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M-am născut în comuna Bozovici, 1a 1 martie 1913. 

Școala primară și gimnaziul le-am terminat în Bozovici, iar ,,Liceul piariștilor“, la 

Timișoara, în 1933. 

Am urmat studiile universitare la Facultaltea de Litere și Filozofie din București, 

luându-mi licența în limba și literatura română veche, în anul 1937, cu prof. univ. N. 

Cartojan și licența în istorie, în anul 1938, cu prof. univ. P.P. Panaitescu. 

Paralel am urmat și Facultatea de Drept. 

La București am fost secretarul particular al lui Etimie Gherman, deputat 

social-democrat în Parlamentul României și secretar general al Uniunii muncitorilor 

minieri din România. 

Din anul 1942, timp de trei ani, am fost profesor la liceul și la Școala de Arte și 

Meserii din Oravița. În 1945, odată cu reînființarea gimnaziului din Bozovici, m-am 

stabilit în comuna natală pe care am slujit-o cu credință ca dascăl și intelectual de aleasă 

cultură până în ziua de azi. Din 1972 sunt pensionar. 

Pasionat de istorie, am adunat cu răbdare și am sistematizat cu rigoare științifică 

materiale pe care le-am publicat în volumul ,,Contribuții la istoria Almăjului“ (Ed. Litera, 

București, 1977). 

O altă 1ucrare apărută în urma multor ani de cercetări minuțioase a documentelor 

vechi, este ,,A1măjul grăniceresc“ (Ed. Litera 1980). În aceeași perioadă, am mai publicat 

unele articole in revista ,,Mitropolia Banatului“ privind activitatea unor preoți - cărturari 

almăjeni, ca: dr. Ion Sîrbu - Rudăria, Vasile Popovici - Pătaș, Nicolae Novacovici - 

Gârbovăț, Mihail Blidariu - Prilipeți, precum și considerații de ordin școlar privind pe 

protopopul Mehadiei, Nicolae Stoica de Hațeg. (1824). 

Alt volum, din păcate rămas încă în manuscris, este "Biserica din Almăj și 

credincioșii ei“, ce urmează a fi complectat și publicat, eventual, sub tit1ul ,,Valea 

Almăjului, cultură, etnografie și folclor“. 

Pe lângă bogăția informațiilor inedite pe care le-am adus în cadrul istoriografiei 

Banatului prin cele de mai sus, am contribuit la educația elevilor și a colegilor de catedră, 

insuflându-le dragoste pentru locurile natale și pentru istoria neamului. 

Că este așa, o confirmă faptul că mulți profesori din zonă, în lucrările lor pentru 

obținerea gradelor didactice, au avut ca model lucrările mele publicate. 

 

 

 

 

 


