforturile depuse pentru prestigiul cultural al comunei şi pentru păstrarea
tradiţiilor transmise din generaţie în generaţie la Bozovici.
Pe lângă prestigiosul ansamblu coral amintit mai sus, au mai activat
şi alte formaţii muzicale precum: Corul Meseriaşilor şi Intelectualilor sub
îndrumarea lui Ion Cucu Bănăţanu, directorul Şcolii de Arte şi Meserii din
Bozovici, între anii 1926-1930; corul ,,Almăjul Tînăr” condus de către
avocatul Iuliu Străin ca preşedinte, şi avocatul Ilie Ienea ca dirijor, între anii
1927-1930, format din elevi şi studenţi; Grupul Vocal condus de învăţătorul
Marin jurchescu în anii 1964, 1967, 1973, şi care avea un repertoriu format
din armonizări şi prelucrări de cântece populare (Balada Gosnei, Măi bădiţă,
bade-al meu, Vine dorul primăvara); ansamblul folcloric de adulţi ,,Doina
Almăjului”(1989).460
O altă acitvitate culturală meritorie, desfăşurată la Bozovici, a fost cea
legată de Fanfara din Bozovici. S-a constituit în anul 1908 ca formaţie cu
denumirea de ,,Fanfara Pompierilor” şi a activat până în 1918 sub
îndrumarea lui Tudor Chirileanu şi a avut un început bun. De remarcat faptul
că instrumentiştii şi-au procurat instrumentele pe banii lor, doar din dragoste
şi pasiune pentru muzica de fanfară. A fost reorganizată de către dirijorul
Ilie Ruva în perioada interbelică, respectiv în anul 1920 (după alte surse în
1922), prilej cu care şi-a schimbat numele în Fanfara ,,Diona Almăjului”. De
activitatea caestei Fanfare se vor ocupa între anii 1927-1931 dirijorul Ion
Cucu Bănăţeanu- director al Şcolii de arte şi meserii din Bozovici şi
învăţătorul Antonie Letay (1924). Apoi conducerea fanfarei va fi preluată de
către învăţătoarea Floarea Matei (1931-1938), iar în perioada dintre 19441960 fanfara va fi condusă de către Nicolae Miclău. De remarcat cazul unic
în istoria muzicii de fanfară al învăţătoarei Floarea Matei care, printr-un
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adevărat curaj a reuşit într-o manieră aparte să instruiască şi să dirijeze pe
colaboratorii ei într-o atmosferă de ordine şi disciplină perfecte. Spiritul în
care a condus această fanfară l-a determinat pe Tata Oancea, redactorul şi
editorul revistei ,,Vasiova” să-i atribuie numele de ,,Ioana D, Arc”. 461 Sub
conducerea acestora, fanfara a fost instruită şi dirijată la un nivel profesional
foarte ridicat. Dovada constă în obţinerea mai multor premii întâi şi distincţii
la concursurile interjudeţene şi pe ţară. De exemplu, în anul 1936, cu ocazia
concursului de fanfare de la Timişoara, învăţătoarea Floarea Matei a obţinut
locul I şi trofeul ,,Lira de argint”. 462 Formaţia de fanfară din Bozovici a avut
un număr mai modest de interpreţi, dar valoroşi şi pasionaţi. Cei mai puţini
i-a avut în anul 1946, respectiv 12 membri, iar cei mai mulţi în anul 1927,
când formaţia număra 17 membri. Reprtoriul acestei fanfare cuprindea piese
precum: A fost odată ( potpuriu) şi Garofiţa de Grigoraş Dinicu, Marşul lui
Rakoczy, armonizări şi prelucrări de jocuri populare din Banat. Formaţia de
fanfară ,,Doina Almăjului” din Bozovici a cânta cu succes şi în afara
localităţii. Astfel, a interpretat cântece de fanfară la Bucureşti, Curtea de
Argeş şi Craiova în anul 1929, Oraviţa în 1930, Lăpuşnicul Mare în anul
1932, Timişoara în anul 1936, Berzovia şi Cîlnic în anul 1948. 463 Această
formaţie culturală a avut statut de ,,persoană juridică” fiind înregistrată la
Tribunalul din Oraviţa. A făcut parte în mod oficial din Asociaţia corurilor şi
fanfarelor din Banat, sub preşedinţia lui Ion Vidu şi apoi a lui Iosif
Velceanu. În anul 1980 s-a pus problema reorganizării fanfarei. În prezent
fanfara de la Bozovici nu mai există Poate că cineva, într-o zi, va reînfiinţa o
altă fanfară care să ducă tradiţia mai departe.
O sursă inepuizabilă în asigurarea continuării tradiţiei muzicale la
Bozovici a fost tineretul de pe băncile şcolilor. Se respecta astfel ce a spus
marele pedagog Dumitru G. Kiriac: ,,Soarta muzicii româneşti în şcoală se
hotărăşte”. În virtutea acestui citat, pedagogii, învăţătorii, profesorii din
Bozovici au instruit formaţii muzicale şi folclorice alcătuite din tineri: Corul
şcolarilor (1872) iniţiat de preotul Nicolae Brînzei şi condus de Th.
Chirileanu, Ilie Ruva sub alte denumiri precum Corul Şcolii Comunale şi
Corul Gimnaziului de Stat ,,Principele Carol”, apoi o fanfară a elevilor în
anul 1912, care avea în componenţă 9 interpreţi. În 1955 a existat un
ansamblu folcloric al elevilor464. Din 1973, mulţi ani s-a ocupat de instruirea
şi valorificarea tinereleor talente muzicale şi de dansatori din liceu
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profesorul Iosif Negru. Acesta a pregătit cu pasiune multe generaţii de elevi
pentru ansamblurile folclorice şi de muzică populară.
Locuitorii comunei Bozovici au iubit din totdeauna cântecele
populare, dansurile, obiceiurile, în general muzica populară. Acestea au
însoţit pe bozoviceni din copilărie până la moarte. Sub toate formele,
instrumentişti, solişti vocali sau dansatori, aceste manifestări muzicale au
fost specifice locuitorilor din Bozovici indiferent de vârstă. Muzicanţii erau
constituiţi în grupuri cunoscute cu denumirea generică de ,,bandă”. Cea mai
veche este din anul 1873 şi este a ,,Banda lui Sâma Luca –Bătrânul. Aceasta
a fost urmată de o altă formaţie muzicală instrumentală ,,instruită pe note”
de Richard Kwatzatkeac (1896-1989). Aceasta concerta în timpul verii la
Casinoul din Băile Herculane. În perioada dintre cele două războaie
mondiale a cântat în Bozovici taraful de lăutari condus de Sâmu Luca –fiul.
Acesta continua cu succes tradiţia muzicală a tatălui său. Alături de acest
taraf mai cânta şi Ilie Pîrlău. De la acesta au cules Sabin Drăgoi şi Emil
Petrovici singura baladă completă din Almăj. Este vorba despre cântecul
Iancu Sibianul sau Ana Jurjiuliana.465 A mai fost şi tarafurile de muzică
populară ale Casei de Cultură (1964), a lui Mita şi Boldu, care, ca şi
predecesorii lor au cântat la nunţi sau alte ocazii, aducând la zi cântece
tradiţionale populare precum ,,jocul de doi” sau ,,iedera”. A mai fost şi
taraful ,,Cojocăreştilor” în 1968. 466
Cu certitidine că cel mai reprezentativ lăutar al Bozoviciului a fost Ion
Luca Bănăţeanu. Vara, a mai cântat alături de taraful lui Sâmu Luca Fiul,
deşi Ion Luca a fost considerat un lăutar de oraş, după aprecierile lui Nicolae
Danciu Petniceanu. Acesta îşi pune întrebarea ,,de ce nu s-ar fi născut Orfeu
în Banat ?” . Despre cel care a prelucrat celebra melodie ,,Balada Gosnei”,
adică Ion Luca Bănăţeanu, Nicolae Danciu Petniceanu scrie la fel de frumos
ca şi despre ,,ţara” care este leagănul Bozoviciului: ,,Ţara cântecului şi
portului românesc în care florile câmpului şi frunzele din codru îşi dau
întâlnire în ii şi cămăşi pe poale şi ştergare, flori şi frunze cusute cu arnici şi
fluturaşi, cu fir de aur şi fir de argint, în serile de iarnă de mâini tinere şi
harnice...” 467 Balada Gosnei a intrat definitiv în folclorul românesc de cea
mai bună calitate. Acest cântec evocă Poiana Gosnei, poiană, podiş ce se află
la o depărtare de circa 500 m de paralela 45 de grade şi de Cascada Bigăr.
