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SCRISORI CU ŞI DESPRE ALMĂJANA
21 decembrie 2012

Hristos Se naşte! Măriţi‑L!
La Naşterea Domnului vă doresc Dvs. şi tuturor celor care vă sunt dragi bucurie, sănătate şi 

tot binele. Aceleaşi lucruri vi le doresc în noul an şi mereu.
Cu mare bucurie am primit ultimul număr din Almăjana. În primul rând, felicitări! Toată 

admiraţia pentru munca enormă dusă spre menţinerea acestei publicaţii, care este, după părerea 
mea, ESENŢIALĂ în actuala conjunctură istorică a Neamului Românesc.

Almăjana a trecut de epoca febrilă a căutărilor. Almăjana se înfăţişează azi ca o publicaţie 
matură, cu puternică personalitate şi purtătoare a unui mesaj care, s‑a dovedit, aparţine şi trecutului, 
şi prezentului, şi viitorului.

Almăjana a devenit mai mult decât o publicaţie a Banatului „Montan”, a devenit o voce a 
celor care luptă pentru demnitatea românească şi pentru valorile ei. Almăjana este o publicaţie 
„stufoasă”, acoperind subiecte diverse: istorie, antropologie, folclor, sociologie, credinţă, resti‑
tuire. Materialele publicate sunt eminente din punctul de vedere al credenţialelor scolastice şi, 
în acelaşi timp, Almăjana continuă să fie accesibilă şi celor învăţaţi, dar şi oamenilor mai puţin 
învăţaţi. Este dovada că Almăjana se apropie de condiţia „ale Tale dintru ale Tale”.

Să dea Dumnezeu să continue mulţi ani de acum înainte.
Alăturat am pus un text cu câteva gânduri.

Cu toată dragostea,
ALEXANDRU NEMOIANU

„Vatra Românească”
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PELERINAJ LA UN MUNTE DACO‑GET

Semenic este numele unei flori, dar şi al unui munte, 
acesta fiind singurul munte cu nume de floare din Carpaţii 
Româneşti.

Floarea de Semenic (Helycrium arenarium) pufoasă, 
de culoare alb‑roz, care înfloreşte în lunile iulie‑august, azi 
a devenit aproape o raritate, deşi cu mulţi ani în urmă încă 
se mai putea vedea destul de des, datorită faptului că acest 
masiv i‑a oferit adăpost pe înălţimile golaşe ale pajiştilor 
montane înconjurate din toate părţile de păduri.

Mulţi consideră Muntele Semenic un „Olimp 
Bănăţean”, munte pe care se crede că, în peşterile zonei 
înconjurătoare (Almăjul şi Oraviţa), s‑ar fi instalat primii 
sihaştri, începând de prin secolul VII şi a continuat până 
prin secolele X‑XI.

În lucrarea Geografia Banatului, apărută în 1864, 
Gavril Pop, autorul cărţii, scrie că populaţia din vecinătatea 
Muntelui Semenic venea la Baia Vulturilor, vrednică de a 
participa la procesiuni religioase, în frunte cu preotul, în 
fiecare an de Sfântul Ilie, pentru a se ruga lui Dumnezeu 
şi să se scalde în apa miraculoasă, după unii cu puteri 
electromagnetice, pentru a se întări şi vindeca de anumite 
boli, după ce în aceste ape se scălda regele păsărilor, adică 
vulturul, pentru a reîntineri şi a căpăta puteri magice. Baia 
sau Lacul Vulturilor nefiind altceva decât un lac crionival, 
de mică întindere, rezultat în urma stagnării apelor provenite 
din izvoare şi precipitaţii, care se acumulează în interiorul 
nişelor de nivaţie.

O legendă spune că, demult, în apele acestui lac se 
adunau cârduri de vulturi, făceau baie şi porneau spre alte 
locuri mai calde. O altă legendă susţine că vulturii bătrâni 
îşi scăldau puii în acest lac pentru a fi sănătoşi şi puternici, 
apa având efecte tămăduitore şi asupra oamenilor bolnavi.

Tot despre Muntele Semenic, o istorioară face 
vorbire că pe platoul muntos, 
în apropierea Băii Vulturilor, 
ar fi existat o sihăstrie, care 
ar fi dispărut în urmă cu mai 
bine de 150 de ani, arzând 
din temelii. Sihăstria se crede 
că s‑ar fi aflat pe locul unde 
astăzi se găseşte crucea de 
fier, la câţiva paşi de Baia 
Vulturilor.

Păstrarea acestor 
amintiri, dar şi proprietăţile 
miraculoase ale apei de la 
Baia Vulturilor fac ca, de‑a 
lungul anilor, populaţia din 

jurul muntelui şi din întreg Banatul să vină în pelerinaj 
aici.

Iată cum descrie Virgil Birou, în cartea sa Oameni şi 
locuri din Căraş, acest pelerinaj: „Pe podiş se încrucişează 
nenumărate cărări. Toate duc la Baia Vulturilor şi pe toate 
se scurg grupuri, grupuri. Femei, bărbaţi, moşnegi şi copii. 
Toţi în haine de sărbătoare. Mâine e Sfântul Ilie. Cine se 
scaldă mâine de şapte ori în Baia Vulturilor, dacă e olog 
se înzdrăveneşte, dacă e copil plăpând se va face bărbat, 
voinic. Iar păcatele femeilor tot cu apa izvorului se duc […].

Toată noaptea s‑au scurs convoiuri de trăsuri şi 
grupuri pe jos. De la Bocşa la Mehadia şi de la Soceni la 
Almăj.

Azi e Sfântul Ilie, unde un preot în odăjdii face 
sfeştanie la Crucea de Fier, iar la izvor femei şi bărbaţi se 
aruncă în apa rece ca gheaţa.”

Cităm şi cele scrise / confirmate de cercetătorul 
Nicolae Dolângă în lucrarea Ţara Nerei: „Pe acest drum 
în sus, către vârful Piatra Nedeii, spuneau bătrânii că 
demult se mergea la nedeile ce se ţineau pe platoul din 
apropiere. Erau altfel decât se ţin acum nedeile în sate. La 
vârful Nedeii se obişnuiau un fel de târguri, de întâlnire a 
populaţiei de pe versanţii spre Almăj, cu populaţia de pe 
versanţii spre Văliug, ori locul Prislop (însemnând ca şi în 
alte părţi «trecere»). Lângă Piatra Nedeii exista un platou 
potrivit unor asemenea manifestări cu caracter agropastoral, 
de schimb, de la care probabil a rămas numele locului. La 
aceste manifestări câte un fecior putea dărui unei fete o 
furcă de tors frumos încrustată, făcută de el. Însemna ca fata 
să‑i toarcă un obiect de îmbrăcăminte măiestrit lucrat, pe 
care să i‑l dăruie la anul. (Erau simboluri ce premergeau 
cererea în căsătorie).

La rândul lor aceste nedei arhaice de pe munţi (ce 
aveau să coboare în sate − 
însemnând chiar înfiinţarea 
satelor, nedeia fiind până în 
zilele noastre sărbătoarea 
hramului bisericii) erau 
urmaşele unor manifestări 
mai vechi, când populaţia 
agropastorală răspândită pe 
munţi şi dealuri urca din 
cele patru puncte cardinale, 
să aştepte răsăritul soarelui. 
Urcau de seara, la focuri 
aprinse. După miezul nopţii, 
se stingeau. Era o manifestare 
din jurul solstiţiului de vară, 

„Cunosc un munte daco‑get
Ce‑i spune Semenic ne‑nvins, 
De‑l urci grăbit sau mai încet
Te farmecă al său cuprins.” 

Ioan Maximian Daia
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pe vremea sânzâienelor. La apariţia zorilor şi apoi a discului 
solar, cei de pe munte invocau «strigătul pământului» şi 
al triumfului luminii şi vieţii. (Sunt concluzii după câteva 
fragmente de legende şi povestiri de sorginte arhaică, 
care încep cu duhurile apelor ce urcau în acele zile către 
izvoare. De fapt Semenicul este considerat «turnul de apă» 
al Banatului, de aici izvorând: Bârzava, Caraşul, Timişul, 
Pogoniciul şi Nera)”.

În anul 1946, se termină 
construcţia mănăstirii‑schit, 
începute în 1945, după 
un proiect făcut în 1943 
de arhitectul Gheorghe 
Răureanu, lucru ce stă scris 
pe o placă de marmură. 
Iniţial, schitul a avut hramul 
Schimbarea la Faţă, dar mai 
târziu a dobândit hramul 
Sfântului Ilie, patronul 
şi ocrotitorul Muntelui 
Semenic, preluând, după 
legendă, de la zeul Gebeleizis cerul înnourat şi pluvial, 
fulgerele şi trăsnetele.

Pe lângă crucea de fier, ridicată de către U.D.R., în 
imediata apropiere a Băii Vulturilor, pe locul unde a fost 
sihăstria care a ars, în faţa bisericuţei, se mai găseşte o 
cruce de piatră pe care sunt săpate cuvintele: „U.D.R 6 VIII 
1946, refăcută la 19 VIII 1979”.

În ultimii ani, schitul a primit o înfăţişare nouă, 

acoperişul a fost renovat, fiind acoperit cu tablă de 
aluminiu, o bună porţiune din partea lemnoasă a fost 
înlocuită, iar în apropiere s‑a înălţat un complex monahal 
cu mai multe încăperi şi cu posibilităţi de cazare pentru 
pelerini şi drumeţi.

În timpurile de azi, pelerinajul continuă, dar nu 
cu procesiuni religioase venind pe jos, ci cu maşini şi 

autobuze, credincioşii sosind 
în număr mare, uneori 
impresionant, pentru a se 
ruga lui Dumnezeu de sus 
din vârful muntelui, fiind mai 
aproape de El.

Slujba începe, cu 
o zi înainte de Sfântul Ilie, 
cu vecernia şi privegherea, 
iar, în dimineaţa zilei de 
Sfântul Ilie, bisericuţa este 
înconjurată de o mare de 
oameni credincioşi, serviciul 
religios ţinându‑se afară de 

către un sobor de preoţi la care dă răspunsul cel puţin o 
formaţie corală.

După slujbă, o parte din pelerinii sosiţi vizitează 
Baia Vulturilor, unde unii, care mai păstrează încă tradiţia, 
fac baie, iar alţii stau cu picioarele în apă, împrejurul 
lacului.

CONSTANTIN CREŢU

În octombrie 2012 
am revenit pentru o lună 
la Borloveni, la „locul” de 
obârşie: pentru a revedea 
cerul, pământul, mormin‑
tele strămoşilor, casa stră‑
bună, Borloveniul şi Ţara 
Almăjului în toată măre‑
ţia ei. Ca de fiecare dată, 
reîntâlnirea a fost zgudu‑
itoare pentru mine, peste 
puterile mele emoţionale. 
Amestec de entuziasm, 
exces, exuberanţă.

Am putut revedea 
casa străbună şi câte ceva 

din cele aproape douăzeci de hectare de pădure, livadă şi 
arabil pe care le stăpânesc în devălmăşie cu o vară a mea 
acolo. Din nou am jurat în inima mea să nu uit niciodată ce 
le datorez strămoşilor şi să decid că ar fi preferabil pentru 
mine, în orice clipă, să îmi pierd mâna dreaptă decât să 
înstrăinez o palmă de pământ străbun.

Cu nespusă bucurie am revăzut‑o pe vecina (de 
fapt, o adevărată soră) Iuliana, pe feciorul ei Ianăş şi, bun 

înţeles, pe fratele Ion Bănuş, pe părintele Petrică Zamela, 
pe profesorul Pavel Panduru şi comunitatea. Pentru mine, 
ei sunt „lumea”.

Între altele, am rămas fermecat de lucrările făcute 
de vrednicul părinte‑profesor doctor Petrică Zamela. Cimi‑
tirul („morţăria”) a fost pus în bună rânduială, „maneliza‑
rea” din interiorul Bisericii a fost îmblânzită la nivel supor‑
tabil, troiţe şi monumente creştine au fost aşezate în lungul 
hotarului, dându‑i o specială dimensiune spirituală, iar 
casa parohială, rămasă în ultimele şase decenii o adevărată 
ruină jalnică, a căpătat 
nu doar aspect demn, ci 
şi o dimensiune aproape 
muzeistică. Fiecare în‑
căpere a căpătat propria 
personalitate şi decorul 
îl reprezintă icoanele 
vechi, lăsate în părăsire 
până acum câţiva ani, pe 
care părintele le‑a îmbu‑
nătăţit şi le‑a renovat, aş 
zice, miraculos.

În cursul şederii, 
pe lângă condamnabile 

ÎNTÂMPLARE DE VACANŢĂ
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excese, am putut să văd iarăşi Almăjul şi să am privilegiul de 
a urca, spre admirare şi rugăciune, pe culmea Semenicului, 
Kogaionul Almăjului.

Am înţeles că eu am intrat între almăjenii care 
aparţin trecutului, am intrat în – de fapt – nobila categorie 
a moşilor. Într‑un fel, consider asta o promovare.

Am mai înţeles că prezentul şi viitorul aparţin 
celor care azi sunt tineri, în putere, gata de „bătaie”. Eu 
sunt încredinţat că una dintre cele mai de seamă meniri ale 
lor este aceea de a păstra neştirbită proprietatea comună 
almăjană. Copiii lor şi nepoţii noştri niciodată nu vor 
trebui să aibă învoirea unui străin spre a se urca pe culmea 
Semenicului şi a spune „este al nostru”.

Ca întâmplare personală, mărturisesc că majoritatea 

vremii am stat singur în vasta casă strămoşească, „Casa 
Boldea”. Stăteam pe gangul miraculos al casei şi priveam 
fără saţiu pădurea, „Cracul Bolgii”, cu frumuseţea lor care 
mie îmi pare fără egal.

În tot acest timp, permanent am simţit că în casă 
mai era „cineva”, se mai afla o entitate. Nu negativă, ci 
pozitivă, constructivă, dar şi critică la nevoie.

Nu ştiu ce putea să fie. Nici nu am iscodit, nici nu 
m‑am speriat şi nici măcar nu am fost surprins. Poate că era 
duhul unui strămoş, poate că era duhul casei sau poate era 
duhul veşniciei care cere responsabilitate. Dar ştiu că era 
acolo şi m‑am simţit în mai mare siguranţă. M‑am simţit 
liber.

ALEXANDRU NEMOIANU

ALMĂJANA

Iubita lui Făt‑Frumos
A fost o fată almăjană,
Cu flori de mac în obrăjori
Şi cu tăciune pe sprânceană.

Seninul cerului divin
L‑a prins în ochi de viorele,
Iar în cosiţa ei de aur
A adunat sclipiri de stele.

Surâs îmbietor, curat,
Şi dulce ca o primăvară;
Cu mersul lin şi legănat,
Cu bujorei la subsioară.

În poale lungi până‑n pământ
Pe care florile curg râu,
Cu iie pe rotunzii sâni
Şi cu brăciră strânsă‑n brâu.

Iar, sub obeala de ţăran,
Piciorul alb ca spuma mării −
Un vis iscoditor în vremi
Închis în datina tăcerii.

NICOLAE ANDREI 

O stâncă înnegrită de timp povestea odată unui 
izvor zglobiu:

− Demult, tare demult, când Soarele şi Luna mergeau 
împreună pe cer ca doi îndrăgostiţi, 
peste munţii din jur‑împrejur 
stăpânea cneazul Almăj. Om drept şi 
cinstit, cu frică de Dumnezeu şi cu 
dragoste faţă de supuşii săi. Aşa era 
marele cneaz.

Gândurile i‑au albit însă 
pletele şi supărarea i‑a cernit 
sufletul, că se apropia, încet, încet, 
de anii bătrâneţii şi nu avea copii. 
Peste mulţi ani, pentru bunătatea 
lui, Dumnezeu i‑a dăruit o fată, 
care i‑a adus lumină în suflet, ca o 
rază de soare. Au botezat‑o şi i‑au 
pus numele Almăjana, după numele 
tatălui său.

Frumoasă ca o zână, curată ca 
apa unui izvor şi sfioasă ca un pui de 
căprioară, fetiţa creştea sub privirile 
părinţilor şi ale supuşilor lor. Iar pe 
măsură ce creştea, vestea frumuseţii 
şi gingăşiei ei se ducea până departe, 
departe.

Au început să sosească 
peţitori, dar cneazului i se rupea 
inima la gândul că fata se va mărita 
şi‑l va părăsi, aşa cum era datina. 
Fata înţelegea durerea tatălui şi 
spunea pe rând peţitorilor că nu a 
sosit încă timpul de măritat.

Venise toamna. Frunzele au început să îngălbenească, 
iar brânduşele să răsară pe pajişti. Într‑una din zile, sosi un 

peţitor, un june, fără alai şi fără haine strălucitoare. Părea 
un flăcău de prin locurile noastre, dar era chipeş şi frumos 
ca Făt‑Frumos. Poate aşa a rânduit Dumnezeu ca fata să 

se îndrăgostească de el, iar marele 
cneaz să le dea binecuvântarea. Cum 
veni iarna, au şi început pregătirile 
pentru nuntă. Pe vremea aceea, peste 
valea pe care astăzi o numim Valea 
Almăjului, se întindea un lac mare.

Gerul s‑a înţeles cu vântul, 
ca doi fraţi buni ce erau, şi, într‑o 
noapte, au făcut pod de gheaţă peste 
apa lacului. Din zi în zi, podul de 
gheaţă se întărea, iar pregătirile 
de nuntă erau pe terminate. Venise 
şi ziua de duminică, ziua când, în 
faţa altarului, trebuia să se oficieze 
cununia. Alaiul de nuntă, cu sănii 
trase de cai, trecu lacul îngheţat până 
la mănăstirea Ţârcoviţa, care era de 
partea cealaltă a lacului.

Uitasem să vă spun că 
mănăstirea a fost construită de 
marele cneaz, a cărui stăpânire se 
întindea şi de o parte, şi de cealaltă 
a lacului.

A început nunta şi era mare 
bucurie în sufletele tuturor. Numai 
marele cneaz îşi ascundea cu greu 
durerea pe care i‑o picura în inimă 
lacrimile unui gând nedesluşit.

Stelele au început să lucească 
pe cer, iar luceafărul de seară, care 

îndrăgise şi el fata, privea cu uimire bucuria din sufletele 
muritorilor de rând.

DIN LEGENDELE VĂII ALMĂJULUI
LEGENDA ALMĂJULUI
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O lacrimă i se prelinse pe obraz şi căzu din înaltul 

cerului, trezind vântul de miazăzi care dormea întins peste 
Dunăre. După ce îşi spălă faţa în apa fluviului, vântul începu 
să sufle călduţ peste munţi. Veselia era în toi. Naşul era 
prins în vâltoarea petrecerii şi nu se grăbea să încheie nunta 
pentru a conduce mirii la casa lor. Datina era (şi a rămas 
până astăzi) ca naşii împreună cu nuntaşii să însoţească 
mireasa până la casa mirelui. Pentru aceasta trebuia ca 
întreg alaiul să treacă peste lac, aşa cum au făcut‑o când 
au mers la cununie. Vântul sufla călduţ şi gheaţa începea 
să se topească şi să devină din ce în ce mai subţire. Naşul 
petrecea mai departe, fără a observa îngrijorarea celor mai 
bătrâni dintre nuntaşi. Pentru a‑l face să înţeleagă, un grup 
de bătrâni, veniţi cu „voie bună” la naş, a început să cânte:

Naşule, se moaie gheaţa
Şi ne prinde dimineaţa.
Naşule, se moaie gheaţa
Şi ni se scurtează viaţa;
Dacă stăm şi vom petrece,
Lacul nu‑l mai putem trece!
Zorii începuseră să se 

reverse, iar caii erau prinşi la 
sănii, gata de drum. Se termină şi 
nunta şi alaiul se porni să treacă 
peste podul de gheaţă pentru a 
conduce mireasa. Sania, în care 
erau mirele şi mireasa, mergea 
înainte. Deodată, gheaţa începu să 
se crape, iar sania mirilor dispăru 
ca prin minune. Petrecerea se 
transformă în durere, bucuria 
în deznădejde. Zile şi nopţi au 
tot căutat slujitorii cneazului 
Almăj în speranţa că vor găsi 
trupul miresei. Venise primăvara. Durerea şi întristarea îi 
cuprinseră pe toţi.

Văzând marele cneaz că nu e chip să găsească 
mireasa, a poruncit slujitorilor să sape în muntele de la 
asfinţit, ca apa să se scurgă prin strâmtoarea de la Buceaua. 
Şi au săpat vreme îndelungată, până când apa s‑a retras 
încetul cu încetul, rămânând un pământ plin de nămol. Dar, 
nicăieri, nici urmă de mireasă.

Pe pământul moale au început să crească răchite 
şi sălcii. Uscat de durere şi ani, cneazul Almăj şi‑a luat 
toiagul şi a plecat singur să caute mireasa.

Prin mijlocul văii, care era odinioară un lac, 
începuse să curgă un râu cu ape limpezi. Bătrânul cneaz s‑a 
oprit de multe ori pentru a‑şi spăla faţa şi a‑şi potoli setea.

Râului i‑a dat numele Nera. Mergea de‑a lungul 
albiei, pierdut în gânduri, şi privea în oglinda apei. I se 
părea că vede chipul fiicei sale zâmbindu‑i. Cu inima 
zdrobită de chin îi vorbea adeseori în şoapte pierdute:

Fată frumoasă cu suflet de înger,
Cu zâmbet de floare şi ochi de smarald,
Ai strâns frumuseţe şi daruri divine,
Sclipirea din stele şi soarele cald.

Fată frumoasă cu grai de izvor,

Curată ca apele Nerei;
Cu trupul de zână, din vise ţesut,
Tu porţi frumuseţea Venerei!…
Apoi pornea mai departe cu gândul pierdut şi 

durerea în suflet. Din când în când, se oprea cu ochii 
împăienjeniţi şi întreba câte o răchită:

Răchită, răchită,
Mândră împupită,
N‑ai văzut trecând,
La umbră dormind,
Frumoasă mireasă
A lumii crăiasă?

Răchita îl asculta, dar nu putea să‑i răspundă nimic. 
Întristarea şi deznădejdea creşteau, iar puterile cneazului se 
risipeau puţin câte puţin. Cu trecerea anilor, zăvoiul crescu 
şi se înteţi, risipind speranţele tuturor.

Atunci, cneazul Almăj a poruncit slujitorilor: 
să scoată zăvoiul, să are pământul, să‑l semene şi să‑l 
muncească, poate, poate cineva va găsi mireasa.

De atunci, slujitorii 
cneazului Almăj s‑au numit 
almăjeni şi au muncit neîntrerupt 
în fiecare an, arând şi semănând 
pământul. Lacul de odinioară a 
fost transformat într‑o grădină 
înfloritoare, pe care toţi au 
numit‑o Ţara Almăjului.

De sus, de pe un cleanţ 
de munte, duhul cneazului Almăj 
veghează şi astăzi în tăcere, cum 
almăjenii lucrează cu hărnicie 
pământul în speranţa că, odată şi 
odată, tot vor găsi mireasa.

NICOLAE ANDREI
Legendele Almăjului, 

Editura TIM, Reşiţa, 2008, p. 5‑10.

*

„Almăjul e ca o albie. Mai de mult era apă peste tot 
Almăjul. Împăratul Traian «cu cătănimea» a făcut drum apei 
Nerei spre Dunăre. De fapt, spre apus, dincolo de Şopotu‑Nou, se 
îngustează Valea Nerei şi formează un defileu.

După ce s‑a scurs apa, s‑a adunat popor din toate părţile. 
Astfel s‑a populat Almăjul.”

ION VERINDEANU BEICĂ − Bozovici, 
în Emil Petrovici – Folclor din Valea Almăjului,

Ediţie îngrijită de Ion Marin Almăjan, 
Editura Waldpress, Timişoara, 2005, p. 70.

*

„Depresiunea intramontană a Nerei, numită în zorii 
Evului Mediu Ţara Almăjului, este situată în sudul Banatului 
Românesc, străjuită de munţii: Semenic, Aninei şi Almăjului − 
aceştia din urmă formând, pe partea opusă, Cazanele Dunării.
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De formă elipsoidală, orientată NE‑SV, zona străbătută 

de Nera adăposteşte câteva unicate: Cheile Nerei (cele mai lungi 
şi mai spectaculoase din ţară − peste 30 km; aproape la fel sunt 
Cheile Minişului ce fac legătura cu Oraviţa), Rezervaţia morilor 
de apă de pe Cheile Rudăricii (instalaţii cu fus vertical, anticipând 
ca sistem de construcţie cu câteva mii de ani turbinele Kaplan), 
cea mai mare rezervaţie mulinologică din sud‑estul Europei, 
întinsă pe mai mulţi kilometri (în 1894, în Almăj erau 339 
mori), Rezervaţia arheologică de la Grădişte (în hotarul comunei 
Dalboşeţ), precum şi o floră specifică în climatul cu puternice 
influenţe mediteraneene (păduri de liliac şi trandafir sălbatic, alun 
turcesc, smochin, cărpiniţa, fag oriental).”

NICOLAE DOLâNGĂ, – Ţara Almăjului,
Editura Mirton, Timişoara, 2000, p. 5.

*

„Am fost prima oară la Bozovici, în inima Almăjului, în 
urmă cu mai bine de trei decenii şi m‑am îndrăgostit de acest 
ţinut miraculos, la prima vedere. Era un fel de vis împlinit 
pentru că, încă de copil, mi‑a rămas în memorie o vecină care se 
căsătorise în Socolariul meu natal şi, fiind venită tocmai de acolo, 
sătenii o porecliseră, pentru tot restul vieţii ei, «Ana‑Almăjana». 

Cânta răscolitor de frumos şi, de primăvara până toamna târziu, 
dimpreună cu bărbatul său, îşi păstorea oile la sălaşul din «Păgina 
Glăvii», aflat la câţiva kilometri de sat. De fapt, în toate cântecele 
ei nu făcea decât să‑şi ostenească şi să îşi ostoiască dorul de 
Almăj, de «acasa» din departe.”

NICOLAE IRIMIA, – Reverii la «Curţile Dorului»,
în „Gând Românesc”, Revistă lunară de cultură şi artă, 

Anul V, nr. 3 (31), Alba Iulia, martie 2011, p. 44.

*

„Totdeauna mi‑e dor de casa mea. Regăsesc o fărâmă din 
ea şi‑n Almăj, când, în «drumul unei sărbători», zăbovesc o clipă 
să cuprind «zâmbetul nepotolit al florii de măgrin» sau pietrele 
morii arpegiind şi zăgăzuind şopotul Nerganei. Şi «zaua lacrimii» 
din pleoapa celor dragi de aici, care m‑au primit în casa lor.

… Şi cântecul are o casă. Şi slova… Oare şi viersul?!… 
Dar condeiul?!…

Şi condeiul meu are o acasă. Îl simt cel mai odihnit şi 
volnic, aici, pe paginile Almăjanei, înseninându‑i chipul alb, cu 
stângăciile şi zburdălniciile lui.

De câte ori rămâne în urmă Valea Miracolelor, pe drumul 
ce şerpuieşte în pădurea vălurită, pare că las un loc de căpătâi. 
Şi mă cuprinde acelaşi fior tainic… Dorul de‑acasă. Tot astfel, 
când răsfoiesc Almăjana, cutreierând istoria ori cântul neamului, 
şi întorc ultima filă, cu chipul adâncit în aşteptare al lui Efta 
Murgu, simt că s‑a mai încheiat o călătorie. Şi iarăşi mă năpădeşte 
dorul…

Ne tot zoreşte acest dor, iar şi iar… Până când, într‑o 
bună zi, fiecare vom ajunge cu adevărat… Acasă. Atunci, o vom 
avea întreagă, toată a noastră. Şi, în sfârşit, se va linişti dorul. 
Neostoitul DOR DE‑ACASĂ…”

MARIA VâTCĂ – studentă, 
Facultatea de Muzică din Timişoara –

Dor de‑acasă…, în Almăjana, Anul XIV, nr. 1‑2/2012, p. 1.

