
Domnișoara Floarea

Din câte îmi amintesc, formula de adresare în clasă era „Domnișoara învățătoare”,
dar bozovicienii din respect și poate pentru a-și demonstra afectivitatea și prețuirea, îi
spuneau „Domnișoara Floarea”.

O femeie mignonă, blondă/șatenă, cu trăsături extrem de fine, tot timpul elegantă, cu
o voce domoală, dar foarte dârză, sobră și corectă în
toate acțiunile sale, adânc ancorată în tot ceea ce făcea
și care a știut să imprime și celor cu care lucra,
priceperea și pasiunea dânsei, dedicată până la dăruire,
profesiei de dascăl, dar și de agent pentru răspândirea
culturii în mediul din care s-a ridicat. Niciodată nu am
auzit la Bozovici o critică cât de mică la adresa
domnișoarei Floarea, ci numai cuvinte de laudă pentru
modul exemplar în care a reușit să-și îndeplinească
misunea asumată, de dascăl și apostol al culturii
românești, de educator al multor generații, de om cu
simțul datoriei, care știa să se achite cu competență de
sarcinile primite și asumate.

Floarea Matei s-a născut la Bozovici în anul 1909,
în familia țăranilor Pavel și Vioara Matei, fiind cea
de-a doua fiică a familiei, după Romonița (trei nume
de flori!). În plin război, începe școala ungurească la
Bozovici cu toate neajunsurile sale, dar reușește, după
terminarea războiului, să intre la Școala

Normală/Pedagogică de la Turnu Severin unde își continuă studiile.
Pentru admiterea la școala pedagogică, trebuia să știe să cânte la un instrument; alege

vioara care va reprezenta instrumentul său favorit.

Pe rândul din mijloc, de la stânga la dreapta: Înv. Mihail Șuveți, directorul școlii, Înv. Simion Lazăr,
Înv. Emilia Tedorovici, Înv. Floarea Matei, Înv. Gheorghe Mihailovici (1929)



La Școala Normală de la Turnu Severin se dovedește a fi o elevă silitoare, obținând
apreciri maxime la toate materiile. După absolvire revine în Almăj, inițial la Bănia, apoi
din anul 1929, la Bozoviciul natal, unde devine învățătoare titulară și unde va rămâne

până la pensionare (amândoi părinții mei au fost elevii învățătoarei Floarea Matei). Buna
pregătre, talentul pedagogic înăscut, îi permit ca încă de la început să se implice în
procesul de învățământ, dar organizează și activități culturale adiacente ca, de exemplu,

serbări cu dansuri, coruri, recitări. Ca învățătoare a fost exigentă, dar și foarte apropiată

Fanfara și Corul din Bozovici prin 1930. În centru, dirijorul Ion Cucu
Bănățeanu; pe același rând, prima din dreapta, Înv. Floarea Matei



de elevi, acordând o atenție deosebită și activităților complementare ca, de
exemplu, ,,lucru de mână", preocupându-se și de formarea elevilor pentru viață.

Pentru a înțelege mai bine cadrul în care și-a desfășurat activitatea, e bine să
menționăm următoarele:

După Nicolae Stoica de Hațeg, prima şcoală organizată ia fiinţă în Bozovici, prin anii
1775 – 1780, cu limba de predare germană. În anul 1827 se transformă în ,,Trivialschule".
În anul 1832, românii din Bozovici, înfiinţează o şcoală confesională română care în anul
1873, se transformă în şcoală comunală, iar cea germană, în şcoală de stat cu limba de
predare maghiară.

Gimnaziul de băieţi ,,Principele Carol"se înfiinţează în anul 1923, iar Şcoala
inferioară de Arte şi Meserii ,,Eftimie Murgu", în anul 1924.