În această poină situată la circa 500-600 metri altitudine se află o plantaţie
de pruni de circa 20 de hectare, un loc deosebit de frumos şi în care se
ajunge deobicei cu piciorul. Pentru bozoviceni, poiana Gosnei, balada cu
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acelaşi nume se asociază cu numele lui Ion Luca Banaţeanu. Talent
extraordinar, violonist înăscut, un elev foarte bun la limbi europene, Ion
Luca s-a afirmat din vremea liceului. A rămas memorabilă întâmplarea cu
elevul Ion Luca, trimis la Budapesta la concursul ,,L. Kossuth”. După ce a
luat premiul I, a intrat într-un restaurant de lux şi la propunerea colegului său
maghiar, şeful orchestrei l-a invitat să arate ce ştie la vioară. A dat un
adevărat recital de romanţe, ceardaşuri, frişceardaşuri, doine bănăţene,
ardelene, brâuri, jocuri, încât asistenţa a fost entuziasmată şi l-a ovaţionat. A
primit un prânz gratuit şi o ofertă tentantă, adică un contract la restaurant şi o
bursă la Universitatea din Budapesta. A refuzat politicos, pentru că avea
gândul la cei de acasă.468 Până în ultima clasă de liceu, vioara nu mai prea
avea taine pentru Ion Luca. A participat la primul război mondial, a fost luat
şi prizonier, iar după revenirea în ţară, în 1919 se înscrie student la
Academia Comercială din Bucureşti. Din cauza taxelor mari şi a frecvenţei
obligatorii, se mută în 1921 la facultatea de Drept. Paralel continuă
activitatea muzicală, talentul lui de excepţie făcându-l din ce în ce mai
cunoscut. Pleacă în multe turnee peste hotare, inclusiv în Egipt, el ştiind să
cânte nu numai la vioară, dar şi la pian şi banjo. La întoarcere îşi constituie
propria orchestră ,,Trio Luca”. În 1932 îşi urmează prima iubire şi se însoară
cu Breica Mircea din Bozovici. Va cânta la ,,Coroană” la Oraviţa şi la
Caransebeş la ,,Pomul verde”. A înregistrat discuri la radio Bucureşti în
orchestra mare. A ajuns prim solist în orchestra de muzică populară a
Radiodifuziunii Române între anii 1950-1958, apoi a fost şi dirijor al
acesteia. A fost premiat cu ,,Ordinul muncii” şi ,,Artist amerit” al Republicii
Populare Române, conform decretului nr. 154 din 1955. 469 A decedat la
vârsta de 68 de ani în 1963. Mormântul i se află în cimitirul ortodox din
Bozovici şi este îngrijit cu pioşenie de urmaşi şi nu numai. Pe crucea de
marmură scrie:
ION LUCA BĂNĂŢEANU
1894-1963
PENTRU BUNĂTATEA ŞI ÎNSUŞIRILE-ŢI ALESE
DOMNUL SĂ-ŢI DĂRUIASCĂ PACEA VEŞNICĂ !
Locuitorii comunei Bozovici au un adevărat cult pentru monumente şi
cruci. Este în acest sens o îmbinare între spiritul de religiozitate şi
sentimentul de recunoştinţă aduse celor care nu mai sunt, este respectul
minim cuvenit celor care au făcut ceva pentru comunitatea în care au trăit.
Dar mai este şi felul decent de a marca anumite evenimente din istoria
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469

Ibidem, p. 42.
Ibidem, p. 121.

180

locului. Monumentele şi crucile sunt aşezate în diferite locuri din localitate
dar şi în afara ei. Locurile unde sunt aşezate au o semnificaţie aparte pentru
bozoviceni. Sunt peste 20 de cruci, construite atât din piatră, (majoritatea
lor) dar şi din lemn. Cele mai importante şi cunoscute sunt cele la care se
iese cu litia la Sfintele Paşti:
- Crucea din dreptul casei dirijorului Ilie Ruva, ridicată de corişti în
anul 1907;
- crucea lui Olaru;
- crucea din parcul comunei;
- crucea de la spital;
Pe lângă acestea mai sunt şi altele:
- crucea din faţă;
- crucea de la Corane;
- crucea din Deal;
- ,,crucea de la Agreş”, la hotarul dintre Bozovici şi Lăpuşnicul Mare;
- ,,crucea de lemn” a preoţilor Nicolae Bihoi şi Romulus Novacovici;
- crucea de la Craişte;
- crucea lui Ilie Ruva de la Zăgrade;
- crucea lui Ilie Ruva şi a coriştilor de la Zăbăl;
- crucea de la Gosna, ridicată în anul 1912 prin contribuţia lui Ilie
Ruva, a coriştilor şi a unor intelectuali români, constituie un loc de pelerinaj,
excursii şi belvedere, mai ales la sărbătoarea de Sfântul Ilie; a fost refăcută
de coriştii corului de la Bozovici;
- ,,Crucea lui Disela” pe care este înscrisă pe o piatră de marmură
următoaea inscripţie: ,,Această Sfântă cruce ridicată de mine Pavel Disela în
amintirea construirii drumului spre Staer printre stînci în anul 1860,
restaurată în memoria modernizării şoselei de mine nepotul Pavel Disela în
anul 1972”.470
O istorie aparte a avut Troiţa eroilor din Bozovici. A fost ridicată din
iniţiativa, cu sprijinul şi după normele societăţii culturale ,,Cultul eroilor”
din Bucureşti. Sfiinţirea ei s-a făcut de către episcopul Grigor Comşa în ziua
de 2 iunie 1933 în cadrul unor ample manifestări culturale la care au
participat înalte personalităţi din Bozovici, Banat şi Bucureşti. Această
Troiţă construită din lemn de stejar a fost ridicată în cinstea celor 108 eroi
din Bozovici care au căzut în timpul primului război mondial. A fost aşezată
în mijlocul parcului şi a avut o înălţime de 10 metri, cu soclul din beton, cu
dimensiunile de 3/2 metri şi înalt de 1 metru. Din păcate despre această
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troiţă se vorbeşte la trecut deoarece după anul 1956 ea a fost distrusă de
răufăcători. 471
În ziua se 8 noiembrie anul 2000, bozovicenii au participat la un
moment deosebit din viaţa comunităţii. A fost sfiinţit un nou monument care
cinsteşte eroii bozoviceni care şi-au jertfit viaţa pentru libertatea neamului
românesc în al doilea război mondial. Acest monument a fost ridicat prin
grija veteranilor de război din Bozovici în frunte cu Vasile Matei şi Efta
Pâşlea, şi cu acordul bisericii ortodocse române din Bozovici care acceptat
ca monumentul să fie amplasat în faţa bisericii. Ceremonia s-a desfăşurat în
prezenţa mai multor personalităţi în frunte cu Preasfinţitul Laurenţiu Streja,
episcopul Caransebeşului. Acest monument sub forma unei cruci masive din
marmură, este amplasat în faţa bisericii ortodocse din Bozovici. Pe acesta
scrie :
,,Slavă eroilor din Bozovici”
CHETRINESCU D-TRU
MIHĂIUŢI ALIMPIE
STANCUTA NICOLAE
STANCU NICOLAE
BOBEICĂ D-TRU
BOBEICĂ GHE.
PÂŞLEA MARIAN
PÂŞLEA GHE.
BORLOVAN IANCU
MOATĂ ION
VEDRILĂ PAVEL
PIESCU ION
PĂUNESCU SIMION
IOANA PETRU
LUCA ALEXANDRU
MATEI IANCU
JURCHESCU ION
BUDU MARIN
ADAMESCU IANCU
VASILE ION
IEVA GHEORGHE
CRAIA ANTON
STANCIU AVRAM
MATEI PETRU
BOLDU CORNEL
SMEU NICOLAE
LEPŞI TEOFIL
SIMA NICOLAE
RĂNOI TIMOTEI
MATEI DUMITRU
TERIANU PAVEL
CIOCU ILIE
MORŢI ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI
MONDIAL 1941-1945 CARE VOR RĂMÎNE
VEŞNIC ÎN MEMORIA GENERAŢIILOR VIITOARE.