Consiliul Judeţean Caraş‑Severin, Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Caraş‑Severin, Societatea Culturală „Ţara Almăjului” 
– Timişoara, Consiliul Local şi Primăria Dalboşeţ au 
organizat cea de‑a XVII‑a ediţie a Festivalului Văii 
Almăjului.

Manifestările au început 
sâmbătă, 3 noiembrie 2012, cu 
Simpozionul „Despre Almăj, 
almăjeni şi faptele lor”. În cadrul 
acestuia, după cuvântul de salut 
din partea domnilor: prof. univ. 
dr. ec. Dumitru Popovici – 
preşedintele Societăţii Culturale 
„Ţara Almăjului” din Timişoara 
–, acad. Păun Ion Otiman, Sorin 
Piţu Băcilă – primarul comunei 
Dalboşeţ – şi prof. Gheorghe 

FESTIVALUL VĂII ALMĂJULUI
Ţunea, directorul Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş‑Severin, au fost 
susţinute lucrări în tematica simpozionului: prof. Icoana 
Budescu – File din istoria Dalboşeţului; prof. Nistor 
Budescu – Personalităţi de seamă din Dalboşeţ; prof. 
univ. dr. Sorin Pescariu – Personalitatea dr. Iosif Olariu; 

prof. univ. dr. ing. Alimpie 
Ignea – Ion Veverca; prof. Pavel 
Panduru – File din istoria Putnei 
almăjene; prof. univ. dr. Dumitru 
Ţeicu – Morile de apă din Almăj; 
prof. Ilie Dan Stoinel – Prof. 
Petrică Juriţa; Nicolae Danciu 
Petniceanu – Generalul Traian 
Doda şi statuia sa; prof. Nicolae 
Andrei – Dorul de Almăj: prof. 
Iosif Băcilă; prof. Iosif Băcilă 
– Ion Marin Almăjan, artist 
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al cuvântului; preot Ion Stroescu, inst. 
Maria Stroescu – Preotul Ilie Imbrescu 
din Dalboşeţ; dr. Dacian Rancu – Maiorul 
Traian Nedelcu; dr. Dănilă Surulescu – 
Versuri despre obiceiuri... şi copilărie; 
Nicolae Dolângă – Constelaţii din Ţara 
Nerei; prof. Dan Oberşterescu – Deportaţi 
în Primul Război Mondial. Studiu de caz – 
Emilian Novacovici; Neluţu Rada, Carmen 
Neuman, Generalul Traian Doda; prof. 
univ. dr. Dumitru Popovici – Coriolan Iosif 
Buracu. Cronica istorică a Almăjului; prof. 
Gheorghe Rancu Bodrog – Memoriul gen. 
Traian Doda trimis împăratului în urma 
unui proces de presă.

Manifestarea a continuat cu lansarea 
următoarelor cărţi, apărute în 2011‑2012: 
Morile de apă, de prof. univ. dr. Dumitru Ţeicu; Religie şi 
dezvoltare în Munţii Banatului, de prof. dr. Lazăr Anton; 
Cultivarea limbii române, de lect. univ. dr. Florina‑Maria 
Băcilă; Revelaţii elective, de prof. Ileana Craşovan; 
Mitropolitul Vasile Lăzărescu al Banatului, de pr. prof. 
dr. Petrică Zamela; Răspântii peste veacuri, de prof. Iosif 
Băcilă; Portul popular de pe văile Caraşului şi Nerei, de 
dr. Mircea Taban şi Vesna Stankov; 
Repertoriul arheologic al văilor 
Caraşului şi Nerei, de dr. Adriana 
Radu, dr. Dacian Rancu, dr. Dragan 
Iovanovici şi Flavius Bozu; Liviu 
Groza (1932 – 2012), lucrare 
editată de Consiliul Municipal 
Caransebeş. Simpozionul s‑a 
încheiat cu o vizită la Muzeul 
„Almăjul” din Şopotu‑Vechi şi, 
evident, o degustare a mâncărurilor 
tradiţionale almăjene.

Cea de‑a doua zi a 
festivalului, duminică, 4 noiembrie 
2012, a început cu parada formaţiilor participante la 
festival, din: Bănia, Bozovici, Dalboşeţ, Lăpuşnicu‑Mare, 
Prigor, Rudăria şi Şopotu‑Nou. După cuvântul de salut din 

partea oficialităţilor şi invitaţilor, a urmat 
un spectacol artistic prezentat de formaţiile 
participante.

Şi la acest festival, Societatea 
Culturală „Ţara Almăjului” din Timişoara a 
acordat premii pentru „Cele mai autentice 
şi frumoase costume populare din Almăj”, 
după cum urmează:

Premiul I: reprezentanţilor localităţii 
Dalboşeţ – Alexandra Berbentea şi Darius 
Badescu;

Premiul II: reprezentanţilor 
localităţii Şopotu‑Nou – Carolina Velcotă 
şi Gheorghe Miloş;

Premiul III: reprezentantei localităţii 
Prigor – Maria Badescu;

Menţiuni: reprezentanţilor 
localităţii Bozovici – Maria Marin şi George Marin – şi 
reprezentanţilor localităţii Bănia – Bianca Popistaş şi Ionuţ 
Marin.

Au mai fost acordate următoarele premii de 
excelenţă: dlui Ion Albu, Bănia – pentru activitatea 
de animator al Fanfarelor din Bănia, dlui Nicolae 
Borozan, Bănia – în calitate de instructor al formaţiilor 

de dansuri din Bănia, Fanfarei 
din Lăpuşnicu‑Mare – pentru 
promovarea Almăjului în ţară şi 
în lume, Formaţiei instrumentale 
din Rudăria, Formaţiei de fanfară 
– copii, din Bănia, Formaţiei 
de dansuri din Bănia – pentru 
impresie artistică, precum şi 
soliştilor vocali Maria Badescu, 
Maria Miclău, Loghin Rotaru şi 
solistului instrumentist Luis Ţira, 
toţi din Prigor.

În anul viitor, Festivalul 
Văii Almăjului va avea loc în 

comuna Prigor. Vă invităm de acum!

Prof. univ. dr. ing. ALIMPIE IGNEA

CONSTELAŢII DIN ŢARA NEREI
„Izvoare fermecate” se chemau emisiunile de 

etnografie şi folclor pe care le‑am realizat la Radio 
Timişoara, din 1967 până în 2007 − patru decenii. Aceste 
emisiuni au fost o stare de spirit.

„Moşule‑moş, / cu soarele‑n coş, / cu luna‑surată, / 
în traista de piatră” – aşa îmi spunea cu peste şase decenii 
în urmă Călin Sporea în Dalboşeţ – ultimul olar de pe acele 
locuri… Eram copil şi priveam cum învârte cu picioarele 
discul de jos al roţii de olar, iar pe cel de sus modela o 
formă de lut.

− Ce faci, uico?
− Ce să măi ştiu face, omule?

Priveam roata de sus ca pe o constelaţie, iar 
bulgărele acela de lut eram eu…

După trei decenii urcam treptele morii de la 
Rudărica, din spatele grădinii lui Dumitru Popovici. El 
îmi povestea: „Cinerel voinic / doarme‑n Semenic. / 
Murgu‑i priponit / cu păivan d‑argint. / Lup să te mănânce, 
/ Murgule‑lupice! / Când ai străfinat, / eu m‑am deşteptat… 
/ Frumos vis visai, / că mă însurai, / c‑o fată de Crai, / pe‑un 
picior de plai…”

− De aici începe „Mioriţa”, uico Dumitre.
− O fi, cum o fost.
− De ce se spune că două pietre tari nu fac făină?



Almăjana 7
− Roata de jos e fixă 

şi e din piatră tare. Cea de 
deasupra e umblătoare şi 
e din piatră moale, bătută 
cu ciocănele. Aşa e luvat 
modelul, după moara din cer 
care macină lumină… De la ea 
ne vin şi ceasurile zilei…

Era pe vremea sărbă‑
torilor de iarnă. Din văzduh 
coborau fulgi mari de nea, de 
parcă erau urme de îngeri.

Apele Rudăricii 
coborau către Nera, iar Nera 
le ducea către Cheile sale. 
Acolo, la Dealul Ceriului, 
locuia Busuioc Balaure. El îmi povestea istoria locului 
şi se acompania cu o laută cu tolcer, construită de el: 
„Busuioace, nu te‑ai coace! / Trandafire, n‑ai mai fi‑re!…”

− Neneo Busuioace, cum aţi îngropat umbra?
− Când am ridicat casa, la răsărit, meşterul s‑a pus 

în faţa soarelui. Umbra îi cădea pe şanţul de fundaţie şi 
ucenicii au zidit‑o acolo. Era primăvara, când noaptea se 
ivea pe cer Rariţa.

Mai târziu aveam să aflu că Rariţa este denumirea 
populară a Constelaţiei Orion, după care egiptenii şi‑au 
ridicat piramidele.

… Acum mă întreb, în faţa minunii informaţiilor, 
dar şi a posibilului dezastru cognitiv al Internetului: oare 
toate acestea au trecut?

***
Satul natal e ca pumnul de apă, în care, oricum te 

priveşti, eşti un copil ce curbează în drumu‑i pământul.
… M‑am întors după ani lângă Nera, râul numit, 

în Almăj, Nergan: „o lespede roşie am scos‑o din piept / 
şi‑am pus‑o, vibrândă, în undele repezi…” Am pus‑o în 
undele repezi… 

Să fi fost o datină?
Vremea cobora spre seară, pe drumul ce ducea la 

şezătoarea stelelor. Undeva, departe, marginea cerului se 
lăsa ca o rugăciune, sub poala căreia aveam să rostesc: 
„Ajută‑mă, Doamne, să trec prin noapte!”

Dar, până atunci, peste munţii clădiţi din armonii 
necunoscute, apusul îşi tăia berbecii…

Jos, în vale, curţile caselor erau rostuite…
Bătrânii, cu veacuri pe opincile grele, se aşezau în 

tindă. Boii le rumegau tăcerea din oase, pe când înserarea 
le cernea truda în lucruri. Bătrânii au lăsat, după datini, 
deschisă fereastra din boltă, ca pe o groapă a luminii. 
Atunci, cu lucetul rece, în ea li s‑a stins steaua din cer, 
coborându‑şi cenuşa sfântă în vatră.

Satul a rămas să‑l reînvăţ apoi ca pe un bulgăre de 
ceaţă rămas pe sub flori, măsurat între Clipă şi Veşnicie 
prin orologiile de iarbă, mereu renăscătoare.

Satul – strigătul acela fără sfârşit, arând prin ninsori, 
prin amintiri şi prin lucruri ce nu se mai pot întâmpla pe 
pământ, ci în cer.

Cu cine să împart depărtarea vârstelor reverberată 
în cuvinte cu miros de muguri?

Şi cine îmi aduce pe un 
galben peşchir (ştergar înflorat) 
soarele palid în gratii de 
ceară?… „E Zâna din câmpuri, 
Nergana ori Sânziana” (Sancta 
Diana), avea să‑mi spună 
bunica, arătându‑mi vechiul 
drumeag, la capătul căruia 
noaptea se măsura cu veacul şi 
se înstela cu zâmbetele copiilor.

… Eu m‑am întors, 
fără să ştiu ce apă trebuie s‑o 
trec, către bătrânii cu mâinile 
reci, care îmi întindeau, ca pe 
o merinde, Mileniul − să‑l am 

pentru drum, în Trecerea Mare. Ei, trăitorii de veacuri, în 
satele acelea răsfirate sub cetăţile munţilor ce înconjurau 
Nera, au mai rămas un pic lângă Timp, acolo, în tindă, 
ca‑ntr‑un Olimp.

NICOLAE DOLâNGĂ

 ***
Izvoarele fermecate şi ţara lor inconfundabilă 

străbat lumea

ŢARA NEREI,
LE PAYS DE NERA,
THE NERA’S CONTRY,
DAS LAND DER NERA,
VÝKLAD NERSCO

„Cartea m‑a impresio‑
nat profund; o consider extrem 
de novatoare metodologic. 
După câte ştiu, literatura noastră 
de specialitate nu cuprinde o lu‑
crare de acest gen.”

Dr. JIRI NACINEC
Praga

„Ţara Nerei analizează interdisciplinar civilizaţia 
zonei, conferindu‑i viitor.”

Prof. Univ. Dr. NICOLAE SĂCARĂ
Timişoara

PLURALITATEA TIMPULUI,
PLURALITY OF TIME

„Autorul întrezăreşte sensurile matematice ale exis‑
tenţei. Ilustraţiile şi cartea îmi vorbesc despre echilibru şi 
seninătate.”

Prof. Dr. SANDA GOLOPENŢIA
BROWN University

Providence, Rhode Island. SUA

Resumé: English, Franch, German, Czech
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Demersul ştiinţific iniţiat a avut la bază dorinţa 
sfântă de a aduce la cunoştinţa contemporanilor faptele 
almăjanului Coriolan Iosif Buracu, atât pe tărâmul 
propovăduirii învăţăturii creştin‑ortodoxe, dar şi pe cel 
al cercetării ştiinţifice desfăşurate de către acesta. Am 
considerat că, procedând astfel, venim 
şi cu un îndemn pentru cei care s‑au 
născut şi iubesc pământul istoricului 
Almăj şi pe almăjenii lui.

Cred ca este oportun să 
prezentăm sintetic biografia preotului 
Coriolan Iosif Buracu şi apoi să 
invităm la cercetare ştiinţifică pe cei 
care consideră că este benefic să ia 
cunoştinţă despre „Cronica istorică a 
Almăjului” şi despre strădaniile depuse 
de către autor.

Aşa cum mărturiseşte în 
autobiografia sa şi stă consemnat în 
„Amintiri”1, almăjanul Coriolan Iosif 
Buracu arăta:

«Sunt de origine român şi orto‑
dox, descendent din familie de grănicer, 
origi nar din Cruşova‑Macedonia, de 
unde străbunicii mei au venit la Prigor, 
între anii 1718‑1739.

Pe tatăl meu îl chema Iosif Buracu, iar pe mama 
Călina Buracu, născută Boldea din Borlovenii Vechi, ca 
fiică a învăţătorului Pavel Boldea.

Sunt al doilea fiu, născut la 3/15 mai 1888, în 
comuna Prigor, judeţul Caraş.

În anul 1894 am fost luat de fratele mamei mele − 
protopopul militar Pavel Boldea – ce avea garnizoana în 
Budapesta – capitala Ungariei, urmând astfel acolo primele 
3 clase primare.

În clasa a II‑a − pentru a evita maghiarizarea 
numelui de Iosif în Ioszef, mi s‑a adăugat – ca primul – şi 
numele de Coriolan care, de la această dată, figurează în 
toate actele mele.

În 1897, unchiul meu fiind mutat în garnizoana 
Viena, capitala Austro‑Ungariei, am urmat aici, ultimele 
clase primare, respectiv clasa a IV‑a şi a V‑a.

În Budapesta şi în Viena m‑am remarcat ca 
declamator, la serbările şcolare, primind premii. Cu ocazia 
jubileului de 50 de ani de domnie a împăratului Francisc 
Josif I, am participat, împreună cu şcoala, la defilarea prin 

1 Preot Coriolan Iosif Buracu – „Amintiri” – Ediţie 
îngrijită de Mihai Buracu – Editura Învierea – Arhiepiscopia 
Timişoarei, 2007.

faţa împăratu lui, strigând, în româneşte, „Să trăiască”. 
Acest fapt a provocat o anchetă poliţie nească şi şcolară.

Liceul – primele 5 clase − le‑am urmat la liceul 
românesc din Blaj între anii 1899‑1904 şi am locuit în 
internatul „Vanceau”.

Amintirile evenimentelor na‑
ţionale, din anul revoluţionar 1848, şi 
umbra marilor figuri care au activat 
pe aceste meleaguri, precum şi o bună 
parte dintre profesori m‑au impresionat 
profund, infiltrând în sufletul meu sen‑
timentul de naţionalist.

Din cauza faptului că, la Blaj, 
cursurile şcolare începeau după stilul 
nou şi fiind întârziat pentru examenul 
de corigenţă la limba greacă, am fost 
înscris la liceul de la Braşov, unde am 
terminat opt clase liceale, între anii 
1904‑1908.

Şi aici m‑am evidenţiat ca 
declamator şi corist, luând parte la 
manifestările culturale ale societăţii 
româneşti.

Am jucat teatru cu artistul 
Zaharia Bârsan şi Aurel P. Bănuţiu. Am 
recitat versuri aproape la toate serbările 

şcolare; am fost membru al corului mixt dirijat de maestrul 
Gheorghe Dima, cu care am luat parte la solemnităţile 
expoziţiei naţi onale din Bucureşti în 1906; am fost membru 
salariat al corului bisericesc „Sf. Nicolae” din Schei; am 
fost tras la sorţi ca să pun tricolorul pe mormântul lui Arpad 
de pe Tâmpa, în ziua de 3/15 mai 1907, şi am făcut parte 
din organizaţia secretă de a împiedica, cu orice mijloace, 
maghiarizarea românilor din Ardeal şi Banat. 

În vara anului 1907, deputatul guvernamental 
al circumscripţiei grănicereşti Caransebeş – renegatul 
Constantin Burdea − şi‑a făcut turneul politic în Almăj, iar 
eu i‑am întrerupt cuvântarea ţinută la Prigor. Am fost raportat 
direcţiunii liceului şi aceasta mi‑a anulat ajutorul bănesc 
ce‑1 primeam de la Comunitatea de avere din Caransebeş.

Tot în aceeaşi vară, am organizat prima asociaţie 
românească a studenţilor din care au făcut parte următorii 
colegi almăjeni: Ioan Crisa, Simeon Disela, Ioan Brânzei, 
Iancu Conciatu, Aurelia Eva, Livia Brânzei, Aurora 
Radivoevici din Rudăria şi Liviu Ruva din Bozovici. Am 
aranjat serbări culturale la Bozovici şi la „nedeia” din 
Pătaş, cu coruri, recitări şi piese de teatru. Am jucat teatru 
la Bozovici cu Zaharia Bârsan şi soţia sa, Olimpia.

Gândul de a deveni „artist” m‑a îndepărtat de la 
preocupările şcolare încât am reuşit să termin cu bine 
clasa a VIII‑a, dar am căzut la examenul de maturitate 

PREOTUL CORIOLAN IOSIF BURACU
ŞI

„CRONICA ISTORICĂ A ALMĂJULUI”
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(bacalaureat), atât în sesiunea de vară, cât şi în cea de 
toamnă. 

Pentru „cariera” mea s‑au iscat discuţii aprinse 
între mine şi între unchiul Bol dea şi tatăl meu. Amândoi 
au căzut de acord să mă fac preot cu perspective la Prigor, 
misiune la care eu niciodată nu m‑am gândit. Liniştea 
sufletească mi‑a fost redată prin telegrama primită de la 
„logodnica” mea, Mărioara Mocanu, care cuprindea atât: 
„Nimic altceva, decât preot să te faci.”

M‑am hotărât – spre bucuria tuturora – să mă fac 
preot, înscriindu‑mă la Institutul Teologic din Caransebeş, 
urmând cele trei cursuri, între anii 1908‑1911. 

M‑am obişnuit greu cu disciplina clericală şi cu 
studiile teologice. O lectură potrivită ce mi‑a căzut în mână 
şi… un vis (eram preot într‑un sat de munte unde bântuia o 
cumplită boală epidemică… nimeni nu se atingea de bolnavi 
în afară de mine. Populaţia nenorocită, recunoscătoare, 
îmi săruta pulpana hainei preoţeşti)… mi‑au redat liniştea 
sufletească şi încrederea, înţelegând rostul misiunii 
preoţeşti şi româneşti. Am devenit unul dintre cei mai buni 
studenţi, luând parte activă la toate şezătorile culturale 
introduse pe atunci, la toate solemnităţile festive, fiind ales 
în toate organizaţiile culturale locale.

Am reuşit să comemorăm cu un fast deosebit, în 
fiecare an, ziua de 3/15 mai (1848), sub paravanul zilei 
mele de naştere, luând hotărâri însemnate pentru misiunea 
noastră preoţească, dar îndeosebi pe teren naţional.

Am fost apreciat de episcopul Caransebeşului, 
dr. Miron E. Cristea, de profesorii: dr. Petru Barbu, dr. 
Gheorghe Dragomir, dr. Moise Ienciu etc.

În anul 1910 am luat parte activă la propaganda 
electorală a dr. Aurel Vlad, în cercul Caransebeşului, şi 
am făcut strajă, în cursul nopţii, la secţia de votare din 
Caransebeş, care era unica pentru întreaga „graniţă”.

La examenul de qualificaţie preoţească, ţinut sub 
preşedinţia Episcopului, am primit nota „distins”, cu 
dreptul de a candida la parohiile de clasa I.

Pe cea care urma să‑mi 
devină soţie, Mărioara M. 
Mocanu, am cunoscut‑o în iarna 
anului 1904/5, ataşându‑ne unul 
faţă de altul cu toată dragostea şi 
cu hotărârea de a ne căsători, la 
timpul potrivit. Ea a urmat clasele 
secundare la gimnaziul german 
din Braşov. Mama ei, descoperind 
aranjamentul luat de fiica sa, în 
privinţa propriului viitor, a dus‑o, 
dimpreună cu sora sa, Linica, la 
pensionul din Galaţi „Notre Dame 
de Sion”, pension francez cu mare 
faimă, apoi la Viena şi Elveţia, în 
speranţa că mă va uita.

În toamna anului 1911 am 
fost cu unchiul Pavel Boldea în 
peţit, în Cernatu Săcelelor din 
judeţul Braşov. Logodnica mea – 
încă din 1908 – a acceptat cererea 

în căsătorie, dar mama ei a spus: „Nu sunt de părere ca 
fiica mea să se mărite cu un preot. Ea a fost pregătită pentru 
altă viaţă, cheltuind mult cu educarea ei prin străinătate. 
Nu am nimic în contra băiatului şi nu mă pot opune nici 
voinţei fiicei mele deoarece este majoră. Îşi va primi toate 
drepturile rămase de la tatăl ei (43.001 coroane), iar din 
partea mea, deocamdată, nu va primi nimic”.

Cununia civilă a avut loc în comuna Cernatu, din 
partea familiei mele fiind de faţă unchiul Grigore Boldea, 
care era căpitan. Cununia religioasă a avut loc la Sibiu, 
în catedrală, luând parte unchiul Pavel Boldea, la 2/14 
octombrie 1911.

Imediat după cununie, am plecat la Borlovenii 
Vechi, la bunicii mei după mamă, la învăţătorul pensionar 
Pavel Boldea. În gara Iablaniţa ne‑a aşteptat tata, cu cocia 
cu fân, nebărbierit şi cu haine cârpite. Soţia mea i‑a sărutat 
mâna. La Borloveni, ne‑a aşteptat mama, cu ochii plânşi, 
dar cu masa pusă: ...mămăligă cu ou şi cu brânză.

După două săptămâni, tata a pregătit o masă mare, 
cu mulţi invitaţi, cu lăutari şi cu joc. S‑a împăcat şi el cu 
prima lui noră. El dorea să mă căsătorească cu o fată din 
Almăj, bine cunoscută.

În timpul iernii, am organizat primul cor bărbătesc, 
aranjând, în a doua zi de Crăciun, prima serbare culturală 
în Borlovenii Vechi. Venitul a fost depus la Banca „Nera”, 
pentru pictarea iconostasului din Biserică.

La stăruinţa soacrei mele – care a fost o adevărată 
mamă şi care ne‑a iubit şi ne‑a ajutat foarte mult, după ce 
au apărut primii copii m‑am hotărât să dau examenul de 
maturitate. Astfel, în februarie 1912 ne‑am dus la Săcele, 
iar eu am urmat cursurile clasei a VIII‑a pentru pregătirea 
examenelor. Le‑am luat, spre mulţumirea tuturor. După 
examene, m‑am dus la Vălenii de Munte, la cursurile 
de vară organizate de prof. univ. Nicolae Iorga, unde 
participau tineri din toate provinciile româneşti. Am fost 
primul şi singurul bănăţean. La înapoierea mea din „Ţară” 
am găsit acasă pe primul născut, o fiică, ce a primit numele 

la botez de Tatiana‑Lygia.
Deşi am dorit să continui 

studiile la Viena – un curs de 
retorică bisericească şi unul 
de cooperaţie – la stăruinţa 
episcopului dr. Miron E. Cristea, 
depusă pe lângă unchiul meu – am 
acceptat să fiu numit administrator 
parohial al Mehadiei, urmând ca 
după 2 ani să fiu trimis la Viena, 
ca bursier al Episcopiei.

Am fost sfinţit întru diacon 
în capela reşedinţei episcopale la 
19 iulie 1912, iar a doua zi, de Sf. 
Ilie, am fost sfinţit întru preot, în 
comuna Pătaş, unde a avut loc 
şi sfinţirea bisericii. La această 
ceremonie, au luat parte părinţii 
mei, unchii Pavel Boldea şi Iosif 
Serafim, precum şi foarte mulţi 
credincioşi din satele Almăjului.
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La 15 august 1912, am fost introdus (instalat) ca 

administrator parohial al Mehadiei, prin dr. Ion Sârbu, 
administrator protopopesc. El a scris o lucrare „Mihai 
Vodă Viteazul”, ce a fost premiată de Academia Română, 
în 1906, cu marele premiu „Năsturel”.

Din prima zi, am fost susţinut de generalul de 
divizie Nicolae Cena, care mi‑a dat un nepreţuit sprijin în 
activitatea mea parohială.

Munca a fost destul de grea. Satul era împărţit în 
două grupuri politice: „naţio nalist” şi guvernamental 
maghiar, sub numele de „buradist”. Erau două şcoli: una 
de stat maghiară cu doi învăţători şi una comunală cu trei 
învăţători, unde era propusă şi limba română.

Pentru a contrabalansa acţiunea de maghiarizare, 
mi‑am concentrat atenţia şi activitatea asupra orelor de 
religie, procurând manuale româneşti pentru toţi ele vii, 
iar generalul Nicolae Cena, cărţi de rugăciuni. Învăţătorul 
Nicolae Mergea, originar din Pătaş, la stăruinţa mea, a 
organizat un cor bisericesc şi cu copiii de şcoală, care lua 
parte regulat – sub conducerea mea – la toate serviciile 
religioase. Ei citeau psalmii şi recitau rugăciunile. Am 
introdus „tasul şcolar” pe care elevii depuneau economiile 
lor şi care întreceau încasările celorlalte trei tasuri biseri‑
ceşti; am organizat serbări şcolare numai în limba română.

Tot pentru înfiinţarea de fonduri bisericeşti, am 
introdus „tasul onomasticei”, cei care îşi serbau numele 
fiind felicitaţi în biserică, la zilele potrivite, aducând astfel 
venituri importante.

Am pus ordine în arhivă, dar mai ales în fondurile 
bisericeşti. Biserica avea datorii de 9.000 coroane, pe care 
le‑am achitat în curs de doi ani. Datoriile erau făcute cu 
ocaziunea pictării sfintei Biserici – o lucrare foarte artistică.

Am fondat biblioteca parohială şi am organizat 
comitetul local al Societăţii culturale „Astra”.

Prin încrederea ce am reuşit să impun, biserica a fost 
înzestrată cu două case de familia Sofia şi Ivan Doboşan, 
aceştia dăruind o casă din Băile Herculane şi Episcopiei din 
Caransebeş. Biserica a mai primit o casă şi vie din partea 
tânărului Ioan Miclău junior, iar de la generalul Nicolae 
Cena, o bucată de pământ din ave rea strămoşească.