Fanfara din Bozovici. Dirijor Înv. Floarea Matei (în Cazarmă)

Fanfara țiganilor



Activitatea culturală, dar și de altă natură, a început la Bozovici după desființarea
regimentului de graniță; astfel, în anul 1878 se înființează la Bozovici „Casina Română” -
un club al românilor, și nu mult după aceea se pune problema înființării unui cor. Astfel,
în anul 1879, preotul Nicolae Brânzei, cu sprijinul Comitetului parohial și al Casinei
Române, pun bazele constituirii unui cor a cărui activitate începe efectiv în anul 1885
având ca dirijor pe învățătorul Vasile Rusu, apoi pe Richard Kwatsciak și de prin 1900,
pe Ilie Ruva, cor care obține rezultate remarcabile în țară (Banat), dar și în străinătate,
participând în anul 1906 la București, la festivitățile prilejuite de aniversarea a 40 de ani
de la întemeierea Regatului României, unde câștigă și o medalie de aur. În jur de anul
1900 se organizează și formații de teatru la care participau tineri studenți, dar și tineri
țărani din Bozovici. Probabil, un avânt suplimentar în activitatea culturală și socială apare
în aceeași perioadă când sunt consemnați primii membri ai ASTREI în Almăj.

În ceea ce privește fanfara - „banda”, învățătorul Ion Bojinca din Prilipeț, începe să
inițieze, prin 1905, tineri din Bozovici și Prilipeț și, sub îndrumarea lui, se constitue în
anul 1908, Fanfara Formațiunii de Pompieri din Bozovici1. Până în anul 1918, fanfara a

funcționat sub îndrumarea învățătorului Tudor Chirileanu şi a dobândit o serie de succese
în ceea ce privește formarea instrumentiștilor și repertoriul abordat. De remarcat faptul că
toți instrumentiştii şi-au procurat instrumentele pe banii proprii din dragostea şi pasiunea
lor pentru muzica de fanfară2.

Desigur, declanșarea primului război mondial a produs o serie de perturbări în viața
socială, inclusiv școlară și culturală însă, după război, aceste preocupări sunt reactivate.

Fanfara a fost reorganizată de către dirijorul Ilie Ruva imediat după Marea Unire,
respectiv în anul 1920 (după alte surse în 1922), prilej cu care şi-a schimbat numele în
Fanfara ,,Doina Almăjului”. De activitatea acestei fanfare se vor ocupa: învăţătorul Anton

1 Prima formațiune de pompieri voluntari dintr-un sat din actualul județ Caraș-Severin ia ființă la Bozovici, în anul
1884: „Reuniunea Pompierilor Voluntari din Bozovici”
2 Nicolae Magiar, Eduard Magiar, MONOGRAFIA LOCALITĂŢII BOZOVICI, Ed.Tim, Reșița, 2006

Fanfara la Cluj



Letay (1924), iar între anii 1924 - 1931, dirijorul Ion Cucu Bănăţeanu - director al Şcolii
de Arte şi Meserii din Bozovici, care a imprimat un nou imbold, realizând una dintre cele
mai competitive fanfare din Banat. Astfel, la 10 iunie 1929, cu ocazia dezvelirii bustului
lui Eftimie Murgu la Bozovici, Fanfara „Doina Almăjului” câștigă premiul I, din juriu
făcând parte Nicolae Lighezan, preşedinte al Asociaţiei Corurilor şi Fanfarelor din Banat,
filiala Caraş Severin, Ioan Ștefan Paulian din Turnu Severin și Carol Lazăr din Oravița.
Același premiu I este atribuit fanfarei din Bozovici la Anina în anul 1929, cu ocazia
punerii pietrei de temelie a Bisericii Ortodoxe, președintele juriului fiind Sabin Drăgoi.
La 14 iunie 1930, are loc o nouă emulare (întrecere, competiție, n.n.) a fanfarelor la
Reșița cu ocazia punerii pietrei de temelie la viitoarea Casă de Cultură și „Doina
Almăjului” câștigă din nou premiul I3.