Ca monumente, cel închinat lui Eftimie Murgu este dintre cele mai
impozante şi primul construit la Bozovici. Bustul din bronz este opera
471
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sculptorului Oskar (Octav) Hann şi a fost dezvelit în anul 1929 în cadrul
unor manifestaţii culturale deosebite. Cu acea ocazie a participat şi
Societatea corală din Anina, alături de Corul bisericii din Bozovici. Este de
remarcat faptul că acest bust al lui Eftimie Murgu este primul monument
dezvelit în Banat după primul război mondial. Din păcate a fost furat de
câteva ori, dar apoi descoperit şi repus la locul lui.
În anul 1930 s-a ridicat Monumentul eroilor din plasa Bozovici în
memoria celor 818 eroi almăjeni căzuţi în primul război mondial. Amplasat
pe dealul din faţa spitalului, monumentul este construit din piatră sub forma
unei piramide. Baza este pătrată şi are latura de 6 metri, şi cu o înălţime de 5
m, având o acvilă de bronz în vârf. 472 Pe placa de marmură este scris:
,,În amintirea celor 818 eroi almăjeni morţi
în Războiul Mondial 1914-1919”.
A fost inaugurat la 1 decembrie 1931 cu mare solemnitate şi cu
participarea unor personalităţi locale şi naţionale. Actualmente acest
monument necesită reparaţii pentru a-l readuce la starea iniţială şi normală în
care trebuie să se afle. Din apropierea acestui monument se spune că, în
zilele senine, se văd toate turlele bisericilor din Valea Almăjului.
În anul 1962 a fost ridicat un monument în parcul din centrul comunei
pentru ostaşii sovietici şi români căzuţi în timpul luptelor din anul 1944. Pe
acesta scrie:
1944
GLORIE ETERNĂ
OSTAŞILOR
SOVIETICI ŞI ROMÎNI
CĂZUŢI ÎN LUPTĂ PENTRU
LIBERTATEA
ŞI
INDEPENDENŢA
ROMÂNIEI
Pe vârful monumentului a fost o stea, dar în timpul evenimentelor din
decembrie 1989 aceasta a fost înlocuită de localnici cu o cruce, aşa cum este
şi în prezent. La acest monument au făcut ,,de gardă” multe generaţii de
pionieri în zilele de 23 august, sărbătoarea naţională a românilor în perioada
1948-1989.
În parcul din centrul comunei se află o cruce, numită ,,Crucea
coriştilor”. Aceasta a fost ridicată în 1990 prin contribuţia coriştilor din
Bozovici. Pe această cruce este scris:
472
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,,An 1990 Refacerea Corului bisericesc
Preoţi Mihai Ţunea, Gheorghe Verindeanu
Epitrop Vasile Cişlăru
Dirijor învăţător Marin Jurchescu
TENOR I - Ion Izvernaru
Petru Izvernaru
Pavel Mavrea
Ion Piescu
Pavel Piescu
Ion Miloi
Florea Borlovan
Gheorghe Ioana
Ion Herac
Nicolae Pitic
Gheorghe Bibi
Nicolae Bololoi
Ion Goşa
TENOR II -

Vasile Bihoi
Vasile Ignea
Florea Preda
Nicolae Piescu
Mihai Ruva
Petru Cealma
Iancu Chetrinescu
Mihai Marcea
Mihai Vrabete
Petru Matei
Nicolae Stanciu

BARITON -

Gheorghe Pâşlea
Nicolae Pâşlea
Ion Verindeanu
Ion Ruva
Ion Conciatu
Petru Miloi
Marin Matei
Marin Tuculia
Vasile Cojocaru
Ion Tuculia
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BAS

-

Marin Ruva
Vasile Matei
Marin Conciatu
Gheorghe Ciocu
Alexandru Jurchescu
Pavel Aldescu
Marin Cârpan
Ion Mihăiuţ
Grigore Tutunariu
Pavel Florea
Ion Sima
Iancu Piescu
Gheorghe Aldescu
Vichente Tudor
Nicolae Iovan”.
O semnificaţie aparte au cele două cruci de la marginea localităţii, una
lângă fostul SMT şi alta pe drumul spre Lăpuşnic. La aceste cruci se iese cu
corul în a doua zi de Rusalii pentru a se face rugăciuni pentru recolte bogate.
Procesiunea se face pe rând, într-un la una, în alt an la alta.
Cel mai recent monument cu care s-a îmbogăţit zestrea edilitară a
localităţi Bozovici se găseşte tot în parcul din centrul comunei. Este vorba
despre monumentul dedicat memoriei soldaţilor căzuţi în toamna anului
1944 în Valea Almăjului, la Bozovici, Banatul Montan. Acesta a fost
dezvelit şi sfinţit în data de duminică 8 octombrie 2006 cu ocazia sărbătoririi
,,Zilei Eroilor”. Prin tot ce s-a întâmplat cu acea ocazie, a fost mai mult
decât o simplă ceremonie, a fost un adevărat eveniment. Aceasta pentru că a
fost organizat în cadrul ,,Decadei Culturii germane în Banatul Montan”,
(ediţia a XVI-a, 6-15 octombrie 2006). Au participat numeroase personalităţi
locale, judeţene, naţionale şi din Federaţia Rusă, Austria, Germnaia şi
România, şi care au reprezentat domenii diferite: biserica ortodoxă, cea
catolică, cultul babtist, alte comunităţi religioase, autorităţile politice şi
administrative, culturale, militare. Au fost prezenţi câteva sute de locuitori
din Bozovici şi satele din Valea Almăjului.
Datorită faptului că acest monument are patru feţe, scrise în limbi
diferite, reprezentând soldaţii căzuţi din patru ţări diferite, (Federaţia Rusă,
Germania, Austria şi România), semnificaţia lui este mai mult decât un
simplu monument de recunoştinţă şi comemorare. În 2006 ridicarea acestui
monument prin colaborarea dintre ,,Crucea Neagră” din Styria, Austria, şi
autorităţile locale din Bozovici, respectiv Primăria şi Biserica, este un
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adevărat model de reconciliere şi îndemn spre înţelegere după 62 de ani de la
sângeroasele evenimente din toamna anului 1944, când soldaţi anonimi unii
în faţa altora, dar vrăjmaşi până la sfârşit, şi-au găsit liniştea şi împăcarea
într-o groapă comună după ce au împlinit singura certitudine a vieţii,
moartea. Monumentul este o donaţie din partea ,,Crucii Negre” din Styria,
Austria, şi a fost adus în trei bucăţi până la graniţă, apoi montat sub
supravegherea unui arhitect austriac. Primăria comunei Bozovici a pus la
dispoziţie terenul pentru amplasarea monumentului. Pe cele patru feţe
placate cu marmoră neagră este scris în limba română, limba rusă, limba
germană şi limba engleză, reprezentând soldaţii căzuţi şi înmormântaţi pe şi
în pământul Bozoviciului, soldaţi care au luptat pentru ţările lor, atunci
adversare: Rusia Sovietică, Germania nazistă, Austria şi România. Textul
este următorul:
CRUCEA NEAGRĂ AUSTRIACĂ
A RIDICAT ACEST MONUMENT
ÎN ANUL 2006 ÎN AMINTIREA
TUTUROR SOLDAŢILOR CARE
AU CĂZUT ÎN SEPTEMBRIE
1944 ÎN VALEA ALMĂJULUI
CA AVERTISMENT ŞI TOTODATĂ
SIMBOL PENTRU PACE ŞI
ÎNŢELEGERE ÎNTRE POPOARE
ÎNTR-O EUROPĂ UNITĂ.
Monumentul este flancat de şase catarge, trei de fiecare parte, în
vârful cărora sunt arborate următoarele steaguri: al României, al Uniunii
Europene, al Austriei, al Federaţiei Ruse, al provinciei austriece Styria –
Steiermark, şi al Germaniei.