Am adus corul „Doina” din Turnu‑Severin de sub 
conducerea profesorului Iancu Şt. Paulianu şi „Armonia” 
din Craiova, care au dat concerte şi în 
Mehadia, toate fiind primite cu entuziasm 
deosebit.

Am cercetat amănunţit arhiva 
parohială, dar mai ales diferitele registre 
şi cărţi bisericeşti, pline de însemnări 
vechi şi foarte preţioase făcute de preoţi, 
cântăreţi, dar mai ales de protopopul 
Nicolae Stoica de Haţeg, care a fost 
primul preot militar al Regimentului 
grăniceresc înfiinţat la 1768, la Biserica 
Albă, de care depindea întreaga noastră 
regiune grănicerească.

Această activitate atât de variată, 
dar pronunţat românească, a stârnit o serie 
de anchete administrative, jandarmereşti 

şi judecătoreşti, care au dus – în mod fatal – la deţinerea 
mea, în ziua de Duminică 26 iulie 1914. (Vezi lucrarea 
mea: „Muzeul General Nicolae Cena în Băile Herculane 
şi Cronica Mehadiei” la capi tolul „Acte şi Documente”).

În această zi, am fost luat de la Sfânta Liturghie, 
de către jandarmii unguri, din Sfântul Altar. Au mai fost 
deţinuţi: generalul Nicolae Cena, comerciant Nicolae 
Chiticeanu, Dimitrie Cerbu şi Miron Cosma, funcţionari 
de bancă.

De la Mehadia, am fost duşi, în aceeaşi zi, la 
poliţia de frontieră din Orşova, unde ni s‑a comunicat că 
suntem deţinuţi ca „spioni ai României şi agitatori pentru 
descompunerea monarhiei Austro‑Ungare”. A doua zi, 
dimpreună cu mulţi pre oţi, avocaţi, ofiţeri pensionari, 
învăţători, comercianţi, meseriaşi, ţărani români şi 
câţiva sârbi, am fost duşi şi depuşi la Penitenciarul din 
Caransebeş. Între timp, s‑a declarat război Serbiei. Toţi cei 
din contingentele mobilizate au fost trimişi la unităţile lor. 
Din plasa Orşova, au mai rămas peste 100 de persoane.

Eu am fost eliberat în ziua de 26 august – când a 
fost întunecime de soare – cu mandatul să mă prezint la 
Regimentul 29 Infanterie din Becicherecul Mare. Aici 
am fost repartizat ca preot militar de rezervă, pe timp de 
război. Am trecut pe la Mehadia ca să‑mi revăd familia 
şi, echipat cu cele necesare, la 29 august m‑am prezentat 
la Regimentul 29 Infanterie, compus în majoritate din 
români, apoi sârbi şi câţiva nemţi şi unguri.

Am fost primul deţinut politic român din Ardeal 
şi Banat în momentul când s‑a declarat primul război 
mondial.

Am fost preot militar pe frontul din Galiţia.
Am desfăşurat o activitate publicistică concretizată 

în cărţi şi broşuri:
„Muzeul General Nicolae Cena în Băile Herculane 

şi Cronica Mehadiei” (1924); „Heracle, Hercules, Iovan 
Iorgovan şi Băile Herculane” (1924); „Din istoria Banatului 
Severin” (1932); „Din trecutul Almăjului şi Rudăriei” 
(1932); „Cetatea şi castelul Făgăraşului” (1937).»

***

După demi sia din funcţia de director al Palatului 
Cultural, a fost ales deputat P.N.Ţ. 
de Caraş (nov. 1928‑apr. 1931), apoi 
senator (iulie 1932‑nov. 1933). În anii 
1934‑1943, a fost preot militar cu gradul 
de maior, cât şi locotenent‑colonel la 
regimentele de grăniceri înfiinţate în 
urma demersurilor sale pe lângă Casa 
Regală. Tot în urma acestor demersuri, 
au fost aduse osemintele lui Eftimie 
Murgu de la Budapesta şi reînhumate la 
Lugoj. Din cauza trecutului său incomod 
pentru noua putere comu nistă, a fost 
arestat de Securitatea din Oraviţa în 
anul 1948. Judecat la Timişoara, a fost 
condamnat şi trimis la Canal, de unde a 
fost eliberat în anul 1953. A încetat din 
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viaţă la 11 februarie 1964, în Bucureşti, 
osemintele fiindu‑i ulterior reînhumate în 
curtea bisericii din Prigor.

Preotul Coriolan Iosif Buracu, 
figură emblematică a Almăjului, şi‑a 
încheiat „Cronica” pe 6 decembrie 1939. 
Prin valoarea conţinutului, această cronică 
este valabilă şi azi, şi peste timp.

Ceea ce impresionează este 
vastitatea bibliografiei consultate; Coriolan 
Iosif Buracu a ales doar acele lucrări 
de ţinută despre istoria românilor şi, în 
special, a Banatului, pe care le‑a conspectat 
cu acribie. Informaţiile adunate au reuşit 
să ofere o privire istorică absolut corectă 
asupra acestui ţinut bănăţean. Dintre 
miile de informaţii astfel adunate şi redate 
almăjenilor reţinem câteva, extrem de interesante şi care ar 
fi dispărut sub colbul istoriei dacă harnicul părinte nu le‑ar 
fi păstrat spre aducere‑aminte.

În primul rând, informaţiile despre descoperirile 
arheologice – extrem de puţine în 1939. Cu toate acestea, 
datele „Cronicii” sunt reale şi ele au fost completate pozitiv 
de cercetările arheologice ale ultimelor decenii. Meritul 
autorului constă în detalierea acestora cu locul/toponimul 
în care au fost găsite. Interesantă şi afirmaţia potrivit căreia 
celebra familie românească Gârleşteanu şi‑a avut reşedinţa 
în locul Cetate dintre Rudăria şi Bănia. Timp de câteva 
secole Gârleştenii au jucat un rol extrem de important în 
istoria medievală a Banatului.

Existenţa districtului medieval românesc privilegiat 
Almăj este prezentată în detaliu. Impresionează lista celor 
32 de localităţi componente, dar şi refuzul almăjenilor de a 
veni la chemarea „comandantului teuton”, sosit în cetatea 
Almăj. Efortul militar pe care nobilii, cnejii şi oamenii de 
rând din district l‑au depus în cadrul luptelor antiotomane, 
asigurându‑i districtului privilegiul regal, alături de alte 
şapte districte româneşti prin diploma din august 1457. 
Nu au existat lupte cu otomanii la care almăjenii să nu fi 
participat, fie pe propriul teritoriu, fie la sudul Dunării. Ar 
fi de remarcat prezenţa lor la apărarea Belgradului la 1456.

Zeci de conflicte cu otomanii îi au drept participanţi 
şi remarcaţi pe almăjeni. Domeniile regale rostuite pe seama 
vitejilor confirmă această masivă participare militară. Iar 
numeroşi cneji devin nobili şi primesc posesiuni fie în 
Almăj, fie în alte părţi.

O tradiţie orală consemnează întemeierea Vârşeţului 
de către un cioban din Rudăria, care ar fi pus o lespede 
romană, adusă de acasă, la temelia bisericii din Vârşeţ.

Secolele XVI şi XVII sunt extrem de grele pentru 
locuitorii Almăjului. Stăpânirea otomană instalată la 1552 
este cu greu suportată de locuitori. În anul 1594 izbucneşte 
marea răscoală antiotomană a bănăţenilor. Luptele continuă 
ani în şir. Un eveniment remarcabil este incursiunea paşei 
Bucan de Belgrad, care invadează Almăjul. Trupa sa 
este măcelărită, iar paşa este ucis. Capul său este trimis 
principelui transilvan la Alba Iulia ca semn al victoriei.

Delegaţi imperiali şi otomani se întâlnesc în anul 

1606 în Almăj şi tratativele duc la semnarea 
unui tratat de pace.

Documentele păstrate şi regăsite de 
preotul Coriolan Iosif Buracu consemnează 
existenţa aşezărilor româneşti în Almăj, 
uneori chiar nominal, şi chiar atestă capii 
de familie din diferitele sate almăjene.

Almăjenii participă la campanii 
militare şi în Ţara Românească, acolo 
unde au pus sau repus în scaun domni, aşa 
cum s‑a întâmplat şi în anul 1632 cu Matei 
Basarab.

Intrarea întregului Banat sub 
stăpânirea otomană, la 1658, duce la 
dispariţia vechilor libertăţi ale districtului 
şi locuitorilor. La 1688 trupele habsburgice 
eliberează zona Severinului de otomani şi 

o ţin până la 1699. În acest timp domnii Ţării Româneşti 
Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu 
solicită curţii vieneze alipirea zonelor bănăţene la Ţara 
Românească.

Cucerirea Timişoarei şi eliberarea Banatului, la 
1716, înseamnă intrarea acestuia într‑o nouă etapă istorică. 
Locuitorii Almăjului sunt încadraţi în districtul Orşovei. 
Din cauza grelelor sarcini fiscale, o parte din almăjeni fug 
în Ţara Românească.

Administraţia Banatului începe acţiuni de construire 
a drumurilor spre Herculane, respectiv Orşova, prin 
contribuţia în muncă a almăjenilor.

Din anul 1768 începe militarizarea zonei Almăj. 
Sunt create aici mai multe companii grănicereşti ce apără 
zona şi Valea Dunării. Coriolan Iosif Buracu detaliază 
organizarea militară şi modul de desfăşurare a acţiunilor 
de pază pe Dunăre.

Două evenimente importante ale anului 1773 sunt 
frumos consemnate: vizita împăratului Iosif al II‑lea şi 
aducerea a 96 de familii de colonişti.

În toamna anului 1777 se inaugurează Şcoala 
trivială de la Bozovici, iar preoţii ortodocşi ţin în şcoală 
repetiţii duminica după slujbă. Ştiinţa de carte cuprinde 
tot mai mulţi tineri. Fie în română, fie în germană – limba 
oficială a grănicerilor – şcoala aduce la suprafaţă valenţele 
culturale şi militare. Tot mai mulţi almăjeni devin subofiţeri 
şi ofiţeri prin şcoala de la Bozovici şi apoi prin cea de la 
Caransebeş.

Conflictele militare austro‑otomane se desfăşoară 
şi în Almăj, atât în perioada 1738‑1739, cât şi în anii 
1788‑1789, şi provoacă mari distrugeri, exemplificate de 
autor.

Între anii 1792 şi 1814 almăjenii luptă în războaiele 
contra lui Napoleon şi se remarcă, fiind distinşi cu ordine 
şi medalii pentru vitejia lor. Un anume Ruja, originar din 
Almăj, este căpitan la Mehadia în anul 1796. Este primul 
almăjan cu grad de ofiţer pomenit documentar.

Prin grija lui Coriolan Buracu, osemintele marelui 
almăjan Eftimie Murgu sunt repatriate de la Budapesta şi 
adăpostite în cripta din cimitirul Lugojului în anul 1932. 
Celebrul general Traian Doda se naşte la 1822 la Prilipeţ. 
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Întreaga sa activitate a fost pusă în slujba idealurilor 
româneşti bănăţene.

Anul revoluţionar 1848‑1849 îi află pe grănicerii 
almăjeni fie în Italia, fie prin Banat şi Transilvania. 
Almăjanul Gheorghe Bogoievici devine parohul bisericii 
ortodoxe române din Budapesta şi administrator al 
Fundaţiei Gojdu.

Desfiinţarea regimentelor din graniţă conduce la 
apariţia Comunităţii de avere cu sediul la Caransebeş, 
comunitate care administrează zestrea fostelor regimente 
grănicereşti.

Începe acum lupta pentru drepturi naţionale a 
românilor din fosta monarhie, la care participă cu entuziasm 
şi almăjenii. Românii bănăţeni sunt aleşi, după lupte 
electorale dificile, ca parlamentari români în legislativul 
ungar. Cel mai grăitor exemplu este Traian Doda, ales 
consecutiv de 5 ori. 

Marea adunare naţională de la Alba Iulia îl are ca 
reprezentant legitim ales al almăjenilor pe dr. Ion Sârbu, 
istoricul de seamă al neamului românesc. Şi tot Ion Sârbu 
este delegatul oficial al guvernului român la Conferinţa de 
pace de la Paris, ca expert în problemele bănăţene.

Desigur că izvoarele istorice consultate de către 
Coriolan Iosif Buracu conţin mult mai multe „obliciri” 
despre Almăjul istoric şi despre locuitorii săi.

Informaţiile pe care le‑am redat mai sus 
demonstrează încă o dată faptul că preotul Coriolan Iosif 
Buracu a fost hărăzit de Bunul Dumnezeu cu o minte 
ageră, cu o mare putere de sinteză a fenomenelor istorice 
legate de ţinutul almăjenilor, un patriot şi un naţionalist 
convins că numai iubind locurile şi locuitorii acestora poţi 
să‑i determini pe ceilalţi să‑ţi urmeze crezul şi să facă astfel 
să dăinuiască acest loc sfânt, Almăjul, până la sfârşitul 
veacurilor.

Almăjeni, iubiţi Almăjul, graiul şi portul, cinstiţi 
înaintaşii, aduceţi pacea şi bunăînvoirea între locuitorii 
acestui loc sfânt!

Prof. univ. dr. ec. DUMITRU POPOVICI

Bibliografie:
Preot Coriolan Iosif Buracu: „Amintiri” – Ediţie îngrijită 

de Mihai Buracu – Editura Învierea – Arhiepiscopia Timişoarei, 
2007

Preot Coriolan Iosif Buracu: „Muzeul Nicolae Cena în 
Băile Herculane şi Cronica Mehadiei”, „Din istoria Banatului 
Severin”, „Din trecutul Almăjului şi Rudăriei” 

Fr. Griselini: „Istoria Banatului Severin”
Dr. Gh. Popovici: „Istoria Românilor Bănăţeni” 
Patriciu Dragalina: „Istoria Banatului Severin”
Prot. Nicolae Stoica de Haţeg: „Cronica” (Manuscris)
Pesty Frigyes: „Istoria Banatului Severin”
Szentklaray Jeno: „100 ani din istoria Ungariei de Sud” 
Dr. Barati Lajos: „Adattar”
Nicolae Tincu Velea: „Istorioară bisericească 

politico‑naţională” 
I. Papiu Ilarian: „Magazin istoric pentru Dacia” 
Aug. Treboniu Laurian: „Temisana”
Iosif Bălan:„Numiri de localităţi” 
Iuliu Vuia: „Districtus Valahorum”
B. P. Hasdeu: „Magnum Etimologicum Romaniae” 
Dr. I. Sârbu: „Legăturile diplomatice ale lui Matei Vodă 

Basarab”, „Istoria lui Mihai Vodă Viteazul”
Andrei Chidiu şi Iosif Bălan: „Monografia oraşului 

Caransebeş” 
Grigore Popiţi: „Date şi documente bănăţene, 1828 – 1887” 
Dr. P. Nemoian: „Bănatu‑i fruncea”, „Prima Alba‑Iulie” 
Cristian Aniţa, Director al Arhivelor Naţionale Mehedinţi, 

„Dicţionarul Enciclopedic al Judeţului Mehedinţi”, Editura Prier, 
Drobeta Turnu‑Severin, 2003.

Ion Veverca s‑a născut la Dalboşeţ, judeţul Caraş, 
în anul 1912. Tatăl său, Ernest Veverca, originar din satul 
pemilor (cehilor), Ravenska, a fost un simplu pinter (dogar) 
(I. Budescu). Moare la Bucureşti în anul 1970. 

Începe gimnaziul la Bozovici şi aflăm din Anuarul 
Gimnaziului de stat „Principele Carol”, la Situaţia şcolară a 
elevilor ordinari la finele anului şcolar 1922/23, la Clasa I, 
poziţia 39, Veverca Ioan – calificativul bine; urmează liceul 
la Caransebeş şi Orşova, precum şi Academia Comercială 
din Bucureşti, unde şi‑a dat şi doctoratul sub conducerea 
prof. Virgil Madgearu, în domeniul economie politică, 
devenind asistentul acestuia (V. Trebici1). 

1 Vladimir Trebici (n. 28 februarie 1916, 
Horecea‑Mănăstirii, Cernăuţi – d. 13 februarie 1999, Bucureşti) a 
fost demograf şi sociolog, membru titular al Academiei Române 
(din 1992). Recensământul din anul 1977 s‑a desfăşurat sub 
îndrumarea lui V. Trebici, cel care a reprezentat România la 
Naţiunile Unite şi a condus mulţi ani Secţiunea Demografică 
a ONU, ca o recunoaştere a valorii ştiinţelor de demografie şi 
statistică româneşti.

Remarcându‑se în activitatea desfăşurată la 
Academia Comercială, a fost trimis să facă aspirantura 
la Universitatea din Köln. Aici obţine titlul de doctor în 
ştiinţe economice şi politice, cu teza de doctorat Mitul 
planificării. 

Revenind în ţară, a fost promovat în posturi 
importante în capitală, ca: referent la Consiliul Superior 
Economic, precum şi administrator delegat la Creditul 
Industrial. 

În această perioadă a publicat o serie de lucrări cu 
caracter istoric referitoare la primii specialişti în domeniul 
economic din România, şi anume:

1. Nicolae Şuţu, viaţa, activitatea şi opera, întâiul 
economist ideolog din România 1798‑1871, 131 pag., 
Editura Asoc. generale a economiştilor din România, 
tipografia Bucovina – Torouţiu, Bucureşti, 1936.

2. Ion Ghica, scrieri economice, ediţie îngrijită 
şi comentată de Ion Veverca, cu un studiu introductiv de 
Prof. Virgil Slăvescu, 265 pag., Editura Asoc. generale a 
economiştilor din România, vol. I, Bucureşti, 1937.

ION VEVERCA
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3. Ion Ghica, convorbiri, idem, vol. II, 320 pagini, 

Bucureşti, 1937.
4. Ion Ghica, studii şi contribuţii, cu anexe de 

mărturii scrise despre om, scriitor şi economist, 202 pag., 
Editura Asoc. generale a economiştilor din România, 
Bucureşti, 1937.

Are o bogată activitate publicistică în acest domeniu, 
bazată pe o vastă cultură de istorie economică; de exemplu, 
Dionisie Pop Marţian (1829‑1865) este considerat de Ion 
Veverca ca „întemeietorul naţionalismului economic 
românesc ca ideologie şi orientare ştiinţifică”. Consideră 
că, prin această poziţie, Marţian a promovat pentru prima 
oară politica „prin noi înşine”, pentru care, în perioada 
interbelică, au militat mulţi economişti români liberali 
(deşi Ion Veverca era antiliberal, adeptul „planificării”).

Ca o dovadă a valorii sale intelectuale, a fost cooptat 
în colectivul de mari personalităţi ştiinţifice ale vremii, 
care a elaborat Enciclopedia României, în patru volume 
(apărută sub coordonarea lui Dimitrie Gusti), şi anume 
la Enciclopedia ROMÂNIEI, vol. II, Ţara Românească, 
Editura Imprimeria Naţională Bucureşti, coordonator: 
Dimitrie Gusti, prefaţa de: Dimitrie Gusti, anul publicării: 
1938. Printre colaboratorii volumului, îi putem cita pe: 
GIURESCU C. CONSTANTIN, prof. univ., Bucureşti, 
director la Fundaţiile Regale, GOLOPENŢIA ANTON, 
dr., asist. univ., Bucureşti, GUSTI DIMITRIE, prof. 
univ., Bucureşti, preşedintele Institutului Social Român, 
directorul Fundaţiei Regale „Principele Carol”, preşedintele 
Asociaţiei Ştiinţifice pentru Enciclopedia României, fost 
ministru, IONESCU‑ŞIŞEŞTI GHEORGHE, prof. univ., 
Bucureşti, directorul Institutului de Cercetări Agronomice 
al României, membru al Academiei Române, ministrul 
Agriculturii şi Domeniilor, VEVERCA ION, dr., referent la 
Consiliul Superior Economic, VULCĂNESCU MIRCEA, 
asist. univ., Bucureşti, directorul datoriei publice din 
Ministerul de Finanţe, administrator delegat al Asociaţiei 
Ştiinţifice pentru Enciclopedia României, şi mulţi alţi 
oameni de cultură din perioada interbelică.

În primăvara anului 1938, ministru al Economiei 
Naţionale era Mitiţă Constantinescu, 
care a elaborat şi a încercat să pună în 
aplicare un plan de industrializare; pentru 
aceasta mai fusese întocmit un program 
pentru reorganizarea economiei naţionale. 
Iniţiatorul său era Constantin Argetoianu, 
care, după reorganizarea Consiliului 
Superior Economic, al cărui preşedinte 
devenise, a publicat un proiect cu titlul 
„Orientări generale pentru alcătuirea 
unui plan economic pe un termen mai 
lung”. La elaborarea acestui program 
şi‑au adus contribuţia personalităţi ale 
vieţii economice româneşti, specializate 
pe diferite domenii: de exemplu, Ovidiu 
Vlădescu a prezentat o sinteză a cadrului 
administrativ, iar Ion Veverca a realizat 
două studii despre industria naţională şi 
economia energetică.

În revista „Sociologie românească”, anul IV, nr. 
4‑6, aprilie‑iunie 1939, îi apare articolul Planul economic 
al României, în care se vorbeşte despre un plan cincinal. 
Are, în continuare, preocupări referitoare la politicile 
economice şi publice, dând la tipar: Statul major economic, 
necesitatea, rolul şi organizarea sa, pregătirea şi 
conducerea economiei de război, 26 pag., Bibl. Economică, 
Bucureşti, în 1940, şi Naţionalism economic, 193 pag., 
Editura Cartea Românească, Bucureşti, în 1941 (după alţii, 
în 1939). Are şi preocupări de altă natură; de exemplu, 
publică în „Universul literar”, vol. 49, 1940, martie 2, 
No. 10, Autoritatea lui Titu Maiorescu, în care prezintă 
personalitatea lui Titu Maiorescu şi rolul lui în cultura 
românească; mai putem consemna „Cuvântul Nostru. 
Organ de manifestare extraşcolară”, sub redacţia lui Ion 
Veverca (1930), care era o revistă şcolară, dar conţinea şi 
cronici sportive, ştiri şi informaţii diverse. 

A publicat chiar unele materiale de orientare 
naţionalistă şi legionară, ca Suflet şi gând legionar, Despre 
viaţa noastră, 1937.

În perioada anilor 1940 a fost director general al 
Băncii Timişoarei. 

Îşi continuă activitatea de economist şi publică, 
printre altele, avându‑l ca prim autor pe Anton Golopenţia, 
în „Sociologie românească”, nr. 7‑12, iulie‑decembrie, 
1942, Problemele agriculturii româneşti. Îndreptarul 
lucrărilor seminarului pentru doctorat al prof. Virgil N. 
Madgearu.

Despre perioada următoare, să‑l lăsăm pe Vladimir 
Trebici să vorbească:

«... Ion Veverca, a cărui biografie ar merita să fie 
scrisă, deoarece el rămâne în istoria gândirii economice 
ca un cercetător important (l‑a editat pe N. Şuţu,). L‑am 
cunoscut în lagărul de prizonieri sovietic Nr. 148/5, în 
orăşelul Armavir (regiunea Krasnodar, Caucaz); fusese 
eliberat imediat după 23 august 1944 (ceilalţi prizonieri 
români au fost eliberaţi din lagăr în octombrie 1946, 
n.n.).

Totuşi, unii dintre camarazii noştri au fost eliberaţi 
mai înainte. Voi relata două cazuri. 
În lagărul nostru se afla Ion Veverca, 
doctor în economie, fost asistent al 
profesorului Virgil Madgearu. Fusese 
ofiţer de rezervă, apoi degradat 
şi trimis cu o unitate disciplinară. 
Legionar, Veverca era un economist 
cunoscut în România. Antiliberal 
convins, publicase o serie de articole 
pe teme economice. Căsătorit (soţia 
Lelia), având doi copii, Ion Veverca 
era prieten cu Dan Bota – naşul lui 
la căsătorie –, cu Anton Golopenţia 
(Veverca era şi el bănăţean), cu Mircea 
Vulcănescu (Veverca era colaborator 
la Enciclopedia României). În sfârşit, 
era o personalitate cunoscută. Aşa se 
explică că a fost solicitat să rostească 
un Apel către soldaţii români de pe 
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frontul de răsărit la radio Moscova, îndemnându‑i să 
depună armele şi să treacă de partea Armatei Roşii. 

Mai mult, publicase – aşa îmi amintesc – un articol 
în ziarul prizonierilor români din URSS. Cred că intrase 
în legătură cu Ana Pauker, care se afla la Moscova, cu 
ceilalţi emigranţi politici români. În aceste condiţii s‑a 
produs eliberarea lui I. Veverca. Peste doi ani, ne‑am 
revăzut. Istoria lui Veverca (1912‑1970) este cât se poate 
de instructivă din punctul de vedere al istoriei politice.

Ana Pauker îl aprecia şi îi destinase un rol 
important în lupta împotriva partidelor burgheze. Şi Miron 
Constantinescu îl aprecia. I‑a încredinţat lui Veverca 
şi Roma Cresin editarea unui Buletin de conjunctură 
economică, cu recomandarea ca studiile să fie obiective, 
deoarece Buletinul era de uz intern.

Cei doi – un economist şi un statistician – au făcut 
primul număr în termenul cerut. M. Constantinescu era 
cu o delegaţie oficială la Moscova (cred, în februarie 
1949). A cerut un exemplar ca să‑i dea „bun de 
difuzare”. Nemulţumit, M. Constantinescu a dat ordin ca 
tirajul de l000 de exemplare să fie distrus. R. Cresin s‑a 
dezvinovăţit spunând că Veverca este autorul principal şi, 
ca fost legionar, a introdus în analiza economică elemente 
„duşmănoase”. Pe scurt, I. Veverca, care a fost „tovarăş de 
drum”, a avut după aceea multe necazuri. A fost îndepărtat 
din instituţia statistică, a fost angajat la o cooperativă şi 
lucra ca zugrav, undeva prin comuna Căţelu. 

L‑am ajutat în această perioadă; am scris împreună 
un manual de statistică industrială (1950). În perioada în 
care Institutul de Cercetări Economice l‑a avut ca director 
pe Gogu Rădulescu (1914‑1991), acesta, împreună cu 
Vasile Malinschi (1912‑1992) l‑au adus la institut. De aici 
s‑a transferat, mai târziu, la Institutul de Economie Agrară, 
unde a ajuns la gradul de şef de secţie. S‑a stins din viaţă 
la vârsta de 58 ani, în 1970. Am fost la înmormântarea lui, 
la Cimitirul Ghencea civil. 

A fost prieten cu Anton Golopenţia; au publicat 
un studiu‑proiect pentru învăţământul economic în 
„Sociologie românească”...

Un amănunt interesant. Prof. Mihoc mi‑a permis ca 
să înfiinţez, în cadrul secţiei mele, un „grup de studii”. Pe 
uşa biroului acestui grup scria: dr. Alexandru A. Paltov, dr. 
Else Sigerus şi dr. Ion Veverca...

La Institutului de Cercetări Economice (ICE) era 
director Gogu Rădulescu, unde ca şef al secţiei „Economia 
mondială” a fost numit E. Balaş. În urma unei întâmplări 
din 1958, acesta părăseşte (este nevoit) institutul şi se 
specializează în matematică la Academie, unde se bucură 
de sprijinul lui Onicescu, Mihoc, Gr. Moisil. Emigrează 
în 1965 sau 1966, se stabileşte în SUA, unde „face o 
carieră frumoasă ca... matematician”. La secţia lui fusese 
angajat Ion Veverca, care a fost amintit în Însemnările de 
faţă. Cariera lui de „zugrav” ia sfârşit; reia activitatea 
ştiinţifică, cu rezultate palpabile, iar în ultima parte a vieţii 
a fost cercetător ştiinţific în cadrul Academiei Române, 
secţia agrară.».