Acesta este cadrul în care Floarea Matei își începe activitatea de dascăl și apostol în
răspândirea culturii. Reîntorcându-se la Bozovici, în afara ocupației didactice se implică
și în activitatea culturală a localității; participă la Corul mixt din Bozovici sub conducerea

lui Ilie Ruva și Ion Cucu Bănățeanu, iar din anul 1931, în urma mutării Școlii de Arte și
Meserii la Oravița și implicit, a plecării lui Ion Cucu Bănățeanu la Turnu Măgurele (unde
era stabilit tatăl său - Lazăr Cucu), devine dirijor al Fanfarei „Doina Almăjului” din
Bozovici. Este interesant de reținut că în perioada anilor ‘30, la Bozovici existau trei
fanfare: Fanfara „Doina Almăjului”, care se pare că era formată din bozovicieni care au
făcut armata la fanfara militară (de altfel ei reprezentau Fanfara „Militară” a Batalionului
de Vânători de Munte de la Caransebeș), Fanfara țigănească și Fanfara Școlii de Arte și
Meserii din Bozovici, formată din elevii ucenici, ultima sub conducerea lui Ion Cucu
Bănățeanu, directorul școlii.

Conducerea fanfarei preluată de către învăţătoarea Floarea Matei în anul 1931, o va
menține și dirija până în anul 1938, după care, în perioada dintre 1944 - 1960, fanfara va

3 Idem

Fanfara la Timișoara



fi condusă de către Nicolae Miclău (se zice că a fost Tambur Major). De remarcat cazul
unic în istoria muzicii de fanfară când dirijorul era o femeie, învăţătoarea Floarea Matei
care, cu mult curaj, a reuşit într-un mod aparte să instruiască şi să dirijeze pe
instrumentiști într-o atmosferă de ordine şi disciplină perfecte. Spiritul în care a fost

condusă această fanfară l-a determinat pe Tata Oancea, redactorul şi editorul
revistei ,,Vasiova”, să-i atribuie numele de ,,Ioana D’Arc”4. Sub conducerea acesteia,
fanfara a fost pregătită şi dirijată la un nivel profesional extrem de ridicat. Dovedind un
înalt simț artistic, exigență și cu mult spirit organizatoric, Floarea Matei instruiește
fanfara din Bozovici cu atâta competență, încât aceasta devine o formație practic
profesionistă. Astfel, în anul 1936, la emulația corurilor și fanfarelor din Banat, de la
Timișoara, desfășurată la Cinematograful ,,Capitol“ în zilele de 13 și 14 septembrie,
fanfara ,,Doina Almăjului“ din Bozovici, dirijată de învățătoarea Floarea Matei, obține
locul I, înmându-i-se trofeul ,,Lira de argint“. Din juriul concursului au făcut parte
personalități marcante din domeniul muzicii în acea perioadă: Tiberiu Brediceanu -
președinte de onoare, George Breazu - președintele juriului, muzicologii Sabin Drăgoi,
Timotei Popovici și alții.

La festivitatea de premiere a participat și Regele
Carol al II-lea care a afirmat: ,,Ați stors admirația
tuturor ce v-au privit și am ridicat vaza serbării de azi
la rangul de serbare națională”. Relatând despre acest
eveniment emoționant, Vasile Vărădeanu, în cartea sa
intitulată: Cântecul la el acasă, consemna: ,,Acest
juriu de mare prestigiu și competență muzicală a
stabilit o clasificare a corurilor și fanfarelor
participante la concurs, acordând o notă excepțională
Fanfarei ,,Doina Almăjului“ din comuna Bozovici,
având ca dirijor pe învățătoarea Floarea Matei, fiind
apreciată ca cea mai bună fanfară din Banat”5.

Dovada pregătirii de excepție a fanfarei constă în
obţinerea a mai multor premii întâi şi distincţii la
concursurile interjudeţene şi pe ţară.

Formaţia de fanfară din Bozovici a avut un

4 Idem
5 Pavel Găină, Lira de argint, în „Almăjana”, anul V (2003), nr. 2 (14)

Sfințirea clopotului Bisericii Ortodoxe din Bozovici. În stânga - Fanfara, în dreapta - Corul