Ceremonia de comemorare a celor căzuţi, precum şi de dezvelire şi
sfinţire a monumentului s-a desfăşurat după următorul program:
1. La ora 9, în Biserica ortodoxă Română ,,Înălţarea Domnului”
din Bozovici, a început Sfânta Liturghie Arhierească săvârşită de către Prea
Sfinţia Sa Lucian Mic, Episcop al Eparhiei Ortodoxe Române a
Caransebeşului. Alături de acesta au mai fost Prea Sfinţitul Pereş Nicolae,
Protopopul Băilor Herculane, preotul Petru Berbentea de la Reşiţa, preoţii
Vasile Grecu şi Ion Cherescu din Bozovici, un preot din Sibiu, un călugăr
din Braşov, preoţi din Moceriş şi Prigor, doi diaconi, elevi de la Seminarul
Teologic din Caransebeş.
2. La ora 10,30 în Biserica romano-catolică ,,Prea Sfânta Treime”
începe Sfânta Liturghie în memoria soldaţilor căzuţi în al doilea război
mondial în Valea Almăjului. Slujba a fost oficiată ca celebrant principal de
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către Monseniorul Laszlo Bocskey, vicar general al Diocezei romanocatolice de Timişoara, alături de preoţii catolici din Anina şi Reşiţa.
3. La ora 11, în Casa de Rugăciune a Bisericii Creştine Baptiste a
început un Serviciu Divin oficiat de pastorul local Nicolae Radomir şi
pastorul Ionel Tutac, preşedintele Comunităţii Bisericilor Baptiste din Banat.
4. La ora 12,40 a început ceremonia de dezvelire şi sfinţire a
monumentului dedicat memoriei soldaţilor căzuţi, indiferent de
naţionalitatea lor, în toamna anului 1944, în Bozovici şi Valea Almăjului.
Garda militară de onoare intră în pas de defilare pe muzica fanfarei ,,Pro
Amiciţia” de pe lângă Centrul de Cultură şi Artă din Timişoara, şi ocupă
poziţia pentru întâmpinarea oficialităţilor din faţa monumentului. După ce
reprezentantul Austriei a ţinut un scurt discurs de salut, a vorbit Aurel
Miclea, primarul localităţii Bozovici. Apoi a luat cuvântul Dr. Herwig
Brandstetter, din partea Asociaţiei ,,Osterreischisches Schwarzes Kreuz”
(Crucea Neagră Austriacă”) filiala Styria-Steinmark, Austria. Au mai ţinut
discursuri: doctor inginer Sorin Frunzăverde, preşedintele Consiliului
Judeţean Caraş Severin, Ion Ioan din partea Ministerului Culturii, Serghei
Malişin, diplomat militar al Ambasadei Federaţiei Rusiei la Bucureşti,
ambasadorul Kristian Zeilerten al Austriei la Bucureşti, Ioachim Franke din
partea Germaniei, reprezentanţi ai bisericilor şi cultelor religioase.
Au fost înmânate decoraţii din partea ,,Crucii Negre Austriece”,
mai multor personalităţi printre care:
dr. inginer Sorin Frunzăverde;
Erwin Ziegler, preşedintele Forumului Democrat German din
Caraş Severin;
reprezentantului ,,Crucii Negre” Austria pentru Banatul
Montan;
profesor Iosif Barna, consilier judeţean;
pastorul Nicolae Radomir, membru al Consiliului Judeţean
Caraş Severin;
primarul oraşului Anina-Steier;
Aurel Miclea, primarul comunei Bozovici;
Pavel Beloiescu, viceprimarul comunei Bozovici;
arhitectul Sandor Balogh.
Este intonat imnul Uniunii Europene. Apoi, pentru fiecare ţară un
reprezentant civil şi militar, dezvelesc placa comemorativă pe muzica
imnului de stat al ţării respective. Pentru România placa a fost dezvelită de
către dr. inginer Sorin Frunzăverde.
Apoi, are loc o slujbă de sfinţire a monumentului. Aceasta a fost
oficiată de către reprezentanţii confesiunilor creştine prezente:
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- PS Lucian Mic, Episcop de Caransebeş, pentru Biserica
Ortodoxă Română;
- Monseniorul Laszlo Bocskey, vicar general al Diocezei romanocatolice de Timişoara, pentru Biserica Romano-catolică;
- preotul Egon Woner pentru Biserica Evanghelică CA (luterană);
- pastorul Botond Makay, din partea Bisericii Reformate-Calvine;
- pastorul Ionel Tutac, din partea Bisericii Creştine Baptiste.
Urmează o ceremonie de depunere a unor coroane de flori de către
reprezentanţi oficiali, în timp ce Fanfara tradiţională a artileriei ,,Von der
Groeben” din Feldbach-Styria, cântă imnul veteranilor ,,Ich hatt einen
Kameraden”. Apoi garda de onoare iese în pas de defilare pe marşul intonat
de către Fanfara ,,Pro Amiciţia” din Timişoara. În final fanfara austriacă
cântă imnul Styriei şi apoi mai rămâne în parc pentru un scurt program de
muzică de fanfară. Tot în parc musafirii austrieci au amenajat un mic chioşc
cu produse alimentare pentru participanţii la ceremonie. Această ceremonie
de comemorare a eroilor s-a încheiat la Căminul Cultural al comunei
Bozovici cu o masă festivă la care au participat 300 de persoane. Au fost
oferite inclusiv două produse tradiţionale din zonă: sarmale şi ţuică de
Bozovici.
Organizarea acestui eveniment a fost asigurată de către:
- Forumul Democrat al germanilor din judeţul Caraş Severin;
- Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a adulţilor din Reşiţa;
În organizarea acestui eveniment cu ample conotaţii în spiritul
Uniunii Europene, s-au implicat următoarele instituţii:
- Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti;
- Secretariatul general al Guvernului României, Departamentul
Relaţii Interetnice, Bucureşti;
- Consiliul Judeţean Caraş Severin;
- Consiliul local şi Primăria Municipiului Reşiţa;
- Consiliul local şi Primăria oraşului Bocşa;
- Consiliul local şi Primăria oraşului Anina;
- Consiliul local şi Primăria oraşului Oraviţa;
- Consiliul local şi Primăria comunei Bozovici;
- Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu CulturalNaţional, Caraş Severin;
- Biblioteca judeţeană ,,Paul Iorgovici” din Reşiţa;
- Muzeul Banatului Montan din Reşiţa;
- Liceul ,,Diaconovici-Tietz” din Reşiţa.
Viaţa culturală a comunei Bozovici a păstrat câteva aspecte care
pot să fie surprinzătoare pentru cei care sunt din afara comunităţii din inima
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Almăjului. De exemplu, puţine comunităţi rurale se pot mândri cu faptul că
la începutul veacului al XX-lea, aveau un cinematograf. Primul aparat pentru
a reda filme fără sonor a fost adus între anii 1910-1912 de către
ceasornicarul Skhiceak. Lumina electrică pentru funcţionarea lui a fost adusă
de la ,,Moara de foc” a lui Lae Teodorovici. Apoi, între anii 1930-1939 Casa
naţională a instalat la Bozovici un cinematograf sonor, penru ca în perioada
anilor 1940-1943, Arpad Frenda, directorul Fromageriei ,,Almăj” din
Bozovici să aducă un alt aparat nou, pe care s-au rulat filme germane.473 Cu
unele întreruperi de activitate, cinematograful din Bozovici a continuat să
funcţioneze până la sfîrşitul secolului al XX –lea în localul Căminului
cultural, reprezentând unul dintre factorii care au contribuit la dezvoltarea
culturală a întregii zone. Pentru comparaţie, ca evoluţie a acestei instituţii, se
poate menţiona faptul că acum, la începutul mileniului al III-lea, la Bozovici
nu mai este cinematograf.
Deşi a fost cu caracter sporadic, totuşi la Bozozvici s-au prezentat şi
piese de teatru. În anul 1897, cu ocazia susţinerii primului concert public de
către corul condus de R. Kwatsciak, în grădina Casinei române, după recital,
a urmat un moment de teatru. A fost prezentată piesa ,,Ţăranul în slujbă” de
Nicolae Stuparu. Era un vodevil în patru acte. Se păstrează în documente
numele celor care au jucat în această piesă: Smeu Pau, agricultor, Petra
Dimitrievici, Ana Ruva, Pau Licareţ, Elena Petrucean, Simion Smeu, Iancu
Matei, Ion Adamescu, Teodor Ciocu (fierar), Pavel Ieva (croitor), Simion
Stanciu (agricultor).474 După această reprezentare de teatru, a cântat corul
bisericii. La acest prim recital au participat următorii corişti:
- Ion Adamescu
- Efta Adamescu
- Teodor Ciocu
- Pavel Ieva
- Pau Licareţ
- Ion Miloi
- Iancu Matei
- Pîşlea Mihai
- Ilie Ruva
- Simion Stanciu
- Pau Smeu
- Simion Smeu
- Peia Nistor
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- Dănilă Cîrpan
- Toma Jurchescu
- Simion Popişti
- Noe Chetrinescu. 475
Prin aşezarea sa geografică, comuna Bozovici poate comunica în
exterioul văii Almăjului doar pe căi rutiere. Aşa a rămas şi până în prezent.