Completăm cu o informaţie legată de o demonstraţie 

populară din Bucureşti care a avut loc la 8 noiembrie 
1945. Documentul este reprodus după Arhiva Naţională/
fondul Direcţia Generală a Poliţiei/1945. El se referă la 
manifestaţia promonarhistă din 8 noiembrie 1945, la care 
au participat elevi de liceu şi studenţi din Bucureşti.

Ziarul „Scânteia” face precizarea că acei 
„conducători ai bandelor de fascişti şi uneltele lor care 
au participat la această manifestaţie” au fost chemaţi la 
Parchetul Curţii Marţiale. În afara unor studenţi şi elevi, 
printre ei se afla: Dinu Brătianu, Ilie Lazăr, Fotino, dr. C. 
Angelescu şi Ion Veverca.

Un istoric şi om politic actual, destul de controversat, 
Vlad Hogea, autorul lucrării Naţiunea, eterna iubire... 
(apărută la Editura Samizdat, în 2005), care conţine o serie 
de texte fundamentale ale Doctrinei Naţionale, îi consideră 
ca mari gânditori români pe: Nicolae Iorga, Mihail 
Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Simion Bărnuţiu, Bogdan 
Petriceicu Hasdeu, Dumitru Brătianu, A. D. Xenopol, 
Mihai Eminescu, Aurel C. Popovici, Vasile Pârvan, D. 
Murăraşu, Octavian Goga, Nae Ionescu, Mircea Eliade, 
Constantin Rădulescu‑Motru, Nichifor Crainic, Nicolae 
Titulescu, Ion Veverca, George Călinescu, Ion Lăncrănjan.

Poate acum, în final, pentru a vă face o imagine a 
gândirii româneşti a doctorului în economie de la Dalboşeţ, 
daţi‑mi voie să vă dau două citate din lucrările lui Ion Veverca:

1.  „Poziţia noastră cere o revenire la izvoarele 
autentice, la o integrare în destinul ce ne‑a fost hotărât: o 
conştiinţă a unicităţii existenţei noastre în lume. De aceea, 
nouă nu ni se cere protestare împotriva morţii, fiindcă 
suntem în esenţă vii, nesecătuiţi, ci renunţare la lucrurile 
moarte, pe care ni le‑am însuşit de la alţii: efort de a arunca 
tot ce ne este străin, de a refuza tot ce nu a crescut organic. 
Problema ce ni se pune nu este de a ţipa împotriva forţelor 
împlinite şi de a căuta o învingere, ci aceea de a ne regăsi 
în apele noastre, de a afirma românismul ca o entitate 
unică de viaţă, căutând a crea o istorie plină, cu efortul şi 
sbuciumul nostru.”

2.  „Istoric şi real, calea românească de azi e încă 
întâmplătoare: continuă păcatul înstrăinării; în intenţii, ca 
şi în realizări, este stăpânită de formule apusene. De aceea, 
nu este legată de o valabilitate. Neamul românesc este 
călăuzit, prin ea, spre conţinuturi primejdioase. Existenţa 
românească nu creşte din ceea ce a realizat trecutul 
originar; şi nu aduce adevăr, nu îndeplineşte o soartă. Ea 
cuprinde o renunţare, o acceptare a momentului. Lucrul 
acesta dovedeşte că ritmul istoric, nefiresc, e FATAL; nu 
există cumpănă în hotar; neamul este dus în EROARE.

Un neam nu poate trăi însă în eroare. Drumul 
rătăcirii este un păcat. Eroarea este pentru neam, pierderea 
centrului său de susţinere; pribegie şi rătăcire = moarte. 
A fi pe drumuri străine înseamnă a nu mai crede în soarta 
ta, în posibilitatea ta de a fi şi de a realiza; înseamnă a 
nega destinul şi unicitatea istorică. Astfel, un neam care 
trăieşte în eroare este un neam pierdut. Este covârşit de 
greul vremii.”

Prof. univ. dr. ing. ALIMPIE IGNEA
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ELENA FURISCH, născută la 02.02.1954 în 
comuna Avrameni (Botoşani). A urmat cursurile Şcolii 
Generale în satul Tudor Vladimirescu din comuna 
Avrameni, perioadă în care a început să scrie primele poezii. 
În 1972, în timp ce urma cursurile Şcolii Profesionale de 
Sticlărie Turda, a fost trimisă în vacanţa de vară într‑o 

tabără de creaţie la Buşteni, deoarece luase premiul întâi la 
Olimpiada de Limba Română. A vieţuit o vreme în comuna 
timişeană Tomeşti, unde a lucrat la Fabrica de Sticlă. 
Locuieşte în prezent în Germania, în localitatea Horb pe 
Neckar, şi scrie în continuare poezii. A publicat recent în 
revista „Pro Saeculum”.

POEZII DE 
ELENA FURISCH – GERMANIA

POEMUL SĂPTĂMâNII

Luni – viaţa s‑a născut
c‑un strigăt puternic dintr‑un plămân sănătos –
o floare plăpândă în pământ stâncos.

Marţi – e zi de mai c‑un soare luminos
Şi fericit alergi pe‑un colţ de plai.
Pământului îi strigi: Sunt fericit
Şi‑ţi mulţumesc că m‑ai primit!

Miercuri – încă n‑ai obosit, mai cauţi,
răscoleşti şi crezi că poţi fi fericit,
că viaţa e un dar; nu prisoseşti să cauţi 
şi rătăceşti.

Joi – în miezul vieţii eşti. Şi‑ai înţeles
că viaţa e un dar... Nu oboseşti mereu să iscodeşti
să primeşti, să dăruieşti...
E tot ce are sens.

Vineri – e toamnă şi încă e frumos,
şi‑ai adunat, şi‑ai dăruit ce‑a fost prisos.
Şi dragostea o strângi la piept duios.
E toamnă... Şi încă e frumos.

Sâmbătă – ai obosit; ’napoi priveşti –
şi încă simţi că poţi să mai iubeşti.
Trebuie să pleci că ceasul a sunat –
n‑ai timp de rămas‑bun şi pleci...
şi e păcat...

Duminică – e timp să te‑odihneşti,
povara săptămânii s‑o cobori,
trist să oftezi şi să zâmbeşti,
să închei Pace şi cu Dumnezeu;
să uiţi şi să te‑mpaci cu propriul eu.

NICICUM TIMPUL

Tu, omule ce pribegeşti prin viaţă,
pădurea ai uitat să o asculţi!
Iubirea ce în floare stă – o lepezi
şi bogăţia vieţii o renegi.

Opreşte‑te că timpul nu aşteaptă,
iar viaţa de la început nu o mai poţi avea,
şi preţuieşte ziua ce nu‑ntreabă
dacă puţină vreme tu mai ai...
Primeşte timpul vieţii ca pe‑o floare
şi inhalează adânc parfumul ei!
Că viaţa e un caldarâm, o stradă
pe care pribegim cu toţi făr‑de‑temei.
Iubeşte timpul vieţii tale! Comoară 
ce pe gratis ai primit,
Nu‑l irosi, că timpul nu aşteaptă
şi nimeni nu‑ţi lasă o poartă sau o zi,
alt timp să‑l poţi tu risipi!

ÎNDREPTARE

Eu inima în mâna ta am pus
şi am simţit
că încă nu‑i de‑ajuns.
Mai trebuie să pun credinţă multă
şi iubire, 
devotament şi multă dăruire.
Jos trebuie să las – din delăsare
din prea multă mândrie şi uitare,
să regăsesc credinţa de copil
cu sufletul curat şi cer senin.
Să iau de la început Cuvântul tău
să las Iubirea ta să mă‑nconjoare,
iar sufletul din dragoste
să se prefacă‑n floare.
Iubirea mea la cer să o îndrept
şi‑atuncea voi simţi că urc aiept.

PESTE PIETRE

Peste pietre să mergi,
spre stele să zbori
şi nicicând să nu uiţi
să zâmbeşti peste flori.
Să înveţi să preţuieşti
un zâmbet fugar,
să încerci să guşti, 
chiar de gustul e amar;
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să mângâi un chip ofilit
să iubeşti şi să dai ce‑ai primit.
Peste pietre să mergi
şi să crezi în trecut,
viitorul să‑l iei ca un nou început.
Să crezi şi speranţă să ai
şi prinos de iubire să dai.

SUB CURCUBEU

Sub curcubeu
în ploaie am visat
şi am cântat 
un cântec de iubire.
Şi am plâns când norii
curcubeu‑au alungat.
A fost un vis de fericire.
Şi am dansat
în ploaia cea de vară
în paşi de tango, 
fericiţi sub curcubeu,
înlănţuiţi şi plini de fericire,
noi am jurat în vis
că suntem tu şi eu.
Sub curcubeu iubirea înfloreşte
şi‑n paşi de tango visul s‑a‑mplinit,
iar ploaia gândul‑vis mângâie
şi răcoreşte sufletul cernit.

TĂCERE 

Tăcere, ascunde‑ţi tristeţea
în liniştea nopţii, lasă‑ţi suspinul
să zboare în vânt.
Iar lacrima tristeţii spal‑o‑n ploaie,
în ploaia de vară ce cade pe caldarâm.
Tăcere, lasă‑ţi zâmbetul
ascuns după soare, cald să se‑ntoarcă
în suflet.
E o lungă tăcere
ce‑n iarnă se pierde,
neagră şi grea sub omătul curat.
Alerg şi te caut, tăcere.
Ce‑n zgomot pierdut, furişat te‑ai ascuns...
Alerg şi te caut în tumult de ape,
în vântul ce fruntea fierbinte o alină,
în ploaia de vară...
... o caut, o aştept să vină.

CU MâNA‑NTINSĂ

Nu poţi să primeşti
ce nu ţi‑e dat să ai.
Şi nu poţi să dai
ce nu poţi să primeşti.

Dar... cu mâna‑ntinsă aştepţi...
şi cum vântul împrăştie norii ce ploaia ar aduce,
aşa împart ce‑am primit, chiar... durere de e;
sau, poate, un zâmbet în soare,
dar... cu mâna‑ntinsă aştepţi să primeşti,
să poţi iar să dai,
chiar speranţă de e ce nu se‑mplineşte.
Dar mai speri să primeşti
ca să poţi dărui.
Şi cu mâna‑ntinsă aştepţi
şi te rogi să vină o zi
oferind să primeşti un bob de muştar,
o rugă în dar, o speranţă în vis
şi cu mâna‑ntinsă aştepţi.

TRĂIEŞTI CLIPA

E nevoie de atât de puţin
fericit să fii.
Preţuieşte clipa!
Clipa pierdută n‑o primeşti înapoi
– răsăritul de soare – o splendoare
– o întreagă zi – e minunat
– o noapte cu griji – viaţa trăită din plin
– ploaia – o desfătare
– ninsoarea – o aşezare de sentimente
– iar un apus de soare – binecuvântarea 
împlinită a unei zile.
Trăieşte clipa, încearcă să fii fericit:
norocul sau nenorocul,
fericirea sau nefericirea,
împlinirea sau neîmplinirea – 
toate fac parte şi sunt nelipsite din viaţă.
Trăieşte momentul,
inhalează‑l flămând, setos şi nerăbdător,
doreşte‑ţi mai mult, mai fără compromisuri
şi fără renunţări.
Trăieşte clipa,
fii 
fericit!

IUBIRE, TU – NETERMINAT ESEU

Iubire – delicat şi frumos
tu suni şi trezeşti la viaţă o lume
pestriţă şi multicoloră.
Sădeşti speranţe, împleteşti vise
şi goneşti nepăsarea.
Iubire – sensibil şi curat
aduci ploaia de stele pe întregul pământ,
semeni flori cu un singur cuvânt
şi mângâi nemurirea.
Iubire – dureros şi adevărat
trezeşti gânduri uitate,
luminezi speranţe de aur de douăzeci şi patru de karate,
reînvii dorinţe de dor
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şi iubeşti, şi doreşti să mai fii fericit.
Iubire – tumultuos şi ne‑nvins 
tu pământul întreg ai cuprins
iar, de plângi, uiţi uşor
că iubirea e dor. 
Lumea întreagă te cântă mereu.
Iubire, tu – neterminat eseu.

VARĂ FIERBINTE

E‑o vară fierbinte, dar mie mi‑e frig.
Petale de flori mă opresc şi le‑ating,
iar câmpul însetat după ploaie 
mă face să plâng.
Şi‑n vara toridă şi fără de ploi
aş vrea timpul să‑l dau înapoi...
să alerg în ploaie şi fără de griji
ferice să râd şi să cânt.
Dar timpul în loc nu pot să‑l opresc,
iar anii în goană spre toamnă gonesc,
spre iarna cea rece cu grele ninsori

ce inima mea o îngheaţă.
E‑o vară fierbinte, dar mie mi‑e frig
şi‑n gând îngân cu drag un colind,
iar inima mea se topeşte şi curge şuvoi
în dorite şi calde, de vară, ploi.

VORBEŞTE... IUBEŞTE...

Uit să vorbesc – egal în ce limbă,
uit să iubesc pe un colţ de pământ,
uit să trăiesc – egal în ce loc.
Mai pot să respir şi încă mai sper.
Nimic nu‑i egal, când credinţă mai este.
Uit să vorbesc, dar încă gândesc,
încerc să iubesc, deci încă trăiesc.
Viaţa‑i o luptă, de vrei să câştigi
vorbeşte, iubeşte şi crede‑n speranţă
şi crede‑n iubire, egal cum e ea!
Luptă cu viaţa şi vei câştiga
un bob de speranţă, lucire de stea...

Societatea Culturală „Ţara Almăjului” din 
Timişoara, revista „Almăjana” şi Asociaţia „Almăj pro 
Lyceum” au iniţiat, în toamna anului trecut, o serie de 
manifestări dedicate împlinirii a 14 ani de la apariţia primului 
număr al publicaţiei, condusă de profesorul şi poetul 
Iosif Băcilă, cunoscută personalitate a Văii Almăjului, de 
numele căreia se leagă, în ultimele decenii, organizarea a 
numeroase evenimente cultural‑artistice şi literare. O astfel 
de întâlnire a avut loc vineri, 12 octombrie 2012, la Liceul 
Teoretic „Eftimie Murgu” 
din Bozovici – Pavilionul 
gimnazial, unde, alături de 
invitaţi, au luat parte elevi, 
cadre didactice, foşti sau 
actuali studenţi, colaboratori 
ai revistei amintite.

De altfel, în 
deschidere, redactorul‑şef a 
făcut o succintă prezentare 
a programului publicaţiei, a 
principalelor etape pe care 
aceasta le‑a parcurs de‑a 
lungul anilor. Totul a început 
în primăvara anului 1999, atunci când „un grup de dascăli 
inimoşi (între care Iosif Băcilă, Ileana Craşovan, Ana 
Străin Băcilă etc.) au hotărât să editeze revista”, sprijiniţi 
fiind de Cercul literar‑artistic al Liceului „Eftimie Murgu” 
şi Centrul Zonal de Învăţământ Bozovici.

Mai întâi, redactorii şi‑au propus ca revista să apară 
lunar ori trimestrial, mai apoi să ajungă la concluzia că ea 
nu poate fi tipărită (din motive financiare) decât de trei ori 
pe an, în această ultimă formulă reuşind să fie editată timp 
un deceniu. „De atunci şi până în prezent – preciza Iosif 
Băcilă − «Almăjana» apare de două ori pe an, cu un număr 
sporit de pagini, cu o ţinută grafică deosebită”, la Editura 
Excelsior Art din Timişoara, având ca model revista 
„Curierul Banatului”, condusă în perioada interbelică de 

avocatul bozovicean Iancu 
Conciatu.

În tot acest timp, 
„Almăjana” a avut o apariţie 
neîntreruptă, contribuind, prin 
subiecte locale, dezbateri 
didactice, culturale, istorice, 
prin prezentări de cărţi, la o 
mai bună cunoaştere a Văii 
Almăjului şi a întregului 
Banat Montan. Colaboratori 
– elevi, studenţi, dascăli din 
învăţământul gimnazial şi 
liceal, profesori universitari, 

academicieni, scriitori, publicişti, ziarişti, filozofi, istorici, 
ingineri, matematicieni, geografi, muzicieni ş.a.m.d., 
revista fiind difuzată în Valea Almăjului, în judeţ, la 
Biblioteca „Banatica” din Reşiţa, în ţară, la Biblioteca 
Centrală Universitară din Timişoara, la Biblioteca Naţională 

ÎNTÂLNIRE CU ALMĂJANA
BOZOVICI
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a României, în Canada, SUA („Vatra Românească”), 
Germania, Franţa, Serbia şi… pe Internet.

„Au aderat la programul ei – spunea Iosif Băcilă – 
colegii noştri dascăli Lazăr Anton, Petrică Zamela, Ileana 
Craşovan, Pavel Panduru, Ion Chera, Nicolae Andrei, 
Dănilă Sitariu, acad. Păun Ion Otiman, scriitorii Ion Marin 
Almăjan, Gheorghe Jurma, Gheorghe Azap, Octavian 
Doclin, Nicolae Dolângă, Nicolae Irimia, Nicolae Pătruţ, 
Ionel Bota, Ioan‑Nicolae Cenda, Ilie Chelariu, Ioan Petraş, 
precum şi universitarii Gheorghe I. Tohăneanu, Dumitru 
Daba, Florina‑Maria Băcilă, Manuela Iana‑Mihăilescu, 
Gheorghe Secheşan, Vasile Goşa, Marcu Mihail Deleanu, 
Adina Chirilă, Dumitru Popovici, Alimpie Ignea, Alexandru 
Metea, Mirela Borchin, Simona Constantinovici, Emina 
Căpălnăşan, Vasile Frăţilă ori cei trăitori în diaspora: 
Alexandru Nemoianu, Baruţu T. Arghezi, Andrei Hell, 
Constantin Teodorescu etc.” S‑a înfiripat în jurul revistei 
o grupare ştiinţifică şi literară de care se aminteşte tot mai 
des, mare parte din capitolele monografiilor localităţilor 
almăjene fiind publicate mai întâi în paginile ei, iar, ca o 
permanentă relaţie între zonal, naţional şi universal, alte 
numere au luat în dezbatere şi au comentat operele lui Mihai 
Eminescu, Ion Luca Caragiale, 
Ion Creangă, Ioan Slavici, 
Constantin Brâncuşi, George 
Enescu, Liviu Rebreanu, 
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, 
Nichita Stănescu, „interferând 
esteticul şi utilul, fără a cădea 
însă într‑un didacticism 
desuet.”

Ecouri ale „Almăjanei” 
s‑au făcut simţite în cronici, 
capitole, cărţi. S‑a scris despre 
ea şi în presa culturală (v. 
„România literară”), a fost 
prezentată la Radio, la Televiziune, a fost premiată: în 
2005, de Asociaţia Română pentru Patrimoniu; în 2009, de 
Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional; în 
2010, de Editura Excelsior Art din Timişoara.

Pentru edificare, redactorul‑şef a citat un frag‑
ment dintr‑un articol, aparţinând scriitorului Alexandru 
Nemoianu, din septembrie 2000: „Revista în sine mi se 
pare o publicaţie excelentă. De ce spun asta? Nu mă refer 
numai la ce se publică – fiecare număr din orice revistă 
culturală are unele părţi mai bune ori unele părţi mai 
slabe. Nu despre asta e vorba, ci despre ţinuta revistei şi 
de ideea sub care ea apare… Din acest punct de vedere − 
ideea sub care apare – mie mi se pare uluitoare, pentru că 
ea urmăreşte un singur lucru: să afirme răspicat şi în mod 
limpede o identitate − identitatea almăjană. Pentru asta, 
orice s‑ar întâmpla cu ea, revista va rămâne în istoria 
Almăjului şi, cred, în istoria poporului român (s.n.). 

Pentru că trebuie să înţelegem că noi nu suntem 
pur şi simplu o gloată adunată la întâmplare, ci fiecare 
aparţinem unui loc care are tradiţiile lui, mândria şi 
identitatea lui.” 

În intervenţia sa, Iosif Băcilă a amintit că tot mai 

mulţi studenţi, masteranzi, doctoranzi folosesc teme sau 
informaţii din paginile revistei, în alcătuirea studiilor pe 
care le elaborează. De asemenea, tex tele au făcut obiectul 
unor cărţi precum „Mai blânzi decât liniştea ochilor” 
(Antologie de lirică tânără, 2006), „Eftimie Murgu 
(1805‑1870) − Eru diţie şi Faptă” (volum coordonat de 
Iosif Băcilă în 2009 şi reeditat), „Întâlnire cu Almăjana”, 
de Florina‑Maria Băcilă (2009), „Revelaţii elec tive”, de 
Ileana Craşovan (2011), „Răspântii peste veacuri”, de Iosif 
Băcilă (2012). 

Vorbitorul a amintit, de asemenea, că autorul acestor 
rânduri (n.n.: poetul şi publicistul Nicolae Irimia, prezent 
la manifestare) are în pregătire, la Editura TIM din Reşiţa, 
o carte despre Almăj conţinând texte ce au apărut, de‑a 
lungul anilor, în paginile revistei, şi a mulţumit sponsorilor 
care au contribuit la editarea acesteia: Consiliul Judeţean, 
Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea 
Tradiţiilor Populare Caraş‑Severin, Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură, Sindicatul FEN, Direcţia Judeţeană de 
Poştă, Societatea Culturală „Ţara Almăjului”, Asociaţia 
„Almăj pro Lyceum” din Bozovici.

Înspre finalul intervenţiei sale, Iosif Băcilă a 
concluzionat: „Prezenţa 
noastră aici, sub acest generic 
− «Întâlnire cu Almăjana», nu 
se vrea a fi o laudă, nici măcar 
o lecţie de provincialism 
ţâfnos, ci o dorinţă de a 
arăta lumii că existăm, trăim 
şi visăm, că vă înconjurăm 
cu bucuriile şi nevoinţele 
noastre, cu faptele de cultură 
pe care le «rostuim» ori cu 
cărţile pe care le scriem. De 
obicei, când se spune «Banat» 
toată lumea se gândeşte 

la Timişoara şi, eventual, la Lugoj. Fapte de cultură se 
întâmplă însă în tot spaţiul Banatului, precum la Oraviţa, la 
Reşiţa, la Caransebeş, Anina, Bozovici, Băile Herculane, 
la Moldova Nouă, Orşova. Şi ne‑am permis să dăm, azi, un 
exemplu din mediul rural, din Almăj, de la noi.”

În sfârşit, după ce şi‑a nominalizat oaspeţii prezenţi 
în sală (prof. univ. dr. ing. Alimpie Ignea, vicepreşedinte 
al Societăţii Culturale „Ţara Almăjului”, prof. Ileana 
Craşovan, cadru didactic la Colegiul „C.D. Loga”, 
Florina‑Maria Băcilă, lector dr. la Universitatea de Vest, 
cu toţii din Timişoara, prof. dr. Lazăr Anton, director adj., 
şi prof. dr. Petrică Zamela, ambii de la Liceul Teoretic 
„Eftimie Murgu” din Bozovici), Iosif Băcilă a adresat 
auditoriului şi un semnificativ îndemn: „să aveţi şi să avem 
grijă să vă fie dor de noi.” Rând pe rând, moderatorul 
întâlnirii a prezentat scurte note biobibliografice ale 
autorilor invitaţi să‑şi lanseze noile apariţii editoriale, după 
care aceştia din urmă s‑au confesat şi au făcut referiri la 
activitatea lor literară. 

Prof. Lazăr Anton (fost elev al liceului, doctor 
în geografie) a semnat în 2011, la Editura Risoprint din 
Cluj‑Napoca, volumul „Religie şi dezvoltare în Munţii 
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Banatului”, un studiu realizat în premieră în România, rod al 
unor cercetări de peste 15 ani, care şi‑a propus să demonstreze 
legăturile complexe existente între comunităţile religioase, 
mediu şi dezvoltarea economico‑socială. Cartea – preciza 
autorul – are patru mari părţi („Identitate şi dezvoltare 
locală”, „Structuri şi situri religioase în Munţii Banatului”, 
„Religie şi societate” şi „Religia şi peisajul geografic”), 
propunându‑şi să răspundă, prin cercetări complexe şi cu 
argumente ştiinţifice, unor întrebări între care una rămâne 
esenţială: „Oare ne putem noi dezvolta ca indivizi, ca 
societăţi, ca regiuni, fără religie, fără spiritualitate?”

Absolventă şi ea a Liceului din Bozovici şi a 
Facultăţii de Litere a Universităţii de Vest din Timişoara, 
Florina‑Maria Băcilă şi‑a luat doctoratul în filologie în iulie 
2007, an în care a şi publicat o foarte importantă lucrare 
în domeniu − „Omonimia în limba română”, iar, în 2009, 
volumul „Întâlnire cu Almăjana”, aproape toate capitolele 
văzând lumina tiparului de‑a lungul anilor în paginile 
revistei. Apoi, autoarea a prezentat cititorilor cartea în două 
volume „Cultivarea limbii române”, ce conţine cursuri 
practice pe care le‑a susţinut, din 2006 până în 2010, la 
studenţii filologi ai facultăţii, de la specializările teologie 
şi biblioteconomie. 

Aşa cum ne‑a obişnuit deja, într‑un discurs 
impecabil, de o acaparantă frumuseţe şi rigurozitate, 
Florina‑Maria Băcilă spunea că „Întâlnirea cu «Almăjana» 
rămâne o experienţă culturală unică, modelatoare, care a 
iscat în mine dragostea pentru cuvânt, pentru că filolog 
înseamnă iu bitor de cuvânt. «Almăjana» e o experienţă 
culturală care îmi marchează continuu existenţa şi care mă 
substituie fizic atunci când nu sunt aproa pe de redactorul 
ei şef, ca distanţă geografică, m‑a învăţat, de‑a lungul 
timpului, cum se scrie un articol, cum se scrie mai bine 
un eseu în aşa fel încât să ajungă la inimile cititorilor, m‑a 
învăţat truda cuvântului scris, că aceasta are şi izbândă, 
are şi destule frământări, dar are şi numeroase bucurii şi 
îţi oferă prilejul nebănuit de a fi/fiinţa în limba română.” 
Vorbind despre cartea lansată, Florina‑Maria Băcilă arăta 
că „ea se adresează elevilor de gimnaziu şi de liceu, 
profesorilor, învăţătorilor, institutorilor, traducătorilor, 
jurnaliştilor, dar – pentru că a fost astfel concepută – se 
adresează mai ales unui public larg şi divers, interesat de 
problemele limbii române, interesat să‑şi perfecţioneze 
exprimarea orală şi scrisă.” 

După cum a precizat Iosif Băcilă, prof. Ileana 
Craşovan şi‑a făcut studiile liceale la Caransebeş, 
pe cele universitare şi masteratul la Timişoara, 
a funcţionat în învăţământ la Prigor şi Bozovici 
şi, în prezent, la Colegiul Naţional „C.D. Loga” 
din oraşul de pe Bega. A publicat studii, articole, 
eseuri, recenzii în revistele „Almăjul”, „Almăjana”, 
„Semenicul”, „Orizont”, „Renaşterea bănăţeană”, 
„Paralela 45”. Scrie despre cărţile legate de Almăj şi 
de Banat. „Perspectiva modernă de analiză a operelor 
prezentate, perspectivă derulată pe parcursul a două 
decenii de cercetare, structurarea inedită a ideilor şi 
comentariilor, exprimarea argumentată şi expresivă 
conferă lecturii o veritabilă sărbătoare. Ivită cu 

surprinzătoare osârdie în lumea frumosului artistic şi 
confirmată prin constantele apariţii în paginile prestigioase 
ale unor publicaţii bănăţene […], Ileana Craşovan 
dovedeşte chemare. Înspre nedeile şi bucuriile izbăvitoare 
ale devenirii prin cuvânt.”, scria Iosif Băcilă pe una din 
copertele volumului „Revelaţii elective”.