Lira de argint



număr mai modest de membri, dar valoroşi şi pasionaţi în ceea ce făceau. Cei mai puţini
i-a avut în anul 1946, respectiv 12 membri, iar cei mai mulţi în anul 1927, când formaţia
număra 18 membri. Este interesantă structura acestei fanfare: avea 3 până la 5 primași (la
trompete/trâmbițe), doi clarinetiști, 3 instrumentiști la helicoane (basuri mari), tobă mare,
tobă mică, cinele (talgere) și desigur și alte instrumente pentru armonie. Repertoriul
acestei fanfare cuprindea piese precum: A fost odată (potpuriu) şi Garofiţa de Grigoraş
Dinicu, Marşul Radetzky, de Johann Strauss, armonizări şi prelucrări de jocuri populare
din Banat, jocuri și doine specifice Almăjului. Formaţia de fanfară ,,Doina Almăjului” din
Bozovici a participat la toate acțiunile culturale de la Bozovici: jocul de la sărbători,
baluri, dar a cântat cu succes şi în afara localității. Astfel, a interpretat cântece de fanfară
la Bucureşti, Curtea de Argeş, Craiova, în anul 1929, Oraviţa, în anul 1930, Lăpuşnicu
Mare, în anul 1932, Cluj, Timişoara, în anul 1936, la Berzovia şi la Câlnic, în anul 1948.
Această formaţie culturală a avut statut de ,,persoană juridică” fiind îregistrată 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.

Încă din anul 1942, la iniţiativa profesorului Livius Smeu, încep demersurile pentru
reînfiinţarea Gimnaziului în Bozovici. Aceasta se realizează abia în 1945 când, la data de
28 octombrie, se deschide noul an școlar. Între anii 1945 și 1948, Floarea Matei este
numită directoare la Gimnaziul din Bozovici, unde preda Matematica, ulterior împreună
cu profesorul Iosif Armbrüster, după întoarcerea acestuia din deportare6. În această
perioadă înființează și ,,Cercul de muzică“, conducând activitățile în special la
instrumentul vioară.

În anul 1935, Regele Carol al II-lea înființează Straja Țării (cunoscută și ca
Străjeria), o organizație paramilitară a tineretului din Regatul României, creată pentru a
combate influența în creștere a Gărzii de Fier asupra tineretului din România. Toți băieții
cu vârsta de la 7 la 18 ani și toate fetele cu vârsta de la 7 la 21 ani ar fi trebuit să se

6 A, Ignea (coord.), 50 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL LA BOZOVICI, Timişoara, Editura Waldpress, 2008

Școala țărănească pentru femei (născute înainte de 1930). În centru Înv.
Floarea Matei în uniformă de străjer



alăture acestei organizații, ea preluând și activitățile „cercetașilor”.
Așa cum afirmă Pavel Găină7, Floarea Matei este numită comandantul străjerilor pe

Plasa Bozovici și in anul 1936 a organizat primirea la Bozovici, a comandantului național
al străjerilor, Voievodul de Alba Iulia - Mihai și Regina mamă, care erau însoțiți de
profesorul Nicolae Iorga. La intrarea in Bozovici, Floarea Matei i-a întâmpinat pe înalții
oaspeți, prezentâdu-le detalii despre localitate, apoi alaiul se oprește în parcul din
Bozovici, unde era amplasată o troiță în amintirea eroilor din primul război mondial.

În aceeași perioadă, după modelul școlilor țărănești pentru femei ASTRA, în care se
predau tot felul de cursuri care interesează direct viaţa ţărancelor noastre: câmpul,
gospodăria casnică, familia, biserica, istoria naţională, geografia ţării, literatura, muzica şi
dansul, învățătoarea Floarea Matei organizează și la Bozovici o asemenea școlă cu
tinerele femei născute înainte de 1930, conform fotografiei.

Pentru îndelungata activitate pe linie didactică dar și culturală și socială, în semn de
recunoaștere, în anul 1958, i se conferă învățătoarei Floarea Matei, înaltul titlu
de ,,invățătoare emerită“.

După o lungă și grea suferință, trece la cele veșnice pe 17
septembrie 1982, în etate de 73 de ani și este înmornântată în
localitatea sa natală pe care a slujit-o toată viața.

Menționăm că în casa în care a locuit învățătoarea Floarea
Matei, moștenitoarea - nepoata acesteia - prof.dr.ing. Florentina
Cziple, a organizat Agropensiunea „Floarea Almăjului”. Toți cei
care i-au trecut pragul, în afara confortului oferit, au apreciat
caracterul de muzeu/casă memorială prin modul în care sunt
expuse o serie de exponate tradiționale din zonă și fotografii
referitoare la cea care a fost „Domnișoara Floarea”.

7 Ibidem