De aceea, mersul pe jos s-a transformat în timp, din necesitate în tradiţie.
Peste dealuri şi munţi, pe cărări numai de ei ştiute, bocovicenii au ieşit din
zona lor mergând mai mult pe propriile picioare, ,,apostoleşte”, cu boii sau
cu calul. Din perioada interbelică datează primele ieşiri cu maşini şi
autobuze. Pentru asigurarea legăturilor cu cele mai importante localităţi,
precum Iablaniţa şi Oraviţa, Lepşi şi Draxel au înfiinţat o asociaţie, o bază
auto, care avea două autobuze ce circulau zilnic pentru almăjenii care doreau
să călătorească la Iablaniţa şi Oraviţa. Mai târziu, alţi doi asociaţi, respectiv
Ion Mailat şi Bela Imbrea, au constituit o asociaţie care făcea curse cu
autobuze pentru călătorii care doreau să ajungă la Oraviţa şi Iablaniţa. 476 Dar
transportul de persoane se mai făcea şi cu automobile particulare. Erau
celebrele Ford-uri din perioada interbelică. Din colecţia particulară a lui
Ţunea Tudor din Bozovici, cunoscut ca execelent şofer şi mecanic, avem
valoroase fotografii de epocă reprezentând asemenea maşini dintre anii
1925-1936. Între ele se remarcă cea cu o maşină care asigura pentru prima
dată transportul de persoane, cursa dintre Bozovici-Iablaniţa, din anul 1925,
şi una cu şase maşini de epocă, din aceeaşi perioadă interbelică, la o
adevărată paradă a şoferilor, proprietarilor şi maşinilor, bineînţeles. (vezi
anexele foto).
Ca o curiozitate, la Bozovici au fost primele jucătoare de tenis de
câmp din Banat, în perioada interbelică, (aproximativ prin anul 1920). Este
vorba despre domnişoarele Ambruster, de origine austriacă. Tenisul de câmp
era o raritate în acea perioadă, cu atât mai mult dacă era practicat de către o
femeie. Ele au jucat tenis pe un teren construit la Bozovici. Pentru cei care
doreau să-şi petreacă timpul liber mai deosebit, după primul război mondial
a funcţionat destul de multă vreme Cuglăria lui Vitach.
Poate că mai mult decât în alte comunităţi, tradiţiile legate de anumite
obiceiuri, cu diferite ocazii religioase ori cu caracter profan, s-au păstrat la
Bozovici, multe dintre ele nealterate de trecerea timpului. Cele mai
importante momente din viaţa oamenilor care trăiau şi munceau la Bozovici,
au fost transpuse sub forma unor obiceiuri, datini străvechi, unele însoţite de
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versuri şi cântece populare. Originea acestora se cufundă în timpuri
ancestrale, chiar din vremea dacilor. Cu atât este mai valoros acest material
care s-a păstrat aproape exclusiv prin viu grai. De fapt oralitatea este
principala caracteristică la aceste obiceiuri. Câteva dintre acestea le vom
reda în continuare. Printre cele mai vechi se numără acestea:
- la Anul Nou, de Sînvăsii, adică Sfântul Vasile, cei bătrâni caută să
descifreze cum vor fi lunile anului, cu ploaie, cu călduri mari, cu secetă, etc.;
- la Bobotează cercetează care vânt bate, şi funcţie de aceasta, dacă va fi
anul mănos în recolte;
- la Sîngeorge este sărbătoarea păstorească a măsurătorii laptelui oilor;
- la Sînpetru este sărbătoarea fructelor, deci cu caracter pomicol;
- la Sînziene este sărbătoarea câmpului şi poienilor înflorite;
- hramul sau praznicul casei, care se ţine în funcţie de o sărbătoare aleasă de
fiecare familie;
- nedeia satului, care la Bozovici este de Ziua eroilor, adică şi sărbătoarea
Înălţării Domnului. Aceasta cade întotdeauna într-o joi pentru că este la 40
de zile după Sfintele Paşti;
Toate acestea sunt însoţite de ritualuri specifice, păstrate cu sfinţenie
de către localnici din generaţie în generaţie. Au fost îngăduite inclusiv de
către comanda militară a companiei din Bozovici în perioada Graniţei
militare, în veacurile XVIII-XIX.477
În Poiana Gosnei primăvara şi toamna, ciobanii din Bozovici
împreunau sau despărţeau oile respectând cu stricteţe un ritual păstrat din
moşi strămoşi. Întotdeauna acest obicei se termină cu doine bătrâneşti.
Unele obiceiuri sau datini sunt practicate mai ales de femei sau de
tineri. Asemenea ritualuri se fac în familie, pe grupuri de familii sau de faţă
cu toţi membrii comunităţii, depinde de obicei sau de anotimp. De exemplu,
după slujba de Înviere, membrii familiei se adună acasă, mănâncă ,,paşti”
aduse de la biserică, apoi se aduce coşul cu ouă vopsite. Cel mai bătrân
membru al familiei îi invită pe ceilalţi din familie să ciocnească ouăle roşii,
el fiind primul care începe ceremonialul, ciocnind primul ou cu cel mai tânăr
membru al familiei. Desigur că între ei se poartă clasicul dialog:
- ,,Cristos a Înviat !”
- ,,Adevărat a înviat !”.
Primul ou spart este păstrat de către cel mai bătrân membru al
familiei. După ce toţi membrii familiei au ciocnit ouă roşii, cel mai în vârstă
din familie, desface coaja oului spart prima dată, taie oul pe o farfurie în
atâtea felii câţi membri sunt în casă şi spune următoarle cuvinte: ,,Dumnezeu
477
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să ne ajute şi să ne ţină uniţi cum au fost aceste bucăţi de ou”. Un alt obicei
care începe tot în noaptea de Înviere, este cel legat de rugăciunea pentru spor
în casă. În acea noapte se aduce acasă din câmp o glie care să aibă şi rădăcini
şi iarbă. Aceasta se pune în curte la intrarea în casă, cu două ouă şi două
lumânări lângă ea. Se invocă dorinţe prin diferite rugăciuni care se spun
zilnic până la ,,Înălţarea Domnului”, când iarba se va arunca pe o apă
curgătoare. Acea glie se stropeşte periodic cu apă ca să nu se usuce, caz în
care este un semn rău.
Un alt obicei este legat de serenadele care se cântă fetelor nemăritate.
Flăcăii se adună şi tocmesc un muzicant din sat, apoi merg la fetele care nu
sunt măritate. Le cântă la fereastra unde ştiu ei că stă fata, iar aceasta, în
semn de primire a serenadei aprinde pe rând trei chibrituri la ferestra unde
tinerii cântă. Apoi aprinde lumina în cameră şi deschide ferastra. Dacă tatăl
fetei este de acord ca unul dintre acei tineri care au făcut serenada să curteze
fata lui, iese afară la ei şi le oferă ţuică.
Naşterea unui copil este nu numai unul dintre cele mai importante
momente din viaţa unei familii, dar unul foarte frumos. De aceea, acest
eveniment are şi el un obicei. Atunci când se naşte copilul, se face apă
sfiinţită la biserică timp de trei zile. Apa este dusă la biserică de către moaşa
copilului, într-o cană mare cu un busuioc ce trebuie să aibă rădăcină, mai
ales dacă copilul este băiat. După sfiinţire, cu apa respectivă sunt stropite
casele cunoscuţilor pentru ca să nu gândească rău acelui copil nou născut.
Acesta este un obicei specific comunităţii ţiganilor.