La rândul său, Ileana Craşovan şi‑a arătat încântarea 
că această carte se lansează în Almăj: „Atunci când am 
fost profesor la liceu am participat la nenumărate întâlniri 
culturale, dar niciodată în această postură. Mi‑a fost mult 
mai simplu să vorbesc despre ceea ce au făcut şi fac alţii 
decât despre ceea ce am făcut sau fac eu. Oricum, încă de 
pe vremea când mi‑am început studiile – iubind cărţile şi 
copiii −, am visat să ajung profesoară şi să scriu cărţi. De 
un lucru sunt însă sigură: e mult mai uşor să scoţi un om 
din Almăj decât să scoţi Almăjul din om.” 

Moderatorul întâlnirii a avut cuvinte de mulţumire 
şi faţă de activitatea prof. univ. dr. ing. A. Ignea, care a 
fost ani de‑a rândul preşedintele Societăţii Culturale „Ţara 
Almăjului”, postură din care a sprijinit financiar, dar şi prin 
numeroase contribuţii şi prezenţe la manifestările culturale 
din Almăj, susţinând în mod constant apariţia revistei. 

Universitarul timişorean, fost elev al Şcolii Medii 
din Bozovici, şi‑a început scurta sa intervenţie despre cei 
14 ani de existenţă ai revistei cu un citat al unui cărturar 
rus, care s‑a ocupat şi de filo zofia religiilor: „Orice utopie 
are un singur cusur, acela de a fi realizabilă şi de a deveni 
realitate.” Părerea mea – aprecia A. Ignea – atunci când 
s‑a gândit la apariţia revistei – că era o utopie la vremea 
respectivă, deoarece sunt foarte multe dificultăţi referitoare 
la editarea ei, mult mai multe decât la o carte. „Mă 
bucur însă că utopia s‑a transformat în realitate şi astăzi 
participăm la cea de‑a 14‑a aniversare. Altfel spus, revistei 
trebuie să‑i scoatem carte de identitate.” 

Ca să mai destindă atmosfera, Iosif Băcilă anunţă că 
în sală se află şi familia Vâtcă din Timişoara, îndrăgostită 
cu ani în urmă de frumuseţile Almăjului. De altfel, Maria 
Vâtcă (absolventă a Facultăţii de Muzică şi doctorand 
în filologie) interpretează un cântec compus de prof. dr. 
Rodica Giurgiu, compozitor şi muzicolog, pe versurile 
poetului almăjan. 

O altă carte lansată în cadrul întâlnirii a fost şi 
cea intitulată „Mitropolitul Vasile Lăzărescu al Banatului 
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(1894‑1969) − Monogra fie istorică”, semnată de prof. dr. 
Petrică Zamela, apărută în 2011, la Editura Universităţii 
din Oradea, fost şi el elev al Liceului „Eftimie Murgu”. 
„Volumul – aprecia Iosif Băcilă – tratează viaţa şi 
activitatea primului mitropolit al Banatului, cel care 
a pus suflet, în vremuri grele, la ridicarea catedralei 
mitropolitane din Timişoara şi a încurajat şi menţinut 
rezistenţa anticomunistă, în această parte de ţară, în rândul 
preoţilor. Socotit cu un trecut controversat şi ameninţat 
de «osteneala» fostei securităţi, amplul studiu evidenţiază 
verticalitatea unei personalităţi, care a fost obligată să se 
retragă din funcţie în anul 1962, trecând la cele veşnice 
şapte ani mai târziu.” 

Apoi, Iosif Băcilă 
a mărturisit asistenţei că 
recentul său volum de 
interviuri − „Răspântii 
peste veacuri” − s‑a 
înfiripat tot în paginile 
revistei „Almăjana”, a 
reprodus un citat de pe 
coperta a IV‑a a cărţii şi a 
enumerat personalităţile 
cu care a dialogat pe 
parcursul celor 14 ani. 

Prof. Ana Străin 
Băcilă, un alt membru 
fondator al revistei, s‑a 
referit le „excepţionala 
lumină care vine întotdeauna din cărţi şi aprinde alte 
lumini” şi s‑a destăinuit prin fraze simple, sincere, 
emoţionante, nu lipsite de iz poetic: „Iosif Băcilă este 
omul care m‑a format, care m‑a îndemnat să cochetez cu 
publicistica, este omul care m‑a învăţat să dau curs liber 
trăirilor şi sentimentelor mele, m‑a învăţat să percep 
misterul din arbori, din frunze, din flori, dar, spre ruşinea 
mea, eu cred că am fost «slujitorul cel leneş», care şi‑a 
«îngropat» talantul. M‑am retras din colegiul de redacţie al 
revistei «Almăjana», dar sufletul meu a rămas mereu acolo, 
lângă aceşti oameni minunaţi…” 

Invitat să spună câteva cuvinte despre cel mai recent 
volum de reportaje − „Dincolo şi dincoace de uitare”, 

apărut la Editura Eubeea din Timişoara, publicistul Nicolae 
Pătruţ mărturisea printre altele: „Am scris despre oameni 
care au trecut neobservaţi de ceilalţi, am scris despre locuri 
aşa cum le‑am văzut eu, cum mi le‑au povestit alţii, am 
scris despre întâmplări, despre obiceiuri trecute. Am scris 
despre o lume care, în curând, n‑o să mai fie.” 

În sfârşit, după ce a elogiat, prin cuvinte pline de har, 
revista „Almăjana” şi pe făuritorii ei, prof. Pavel Panduru 
din Prigor aprecia că în Almăj a existat dintotdeauna o 
dualitate antropologică: e vorba de acea valoare materială 
care dă indivizii şi de acea valoare spirituală care dă 
personalităţi, adică pe acei oameni care au pus accent pe 

dezvoltarea spiritului. 
Ei au avut o demnitate 
de neînţeles pentru alte 
naţii, dar de aceea s‑au 
remarcat prin nobleţea 
sufletească ce răzbate 
peste veacuri până astăzi. 
Ei, almăjenii, au creat 
valori inestimabile, au 
realizat aceste lucruri 
cântând, pentru că armele 
lor de luptă erau cântecul, 
crucea şi plugul, pe care 
îl schimbau, adesea, cu 
spada sau, mai nou, cu 
condeiul, asemănând 
această Vale, atât de 

dragă almăjenilor şi celor care vin să o vadă, cu o „floare 
rară din grădina Maicii Domnului”. 

Au încheiat întâmplarea cultural‑artistică de la 
Bozovici, lecturând versuri din creaţia lor, poeţii Nicolae 
Irimia, Nicolae Andrei (ros tind şi un laudatio pentru 
„Almăjana”), Iosif Băcilă şi Maria Vâtcă, cea care a 
interpretat din nou un cântec. Am scris „întâmplare” 
pentru că bucuria revederii cu prietenii almăjeni, primirea 
călduroasă, trăirile de autentică simţire, generate de 
miracolul cărţii, pe care ni le‑au dăruit, au demonstrat încă 
o dată că nimic nu este întâmplător, dacă faptul cultural, 
adevărat, devine măsura tuturor lucrurilor.

NICOLAE IRIMIA

ORAVIŢA
O întâlnire similară, moderată de dr. Ionel Bota, a 

avut loc joi, 18 octombrie 2011, la Teatrul Vechi „Mihai 
Eminescu” din Oraviţa, la care au luat parte oaspeţi sosiţi 
din Timişoara şi din Valea Almăjului (Florina‑Maria 
Băcilă, Ileana Craşovan, Lazăr Anton, Iosif Băcilă, Pavel 
Panduru, Ilie Stoinel), elevi, cadre didactice, scriitori şi 
oameni de cultură din Valea Caraşului, printre care i‑am 
remarcat pe Nicolae Pătruţ, Cornelia Ediţoiu, Ioan‑Nicolae 
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Cenda, Florica şi Gheorghe Iana, 
Felicia Mioc etc. 

Atmosferă de sărbătoare 
adevărată.

S‑a vorbit despre 
„Almăjana” şi despre cărţile 
almăjenilor, s‑au recitat poezii şi, în 
final, s‑a gustat şi‑o gură de răchie 
„îngălbenită de atâtea doruri…”

NICOLAE IRIMIA

Într‑o lume a rachetelor capabile să atingă luna, 
a submarinelor imposibil de prins în schiţe, a maşinilor 
moderne, a gadgeturilor cu multiple forme, culori, scopuri, 
undeva, în vasta gară a vieţii, există un magnet care îţi pune 
frână avidităţii pentru comercial, care te‑ndeamnă să respiri 
în ritm normal, şi nu alert, care te determină să‑nchizi 
ochii şi să‑ţi deschizi sufletul... şi urechile! Un astfel de 
magnet se poate numi clişeic eveniment cultural şi original 
– ÎNTÂLNIRE CU ALMĂJANA. Cu siguranţă a doua 
variantă e de reţinut pentru că femininul sună mai frumos 
decât neutrul consonantic finalizat. Ca orice feminin, ea s‑a 
aflat în centru, înconjurată fiind de: Societatea Culturală 
„Ţara Almăjului” – Timişoara, Asociaţia „Almăj pro 
Lyceum”, Editura Excelsior Art – Timişoara. Pentru ea 
s‑a cântat, pentru ea s‑au 
rostit cuvinte de apreciere, 
ei i s‑au adus aplauze. Şi, ca 
orice întâlnire, ea a avut o 
locaţie (Casa „Adam Müller 
Guttenbrunn” – Timişoara), 
o zi (16 noiembrie 2012) şi 
o oră: 16.00. Coincidenţa 
a apărut o dată şi atât: sub 
forma repetiţiei cifrei 16, 
nimic din derularea întâlnirii 
nefiind o simplă ciocnire a 
hazardului cu timpul sau cu 
spaţiul. 

Aşadar, totul a început cu Almăjana... cu „despre 
Almăjana”, început cuprins în vorbe de Iosif Băcilă – 
profesor, poet, redactor‑şef, almăjan. De aceea, discursul 
a devenit cald, sincer şi firesc emoţionant atunci când s‑a 
precizat caracterul naţional şi chiar „universal” al revistei 
care închide în numele‑i, spre a o da tuturor, o întreagă zonă. 
„Întreagă” este revista însăşi, întrucât ideea complexităţii 
se conturează din ce în ce mai ferm odată cu descoperirea 
paginilor de literatură, de istorie, de fapte culturale, cu 
nume cunoscute, cu scrisul unor tineri talentaţi, cu grai, cu 
glas, cu cântec şi cu scriitură. 

A urmat prezentarea cărţii Religie şi dezvoltare 
în Munţii Banatului, al cărei autor este Lazăr Anton, 

director adjunct al Liceului Teoretic din Bozovici. După 
parcurgerea unui drum care a început cu întrebări precum: 
Sistemele religioase din Banat dispun de resurse care pot 
fi valorificate?; Există o legătură între mediul geografic 
şi religie?; Care este dimensiunea spirituală a spaţiului?, 
s‑a ajuns la alcătuirea primului studiu de geografia 
religiei din România. Se demonstrează astfel că realitatea 
socială empatizează cu natura, varietatea mediului natural 
proiectându‑se într‑un spaţiu plurietnic şi multiconfesional. 

Evenimentul a împrumutat din nou „emoţia specia‑
lă” specifică unei întâlniri între oameni, între om şi carte, 
între suflet şi cultură, între gânduri şi literatură, imediat ce 
a luat cuvântul scriitorul Ion Marin Almăjan. Mi‑am dat 
seama, zorind, că noi, cei din sală, nu suntem martorii im‑

plicaţi doar în sărbătorirea 
unei reviste, ci şi a unor 
cărţi, a unei ţări – „o ţară 
din ţări”. 

S‑a continuat cu 
prezentarea unui alt volum: 
Cultivarea limbii române, 
de Florina‑Maria Băcilă. 
Cea care a stabilit un 
dialog între carte şi cititor 
a fost Adina Chirilă, pentru 
care Almăjana înseamnă 
debut publicistic şi pentru 
care cultivarea limbii se 

defineşte ca fiind „carte după carte” sau nume după nume: 
Al. Graur, Rodica Zafiu, Florina Băcilă; un nume bun şi un 
citat bine ales: „Pe cartea aceasta şade un nume..., un nume 
bun e mai de preţ” (Solomon). Autoarea însăşi a descris 
volumul, însufleţindu‑l şi aducându‑l în mediul universitar: 
„o schiţă de curs practic”, răspunzând curiozităţii şi 
provocărilor tinerilor, care cuprinde exerciţii „variate, 
curioase, provocatoare”. S‑a mai spus ceva, iar eu susţin 
şi întăresc – să fie spre învăţătură – „Cultivarea limbii 
nu exclude realizarea estetică, ci o include.” Dacă pentru 
Florina‑Maria Băcilă Almăjana înseamnă „o experienţă 
culturală modelatoare”, pentru vorbitorii de limbă română 
Cultivarea limbii române va deveni întâlnire obligatorie. 

TIMIŞOARA
PUNCT, TIMPULE! CĂ AM ÎNTÂLNIRE CU ALMĂJANA
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Din sfera limbii s‑a trecut în sfera teoriei literare 

odată cu prezentarea cărţii Revelaţii elective, de Ileana 

Craşovan, fondatoare a revistei Almăjana, carte cu prefaţa 
semnată de Ionel Bota şi cu o întâmpinare aparţinându‑i 
lui Iosif Băcilă. Autoarea a descris evenimentul astfel: 
„celebrăm o iubire – faţă de actul de cultură, faţă de carte”, 
vorbind în numele celor care şi‑au lansat cărţi atunci: 
„ne‑am prezentat cu bucăţi de suflet puse pe hârtie”. Cu 
emoţia şi cu gândul la un parcurs, ea şi‑a descris cartea 
subiectiv, simplu şi frumos: „reuneşte articole publicate în 
diverse reviste – nu mai ştiu nici eu câte”. 

Prezentarea cărţii Mitropolitul Lăzărescu al 
Banatului, de Petrică Zamela – monografie istorică, teză 
de doctorat – a revelat un preot‑dascăl, preocupat de 
personalităţi teologice (Mitropolitul Lăzărescu „merită să 
aibă locul său în panteonul personalităţilor Banatului.”), 
dar şi de aspectul formal al unei idei: „vorba are gust de 
miere, are frumuseţe de crin şi de iorgovan”. 

Răspântii peste veacuri, de Iosif Băcilă – o colecţie 
de „interviuri luate şi date” – i‑a oferit din nou cuvântul lui 
Ion Marin Almăjan. Rememorez două dintre versurile cu 

formă de aforism: „Poetul Iosif Băcilă s‑a rotunjit.”; „O 
nouă stea care vine să continue strălucirea marilor stele” 
(despre Florina‑Maria Băcilă). 

Finalul se pregătea să ia forme precise. Corina 
Bădulescu, director al Editurii Excelsior Art, a vorbit 
despre menirea unei edituri, citându‑l pe Nicolae Iorga, 
mulţumind şi închizând cercul de/cu emoţii. Dumitru 
Popovici, preşedinte al Societăţii Culturale „Ţara 
Almăjului”, ne‑a amintit de înfiinţarea societăţii, în 14 
ianuarie 1998, cinstindu‑i cu vorbe de laudă pe „truditorii” 
Almăjanei şi pe Iosif Băcilă, „părintele revistei”. Actorul 
Vladimir Jurăscu ne‑a recitat, ne‑a binedispus, ne‑a făcut 
să tresărim şi să mai dorim să stăm: pentru autografe, 
pentru vorbe, pentru mulţumiri, pentru prieteni şi pentru 
prietenii. Şi timpul s‑a oprit. Pentru o întâlnire... sau pentru 
întâlnirea. Cu toţii ştim despre ce întâlnire e vorba... şi 
atunci ce să caute nehotărâtul?! Apoi ceasul a repornit şi 

ne‑am întors la ale noastre. Aştept să mai sărbătorim! O 
REVISTĂ. O CARTE. O ŢARĂ. „O ŢARĂ DIN ŢĂRI”. 

EMINA CĂPĂLNĂŞAN
Universitatea de Vest din Timişoara

INFUZII ALMĂJENE
16 noiembrie 2012. Frigul s‑a instalat peste întreaga 

ţară. Aici, în această mică Vienă din Banat, într‑o zi aparent 
normală de vineri, a avut loc un eveniment cu totul special. 
Astăzi, deşi, când veţi citi această frumoasă experienţă, 
vom fi marşat deja fără voia noastră într‑o altă zi de mâine, 
întreaga lume clişeică a încetat 
să mai bată pentru mine, pentru 
noi cei care ne pregăteam să 
păşim într‑o altă sferă. Nu, nu 
vorbesc de nicio transcendere 
metafizică. Totul a avut loc 
aici, în spaţiul mioritic, într‑un 
basm cât se poate de real. 
Mi‑am îmbrăcat sufletul într‑o 
ţinută de gală, joben auroral 
şi monoclu filologic. Aveam 
întâlnire de la ora 16:00 la 
„Adam Müller Guttenbrunn” 

cu Almăjana. O doamnă tânără şi excepţional de frumoasă 
care a dat naştere unor valori fabuloase. Soarele s‑a îndurat 
de noi şi ne‑a zâmbit, chiar dacă avea un surâs tăios şi rece. 
Unul cu dinţi de iarnă. Tocmai ieşisem la ora 14:10 de la 
o conferinţă din Aula Magna. Una pe cât de fascinantă, pe 

atât de inaccesibilă muritorilor 
de rând. Simfonie de aplauze. 
Mă grăbeam să prind câteva 
guri noi de aer. Să răsuflu 
uşurat. Aveam ore la masterat. 
Ştiam că la ora 16:00 aveam 
întâlnire. Îmi notasem acest 
lucru pretutindeni: în telefon, 
pe bileţele, pe afişe, pe oglinda 
aburită din baie. Nu puteam 
lipsi. Mai aveam o oră şi ceva 
la dispoziţie. Îndeajuns încât 
să‑mi port trupul alene prin 
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lentoarea citadină de sfârşit de săptămână şi să mai casc 
ochii împrejur. 

Ţiglele înaripate stăteau zbârlite pe acoperişurile 
clădirilor din Piaţa Operei. 
Aripile lor erau pliate în 
îmbrăţişare. Unele, desprinse din 
înaltul cerului, se încumetau să 
plonjeze în lumea noastră pentru 
câteva firimituri de atenţie. Am 
jonglat printre zecile de picioare. 
Într‑un final ajung la semafor. 
Pe partea cealaltă, lângă Parcul 
Botanic, se zărea o clădire 
olimpică, protejată, parcă, de 
sufletele celor care au zidit‑o.

Ora 16:00 brici. Ajung. 
Sala este arhiplină. Eram printre prieteni: profesori, colegi, 
artişti şi invitaţi. Îmi lepăd masca rece şi protocolară. O 
aşez în cuier. Rămân doar EU, cel care nu are motiv de 
temere aici. Aştept. Da, era să uit, să vă scriu despre ce se 
va vorbi (ori, dacă preferaţi, despre ce s‑a vorbit): 

1) Lazăr Anton, Religie şi dezvoltare în Munţii 
Banatului;

2) Florina‑Maria Băcilă, Cultivarea limbii române;
3) Ileana Craşovan, Revelaţii elective;
4) Petrică Zamela, Mitropolitul Vasile Lăzărescu al 

Banatului;
5) Iosif Băcilă, Răspântii peste veacuri.
Evenimentul începe. Acesta este patronat de 

către domnul Iosif Băcilă. Mă bucur că mă aflu aici. Nu 
regret nicio clipă. După câteva momente artistice, cu rol 
introductiv, începe şi lansarea cărţii primei sărbătorite: cea 
a doamnei Florina Băcilă, Cultivarea limbii române. Despre 
aceasta vorbeşte foarte frumos, pentru început, colega 
dumneaei, doamna profesoară Adina Chirilă. După care ia 
cuvântul şi domnul Iosif Băcilă. Cât poate fi de frumos: 
literatura, reflectată în tată, a născut o fată care a devenit 
pasionată de limbă! (Aici, şi legătura netăgăduită dintre 
literaritate şi literalitate.) Un suflet care se dedică îngrijirii 
şi apărării limbii române literare. Discursul doamnei 
profesoare Florina Băcilă a fost 
unul emoţionant. Am avut şocuri 
electrice în tot corpul. Inima îmi 
palpita de emoţie. Simt nevoia 
să mă confesez: nu sunt şi nu am 
fost vreodată un student eminent 
pe limba română, vorba vine, am 
fost unul extrem de mediocru, 
lucru cu care nu mă mândresc, 
însă asta nu mă face să nu îmi 
ridic pălăria în faţa celor care 
sunt pasionaţi şi a celor care se 
dedică trup şi suflet pentru ea. 
Am avut tot felul de profesori până acum: unii care vedeau 
în mine o persoană nedemnă de a urma un liceu teoretic 
cu profil uman, şi, fie vorba, am absolvit unul fără nicio 
problemă; iar alţii care nu‑mi dădeau nicio şansă în a putea 
scrie poezie, proză etc., şi... soarta le‑a mai dat încă o 

palmă. Da, eu, elevul mediocru, care nu a strălucit niciodată 
la limba română, a ajuns să iubească literatura şi să se dedice 
pentru ea. Să tremure la orice pulsaţie interioară materializată 

ulterior pe foaie indiferent de 
haina pe care a îmbrăcat‑o (lirică, 
epică, dramatică etc.). Însă această 
neputinţă de a nu străluci nu m‑a 
făcut să urăsc limba română. Din 
contră, am ajuns să o înţeleg, nu 
deplin, recunosc, şi să o respect. 
Să o iubesc. Adevărul este că, 
fiind un pui de literat, mă mai abat 
şi eu de la reguli, însă, câteodată, 
trebuie să mai înfăptuim şi 
asemenea fapte pentru a putea 
scrie ceva nou, fără a dinamita ori 

aboli universul lingvistic. 
Doamna profesoară a vorbit din toată inima şi din 

tot sufletul. Vocea ei s‑a ondulat ca văile locului de baştină. 
Bucle dulci ca vorbele de pe acele meleaguri. Emoţiile 
dumneaei pluteau în aer. Le simţeam, le trăiam. M‑am 
bucurat nespus pentru reuşită. La final, după tot acest 
moment feeric, m‑am dus în faţă şi am felicitat‑o, iar asta 
nu a fost totul, am făcut şi un gest care în zilele noastre 
a devenit uitat şi luat în derâdere, şi‑anume: i‑am strâns 
călduros mâna şi i‑am sărutat‑o. Probabil că nu a înţeles 
nimeni de ce am făcut acest gest. Este cât se poate de 
simplu: pentru că mi‑a fost profesoară, că a avut răbdare cu 
mine, învăţându‑mă gramatică, şi pentru că este persoana 
care i‑a devenit exemplu şi mentor unei fete al cărei trecut 
nu se deosebeşte cu mult de‑al dumneaei, care mă iubeşte 
şi care se dedică trup şi suflet limbii române. Nu‑i voi uita 
niciodată pe cei care m‑au învăţat să fiu OM. Pe cei care 
m‑au susţinut. Aceste persoane excepţionale vor sălăşlui 
mereu în panteonul sufletului meu. Acesta este micul meu 
secret. Nu cred că aş avea vreodată curajul de‑a le spune 
ceea ce simt.

Ora 18:15. Evenimentul a luat sfârşit. A sosit 
momentul amintirilor. Cel al autografelor. Întunericul şi‑a 
ţesut pânza în jurul luminii. Este seară. Aerul are din nou 

aromă de mentosană. Inspir 
adânc. Mă baricadez în spatele 
hainelor de iarnă şi o iau la picior. 
Las în urma mea clipe care vor fi 
uitate în timp. Sunt conştient de 
asta. Ştiu că timpul nu aşteaptă 
după nimeni şi nimic. Însă nu 
este pierdut totul. Am colecţionat 
amintiri frumoase pe care le voi 
înrăma în galeria memoriei. 
Fotografii pe care le voi putea 
privi ori de câte ori voi dori. 
În fond, cu toţii devenim, mai 

devreme sau mai târziu, fotografii ale memoriei, unele care 
vor atesta faptul că am existat şi noi cândva pe acest pământ. 

MIHAI‑FLORIN DONŢU
– masterand, Universitatea de Vest din  Timişoara – 
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ÎNTÂLNIRE CU ... 

ALMĂJANA

TIMIŞOARA, 2012
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Astăzi, într‑un război al uzurilor limbii, problema 
respectării limbii literare în comunicare ar constitui mărul 
discordiei între cei pentru care vorbirea unui individ nu 
poate fi considerată „greşită” câtă vreme ea reuşeşte să 
transmită mesajul dorit către un interlocutor, indiferent de 
forma şi consistenţa lingvistică a acesteia, şi cei pentru care 
regula (gramaticală, ortografică, ortoepică, de punctuaţie 
ori lexico‑semantică) constituie în sine un loc sacru, iar 
încălcarea ei, fără deosebire de compartiment lingvistic, un 
păcat... de moarte, oricând, în orice context şi co‑text. Între 
cele două extreme, ale căror forţe beligerante ar fi mereu 
împrospătate de minţi solipsiste, s‑ar afla comunitatea 
celor care, pe temeiuri obiective, pot emite judecăţi de 
valoare în legătură cu un anumit uz al limbii, analizându‑l, 
urmărindu‑i istoria, observând distribuţia unui fenomen în 
limba contemporană faţă de epocile trecute, punându‑l în 
relaţie cu alte fenomene etc. 

Pentru acest grup mai 
degrabă iscoditor decât autoritar, 
norma literară, prohibitivă şi 
restrictivă, cuprinsă în dicţionare 
şi gramatici reprezintă aspectul 
care trebuie cunoscut şi stăpânit 
de vorbitorul unei limbi naţionale 
pentru ca acesta să‑şi poată asuma, 
eventual, ulterior, libertatea de 
a se îndepărta de el într‑un grad 
oarecare, în anumite condiţii şi cu 
un scop. 

Apărarea normelor exprimării şi sancţionarea 
abaterilor de la corectitudinea scrierii şi vorbirii reprezintă 
doar un aspect al cultivării limbii. Cel de al doilea, la fel de 
important, este preocuparea pentru îmbogăţirea mijloacelor 
de exprimare şi educarea vorbitorilor în spiritul alegerii 
lingvistice inteligente, al opţiunii pentru cele mai potrivite 
elemente şi forme din limba naţională într‑o situaţie de 
comunicare. Constrângând şi, totodată, arătând încotro se 
deschid regalele porţi ale sensibilităţii expresiei, cultivarea 
limbii re‑prezintă, în substanţa ei, idealul vechilor retorici 
privitor la comunicarea prin limbă: corectitudinea, 
proprietatea, precizia, concizia, claritatea.  