La nedeie, după slujba de vecernie din prima zi, preotul satului
împreună cu cei mai bătrâni oameni din comună, încep primii hora, apoi
intră soţiile lor, după care urmează tinerii necăsătoriţi.
Mai este obiceiul ca după slujba de botez a unui copil, când este adus
acasă, e dat pe fereastră tatălui său, care îl duce sub masă şi îi dă acolo bani
pentru ca atunci când va fi mare să aibă noroc la bani.
Texte reprezentând cântece şi obiceiuri specifice comunei Bozovici se
mai păstrează până în prezent. Din fericire există preocupări pentru a culege
şi valorifica aceste datini, chiar printre tineri. Un exemplu este eleva Ana
Maria Muţ care a adunat de la localnici câteva materiale care, credem că
merită menţionate. Reproducem câteva mai jos:
DOINĂ
Culeasă de la Pitic Nicolae
De n-ar fi ochii nişi gura
Mîndrilii nişi băutura
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Băutura strică faţa
Mîndrilii scurtă viaţa
Doamne bace-o pe mândra
Că m-o învăţat aşa
Să nu pot dormi făr’ ea
Măi mândro de dragul tău
Mult în lume sufăr ieu
Mândruliţă de-al tău drag
Nu văd locul unge calc
Nu văd soarele mergând
Şi nişi iarba pe pământ.
DESCÂNTEC DE DEOCHI
Cules de la Elena Şuveţi, 49 de ani.
Fugi geochituri, fugi râvnituri
Fugi toate rălele din capul lu’ ,,cutare”
Cine ce-o geocheat o crăpat
Cine ce-o râvnit o plesnit
Toate geochiturile, toace râvniturile
Cu cuţîtu le-am tăiat şi în pământ le-am băgat
Şi la ,,cutare” în cap nimic n-o mai rămas
Capul iei o rămas curat luminat
Ca poala Maicii Mărie loc să-l fie.
PETERCUTUL MORŢILOR
Cules de la Smeu Ana – 85 de ani.
Este un obicei care se face la înmormântări, în dimineaţ zilei
îngropării mortului. Este făcut de cîteva femei (în număr impar). Aceste
femei primesc, fiecare, o lumânare cu o batistă şi câteva monede. Una dintre
ele începe să cânte, iar după ea încep şi celelalte. Cântecul are două părţi:
Prima parte:
Fire trandafire
Ce mi-ai zăbăvit
Dă n-ai înflorit
De ieri dimineaţă
Până dazdimineaţă
Trăndăfirul zâsă
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Eu n-am zăbovit
Dă m-am înflorit
Tot la ciut privind
Pân s-o despărţit
Sufletul de la oase
Cu multă durere
Cu părere ră,
Că lumea îşi lasă
Lumea da frumoasă
Cu vânt şi cu soare
Ape curgătoare
Toate le-ai lăsat
Drumul l-ai luat
Duce ,,cutare” duce
Pân vei ajunge
La mândru de măr
Cu vârul pe cier
Cu poalele jos pră mări
Pe vâr ie-nflorit
Pe poale ie-nfrunzit
Jos la rădăcină
I-o lină fântână
Şi Maica Mărie
Ie cu pruncu
Şi cu caucu-n mână
Pentru acei călători
Cu caucu- i adapă
Şi drumul i-arată
Ia va zice asta
Să ce-abaţi la stânga
Îs arături arace
Cu spini sămănace
Să întorci la dreapta
Că-s două răzori
Sămănace cu flori
Pentru călători
Flori îm’ vei culege
Dă dor îţi va trece
Dă dorul de aici
Duce ,,cutare” duce
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Până vei dajunge
La mândru de rai
La locul de trai
La raiu’ la masă
Pră scaun dă mătasă
Pră scaun un’ şăgea
Maica Precista
Lucrul cel bun
Vii şi morţi scria
Să ce rogi dă ia
Să ce scrie cu ai vii
Ea va zice aşa:
Coala am umplut
Congei am pierdut
Cerneală nu are
Şi iară să mi ce rogi
Să ce scrie cu ăi morţi
Coala nu-i umplută
Congei n-am pierdut
Cerneală mai are
Roagă nu rugă
Când mi s-o tunat
Dacă n-oi rugat
Porunca din sat
Dă mici o luvat
Atunci venii
Luând cerbii vor ara
Ciuţi vor semăna
Nici el atuncea lua
Şi iară să ce rogi
Dă-l negru pământ
Să nu prea grăbească
Să ce putrezască
Pămânce, pămânce
De astăzi naince
Ia să-i fi părince
Spacile da lui
Supravegei ta
Dumnezeu să ce ierce
Ca să fi iertat
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Suflet uşurat
De la vii mutat
Şi la ceri nălţat.
A doua parte:
Vară neagră vară
Ce – mi eşti vară săcetoasă
Toace izvoarăle le-ai săcat
Numai unu ai lăsat
Ş-ai pus vamă fără samă
Copii mici pe făşioare
Moşi bătrâni pe cârjioare
Feciorii pă floricele
Şi nevastă pă chiţăle
Giunelaş pă fluieraş
Când cătai pe Cerna-n vale
Venea un nuvăr de ploaie
Nu ie nuvăr de ploaie
Ci ie moartea fulgerătoare
Şi nu vine cum se vine
Ci vine din fuga mare
Din copite scapără
Şi pe gură foc lasă
Drept la voi trăgea
Şi pe ,,cutare”-l întâlnea
Aida lupcile să le dăm
Când lupcile cari au dat
La pământ mi ce-o culcat
Cu capul către sfinţit
Cu faţa la răsărit
Duce ,,cutare” duce
Până când îmi vei ajunge
La marginea mărilor
La talazul apelor
Acolo sama să ai
Că-i un măr mare rotat
Şi dă crengi ie aplecat
Iară jos la rădăcină
Io mândră lină fântână
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Şi şage o maică bătrână
Îţi va da apoi să bei
Tu ,,cutare” să nu vrei
Că câţi apa au băut
Napoi nu au mai venit
Mărul vezi pă drum tot
mergi
Până ce vi apropia
De frumoşi pomi înfloriţi
De mândrii codrii-nfrunziţi
Să ce rogi codrului
Să-ţi ajunce dorului
Codrul vezi pe drum tot
mergi
Pân, ce vi apropia
De-l frumos de sfânt rai
Acolo samă să ai
C-o fi Maica Mărie
Cu Hristos în legănel
În legănel de mătase
Frâmbei de sârmă aleasă
Frumos ce aşează la masă
Şi lucru ce mi-l lucra
Vii şi morţi mi-i scria
Şi ce rogi de ia aşa
Să ce scrie
În coala viilor
Şi aşa îmi va zicea
Roagă nu ruga
Să ce scrie cu ăi morţi
Dumnezeu să ce ierce
Ca să fi iertat
Dă la noi plecat
Dacă ne-au rugat
Când mi s-o tunat
Moarcea din sat
Dă mici o luvat
Şi iară să ce rogi
Şi la cieri nălţat
Dă la mic la mare
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Dă la lun’ şi sfântul soare
Dumnezeu să ce ierce.
Desigur că mai sunt multe alte asemenea cântece, obiceiuri, datini, dar
care nu sunt suficient de cunoscute sau nedescoperite încă. În acest sens un
studiu sociologic şi cu caracter etnografic ar fi binevenit pentru că zona
comunei Bozovici este o sursă deosebit de bogată în acest sens.
Datorită modernităţii şi specificul în general legat de perioada
contemporană, respectiv începutul celui de-al treilea mileniu, una din tradiţii
cel puţin, s-a diluat în exprimare. Este vorba despre ceremonia specifică unei
nunţi la Bozovici. În zilele noastre nu se mai fac nunţile ,,ca altă dată”, unele
obiceiuri ce ţin de acest important eveniment din viaţa oamenilor fiind
considerate desuete. Descriem mai jos cum se desăfşura o nunta la Bozovici
până în anul 1956. Detaliile le avem de la învăţătorul Marin Jurchescu, mai
exact de la nunta domniei sale: în vinerea dinaintea nunţii, se pregăteşte o
căruţă tip caleaşcă, împodobită foarte frumos şi trasă de doi cai arătoşi; în ea
este un acordeonist sau un instrumentist de muzică populară, cu câţiva
oameni din partea mirelui. Toţi aceştia merg prin sat pe la neamurile mirelui
pentru a reânoi invitaţiile pentru nuntă. La fel face şi alt alai din partea
miresei. Sâmbăta sunt pregătirile pentru nuntă. Duminica înainte de prânz se
primesc musafirii de la casa mirelui, după care alaiul din partea mirelui
merge la naşi, apoi la mireasă. Totul se face în sunetul muzicii populare,
urări, chiuituri şi mai ales cu degustări de ţuică. De la mireasă se pleacă la
biserică. În faşa alaiului este stegarul sau stăghiciul, care poartă un frumos
steag tricolor împodobit cu flori. Stegarul este încadrat de două fete care se
numesc stegăriţele. Ele poartă în mâini lumânările cele mari pentru
ceremonia de cununie religioasă.