*
Cartea profesoarei Florina‑Maria Băcilă, 

Cultivarea limbii române, I. Probleme de morfologie, 
II. Probleme de sintaxă şi de vocabular, Timişoara, 
Editura Excelsior Art, 2012, se dezvoltă pe cele două 

coordonate ale cultivării limbii, prescriptivă şi formativă, 
şi are ca obiectiv central „[conştientizarea, o dată în plus, a 
ideii] că forma corectă şi aleasă a felului de a vorbi ori de 
a scrie, reprezintă, indubitabil, cartea de vizită a oricărui 
om care se respectă, a veritabilului său nivel de cultură 
generală, că educarea şi perfecţionarea modului cum ne 
exprimăm oral sau în scris rămân deziderate de prim rang” 
(I, p. 14; v. şi p. 19). Impresia de incultură şi de ignoranţă 
pe care o lasă un vorbitor ce comite greşeli de limbă a 
fost invocată şi de acad. Alexandru Graur drept una din 
raţiunile care transformă activitatea de cultivare a limbii 
în necesitate permanentă, în Introducere la cartea sa din 
1982, Dicţionar al greşelilor de limbă, [Bucureşti], Editura 
Academiei. Savantul bucureştean scotea atunci în evidenţă 
nu atât „rana” pe care ar suferi‑o limba însăşi (astăzi se 
vorbeşte despre o „stâlcire” şi „urâţire” a limbii, la noi 

şi aiurea – Nicolae Manolescu1; 
despre „martirajul limbii române” 
– Andrei Pleşu2), ci degradarea la 
care se condamnă o fiinţă umană, 
în ochii semenilor, prin neglijenţa 
şi lipsa de rigoare în comunicare. 
Argumentul se întemeiază însă pe 
o realitate labilă. Când, în 1956, 
Iorgu Iordan atrăgea atenţia asupra 
necesităţii de a face din cultivarea 
limbii o preocupare sistematică, 
acesta înţelegea că există în 
societate un spirit general care 

recunoaşte obiectivitatea legilor limbii, precum şi faptul 
că membrii ei trebuie să se conformeze acestor reguli, „cu 
riscul, în caz contrar, de a fi sancţionaţi, nu pe cale «legală», 
e adevărat, ci pe cale «socială», care, dacă nu duce la 
pedepse propriu‑zise, este totuşi, în ce priveşte rezultatul, 
tot aşa de eficace ca şi cea «legală»”3. Dar oare societatea 
în care trăim astăzi mai este interesată cu adevărat de acest 
aspect al existenţei ei şi îşi îndeplineşte, cu eleganţă şi 
echilibru, rolul de cenzor al exprimării cuiva? 

Tonul retoric al acestor întrebări permite revenirea 
la o observaţie cu caracter general: starea de fapt invocată 

1 În Cultura limbii, „România literară”, nr. 49/2011, p. 3.
2 În Despre frumuseţea uitată a vieţii, Bucureşti, 

Humanitas, 2011, p. 245.
3 Vezi articolul Cultivarea limbii, în „Limba română”, V 

(1956), nr. 5, p. 5‑12.

CULTIVAREA LIMBII,
ÎNTRE CATEDRĂ ŞI AGORA

Omul este numai pe jumătate el însuşi, 
cealaltă jumătate este exprimarea lui.

Ralf Waldo Emerson *

* În Eseuri. Traducere, cuvânt înainte şi note de Leon 
Leviţchi, Bucureşti, EPLU, 1968, p. 102.
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de Iorgu Iordan, Al. Graur şi de alţi lingvişti şi oameni de 
cultură ca argument în favoarea ideii de însuşire temeinică 
a normei literare se (re)creează şi se menţine prin predarea 
„ştiinţei regulilor limbii”4 tuturor membrilor 
societăţii, în primul rând în şcoală şi, ulterior, 
prin intermediul unor diverse mijloace de 
comunicare. Numai astfel Academia va avea 
un sprijin serios din partea societăţii în efortul 
de a împuţina derapajele în exprimare ale unor 
vorbitori şi de a preveni fenomenul descris de 
Gabriel Liiceanu, sumbru, ca „rinocerizarea 
lingvistică a României”5.

În direcţia aceasta s‑a înscris, în ultima 
vreme, apariţia unor lucrări normative şi 
corective precum Eşti COOL şi dacă vorbeşti 
corect, de Blanca Croitor et al., Bucureşti, 
2008, ed. a II‑a, Univers Enciclopedic Gold, 
2010; 101 greşeli de lexic şi de semantică. 
Cuvinte şi sensuri în mişcare, de Adina Dragomirescu 
şi Alexandru Nicolae, Bucureşti, Humanitas, 2011; 101 
greşeli gramaticale, de Isabela Nedelcu, Bucureşti, 
Humanitas, 2012.

Acestora li se adaugă lucrarea 
lingvistei de la Timişoara, adresată, în primul 
rând, „elevilor din clasele gimnaziale (pentru 
pregătirea diverselor evaluări sau a testării 
naţionale), liceenilor [...], studenţilor din 
învăţământul universitar filologic, dorindu‑se 
a fi un ghid practic de muncă independentă, 
atât în perspectiva examenelor curente, cât 
şi a licenţei” (I, p. 13). Cartea impresionează 
prin luciditatea şi minuţiozitatea cu care sunt 
anticipate şi reţinute spre discuţie problemele 
ce se pot ivi în utilizarea părţilor de vorbire 
(volumul I), în organizarea sintactică a 
discursului scris ori vorbit şi în folosirea 
vocabularului (volumul al II‑lea). Pretextul lămuririi 
acestora este reprezentat de exerciţiile variate ce ocupă 
prima jumătate a fiecărui volum.

Materialul lingvistic utilizat pentru redarea 
situaţiilor problematice este foarte bogat şi semnificativ, 
fiind selectat de autoarea cărţii atât sub înrâurirea câtorva 
lucrări fundamentale de normare şi cultivare a limbii 
apărute în anii anteriori la Timişoara şi în ţară (dicţionare, 
îndreptare, manuale, culegeri de teste şi exerciţii), cât şi în 
urma discuţiilor purtate de / cu studenţi(i), în cadrul orelor 
de gramatică, văzând nemijlocit care sunt lacunele acestora 
în privinţa regulilor exprimării în limba română.  

Includerea în carte a rezolvării integrale a exerciţiilor 
nu constituie o noutate, majoritatea lucrărilor de acest tip, 
mai vechi ori mai noi, cuprinzând şi o asemenea secţiune. 
Neobişnuită este însă inserarea aici a unor explicaţii, 
precizări, comentarii şi elemente de teorie, astfel încât 

4 G. Ivănescu, Cultivarea limbii, în „Cronica”, X, 1975, 
nr. 26, p. 7.

5 În Întâlnire cu un necunoscut, Bucureşti, Humanitas, 
2010, p. 346.

partea finală a volumelor apare sub forma unei succesiuni 
de tandemuri răspuns – justificare ce corespund majorităţii 
aplicaţiilor propuse. Scopul acestui demers, declarat de 

Florina‑Maria Băcilă în Argument, este acela 
de a‑i înlesni cititorului învăţarea „conştientă, 
logică, argumentată” (I, p. 11) a normei vizate. 
Secvenţele explicative din text înlocuiesc, atât 
cât este posibil, dialogul real dintre profesor şi 
student ori elev, fiind esenţiale în procesul de 
învăţare desfăşurat în afara cadrului academic 
sau şcolar (cartea este destinată, deopotrivă, 
traducătorilor, jurnaliştilor, precum şi altor 
profesionişti ai scrisului şi, în general, tuturor 
oamenilor preocupaţi să dobândească o 
manieră de exprimare corectă şi îngrijită în 
limba română).

Observaţiile şi notaţiile suplimentare 
– în mod firesc, succinte – sunt urmate, 

nu de puţine ori, de trimiteri explicite către principalele 
lucrări descriptive şi / sau normative ale limbii actuale 
(Gramatica limbii române, I. Cuvântul, II. Enunţul, 

Bucureşti, 2005 şi Dicţionarul ortografic, 
ortoepic şi morfologic al limbii române, ed. 
a II‑a, Bucureşti, 2005, ambele elaborate la 
Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. 
Rosetti” al Academiei Române), precum şi 
spre alte lucrări fundamentale consacrate 
limbii literare contemporane. Acest artificiu 
bibliografic introduce în discursul pedagogic 
un imperativ (pentru studenţii filologi) 
sau o invitaţie (pentru ceilalţi cititori) spre 
aprofundarea problemelor expuse şi, implicit, 
spre înţelegerea mecanismului de funcţionare 
a sistemului limbii. 

Modul în care este concepută lucrarea 
Cultivarea limbii române, I. Probleme de 

morfologie, II. Probleme de sintaxă şi de vocabular, numărul 
mare de elemente lingvistice puse în discuţie la fiecare 
aplicaţie (pentru a asigura o bună fixare a cunoştinţelor) 
şi ţinuta grafică ireproşabilă dezvăluie vocaţia de profesor 
a autoarei şi sârguinţa cu care îşi slujeşte această vocaţie.

*
Pe coperta cărţii prezentate aici stă un nume: 

Florina‑Maria Băcilă. Dacă el îi evocă cititorului un proverb 
antic, nu este meritul acestuia: „Un nume bun e mai de 
preţ decât bogăţia multă, şi un dar bun, decât argintul 
şi aurul.” (Anania 20016, Proverbele lui Solomon, 22. 1).

ADINA CHIRILĂ
Universitatea de Vest din Timişoara

6 Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţie Jubiliară a Sfîntului 
Sinod (…), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, 2001.
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În cadrul clasei de afixe ale românei, prefixele 
de negare formează o categorie aparte, a 
cărei caracteristică o constituie marcarea 
opoziţiei negativ / pozitiv. Pe plan 
morfologic, acestea fac parte din sistemul 
derivării, iar pe plan semantic – din acela 
al antonimiei.

De origine slavă, foarte răspândit 
în toate epocile de dezvoltare a limbii 
noastre şi în toate stilurile, ne‑ este cel mai 
frecvent şi mai productiv prefix de negare 
în română, cu o complexitate semantică 
demnă de semnalat (motiv pentru care s‑a 
şi bucurat de o atenţie specială din partea 
cercetătorilor1), întâlnindu‑se, de obicei, la 
formarea cuplurilor antonimice alcătuite 
dintr‑un termen pozitiv şi unul negativ 

1 Vezi Băcilă 2011a: 81, nota 5, unde sunt enumerate 
câteva dintre lucrările de specialitate care abordează – sub diverse 
aspecte (fonetică, lexicologie, semantică, gramatică, stilistică) – 
problema derivării cu prefixul ne‑. 

derivat – mijlocul cel mai des utilizat pentru realizarea 
antonimiei în limba română, pornind de la 
aceeaşi rădăcină. Ne‑ fie exprimă negaţia 
propriu‑zisă, opoziţia (totală sau parţială), 
contrariul (neadevărat, nelămurit, 
nemulţumit etc.), fie conferă o valoare 
privativă derivatelor, mai ales în cazul 
substantivelor abstracte, redând lipsa, 
absenţa, insuficienţa noţiunii exprimate 
de bază (neastâmpăr, necurăţie, 
necuviinţă, neplăcere, nesomn, neştiinţă 
etc.) (vezi FCLR II 1978: 164). Funcţia 
fundamentală a lui ne‑ este deci aceea de a 
nega conţinutul semantic al bazelor cărora 
li se ataşează, formând cuvinte cu valoare 
negativă în raport cu noţiunile pozitive 
corespunzătoare. 

În multe contexte, o calitate a formaţiilor cu 
prefixul ne‑ n‑o reprezintă însă – din punct de vedere 
stilistic – numai negarea cuvântului de bază, ci ele sunt 
marcate expresiv şi datorită faptului că, în structura 
lor, conţin pozitivul din care au fost alcătuite, îl neagă, 
exprimându‑l (vezi Coteanu 1956: 95‑96; Diaconescu 
1974: 644‑645). 

Derivatele cu ne‑ aparţin unui număr mare de clase 
lexico‑gramaticale: astfel, potrivit cu structura limbii 
române, aproape orice substantiv sau adjectiv poate da 
naştere unui cuvânt nou cu ajutorul prefixului în discuţie; 
pe lângă aceasta, ne‑ „creează formaţii nestabile care, în 
corelaţie cu corespondentul pozitiv, alcătuiesc construcţii 
expresive” (DLRM, s.v.; vezi aceeaşi idee în MDE, s.v.). 
Aşadar, sub aspect logic, posibilitatea de a crea cuvinte 
noi prin prefixare cu ne‑ apare teoretic nelimitată2, întrucât 
„conţinutul oricărui termen poate admite logic negarea lui 
prin simplă absenţă [subl. aut.].” (Diaconescu 1974: 644). 

Marea productivitate a lui ne‑ în română şi 
complexitatea semantico‑stilistică a acestuia permit, 
îndeosebi în poezia actuală, realizarea unor creaţii 
personale ad hoc, extrem de sugestive. Ne referim la 
ataşarea prefixului ne‑ unor substantive concrete sau 
unor verbe care, în limbajul curent, nu au corespondent 
antonimic. Din punct de vedere strict lingvistic, fenomenul 
nu reprezintă o abatere de la regulile generale ale formării 

2 În acest sens, Dominte 2003: 163 arată că, „în limba 
vorbită, orice cuvânt, în principiu, poate fi derivat cu prefixul 
ne‑, luând naştere ceea ce am putea numi «derivate libere»”; 
cf. şi Noica 1996: 172: „De altfel, în cazul lui ne‑, nu cuvintele 
gata făcute sunt vrednice de reţinut, ci capacitatea [subl. aut.] 
prefixului de a face cuvinte, ba chiar de a face tot ce‑i place, 
ca tăgadă, în vorbirea noastră vie.”; ne‑ „neagă tot ce vrei, cu 
o uşurinţă pe care n‑o găseşti lesne în alte limbi, ba dă îmbinări 
expresive, poate fără echivalent [...]. Căci într‑adevăr cu ne‑ te 
joci de‑a negatul în toată împărăţia vorbirii.” (Noica 1996: 173).

* TRAIAN DORZ s‑a născut la 25 decembrie 1914, în 
satul Râturi (azi, Livada Beiuşului), judeţul Bihor. La vârsta de 
16 ani, aderă la „Oastea Domnului”, mişcare religioasă iniţiată de 
preotul Iosif Trifa la Sibiu, în 1923, având drept scop renaşterea 
spirituală „a Bisericii noastre [Ortodoxe – n.n. F.‑M.B.] şi 
saltul calitativ moral, cultural şi social, în Hristos, al poporului 
nostru” (Dorz 1993: 242). De prin 1933 începe să scrie poezii 
de factură mistică, pe care le trimite spre publicare la Centrul 
„Oastei Domnului” din Sibiu. Începând din 1934, Dorz devine 
colaborator apropiat al preotului Trifa, iar un an mai târziu îi 
apare primul volum de versuri, intitulat La Golgota. Continuă 
să scrie şi să publice în libertate până la sfârşitul lui 1947, când 
este arestat de Securitate. Cu foarte puţine întreruperi, a petrecut 
17 ani în închisorile comuniste, acuzat fiind pentru apartenenţa 
sa la mişcarea „Oastea Domnului” (organizaţie ce fusese scoasă 
în afara legii), pentru activitatea intensă şi bogată în cadrul 
acesteia, pentru implicarea în coordonarea ei la nivel naţional, 
pentru scrierea, posesia şi răspândirea de materiale religioase 
neautorizate. În ciuda condiţiilor de detenţie, a repetatelor 
arestări, anchete, percheziţii, ameninţări, amenzi etc., Traian Dorz 
creează sute şi mii de poezii, deschizând lunga serie a Cântărilor 
Nemuritoare; cele mai multe au fost puse pe note şi constituie 
un veritabil tezaur muzical al asociaţiei „Oastea Domnului”, însă 
ele au ajuns să fie cunoscute şi de către membrii altor confesiuni 
creştine. În perioada regimului comunist, volumele sale au putut 
circula (în clandestinitate) numai sub formă dactilografiată sau 
copiate de mână, iar o parte dintre poezii au văzut lumina tiparului 
în străinătate, prin bunăvoinţa unor creştini care au apreciat 
talentul creator, spiritul profund religios şi vocaţia de „misionar 
laic” a acestui poet român. Traian Dorz a trecut la cele veşnice 
la 20 iunie 1989, în localitatea natală. După 1990, multe dintre 
scrierile sale (poezii, memorii sau meditaţii) au fost publicate în 
ţară, la edituri precum „Oastea Domnului” din Sibiu sau „Traian 
Dorz” din Simeria.  

DERIVATE CU PREFIXUL NE‑ ÎN LIRICA LUI
TRAIAN DORZ*: NERĂSPUNS ŞI A NECUPRINDE
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cuvintelor, unui anumit lexem putându‑i‑se adăuga, pentru 
marcarea negaţiei, prefixul menţionat. De altfel, în lirica 
modernă, derivatele negative nu au, de cele mai multe 
ori, un echivalent lexical: aceste antonime, rod al creaţiei 
poeţilor, sunt întrebuinţate în structuri inedite, se abat 
de la uz, situându‑se dincolo de rigorile normei, pe care 
autorii le încalcă deliberat pentru a obţine un maximum 
de efecte expresive, ilustrând disponibilităţile uluitoare ale 
derivatelor respective. 

*
Printre formaţiile cu prefixul negativ ne‑ ocurente 

în poezia lui Traian Dorz, dar neînregistrate în lucrările 
lexicografice se numără şi substantivul neutru nerăspuns, 
derivat atipic de la răspuns, termen moştenit din lat. 
responsum şi glosat în dicţionare cu sensul de bază ‘ceea 
ce se spune, se scrie, se comunică celui care întreabă 
ceva; cuvinte spuse direct, scrise sau transmise printr‑un 
intermediar unei persoane care a întrebat ceva sau care 
s‑a adresat cuiva (într‑un mod oarecare)’ şi cu accepţii 
secundare precum ‘ştire, veste, informaţie’, ‘ripostă, 
replică, reacţie la afirmaţii, acţiuni, provocări, solicitări 
etc.’ ş.a. (vezi DLR, MDA, DEX, DLRLC, DLRM, 
Şăineanu, DU, CADE, MDE, NDU, s.v.; CDER 7098, 
s.v. răspunde). Acest derivat apare o singură dată în lirica 
dorziană, şi anume în ultima strofă a unei poezii care poate 
fi considerată o veritabilă artă poetică, înscrisă în rândul 
celor ce susţin crezul artistic al autorului (ideea refugiului 
în actul creaţiei – singura reflectare autentică a trăirilor 
geniului neînţeles –, sacrificiul de sine – imperativ mai 
ales în vremuri neprielnice –, reiterarea tainei insondabile 
a iubirii dumnezeieşti şi eterna ei biruinţă care străbate 
timpul şi spaţiul, în ciuda oricăror oprelişti – atribute 
reunite, pe de o parte, în persoana lui Hristos‑Dumnezeu, 
Cel ce, în concepţia creştină, a adus, printr‑o jertfă 
supremă, salvarea neamului omenesc, repunându‑l în 
relaţie cu Dumnezeu‑Tatăl, şi, pe de altă parte, în caracterul 
discipolilor Săi din toate veacurile şi din toate locurile, care 
nu pot avea decât un destin similar): „A cui mai eşti Tu, 
Dulce Mântuitor Străpuns, / când chemi spre nicăierea 
şi‑aştepţi un nerăspuns, / când gheaţa şi sfidarea Ţi‑s cuie 
de oţel? / – Tu mai rămâi a celui ce suferă la fel.” (CE 75, 
A cui mai eşti?3). 

Nu totdeauna însă, prin adăugarea prefixului ne‑, 
se neagă toate sensurile pozitivului, aşa că, în versurile 
citate, nerăspunsul presupune nu ‘lipsa oricărei reacţii sau 
atitudini, a oricărui tip de comunicare’, nu ‘simpla absenţă 
a vorbelor’, ci ‘lipsa unui răspuns rostit (sau, eventual, 
scris)’, reacţia tăcută, răspunsul fără cuvinte, tradus prin 
instaurarea unei linişti nefireşti (în sensul etimologic al 
termenului) – fapt situat între coordonatele definitorii ale 
legăturii omului cu Divinitatea, Care cheamă stăruitor 

3 Spre a nu îngreuna parcurgerea referinţelor bibliografice 
din cuprinsul lucrării de faţă, am optat pentru notarea, în text, 
a trimiterilor (cu abrevieri) la volumele (aparţinând lui Traian 
Dorz) din care au fost selectate secvenţele lirice, urmate de 
numărul paginii (paginilor) la care se află fragmentul respectiv 
şi de titlul poeziei. 

la mărturisirea păcatelor, întru restaurare spirituală şi 
dobândirea Tărâmului Făgăduit, altfel, de neimaginat 
pentru condiţia umană (vezi I Corinteni 2: 94); nerăspunsul 
implică deci un tip aparte de stare de vorbă – consecinţă a 
provocării unice de a‑L urma pe Dumnezeu, încadrabilă 
ca gest al supunerii necondiţionate faţă de El, în acord cu 
„tăcerea activă şi lucrătoare” (Ware 2003: 77)5 (şi în contrast 
puternic cu „valul lumii” – CDin 110, Stânca Vieţii; CL 31, 
Pasăre măiastră (III); CUit 122, Cei ce nu cunosc), pentru 
a‑I putea asculta desluşit Cuvântul (cf. Ioan 3: 29). Evident, 
absenţa rostirii în relaţia cu Creatorul este şi semnalul stării 
de rugăciune „în cămara de taină a inimii” (Ware 2003: 82; 
cf. şi Ware 2003: 94‑95; Matei 6: 6), de pace interioară, 
de comuniune intimă a credinciosului cu Cerul (vezi 
Evdokimov 1996: 27; Ware 2003: 83; cf. şi Galateni 2: 20; 
Romani 8: 26), „când vorbele aşteptate rămân nespuse” (Le 
Breton 2001: 81), „emoţia devine covârşitoare obligând 
vocea să se întrerupă” (Le Breton 2001: 82), iar omul 
coboară în el însuşi, se retrage în singurătatea sinelui (Ware 
2003: 75‑77 passim), respectând(u‑şi) tăcerea gândurilor şi 
a trăirilor, spre a‑L (re)găsi astfel pe Dumnezeu în plinătatea 
prezenţei Sale şi spre a‑I contempla fără întrerupere (în 
toată curăţia minţii şi a inimii) frumuseţea şi măreţia (Ware 
2003: 81); în atari împrejurări, nerăspunsul (= tăcerea) 
rămâne, firesc, un exponent incontestabil al intenţiei de 
comunicare şi nu de suprimare a acesteia6, iar „[...] cuvântul 
ziditor se preschimbă în tăcere lucrătoare.” (*** 2002: 6). 
De remarcat, ca o completare a acestei idei, că, în două 
dintre poeziile lui Traian Dorz, substantivul răspuns intră 
chiar în relaţie contextuală de antonimie cu tăcere (şi nu 
cu alţi termeni): „Tu‑i urmezi durerii / sfânt alin de‑ajuns, 
/ Tu‑i întorci Tăcerii / cel mai nalt răspuns.” (CNem 112, 
Veşnic slavă Ţie); „Când chip Tu vei lua în noi / mereu mai 
strălucit, Iisuse, / prin slava cerului de‑Apoi / cânta‑Ţi‑vom 
laude nespuse. // Căci din belşug vom fi ajuns / s‑avem 
lumină şi putere, / ca şi‑n tăcere, şi‑n răspuns / s‑avem 
senin şi mângâiere.” (CS 10‑11, Când chip Tu vei lua în 
noi); de altfel, Dumnezeu Însuşi a răspuns îndelungatelor 
rugăciuni ale umanităţii într‑un mod neobişnuit, prin 
întruparea Sa pe pământ: „Astăzi, undeva departe, / unde 
gându‑abia pătrunde, / la a’ lumii rugi de veacuri, / tainic 
Dumnezeu răspunde.” (CDin 39, Noaptea Naşterii). 

Substantivul neutru nerăspuns apare şi într‑unul 
dintre volumele de memorii ale lui Traian Dorz, intitulat 
Istoria unei jertfe, fiind întrebuinţat cu aceleaşi semnificaţii: 
„Suferinţa sensibilizează sufletul până la îndumnezeire. 
Suferinţa îl face pe om părtaş la toată opera mântuitoare a 
lui Hristos. Suferinţa îl uneşte pe om cu dragostea dureros 
de mare şi de singură a lui Dumnezeu. Dar dragostea 

4 Trimiterile la textele biblice din lucrarea de faţă conţin 
titlul cărţii respective, urmat de numărul capitolului şi al versetului 
la care se face referire.

5 Cf. MDE, s.v. răspunde, unde, printre semnificaţiile 
înregistrate ale acestui verb, se numără şi ‘a da ascultare unei 
chemări, a se supune’.

6 Vezi Le Breton 2001: 149: „Tăcerea nu este absenţa 
sonorităţii, o lume fără freamăt, nemişcată, în care nimic nu se 
aude.”.
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aceasta nu poate fi nici înţeleasă de noi, nici împărtăşită, 
niciodată, în măsura în care s‑ar vrea ea. O, cât de mult 
această dragoste este suferinţă şi această suferinţă este 
dragoste! Ea simte că dragostea noastră îi răspunde uneori 
cu toată capacitatea, cu toată puterea şi cu toată căldura ei. 
Dar acestea toate ne sunt mult prea puţine faţă de mărimea 
dragostei dumnezeieşti. Aceasta renunţă cu înţelegere la 
partea pe care nu i‑o putem da noi, dar suferă pentru orice 
părticică la care este silită să renunţe. Orice nerăspuns pe 
măsura ei o doare. Şi aşa este mereu dragostea adevărată: 
suferinţă. Şi suferinţa adevărată: dragoste.” (Dorz 2007: 
152‑153).

De asemenea, am identificat în lirica dorziană 
două ocurenţe ale adjectivului‑atribut nerăspuns, provenit 
din participiul negativ al verbului a răspunde (< lat. 
respondere), cu sensul ‘lipsit de reacţie, de replică prin 
vorbe, gesturi, atitudini; care nu ripostează la acţiuni, 
provocări, solicitări etc.’ (cf. DLR, MDA, DEX, DLRLC, 
DLRM, MDE, NDU, CDER 7098, s.v. răspunde); el se 
află în imediata apropiere a cuvântului de bază, în structuri 
simetrice conţinând şi alte formaţii cu prefixul ne‑, asociate 
bazelor lor: „Răspunzi în faţa lui Hristos / de orice spin 
purtat ascuns, / de orice rău din duh ne‑scos [sic!], / de 
orice bine ne‑răspuns [sic!].” (CNem 110, Răspunzi în faţa 
lui Hristos); „Vine‑i vremea fiecui / ca să‑şi ia răsplata lui 
/ pentru fiece cuvânt / şi‑orice pas de pe pământ, / pentru 
orice rău făcut, / şi ştiut, şi neştiut, / şi pe faţă, şi‑n ascuns, 
/ şi răspuns, şi nerăspuns, / şi cu faptă, şi cu gând, / şi 
spunând, şi nespunând” (CUit 108, Vine‑i vremea fiecui)7. 
În această situaţie, membrii perechilor antonimice se 
întâlnesc în opoziţie directă, în vecinătăţi contextuale; 
formaţiile sunt integrate în formule cu sintagme binare, în 
care derivatele negative se alătură bazei, formând o unitate 
antonimică expresivă împreună cu termenul pozitiv (vezi 
Băcilă 2011a: 83).

*
În strânsă legătură cu ceea ce arătam mai sus, un alt 

derivat de acest tip, ocurent (tot o singură dată) în poezia 
lui Traian Dorz, însă absent din lucrările lexicografice, 
este a necuprinde: „Dar bucuria‑mpărtăşirii / în harul 
nemaicunoscut / – doar ochii strălucind în lacrimi / mi‑o 
necuprind înalt şi mut!” (CDr 131, M‑am bucurat...). 
Termenul este format, cu prefixul negativ ne‑, de la a 
cuprinde (< lat. comprendere = comprehendere), glosat în 
dicţionare (ca verb tranzitiv) astfel: ‘a prinde, a apuca ceva 
de jur împrejur cu mâinile sau cu braţele’; ‘a îmbrăţişa’; 
‘(fig.) a îmbrăţişa cu privirea; a vedea; a înţelege, a 
pricepe, a cunoaşte’; ‘(fig.) a acoperi din toate părţile; 
a învălui, a copleşi’; ‘a pune stăpânire (pe ceva sau pe 
cineva); a apuca, a cuceri, a domina, a prinde, a stăpâni (şi 
fig., când subiectul este reprezentat de diferite stări fizice, 
psihice sau sufleteşti)’ (vezi DA, MDA, DEX, DLRLC, 
DLRM, CADE, MDE, NDU, s.v.; Şăineanu, DU, s.v. 