După ce aceasta s-a terminat, se joacă hora miresei în faţa bisericii,
apoi o horă cu pomenirea unui decedat recent şi care este o rudă mai
apropiată. Se merge la casa miresei unde începe servirea mesei. La început
intră numai femeile. Acestea consumă numai aripioare( tacâmuri) de la ce sa fiert în supă, după care pleacă. Intră la masă bărbaţii, care sunt serviţi cu
toate felurile de mâncare. Masa dura în general până la ora 16, după care
începea jocul până seara târziu. La cină se strigă ,,cinstea” din partea
neamurilor miresei. În acest timp stegarul aşează steagul prin acoperişul
casei. Dacă este cumva ,,furat”, atunci stegarul este pedepsit cu pedeapsă
simbolică pentru că a fost neglijent.. Mai vin şi un grup de femei bătrâne
care vor cânta cunoscuta melodie ,,Ia-ţi mireasă ziua bună..” În ziua de luni
nunta continuă la casa mirelui. Înainte de a începe la casa lui, se desfăşoară
ceremonia de ducere a zestrei, numită popular în Bozovici, ducerea
,,dîrzelor” miresei la mire acasă. Acolo se joacă hora ,,dîrzelor”. Este un bun
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prilej de fală, adică mândria familiei miresei, şi cel mai adesea, şi de bârfă
din partea unora care asistă la această ceremonie. La cină se strigă ,,cinstea”,
adică darurile din partea neamurilor mirelui. Apoi jocul continuă până
noaptea târziu. O nuntă desfăşurată acum la Bozovici, nu mai păstrează
toate aceste obiceiuri.
Dacă păstrarea tradiţiilor se face în mare parte prin oralitate, există
încă la Bozovici o preocupare permanentă pentru cultivarea scrisului, pentru
că, proverbul latinesc cu vorba şi scrisul este încă valabil. În această idee
trebuie remarcată revista ,,Almăjana”. Este condusă cu pasiune şi
profesionalism de către profesorul de limba română Iosif Băcilă. Revista
fiinţează din aprilie 1999, apare de trei ori pe an, dar niciodată cu mai puţin
de 40 de pagini. Prin conţinut, grafică, autori de articole, această publicaţie a
depăşit de la început cadrul uneori banal, al unei reviste şcolare. Ea atrage
pentru paginile ei, pe toţi cei care au ceva de transmis în scris, de la simpli
debutanţi până la cei care au deja nume consacrate. Este demnă de toată
lauda conlucrarea perfectă între generaţiile diferite care scriu în această
revistă, precum şi varietatea materialelor.
Comuna Bozovici mai are ceva care este de remarcat. Oamenii care ia dat comunităţii locale, Văii Almăjului şi mai departe, Banatului şi
României, sunt o mândrie pentru şcolile din Bozovici. Credem că este
aproape imposibil de trecut aici toate numele care ar merita să fie scrise.
Aceasta pentru că, în primul rând sunt foarte multe, apoi este greu de aflat
sau de stabilit criterii foarte precise. Am respectat două principii de bază:
locul de naştere să fie Bozovici şi să fi făcut şcoala sau să fi avut legătură cu
şcoala din Bozovici. Din informaţiile oferite mai ales de familia Vasile şi
Delia Miculescu, ne-am oprit asupra următoarlor nume:
-Smeu Liviu, profesorul care a dăruit odată cu cărţile sale (Contribuţii
la istoria Almăjului şi Almăjul grăniceresc) o bună parte din sufletul de
almăjan şi bozovicean al domniei sale;
- Blidariu David, profesor de limba latină dar şi poet de aleasă sensibiltate;
am avut ocazia, în perioada cât am locuit în vila domniei sale din Bozovici,
să-l ascult recitându-mi din poeziile încă nepublicate şi să purtăm îndelungi
discuţii al căror subiect era viaţa şi filosofia ei;
- Verindeanu Oto, profesorul de geografie şi director al Liceului din
Bozovici, omul căruia îi datorez o mare parte din decizia pe care am luat-o
ca să apară aceste rânduri;
- Miculescu Vasile – medic, omul care a pus nu numai profesionalismul dar
şi sufletul pentru apărarea sănătaţii şi vieţii semenilor;
- Jurchescu Marin, învăţătorul mereu legat de glia locului natal şi dipus în
permanenţă să ofere din prea plinul pasiunii sale pentru genul muzical coral;
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- o serie întreagă de profesori care au îmbătrânit sau au lăsat ani mulţi din
viaţa lor pentru a educa generaţii întregi de absolvenţi la şcolile din
Bozovici: Smeu Ion-profesor de biologie, Miculescu Delia-profesoară de
chimie, Borlovan Ion – profesor de franceză, Bololoi Nicolae – profesor de
chimie, Bololoi Petru – profesor de Educaţie Fizică, Ioana Nicolae-profesor
de Educaţie Fizică, Filip Roma-Nacev – profesoară de matematică, Piescu
Radu- profesor de istorie, Piescu Felicia- profesoară de fizică, Atim Pavel –
profesor de matematică, Tudor Simion – profesor de Educaţie Fizică,
Jurchescu Ion – profesor de Educaţie Fizică.
- nulţi intelectuali care duc faima Bozoviciului şi şcolilor sale acolo unde
lucrează, sau care au rămas să tr[iască alături de bozovicenii şi almăjenii lor:
Valuşescu Ilie – profesor de matematică, Ignea Alimpe – inginer, profesor
universitar, Ignea Anişoara – inginer, Matei Iosif – inginer chimist, Ruva
Ana – profesoară, Pîşlea Petru – prodesor de istorie, Piescu Nicolae – medic
veterinar, Ruva Gheorghe – medic veterinar, Miloi Nicolae – agronom,
Piescu Călina-Nistor – inginer, fraţii Miculescu Ileana şi Miculescu Mihai –
medici, Adamescu Ionel- absolvent al Academiei Militare, actualmente
ofiţer în Poliţie.
- alte personalităţi care au scris istoria culturală a comunei Bozovici sunt:
- Cialma Petre, plutonier grăniceresc, care a întocmit calendarul cu Păscălii
în anul 1840; acest calendar este un unicat în cultura religioasă a vremii;
- Adamescu Ion, ofiţer grăniceresc, care împreună cu alţi almăjeni a scris
documentul ,,Relation”, (1863-1866), care descrie evenimentele din 18481849;
- Pîşlea Ioan, sculptor, născut în Bozovici în 1865 şi cu studii de specialitate
la Viena;478
- Conciatu Iancu, a fost proprietarul celui mai vechi ziar bănăţean şi cu cea
mai lungă activitate- ,,Curierul Banatului”(1922-1946);
- Novacovici Romulus, preot, a publicat cărţi religioase şi articole în ,,Foaia
diecezană”.479
- despre violonistul Ion Luca Bănăţeanul s-au dat amănunte în
paginile precedente.
- un loc aparte este ocupat de către Schumandan Eugen; este fiul unei
familii de etnici germani din Bozovici; absolvent al Liceului din Bozovici
apoi al Facultăţii de Aeronautică din Bucureşti, actualmente lucrează în
S.U.A. la N.A.S.A.

478
479

Ada Cruceanu, op. cit., p.83.
Liviu Smeu, Contribuţii la istoria Almăjului, Editura Litera, Bucureşti, 1977, p. 192.
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Desigur că mai sunt mulţi alţi oameni de cultură sau care îşi aduc sau
şi-au adus aportul la devoltarea unor segmente de toate aspectele
(economice, sociale, politice, culturale, religioase), şi care s-au născut şi au
învăţat în Bozovici. Apoi, ţinând cont de potenţialul uman foarte valoros,
este o certitudine că din generaţiile actuale şi viitoare, vor mai fi bozoviceni
care să ducă mai departe tradiţia culturală a locuitorilor din această zonă.