7 Mihăilă 1984: 337 precizează că „substantivele cu 
prefixul ne‑ au, în marea lor majoritate, un corelat adjectival sau 
verbal (adică, de la aceeaşi temă, există un adjectiv sau un verb). 
Cel mai adesea corelatul este format pe terenul limbii române.”.

coprinde; CDER 2689, s.v. cuprinde; pentru etimologia 
verbului a cuprinde, vezi şi CDDE 1447, s.v. prinde; PEW 
451, s.v. cuprind; REW 2106, s.v. comprēhĕndĕre). În 
context, acestui derivat i se alătură o formă neaccentuată 
(conjunctă) de dativ a pronumelui personal (mi‑), cu 
semnificaţie posesivă, „actualizată prin intermediul unei 
anafore asociative de tip posesiv între cliticul de dativ şi 
un nominal din structură” (GALR I 2005: 206), în cazul de 
faţă, substantivul‑subiect ochii, cu trăsătura semantică [+ 
Obiect posedat inalienabil]. 

Este foarte probabil că punctul de plecare pentru 
formarea verbului a necuprinde l‑a constituit participiul 
negativ al lui a cuprinde, necuprins (folosit şi cu valoare 
adjectivală: cf. fericit – nefericit, mulţumit – nemulţumit 
etc.). „Deoarece «adjectivele» fără ne‑ au, în familia lor, 
verbele corespunzătoare, ele continuă a fi percepute ca 
participii trecute ale acestora, chiar atunci când funcţiunea 
lor e pur adjectivală. În consecinţă, compusele negative, 
deocamdată numai adjective, pot fi interpretate, în 
anumite condiţii, ca forme participiale. Atâta ajunge, 
pentru ca verbul, încă neexistent, dar simţit ca temă a 
adjectivului‑participiu, să ia naştere.” (Iordan 1943: 201). 
Argumente în plus în favoarea afirmaţiei anterioare sunt 
existenţa unei forme negative de supin a acestui verb, 
reperabilă în poezia dorziană: „Doamne, eşti de necuprins” 
(CDin 149, Doamne, Dumnezeul nostru); „poveri de 
necuprins” (CÎnd 83, Din întuneric); „Mărire veşnică 
Răbdării / de ne‑nţeles şi necuprins” (CNem 47, Mărire 
veşnică Răbdării), întrebuinţată inclusiv cu comportament 
adverbial (în construcţii inversate) şi cu rolul de a reda ideea 
de superlativ absolut, sugerând că intensitatea maximă este 
o consecinţă a rarităţii (vezi Băcilă 2011b: 74‑75): „poţi 
fi necuprins de mare” (CDin 148, Doamne, Dumnezeul 
nostru); „Doamne, Tu eşti mare, necuprins de Sfânt” (CP 
192, Psalmul 104), precum şi utilizarea infinitivului lung 
substantivizat (cu formă de plural): „ce necuprinderi / mai 
sunt încă de muncit.” (CNem 88, Luptă‑te, dar niciodată).

Aşadar, în versurile de mai sus, derivatul 
a necuprinde, caracterizat printr‑un grad sporit de 
expresivitate în comparaţie cu structura nu + baza a 
cuprinde, sintetizează, cu o forţă de sugestie neobişnuită 
(într‑o propoziţie afirmativă, care exprimă însă un înţeles 
parţial negativ: ‘nu (mi‑o) cuprind integral, nu pot să 
(mi‑o) cuprindă în adevăratul sens al cuvântului’), ideea 
că bucuria trăită în chip unic de cei credincioşi prin 
intermediul întâlnirii cu darul nemeritat al lui Dumnezeu – 
accesibil numai celor ce‑şi deschid inimile spre rugăciune 
şi meditaţie – e indescriptibilă în cuvinte (deşi, în parte, se 
răsfrânge în plânsul tainic al sufletului aflat în dialog cu 
Cerul), prin urmare, imposibil de perceput cu ochiul unei 
firi netransfigurate de lumina divină, extrem de greu de 
înţeles sau de cunoscut în totalitate chiar şi în rarele clipe 
de înălţare spirituală; misterul bucuriei din starea de graţie 
învăluie fiinţa, copleşeşte gândurile şi alungă tenebrele, 
pune stăpânire asupra trăirilor inimii, într‑o conjunctură net 
superioară aceleia de mulţumire, atunci când credinciosul 
Îl slăveşte pe Dumnezeu pentru răspunsurile primite la 
rugăciuni, pentru împlinirea bunelor dorinţe şi biruinţa 
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în impasurile existenţei, pentru cântecul şi dragostea 
aducătoare de împliniri autentice, pentru elanul tinereţii şi 
frumuseţea legăturilor lui cu semenii. 

În structura strofei citate nu putem să nu remarcăm 
prezenţa conectorului transfrastic dar, cu rolul de a 
coordona adversativ două enunţuri, de a anunţa, la început 
de paragraf, „o nouă perspectivă de abordare a temei în 
discuţie” (GALR II 2005: 730), mai mult, o nouă temă 
de discurs liric, punând în antiteză mesajul primei părţi a 
poeziei şi cel al ultimelor versuri, altfel spus, „semnalând 
o contrazicere [sau o obiecţie – n.n. F.‑M.B.] a aşteptărilor 
sugerate de enunţul sau enunţurile precedente” (GALR II 
2005: 730); în definitiv, adevărata fericire a fiinţei umane (la 
un nivel superior al înţelegerii ei) se află – deşi poate părea 
paradoxal – în singurătate, în „liniştea lăuntrică a inimii 
curăţite de orice gând şi de orice imagine” (Ware 2003: 
114; cf. şi Romani 7: 22; II Corinteni 4: 16; Efeseni 3: 16), 
nu în zgomotul lumii din afară, al vieţii cotidiene (necesar a 
fi redus până la neauzire) ori în înşiruirea inutilă de cuvinte 
fără rost, ci în reculegere şi meditaţie, în disponibilitatea 
(prioritară) faţă de conversaţia interioară şi în deschiderea 
inimii faţă de momentele de har ale ascultării mesajului 
divin8: „Într‑o perioadă de inflaţie verbală, care nu face decât 
să agraveze urâta singurătate, numai omul păcii rugătoare 
poate să mai vorbească celorlalţi, să arate cuvântul devenit 
chip, privirea devenită prezenţă. Tăcerea sa va vorbi 
acolo unde predica nu mai acţionează, misterul său îl va 
face atent la o revelaţie devenită apropiată, accesibilă.” 
(Evdokimov 1996: 28). Să nu uităm că, în tradiţia creştină, 
rugăciunile adresate lui Dumnezeu sau sfinţilor constau, 
cel mai adesea, în perioade de tăcere neîntrerupte, fiind 
exprimate în forul interior al credinciosului; comunicarea 
„tăcută” a acestuia cu Divinitatea, „rugăciunea vie, trăită, a 
liniştii creatoare” (Ware 2003: 22)9 îşi au obârşia, aşadar, în 
tradiţia mistică a creştinismului, „preocupată să găsească 
unitatea cu Dumnezeu şi conştientă de neputinţa cuvintelor 
de a numi o experienţă complet străină percepţiei umane.” 
(Le Breton 2001: 55), iar tăcerea veghetoare (care 
transfigurează sufletul) devine, în acest fel, „un preludiu 
al deschiderii spre revelaţie” (Chevalier, Gheerbrant 1995: 
343, s.v. tăcere)10, un veritabil privilegiu de accedere spre 

8 Vezi Le Breton 2001: 185: „Prietenul tăcerii ajunge 
apropiatul lui Dumnezeu.”; Chevalier, Gheerbrant 1995: 343, s.v. 
tăcere: „Dumnezeu ajunge în sufletul în care domneşte tăcerea.”; 
cf. şi Le Breton 2001: 186: „Tăcerea este limbajul lui Dumnezeu 
deoarece conţine în sine toate cuvintele; ea este o rezervă 
inepuizabilă de sens.”; Ware 2003: 82: tăcerea „nu este un vid 
negativ, o pauză între două cuvinte, un scurt repaus înainte de a 
relua vorbirea, ci cu totul pozitivă; o atitudine vie de atenţie, de 
vigilenţă şi, înainte de toate, de ascultare.” (aceeaşi idee în Ware 
2003: 17); Ware 2003: 19: „Adevărata rugăciune interioară este 
atunci când încetezi să mai vorbeşti şi asculţi vocea fără cuvinte a 
lui Dumnezeu în adâncul inimii tale”.

9 Cf. şi Ware 2003: 99: „Rugăciunea în tăcerea lăuntrică 
nu neagă, ci pune lumea în valoare.”.

10 Vezi Ware 2003: 9: „rugăciunea înseamnă vorbire tainică 
în har [...], vorbire a sufletului cu Dumnezeu, a lui Dumnezeu cu 
sufletul nostru şi înălţare către Dumnezeu, împărtăşire în lumina şi 
iubirea divină.”, iar „a te ruga înseamnă a tăcea.” (Ware 2003: 19). 

înălţimile şi abisurile fiinţei, dar, mai ales, o permanenţă 
a comuniunii depline cu Dumnezeu (cf. I Tesaloniceni 5: 
17). 

Mai frecvent întrebuinţate – şi, de aceea, mult mai 
cunoscute – sunt adjectivul necuprins (< prefixul ne‑ + 
cuprins), cu sensurile (menţionate în dicţionarele româneşti) 
‘care nu este sau nu poate fi cuprins între anumite limite 
(în spaţiu, în timp, în intensitate); nelimitat, nemărginit, 
nesfârşit, infinit, imens’; ‘care nu poate fi cuprins de mintea 
omenească, fiind mai presus de ea; neînţeles, nepătruns, 
(înv.) neajuns, necunoscut’ (vezi DLR, MDA, DEX, 
DLRLC, DLRM, MDE, NDU, s.v.), şi substantivul neutru 
cu aceeaşi formă, considerat a fi poetic (vezi DLRLC, s.v.), 
cu înţelesurile ‘spaţiu, întindere nelimitată; nemărginire, 
imensitate; infinit’ (vezi DLR, MDA, DEX, MDE, 
NDU, s.v.; CDER 2689, s.v. cuprinde) – termeni înrudiţi 
semantic, care prezintă numeroase ocurenţe în lirica lui 
Traian Dorz, după cum urmează: 1) adjectivul necuprins 
(cu accepţiile amintite), având funcţie sintactică de atribut 
adjectival sau de nume predicativ: „şi‑n urmă, pe veci 
necuprinse, / lumini străluci‑vor” (CÎnd 97, Mai ţineţi); 
„bucurie necuprinsă” (CL 53, Mai departe); „mărimea‑I 
necuprinsă” (CP 282, Psalmul 145); „Necuprinsa, Veşnica 
Viaţă” (CA 157, Cred Într‑Unul Dumnezeu); „largu‑i 
necuprins” (CDr 9, O, iată vine seara!); „cât de necuprinsă 
e partea Ta de har” (CDr 111, Eu pot lupta); „Ce de ceruri 
necuprinse” (CCm 19, Fericita mea Nădejde); „necuprinse 
firi” (CCm 59, La nunta noastră); „Necuprinsa Ta iubire” 
(CCm 106, Cât ai Tu mai mult ca alţii); „hotarul încă 
necuprins” (CCm 118, Suspinurile Tale); „Necuprinsă 
Zare” (CCm 196, Ce‑am cuprins din tine?); „un Nume 
Necuprins” (CNem 6, Cântări Nemuritoare); „într‑un 
necuprins HRISTOS [subl. aut.]” (CNem 88, Nesfârşită 
slavă, Doamne!); „veşnic necuprinse‑ntinderi” (CNem 
94, O, cerule‑nstelat!); „marginile‑s necuprinse” (CNem 
148, Oricât să ascult); „Hristos, Biruitorul Necuprins” 
(CUrm 133, Cei ce‑au muncit); „ceruri necuprinse” 
(CVeşn 58, Mereu mai sus); „bucuria e‑atât de necuprinsă” 
(CS 9, Sunt stări); „Sfântu‑I Nume Necuprins” (CS 61, 
Celor ce răzbesc ’nainte); „Pe‑ntinderi necuprinse” (CS 
100, Iisuse, niciodată); „Iisus necuprins” (CNoi 47, Şi 
vântul şopteşte); „un număr necuprins” (CE 142, Suntem 
mult mai mulţi); „Cântec necuprins” (EP 51, Izvoarele 
Luminii); 2) adverbul necuprins, format, prin conversiune, 
de la adjectivul respectiv: „frontul celor care moartea i‑a 
învins / alţii o să‑l umple larg şi necuprins.” (CA 115, 
Viitoare valuri); 3) substantivul necuprins, cu sensurile 
menţionate, ce trimit, aproape fără excepţie, la perspectiva 
veşniciei, a spaţiului şi timpului infinit, relevată, în lirica 
dorziană, şi prin alte formaţii cu prefixul ne‑ (vezi Băcilă 
2011a: 79‑94): „Tu umpli‑ntregul necuprins” (CÎnd 71, 
Iisuse,‑adânc Ocean); „Necuprinsurile toate” (CL 147, 
Lăudăm pe Domnul nostru); „pe necuprinsul / bolţii 
cerului senin” (CCm 118, Prima ploaie); „nepătruns 
rămas‑a / Necuprinsul tot!” (CCm 196, Ce‑am cuprins din 
tine?); „necuprinsul / nemărginirilor cereşti” (CNem 113, 
Ce nalt e, Doamne); „Tu‑mi umpli necuprinsul” (CÎnv 86, 
Statornică‑i blândeţea); „Necuprinsul prietenos” (CVeşn 
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147, Aprinsa Domnului iubire); „în tot necuprinsul Firii” 
(CUit 13, În pacea serii); „în tot necuprinsul Firii” (CUit 
27, Doamne, eu mereu tot cuget...); „Necuprinsul Nou” 
(CViit 193, Iată vremea să se‑arate).

*
După cum se poate observa din cele de mai sus, 

formaţiile cu prefixul ne‑ cunosc o frecvenţă notabilă în 
lirica lui Traian Dorz, antrenând (în ocurenţele pe care 
le‑am identificat) mai ales accepţii figurate; însă nu atât în 
numărul apariţiilor lor în context stă capacitatea creatoare 
a poetului, cât în poziţia pe care el le‑o asigură faţă de alte 
elemente, în anumite combinaţii lexicale surprinzătoare. 
Acest lucru dovedeşte, încă o dată, că studiul lexicului unui 
poet constituie una dintre modalităţile cele mai adecvate 
pentru a‑i înţelege crezul artistic, orientările şi filozofia 
de viaţă, intensitatea cu care percepe lumea, experienţele 
neaşteptate de tot felul, precum şi modul lui specific de a le 
transpune în imagini poetice. 

Pe lângă faptul că termeni precum substantivul 
neutru nerăspuns sau verbul a necuprinde nu sunt 
înregistraţi în lucrările lexicografice (deşi, practic, e posibil 
să existe ca atare), analiza fragmentelor în care aceştia apar 
relevă faptul că ei se înscriu în rândul formaţiilor cu ne‑ ce 
exprimă, în realitate, o idee afirmativă11, de cele mai multe 
ori însoţită de efecte stilistice – în cazul de faţă, semnificaţiile 
tăcerii în direcţie semantic pozitivă, ca formă specială de 
dialog, în absenţa căreia comunicarea este de neconceput12: 
„Tăcerea şi vorbirea nu sunt anonime, ambele sunt active şi 
însemnate, iar discursul nu poate să existe fără legătura lor 
reciprocă. [...] orice enunţ ia naştere din tăcerea interioară a 
individului mereu în dialog cu el însuşi.” (Le Breton 2001: 
20). Iar lirica dorziană, în ansamblul ei, reflectă ideea că 
rugăciunea autentică este o împletire a trăirilor sacre cu 
linişt(ir)ea sufletului şi a cugetului, ca năzuinţă a contopirii 
cu plenitudinea prezenţei lui Dumnezeu: „Toată poezia 
lui Traian Dorz e ca o rugăciune cu iz liturgic, rostită cu 
timiditatea penitentului umil, în căutarea obârşiilor sale 
divine; e ca o revărsare de cer, ca o litanie biblică, ca o 
prescură de lumină oferită sufletelor dornice de slavă şi de 
comuniune mistică.” (Grossu 2005: 88). 

FLORINA‑MARIA BĂCILĂ
Universitatea de Vest din Timişoara

Referinţe bibliografice:
BĂCILĂ, Florina‑Maria 2011a: Substantivul nehotar în 

lirica lui Traian Dorz, în Gheorghe Chivu, Alexandru Gafton, 
Adina Chirilă (coord.), Filologie şi bibliologie. Studii, Timişoara, 
Editura Universităţii de Vest, p. 79‑94.

BĂCILĂ, Florina‑Maria 2011b: Superlativul adjectivelor 
în volumul Locurile noastre sfinte, de Traian Dorz, în „Analele 
Universităţii de Vest din Timişoara”, XLIX, p. 69‑81.

11 Ni se pare oportună, în acest sens, următoarea afirmaţie: 
„E ceva curios în negaţia românească: uneori nu desfiinţează, ci 
înfiinţează [subl. n. – F.‑M.B.].” (Noica 1996: 170).

12 Vezi Le Breton 2001: 27: „Tăcerea este un modulator 
al comunicării, un dispozitiv de echilibrare”; Le Breton 2001: 56: 
„Tăcerea este o formă de comunicare”.

CADE = CANDREA, I.‑A., ADAMESCU, Gh. 
[1926‑1931]: Dicţionarul enciclopedic ilustrat. Partea I: 
Dicţionarul limbii române din trecut şi de astăzi, de I.‑A. 
Candrea. Partea a II‑a: Dicţionarul istoric şi geografic universal, 
de Gh. Adamescu, Bucureşti, Editura Cartea Românească.

CDDE = CANDREA, I.‑A., DENSUSIANU, Ovid 1914: 
Dicţionarul etimologic al limbii române. Elementele latine (A – 
Putea), Bucureşti, Editura Socec.

CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, Alain 1995: 
Dicţionar de simboluri, volumul 3, P – Z, Bucureşti, Editura Artemis.

CDER = CIORĂNESCU, Alexandru 2011: Dicţionarul 
etimologic al limbii române. Ediţie îngrijită şi traducere din 
limba spaniolă de Tudora Şandru Mehedinţi şi Magdalena 
Popescu‑Marin, Bucureşti, Editura Saeculum I.O. 

COTEANU, Ion 1956: Creaţia lexicală în poezia noastră 
nouă, în „Limbă şi literatură”, II, p. 89‑108.

* * * 2002: Cuvânt despre linişte. Scrieri ziditoare despre 
lucrarea mântuitoare. Traducerea textelor: Pr. Gheorghe Tilea, 
Pr. Grigorie Teodorescu, Ilie Iliescu, Pr. Mihai Vladimirescu, 
Gherontie Cruceada, Radu Duma. Ediţie îngrijită, note şi 
comentarii: Radu Duma, Bucureşti, Editura Herald.

DIACONESCU, Paula 1974: Concepte moderne în 
analiza limbii. Implicaţiile lor în analiza stilistică a textului 
literar, în „Limbă şi literatură”, vol. IV, p. 639‑648.

DEX = * * * 1996: Dicţionarul explicativ al limbii 
române, ediţia a II‑a, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic. 

DA = * * * 1940: Dicţionarul limbii române, tomul I, 
partea II (C), Bucureşti, Tipografia Ziarului „Universul”.

DLR = * * * 1971‑1975: Dicţionarul limbii române, serie 
nouă, tomul VII, partea 1, litera N; tomul IX, litera R, Bucureşti, 
Editura Academiei.

DLRLC = * * * 1955‑1957: Dicţionarul limbii române 
literare contemporane, volumul I (A – C); volumul al III‑lea (M – 
R), Bucureşti, Editura Academiei.

DLRM = * * * 1958: Dicţionarul limbii române moderne, 
Bucureşti, Editura Academiei.

DOMINTE, Constantin 2003: Negaţia în limba română, 
Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine. 

DORZ, Traian 1993: Hristos, mărturia mea, Simeria, 
Editura „Traian Dorz”.

DORZ, Traian 2007: Istoria unei jertfe, vol. III. Rugul, 
Sibiu, Editura „Oastea Domnului”.

EVDOKIMOV, Paul 1996: Rugăciunea în Biserica de 
Răsărit. Prefaţă de Olivier Clément. Traducere: Carmen Bolocan, 
Iaşi, Editura Polirom.

GALR I = * * * 2005: Gramatica limbii române. I. 
Cuvântul, Bucureşti, Editura Academiei Române.

GALR II = * * * 2005: Gramatica limbii române. II. 
Enunţul, Bucureşti, Editura Academiei Române.

FCLR II = GRAUR, Al., AVRAM, Mioara (redactori 
responsabili) 1978: Formarea cuvintelor în limba română, 
volumul al II‑lea. Prefixele, Bucureşti, Editura Academiei.

GROSSU, Sergiu 2005: Un vânt de primăvară religioasă. 
Rânduiala luptei spirituale în mişcarea ortodoxă „Oastea 
Domnului”, Sibiu, Editura „Oastea Domnului”.

IORDAN, Iorgu 1943: Limba română actuală – o 
gramatică a „greşelilor”, Iaşi, Institutul de Arte Grafice 
„Alexandru A. Ţerek, Mîrzescu”.

LE BRETON, David 2001: Despre tăcere. Traducere de 
Constantin Zaharia, Bucureşti, Editura ALL.

REW = MEYER‑LÜBKE, W. 1935: Romanisches 
Etymologisches Wörterbuch, 3. vollständig neubearbeitete 
Auflage, Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung.



Almăjana 33
MDE = * * * 1986: Mic dicţionar enciclopedic, ediţia 

a III‑a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică.

MDA = * * * 2001‑2003: Micul dicţionar academic, 
volumul I, literele A – C; volumul IV, literele Pr – Z, Bucureşti, 
Editura Univers Enciclopedic.

MIHĂILĂ, Ecaterina 1984: Formaţiile negative cu 
prefixul ne‑ din cadrul grupului nominal în poezia română 
actuală, în „Studii şi cercetări lingvistice”, XXXV, nr. 4, p. 
333‑344.

NOICA, Constantin 1996: Cuvânt împreună despre 
rostirea românească, Bucureşti, Editura Humanitas.

NDU = OPREA, Ioan, PAMFIL, Carmen‑Gabriela, 
RADU, Rodica, ZĂSTROIU, Victoria 2007: Noul dicţionar 
universal al limbii române, ediţia a II‑a, Bucureşti – Chişinău, 
Editura Litera Internaţional.

PEW = PUŞCARIU, Sextil 1975: Etymologisches 
Wörterbuch der rumänischen Sprache. Lateinisches Element 
mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen, zweite, 
unveränderte Auflage, Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag.

Şăineanu, DU = ŞĂINEANU, Lazăr [1925]: Dicţionar 
universal al limbei române, ediţia a V‑a, revăzută şi adăugită, 
Craiova, Editura Scrisul Românesc.

WARE, Kallistos 2003: Rugăciune şi tăcere în 
spiritualitatea ortodoxă. Puterea Numelui sau despre Rugăciunea 
lui Iisus. Isihia şi tăcerea în rugăciune. Cu un cuvânt înainte de 
Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu şi cu o postfaţă de Maxime Egger, 
Bucureşti, Editura Christiana.

Au fost citate versuri din următoarele volume:
CA = DORZ, Traian 2006: Cântarea Anilor, Sibiu, 

Editura „Oastea Domnului”.

CCm = DORZ, Traian 2007: Cântarea Cântărilor mele, 
Sibiu, Editura „Oastea Domnului”.

CDin = DORZ, Traian 2004: Cântările Dintâi, Sibiu, 
Editura „Oastea Domnului”.

CDr = DORZ, Traian 2006: Cântări de Drum, Sibiu, 
Editura „Oastea Domnului”.

CE = DORZ, Traian 2008: Cântările Eterne, Sibiu, 
Editura „Oastea Domnului”.

CÎnd = DORZ, Traian 2004: Cântări Îndepărtate, Sibiu, 
Editura „Oastea Domnului”.

CÎnv = DORZ, Traian 2007: Cântarea Învierii, Sibiu, 
Editura „Oastea Domnului”.

CL = DORZ, Traian 2005: Cântări Luptătoare, Sibiu, 
Editura „Oastea Domnului”.

CNem = DORZ, Traian 2007: Cântări Nemuritoare, 
Sibiu, Editura „Oastea Domnului”.

CNoi = DORZ, Traian 2008: Cântări Noi, Sibiu, Editura 
„Oastea Domnului”.

CP = DORZ, Traian 2005: Cântările Psalmilor, Sibiu, 
Editura „Oastea Domnului”.

CS = DORZ, Traian 2008: Cântări de Sus, Sibiu, Editura 
„Oastea Domnului”.

CUit = DORZ, Traian 2008: Cântări Uitate, Sibiu, 
Editura „Oastea Domnului”.

CUrm = DORZ, Traian 2007: Cântările din Urmă, Sibiu, 
Editura „Oastea Domnului”.

CVeşn = DORZ, Traian 2007: Cântarea Veşniciei, Sibiu, 
Editura „Oastea Domnului”.

CViit = DORZ, Traian 2008: Cântarea Viitoare, Sibiu, 
Editura „Oastea Domnului”.

EP = DORZ, Traian 2010: Eternele poeme, Sibiu, Editura 
„Oastea Domnului”.