Portul popular specific Bozoviciului este un alt element de tradiţie şi
de continuitate etnografică pentru comunitatea locuitorilor din această
comună. Pentru femei acesta este compus din următoarele componente de
îmbrăcăminte: pe cap se poartă o cîrpă (batic) de culoare albă cu modele
roşii pentru fetele tinere nemăritate, şi pe măsură ce înaintează în vârstă,
adică măritate şi apoi bătrâne, culorile se închid; la gât se poartă o salbă de
mărgele; pe corp se pune un ciupag alb, cu modele cusute tot de culoare
albă, iar pentru fetele tinere, până la căsătorie este aplicat şi model de
culoare roşie; peste ciupag se poartă un laibăr de culoare neagră, de obicei
din catifea neagră şi pe care sunt aplicate modele florale de culoare roz, roşu,
crem sau alb; în partea de jos femeile au poale albe, cu dantelă de acelaşi
model cu ciupagul; poalele au la partea din spate cute sau pături în număr de
zece, cinci pe o parte cinci pe cealaltă, încadrând astfel targa, care este
îngustă şi din acelaşi material şi cu acelaşi model ca ciupagul; cu cât era mai
mult material în poale, cu atât se considera că purtătoarea costumului este
mai bogată în sat; în partea din faţă se punea cotrenţa, din acelaşi material cu
laibărul. La brâu se încingeau cu o brăciră ţesută din bumbac, de obicei sub
culorile tricolorului, iar uneori în culori asortate cu laibărul. Pe picioare se
luau ştrimfi (ciorapi) din material de bumbac de culoare bej, a pielii
piciorului. Încălţările erau celebrele opinci sau uneori păntofi. De remarcat
faptul că şi în prezent, femeile în vârstă din Bozovici mai poartă opinci, în
special din cauză că sunt foarte comode şi sănătoase pentru muncile de toată
ziua.
Pentru bărbaţi portul este mai simplu: pe cap îşi pun un clăbăţ (căciulă
din blană de miel); cămaşa este de culoare albă, cusută cu modele tot de
culoare albă, doar la copii pot să fie şi cusături colorate; brâul este tricolor la
copii, iar la bărbaţi ţesut la război, uneori şi cu mărgele; laibărul este din
postav. Izmenele sunt de două tipuri, unele largi cu model în partea de jos la
tiv, iar altele strâmte pe picior, cu ciorapi treisferturi, tricotaţi din mătase
vegetală. În picioare purtau opinci. Acest port popular specific la Bozovici
se poate vedea mai ales la festivalurile de folclor cum este festivalul ,,Văii
Almăjului, (ajuns la ediţia a IX-a), sau în ocazii deosebite. De remarcat este
faptul că aceste costume se păstrează cu grijă, unele având o vechime de
peste 100 de ani, altele sunt recondiţionate sau refăcute după vechiul model
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original. Pentru bozovicenii în vârstă este o satisfacţie deosebită, o mândrie
nedisimulată şi în acelaşi timp certitudinea că tradiţia e asigurată, atunci
când îşi văd copiii, nepoţii sau chiar strănepoţii îmbrăcaţi în tradiţionalul
costum popular bozovicean.
Ca orice comunitate, şi Bozoviciul a adoptat în timp anumite porecle
date unor consăteni. În majoritatea cazurilor aceste porecle, uneori numite
,,batjocuri”, vin de la ceva, ori o ocupaţie ori o întâmplare anume din viaţa
celui care a rămas cu astfel de poreclă. De remarcat faptul că odată
dobândită o poreclă, aceasta este moştenită de urmaşi, fără a avea legătură
directă cu cei care o poartă mai departe. Redăm mai jos câteva din aceste
porecle, care au o denumire mai neobişnuită, ori nu se mai întâlnesc în alte
localităţi:
Băgic
Boacă
Bosa
Cătană
Ciocîrlan
Cişlăru
Cogilă
Covaciu
Curtu
Dragu
Goangă
Gutis
Iutu
Iepurişca
Jugăvela
Licurici
Măgădan
Mărcoane
Meiu
Mîţu
Păntof
Piglais
Pîrlău
Puşconi
Roxa
Şogoru
Toflea
Voacnăru
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Pentru două dintre acestea redăm pe scurt care este istorioara, de unde
provin. De exemplu, porecla de ,,Iutu” vine de la întâmplarea când un
inginer hotarnic a organizat ad-hoc un concurs pentru a se vedea cine ajunge
mai repede în vârful unui deal. Câştigătorului i-a rămas porecla de ,,Iutu”
pentru că a fost cel mai iute de picior. Pentru porecla de ,,Gutis”, istorioara
este aceasta: o nemţoaică din Bozovici, de câte ori a văzut pe un tânăr arătos,
a spus ,,Gut ist”. Din această exclamaţie de admiraţie a rămas porecla de
,,Gutis”.
Un exemplu de păstrare intactă a tradiţiei locale este folosirea şi în
prezent a unor cuvinte foarte vechi, din dialectul local. În multe cazuri,
semnificaţia lor este cunoscută numai de localnici. În afară de folosirea
acestor cuvinte în limbajul obişnuit, cotidian, mai ales în casă, mai este ceva
specific din punct de vedere lingvistic în Bozovici. Este vorba despre
folosirea particulelor ,,do” şi ,,pro” înaintea unor verbe, ca de exemplu
,,dofăcut”, ,,profăcut”, ,,dovenit”, ,,provenit”, etc.
Redăm în continuare o listă de cuvinte vechi, dar care se folosesc şi în
prezent la Bozovici, mai ales de către cei bătrâni:
A
ai – usturoi
avlie - curte
astruca (a) – a acoperi
B
bădâni – oală de lemn pentru bătut untul
băschie – cui lung şi gros;
băşcăşî (a) – a separa, aîmpărţi
bît - băţ
bucliuc – gonoi de grajd
C
cauc – polonic
carliţă – troacă sau oală mare din lemn, de formă lunguiaţă;
căput – haină mai groasă
chită – buchet (de flori)
ciopor – turmă
cipcă – dantelă
clăbăţ – căciulă din blană de oaie
cleanţ – piatră mare, stâncă, bolovan
cocie – căruţă;
coleşări – băţul cu care se maestecă mămăliga;
cotăriţă – coş de nuiele
crumpiri, crumpei – cartofi
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cvartiri – gazdă, cameră cu chirie
D
dăschilinit – desluşit
dârzari – cei care duceau zestrea miresei la casa mirelui
duleţi – dovleci
F
frâmbie – frânghie
G
gloată – copil, mulţime de oameni
H
hârţi – şoareci
I
Iagod - dud
izăfla (a) – a gasi, a descoperi
izvon – clopot
L
laibăr – vestă, surtuc
lămpaş – felinar
lufturui (a) – a aerisi
M
măsai – faţă de masă;
mâtcă – bătătorul cu care se amestecă mămăliga la început;
moalăr – fotograf, pictor, zugrav;
morţărie – cimitir;
muroni – strigoi
N
năpustî (a) – a părăsi, a pleca
nedodat – neobişnuit, stângaci, neânvăţat
nivă – parcelă de pământ
nuvăr – nor
P
păsui – fasole
pătrânjei – pătrunjel
pândi (a) – a păstra, a avea grijă
peşchir – prosop
piparcă – ardei
podrum – pivniţă
policră – poreclă
porconi – grămadă de fân adunat
proceti (a) – a repeta, a reciti
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protă – protopop
pup – pâine mică
R
rît – loc mlăştinos, necultivabil;
rinăr – burlanul pe care se scurge apa de pe acoperiş.
S
samă – grijă
scamn – scaun
schimonosi (a se) – a se strâmba, desfigura
străgheaţă – lapte închegat de oaie
şoboli, şocăţi – şobolani
ştală - grajd
T
taier – farfurie
tas – chetă la biserică
tocăţ – bâtă, ciomag
trăgători – animale de tracţiune
ţoale – haine
U
uină – mătuşă
Z
zbor – discuţie, de obicei în faţa casei
zăicin – ulei;
zătri (a) – a întârzia;
zârţe – ochelari.
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