DR. ION SÂRBU ŞI CÂTEVA MITURI SPULBERATE
Însemnări pe marginea monografiei Dr. Ion Sârbu (1865‑1922): istorie şi preoţie, 

de Vasile Petrica (Editura Episcopiei Caransebeşului, colecţia „Restituiri Academice”, 2003)

Multă vreme m‑am 
aflat în confuzie în ceea 
ce îl priveşte pe dr. Ion 
Sârbu, important istoric 
născut în draga mea Ţară 
a Almăjului, datorită unor 
legende ivite din cine ştie 
ce orgolii localiste. Prima şi 
cea mai importantă legendă 
care a circulat, cu insistenţă, 
multe decenii, a fost aceea că 
dr. Ion Sârbu a concurat cu 
lucrarea „Istoria lui Mihai 
Vodă Viteazul Domnul 

Ţării Româneşti”, la marele premiu Năsturel‑Herescu 
al Academiei Române, împotriva lui Nicolae Iorga, 
„învingându‑l” pe acesta. Convins de realitatea acestei 
concurenţe, am contribuit eu însumi la propagarea falsului, 
scriind cu diverse prilejuri despre respectiva biruinţă a 

dr. Ion Sârbu. Iată că Pr. On. Vasile Petrica, în excelenta 
sa monografie Dr. Ion Sârbu (1863‑1922): istorie şi 
preoţie, spulberă acest mit, dar şi altele care au circulat 
vreme îndelungată. Astfel, s‑a spus – şi unii au crezut −, 
zvon lansat de surorile lui Sârbu, că dr. Ion Sârbu „ar fi 
fost furat de Iorga”, că ar fi fost ameninţat de acesta sau că 
ar fi candidat la concurenţă cu Iorga la postul de profesor 
de istorie la Universitatea din Bucureşti. Domnul Vasile 
Petrica precizează că Iorga devine în anul 1895 titularul 
catedrei de istorie medie, modernă şi contemporană la 
Universitatea din Bucureşti, în timp ce Ion Sârbu şi‑a 
luat doctoratul la Viena doar în 1899, ceea ce exclude 
posibilitatea de a fi concurat la postul cu pricina în acelaşi 
timp cu Iorga. Conflictul cu Nicolae Iorga porneşte de la 
nesăbuinţa lui Ion Sârbu de a‑l acuza, în „Cuvânt înainte” 
la primul volum, din 1904, al „Istoriei…”, pe marele 
istoric că a cercetat aceleaşi documente legate de Mihai 
Viteazul pe care le cercetase el însuşi şi că acestea au 
fost publicate parţial de Academia Română: „Dar această 
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lucrare de adunare a materialelor, încât 
(...) pe cele arhivalice din Viena, mi‑a fost 
zădărnicită, în mare parte, prin publicarea 
lor de Academia Română, în colecţia 
Hurmuzachi, volum XII (Bucureşti 1903), 
după copiile făcute de d‑l Iorga, cel puţin 
în parte, în urma mea”. Dacă ar fi fost doar 
acest reproş, poate că orgoliosul Iorga, care 
avea (chiar şi în prefaţa volumului XII, 
din colecţia Hurmuzaki) o bună apreciere 
despre Ion Sârbu, l‑ar fi trecut cu vederea. 
Numai că Ion Sârbu a continuat atacul la 
adresa lui Iorga: „E drept că vom avea 
putinţa unei slabe orientări asupra felului 
d‑lui Iorga de a publica isvoare istorice. Nu 
e vorba de totalitatea publicaţiunilor d‑lui 
Iorga, cu a căror mulţime a îngrozit lumea, 
pentru cari i s‑a svârlit, din parte duşmană, 
cuvântul de… «kilograme de documente», 
cari i‑au atras adoraţiunea prietinilor, 
uimirea noastră a tuturora faţă de puterea 
d‑sale de muncă şi, se pare, încrederea 
absolută a celor mai înalte instituţiuni publice de cultură 
ale noastre.” Duritatea şi grosolănia sunt indubitabile! În 
continuare, Ion Sârbu compară copiile sale cu cele din 
colecţia Hurmuzachi, scoţând în evidenţă erorile strecurate 
în cea din urmă, chiar şi greşeli de copiere, de către Iorga, 
din limbile italiană, germană şi maghiară („Mă tem, văzând 
acestea, că Academia ungurească ar putea fi îndemnată să 
ne îmbie un copiator şi un editor pentru ungureşte”). Ironia 
este uşor sesizabilă! Straniu este faptul că, jucându‑se 
cu focul, Ion Sârbu pare a nu‑şi da seama de pericol. O 
dovedeşte confesiunea făcută folcloristului Simion Florea 
Marian: „Ştiu că se vor zbârli mulţi împotriva cărţii mele, 
dar prefaţa nu e cartea, n‑are nimic a face cu cuprinsul ei 
pur obiectiv. În Prefaţă poate fi omul al său însuşi, atâta 
parte are şi autorul pentru sine. Cartea e a lui Mihai Vodă”. 
Teorie discutabilă. Este adevărat că op ul propriu‑zis este 
altceva decât prefaţa, deşi e de presupus ca aceasta să se 
refere la autor şi la conţinutul cărţii, doar autorul e cel ce a 
scris cartea şi toate ale sale se răsfrâng inerent asupra cărţii.

Nicolae Iorga a primit şi a simţit în 
plin loviturile. Iată mărturisirea marelui 
istoric: „… D. Sârbu, un bănăţean căruia 
i‑am adus toate îndatoririle ce mi‑au stat 
prin putinţă, făcându‑i cunoscută, cu laude 
necontenit înnoite, cartea ce a scris despre 
legăturile cu străinătatea ale lui Matei 
Basarab, d. Sârbu, care a fost adeseori 
oaspetele meu şi căruia nu i‑am ascuns 
nimic din părerile şi sentimentele mele, d. 
Sârbu căruia aş fi fost bucuros să‑i pot 
acorda catedra de istorie universală de 
la Iaşi, acel d. Ion Sârbu care a stat de 
atâtea ori înaintea mea cu ochii plecaţi 
la pământ, îngăimând cuvinte despre 
«nevrednicia» sa, d. Sârbu care mi‑a scris 
scrisori ce păstrez pentru a‑mi arăta o 

nemărginită încredere şi o trainică iubire, 
dl. Sârbu care a plâns înaintea mea lacrămi 
de căinţă, când îl mustram ca un părinte 
pentru începutul purtărilor sale de astăzi, 
d‑sa mă acopere în prefaţa şi în notele cărţii 
sale, de câte ori poate şi nu poate, cu acea 
batjocură care se aruncă numai proştilor şi 
necinstiţilor, dintre cari aş face parte după 
părerea d‑lui Sârbu…” Cât de tare l‑au 
jignit cele scrise de Sârbu o dovedeşte şi 
fraza: „… decât să‑i întind mâna, mai bine 
mi‑aş tăia‑o din umăr…”

Se ştie că manuscrisul volumului al 
treilea la „Istoria lui Mihai Vodă Viteazul…” 
i‑a fost furat, în 1921, la hotelul Dacia din 
Lugoj, în acelaşi timp cu întregul său bagaj. 
Cine a fost hoţul, care au fost intenţiile 
sale, de ce nu s‑a descotorosit de manuscris 
lăsându‑l undeva la vedere?, iată întrebări 
la care nu se va răspunde vreodată. În orice 
caz, e aberant să presupui că Nicolae Iorga 
a fost făptaşul, chiar şi printr‑un interpus. 

Numai o imaginaţie bogată, ca a surorilor lui Sârbu (surori 
care şi‑au sacrificat zestrea trimiţând‑o fratelui lor ca să 
poată plăti o primă tranşă în vederea apariţiei cărţii despre 
Mihai Viteazul), a putut lansa o asemenea idee năstruşnică. 
Destinul dr. Ion Sârbu a fost unul potrivnic talentului, 
marii sale capacităţii intelectuale. După ce a scris cele 
două lucrări fundamentale: „Relaţiile externe ale lui 
Mateiu‑Vodă Basarab, 1632‑1654” (publicată la Leipzig, 
în anul 1899, când şi‑a susţinut examenul de doctorat 
obţinând titlul de doctor în filozofie) şi „Istoria lui Mihai 
Vodă Viteazul Domnul Ţării Româneşti”, Ion Sârbu ar fi 
trebuit să obţină un post de profesor universitar la Viena, 
Leipzig, la Iaşi, la Bucureşti – unde a funcţionat o vreme ca 
profesor la Seminarul Central, la Şcoala Comercială gradul 
I şi ca prim custode al Bibliotecii Fundaţiei Carol.

Nicolae Iorga susţine că: „Neajunsurile de caracter, 
porniri polemice care‑i făceau mai mult rău lui decât 
presupuşilor adversari, un fel de firească antipatie faţă de 
orice prietenie şi solidaritate ştiinţifică au condamnat întâi 

la izolare pe om şi pe urmă i‑a întrerupt şi 
opera”.

Alţi contemporani spun că: „avea 
un caracter desăvârşit şi în toate actele sale 
a urmărit binele neamului” (C. Rudneanu). 
Într‑o corespondenţă adresată episcopului 
Miron Cristea, Vasile Goldiş se plângea 
că administratorul protopopesc dr. Ion 
Sârbu se opune numirii cumnatului său, 
Dimitrie Popovici din Topleţ, în parohia 
Pecinişca. Caracterizarea făcută de Goldiş 
sună astfel: „Acest om, veşnic nemulţumit 
şi cu ambiţii nesăbuite, ar trebui redus la 
limitarea competinţelor sale”.

Din scurta‑i existenţă se pot reţine 
destule fapte care să‑l caracterizeze în 
toată complexitatea caracterului său. Nu 
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voi merge mai departe urmărind drumul său ca politician, 
luptător pentru cauza românească. Aş sublinia doar opoziţia 
îndârjită, reclamaţiile ticăloase pe care i le‑au făcut chiar 
unii dintre consătenii săi în faza în care încerca să ocupe 
postul de preot în Rudăria natală. Printre aceştia şi fostul 
său cumnat, preotul Nicolae Bădâni, cel ce a preoţit zeci 
de ani în comuna mea natală. Se pare că vechea maximă 
„nu‑i nimeni profet în patria lui” s‑a adeverit şi în cazul 
dr. Ion Sârbu. Coborât în satul natal, de la 
nivelul minţii şi cunoştinţelor sale culturale, 
filosofice, Ion Sârbu a fost văzut de 
consătenii săi şi comparat cu cei din lumea 
lor. Faptul în sine îmi evocă ideea piesei 
„Zamolxe” a lui Lucian Blaga. Coborâţi la 
nivelul muritorilor, zeii îşi pierd din aură 
şi riscă să fie ucişi de aceştia cu pietre. În 
altă ordine de idei, asemănător lui Eftimie 
Murgu (ciudat este că un alt Murgu va fi 
unul dintre duşmanii şi intriganţii împotriva 
dr. Ion Sârbu!), autorul lui „Mihai Viteazul” 
a fost un colţos, un neînduplecat, un 
inflexibil atunci când era vorba de propriile 
idei şi concepţii. Se poate să fie aceasta 
urma adâncă a vieţii de graniţă, cu regulile 
ei stricte, cu mirosul onoarei ostăşeşti etc.

Aş dori să mai relev un fapt poate mai puţin 
cunoscut. Ca şi marele său înaintaş şi consătean, Eftimie 
Murgu, dr. Ion Sârbu foloseşte, în „Istoria lui Mihai Vodă”, 
şi cuvinte din graiul de acasă, justificând acest gest astfel: 
„Am socotit că au drept la viaţă literară şi câteva cuvinte 
din Banat, cari pot fi înţelese fără multă greutate. Citim 

în toate zilele atâtea moldovenisme, pe cari noi ceştialalţi 
de obicei nu le înţelegem, şi multe am ajuns a le înţelege. 
De ce nu am străcura şi noi, cari am fost, cum se ştie, cei 
mai scutiţi de amestecul străinilor, câteva bănăţenisme din 
munţi, aşa cu măsură, astăzi ceva, mâne ceva, până va veni 
literatul cel mare (după cei care au mai fost şi iute s‑au 
stins) să le dea botezul cărţii…”

Multe şi complexe sunt ideile acestei documentate 
şi inteligente monografii a dr. Ion Sârbu 
pentru care autorul ei, Pr. On. Vasile Petrica, 
merită felicitări. Scriind monografia, 
autorul ei împlineşte gândul exprimat de o 
altă mare personalitate a culturii româneşti 
şi europene, Aurel C. Popovici, care într‑o 
scrisoare adresată de la Viena episcopului 
Miron Cristea scria: „Aveţi mulţi candidaţi, 
dar mi se pare că tocmai pe cel mai 
vrednic prin cultura sa europeană, 
istorică‑politică şi prin energia sa de muncă 
l‑aţi uitat şi‑l uitaţi pentru vechiul motiv că 
e proroc în patria lui (...)… eu cred că e 
o datorie pentru bănăţeni să scoată pe 
acest om de o extraordinară valoare la 
iveală şi să‑i dea posibilitatea de a lucra…”

Mulţi proroci în patria lor 
românească au avut aceeaşi soartă. Dar istoria nu ne‑a 
slujit la nimic, nu ne‑a învăţat cum să ne preţuim valorile, 
cum să‑i cinstim pe cei care şi‑au pus talentul, energia, 
viaţa pentru binele şi gloria României.

ION MARIN ALMĂJAN

Vineri, 23 noiem‑
brie 2012, la sediul Filialei 
Timişoara a Uniunii Scri‑
itorilor din România (Sala 
„Orizont”), s‑a desfăşurat 
ceremonia de decernare 
a premiilor anuale pentru 
arealul vestic al ţării.

Juriul, condus de 
prof. univ. dr. Alexandru 
Ruja, i‑a considerat cei mai 
reprezentativi autori ai anu‑
lui literar 2011 pe următo‑
rii:

EUGEN DORCESCU − Premiul „Opera Omnia”
MONICA ROHAN şi ION MARIN ALMĂJAN − 

Premiul pentru poezie
DAN FLORIŢA SERACIN − Premiul pentru proză
CRISTIAN N. GHINEA − Premiul pentru critică şi 

eseu

SĂRBĂTOARE LA USR TIMIŞOARA
MANOLITA DRAMOMIR FILIMONESCU şi 

ILDIKO GÁBOS FOARŢĂ − Premiul pentru traducere
DIANA URECHE − Diplomă de Excelenţă pentru 

activitatea de cercetare literară
      Felicitări!

„A”
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Ştiu că racii sunt sensibili şi altruişti (am în familie), 
că lumea prin ochii lor se vede mai frumoasă, dar eu încă 
mai primesc dovezi.

Nicolae Pătruţ este unul dintre cei care „livrează” 
constant astfel de dovezi prin articolele şi cărţile sale. Cu 
fiecare carte a progresat, începând cu măiestria artistică şi 
terminând cu grafica, editura sau cu renumele personalităţii 
care semnează prefaţa etc. 

În vremuri când criza face ravagii în conturile 
milionarilor, Nicolae Pătruţ îşi permite luxul de a face 
meserie lucrând cu trei verbe: a călători, a citi şi a scrie 
(îl invidiez), care foarte rar asociate au adus beneficii 
materiale cuiva. Altfel spus, el a fost şi este când dincolo 
şi când dincoace de bogăţia materială, 
de apa murdară a compromisului, 
preferând să fie jurnalist când la modă 
era clasa muncitoare, să scrie reportaj 
când în vogă erau romanele erotice, să 
vorbească despre ţărani când în atenţie 
sunt oamenii politici.

Invidiat pentru harul său, 
încercat (ca orice pământean) de 
greutăţile vieţii, Pătruţ este Racul 
(semn zodiacal) care merge înainte, 
perseverent, atras de Meka lui, cetatea 
scrisului. Călător şi căutător, Nicolae 
Pătruţ rătăceşte şi scormoneşte prin 
matricea spiritualităţii bănăţenilor 
pentru a scoate la iveală esenţe.

Cei care intră în contact cu 
opera lui redescoperă plăcerea lecturii. 
Sătui de ficţiune şi de murdăria 
realităţii prezentată la televizor şi în 
ziare, de atenţia acordată VIP‑urilor şi 
oamenilor politici, cititorii simt de la 
primele pagini că aici se pot refugia pentru a simţi adevăratul 
parfum (dulce‑amar) al sufletului contemporanilor, mulţi şi 
necunoscuţi, risipiţi prin locuri care împrumută oamenilor 
din tăria lor, inhalează doza de adevăr şi înţelepciune 
izvorâtă din experienţe triste de viaţă.

Recent am primit o carte (Dincolo şi dincoace 
de uitare, Editura Eubeea, 2012), proaspăt lansată la 
Timişoara şi semnată Nicolae Pătruţ, pe care, conform 
obiceiului, am lăsat‑o pe birou, în aşteptare. Nu pun pe 
raft cărţi necitite sau măcar frunzărite, un obicei păstrat 
din tinereţe. Din păcate, acum timpul e mai nerăbdător cu 
noi, oamenii, şi cei care se încăpăţânează să‑şi facă treaba 
bine pe ambele planuri (profesional şi familial) cad răpuşi 
de oboseală cronică. Pe „ordinea de zi” aveam trecute 
multe „puncte”, toate urgente: terminarea unor rapoarte 

pentru ISJ, a baremelor şi subiectelor pentru teză, că au 
trecut deja opt săptămâni de şcoală, a scenariilor pentru 
activităţile din „Săptămâna Şanselor Tale”, la pachet cu 
ciorba, macaroanele la cuptor, călcatul rufelor şi, eventual, 
verificarea temelor fiului, obligaţii de mamă‑gospodină.

M‑am luptat ca o eroină cu sarcinile şi, obosită, 
m‑am instalat la televizor. La lumina difuză a ecranului 
zăresc pe birou cartea lui Pătruţ. O iau pe genunchi şi mă 
gândesc dacă să încep cu prefaţa sau nu. Decid că nu, din 
două motive: unu, să nu cumva să mă abată de la lectură 
spunându‑mi prea multe, şi doi, ca să intru mai repede în 
cuprinsul cărţii. 

Citesc primul reportaj şi rămân uimită de spiritul 
de observaţie, de simţul detaliului, 
de incipitul şi finalul poetic, dar mai 
ales de capacitatea autorului de a 
reda realitatea într‑un stil care nu e 
cenuşiu, nu e romanţat, nu e sec, ci viu, 
tomografic, care rezonează magnetic 
cu şi în sufletele cititorilor. Autorul ştie 
să imortalizeze oamenii prin vorbele 
lor de duh, prin poveştile lor, prin 
filozofiile de viaţă, prin demnitatea, 
suferinţa sau acceptarea sorţii, 
oferindu‑ne exemple de bună practică. 
Aveam în faţă un manual, un îndreptar 
de viaţă, o cheie spre înţelepciune. 
Multele felii de viaţă, gesturile 
nesemnificative ale eroilor capătă 
înţelesuri profunde în contextul cărţii, 
respectiv al reportajului, dar mai ales 
în conştiinţa cititorului. Fac cunoştinţă 
la miezul nopţii cu oameni deosebiţi, 
pe care‑i văd, îi simt – părintele Ion 
Cădaru de la Delineşti, care trăieşte 

spaima unei conjuncţii (dar) şi a unui adverb care ajunge 
să ne tortureze pe toţi (mâine), preotul Başulescu din Valea 
Bolvaşniţei, topit de boală, dar şi de credinţă, bătrânul 
Nicolae Anghel din Şopotu‑Nou, care crede că „omul 
moare când ajunge în luna în care s‑a născut”... M‑am şi 
gândit imediat la Blaga, dar şi la poetul Băcilă, cu motivul 
morii, când bătrânul conchide că o căsătorie secundă „e grea 
ca piatra de moară”. Continui cu tânărul Ionel Dragoescu, 
nepotul lui Ion Cocoş, cel care speră că satul nu va muri 
şi e dispus să se sacrifice „pentru adevăr şi veşnicie”, cu 
familia lui Marius din Ilidia, mort în Italia, care înfruntă 
mentalităţile şi alege să‑i doneze inima altui om, cu Nistor 
din Cornereva, care îşi mărită fata şi ne spune că, la câtă 
zestre e obiceiul să li se dea fetelor, să ai două fete dintr‑o 
lovitură e sărăcie la casă, cu Constantin Goiţi din Agadici, 

PĂTRUŢ – RACUL CARE MERGE ÎNAINTE
SAU INVITAŢIE LA LECTURA CĂRŢII
DINCOLO ŞI DINCOACE DE UITARE
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pentru care versurile ţin loc de imagine, de CV, de carte 
de vizită, cu micuţii Ilie şi Nicolae Sorescu, puşi să aleagă 
între sat şi urmarea liceului, între ce le pot oferi părinţii şi 
ce le‑ar vrea inima şi mintea, cu Ana Moşoarcă, femeia de 
100 de ani, cu durerea unei mame din Forotic, cu anonimul 
demn de 57 de ani, care nu cerşeşte, ci munceşte, cu Ion 
Stoia din Forotic, care a învăţat să cânte de la bătrâni şi s‑a 
perfecţionat pe tren, îndrumat de un profesor de muzică, 
cu oameni din Răcăşdia şi din Greoni, făcându‑mi prieteni 
prin tot judeţul, pentru că am impresia că‑i cunosc, că i‑am 
ascultat, dar mai ales că am învăţat ceva de la ei.

Mă întorc la prefaţă, o citesc şi‑i dau dreptate 
scriitorului Ion Marin Almăjan. Cartea e o monografie 
în care întâlnesc oameni din tot Banatul (pe care l‑am 

colindat imaginar într‑o noapte), o fotografie în cuvinte a 
lumii bănăţene ca mărturie a unui a fost odată, a unui timp 
de dincolo şi de dincoace de uitare. Constat, interpretând 
titlul, că autorul, fără a‑şi propune să atingă veşnicia prin 
operă – creând literatură, ficţiune – şi a scăpa de noaptea 
uitării, face saltul spre nemurire odată cu oamenii prezentaţi, 
cu subiecţii cărţii, desfiinţând graniţa dintre dincolo şi 
dincoace, dintre autor şi subiect, situaţi convenţional de o 
parte şi de alta a barierei ce se instituie între cel ce prezintă 
şi cel ce e prezentat.

Felicitări sincere şi să mergi tot înainte!

Prof. CORNELIA EDIŢOIU

Azi împlineşti cinci anişori,
Revistă tânără, cuminte,
Cu simplitate şi decenţă
Ai făcut pasul spre ’nainte.
De dragul clasicului care
Întotdeauna a cucerit,
Ei bine, colaboratorii
Inima lor ţi‑au dăruit.

LA MULŢI ANI!

Cu drag, 
prof. Cornelia Ediţoiu 

Vremea colindelor 
a trecut: ianuarie, aflat 
sub auspiciile geniului 
eminescian, ne introduce 
în zodia poeziei şi anul are 
semne bune câtă vreme de 
Ziua Culturii Naţionale şi la 
sărbătorirea a 163 de ani de la 
naşterea Poetului‑nepereche, 
la Oraviţa, doi prieteni, doi 
scriitori din imediata noastră 
apropiere, cum ar spune 
cineva, ne‑au oferit bucuria, 
şansa participării la momentul 
lansării pe piaţă a două 
cărţi, tipărite la TIPO ART, 
Oraviţa, una de poezie şi una 
de proză, simfonii în cuvinte 

ale primăverii sufleteşti şi rezultatul unor stări de graţie ale 
autorilor.

Mihai Moldovan, membru al Uniunii Scriitorilor, 
Filiala Timişoara, ne propune lectura cărţii sale Acea 
primăvară timpurie, compusă din opt 
proze scurte, dintre care una, cea din 
mijloc, a dat şi titlul cărţii.

Toate cele opt proze – Fericirea 
ca degustare, Greva tristeţii, Reduta 
inspiraţiei, Acea primăvară timpurie, 
Visul, Tabloul, Seara nebuniei şi 
Oarba cunoaştere – au nu numai 
titluri inspirate şi sugestive, ci şi „o 
marcă afectuoasă a textului”, după 
cum afirmă Călin Chincea. Personajele 
masculine au ceva din profilul 
autorului: preocupările (scrisul, cititul, 
cunoaşterea), solitudinea, unele replici, 
atitudini, gusturi sau chiar fizionomia: 
„Tăcut, cu fizionomie hieratică [Angelo 

Codrescu – scriitorul din a doua proză] părea deosebit de 
timid şi sfios... retras, aproape nevăzut...” sau „Fire blândă, 
dar complicată, mereu lăsa impresia că adevărata sa lume 
ar fi alta, că, aici, în această lume e doar în tranzit şi îi e 
necontenit dor de inspiraţie [Angel]”.

Personajele feminine sunt femei care au reuşit 
să atragă atenţia acestui gen de bărbat prin atitudine în 
special, dar şi prin frumuseţe: Vanessa – „suplă, agilă, 
cu trăsături modigliniene pe care dacă nu le vedeai fie şi 
câteva zile o luau razna în memorie, artisticizându‑se în fel 
şi chip, dar nu dincolo de limitele unei frumuseţi bizare” ce 
iese în evidenţă printr‑o „imprevizibilitate pe care, oricât 
te‑ai fi străduit s‑o anticipezi, nu reuşeai” – sau ingenioasa 
Sabrina, ce impresionează prin iniţiativă şi sinceritate („ce 
stai aşa ca o momâie, nu ştii deloc să fii fericit în preajma 
mea, eşti un norocos cât încape, ai reuşit să faci din mine 
iederă pentru tine, copacul”).

În debutul prozelor, el – personaj generic (Pictorul) 
sau purtând nume ca: Angel, Angelo Codrescu, Sandu 
Roco, Alvin Felariu – e surprins într‑o stare: obosit, 
neliniştit, nepăsător, iritat, îndrăgostit. În general, scenariul 
e simplu; intelectualul lucid, analitic trebuie să facă faţă 

unei situaţii, să trăiască o experienţă 
nouă, descrisă, analizată: „În aceste 
pagini e vorba de cu totul altceva” – se 
spune în Oarba cunoaştere –, „de acel 
fior tainic care i‑a învolburat lăuntricul 
predispus să se preschimbe după atâta 
aşteptare încât aproape ajunsese să se 
consoleze cu apatia unei existenţe în 
care nu se întâmpla nimic.”

Frumuseţea prozelor derivă, pe 
de o parte, din simplitatea / banalitatea 
subiectelor (Reduta inspiraţiei, 
Greva tristeţii), iar, pe de altă parte, 
din minuţiozitatea introspecţiei. Cât 
priveşte primăvara, şi ea e o constantă, 
responsabilă, într‑o măsură, de trăirile 

DOUĂ DINTR‑O LOVITURĂ
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personajelor: „îmi petreceam zilele acelei primăveri 
timpurii străbătând oraşul aidoma unui turist relaxat, şi 
vag, curios” sau „amarnice răsfrângeri pesimiste s‑au 
abătut asupra sa în acea primăvară” (Tabloul).

Despre o altă primăvară decât aceea (timpurie), dar 
tot una a iubirii, ne vorbeşte şi Nicolae Pătruţ în cartea sa 
de poezii Simfonia poemului albastru. Sentimentul care a 
născut cele 52 de poezii este, evident, dragostea. Da, da, 
dragostea, cum spunea Simona Dichiseanu, cea care îl face 
pe om să dea tot ce are mai bun, iar pe scriitor să vibreze 
surprinzător de adolescentin la acordurile ei. Primăvara 
iubirii înmugureşte în sufletul autorului, redându‑i pofta de 
viaţă, elanul, încrederea, curajul şi puritatea trăirilor. 

Nu m‑a surprins postura nouă a autorului, care a 
îmbrăcat haina poeziei ca pe o mantie de sărbătoare, cât 
bucuria sufletului său regenerat de chemările unei iubiri 
spectaculoase. Surprinzător ar fi fost să nu devină poet 
într‑o astfel de stare binecuvântată, mai ales că resursele 
poetice se vădeau şi în reportaje. Surprinzătoare nu e deci 
latura sensibilă a autorului (zodia racului), dovedită în 
pasaje întregi de proză poetică chiar în ultima carte lansată 
la Editura Eubeea, ci ipostaza iubirii pe care ne‑o propune: 
înţeleaptă, matură, tandră, protectoare, aflată, ce‑i drept, în 
faza declarativă. Simfonia poemului albastru devine astfel, 
iarăşi surprinzător, tava de aur pe care poetul îşi pune 
sufletul, cu toate uşile deschise.

Toate poeziile sunt declaraţii de iubire, promisiunile 
unui bărbat matur care oferă sinceritate, protecţie, 
înţelegere, leacuri / balsamuri pentru sufletul rănit al femeii 
tinere, ezitantă / neîncrezătoare în urma experienţelor 
anterioare, dar ivită la momentul neaşteptat şi oportun „a 
pururi verginei Marii” în viaţa autorului:

„Când simţi bucuria,
Împarte‑o cu cei care plâng,
Când nu mai ai nimic 
Cheamă‑mă pe mine
Pentru că te iubesc doar pentru că exişti.”
sau
„În noaptea asta lasă‑mă să mă aşez pe
Marginea gândului tău
Să te acopăr cu şoapte de frunze arămii
Lasă‑mă să stau de veghe la poarta viselor tale 
Să nu ţi le deranjeze cei care nu cred în iubire.”

(Mă laşi)
Responsabilă de starea de graţie şi de îmbrăcarea 

autorului cu fracul poeziei, iubita e asaltată cu declaraţii, 
unele purtând ca titlu Ziua I, Ziua a II‑a, ca într‑un jurnal 
de bord:

„Închid ochii să te văd cum ai fost ieri, 
Când am început să văd din nou frumuseţea 
Lumii
Erai în faţa unor uşi şi aveai sfiala unei fecioare
Ţi‑am deschis scuturându‑mi toată povara
Adunată pe umeri
Nu ştiam că eşti tu, dar te aşteptam ca un orb
care doreşte lumina”. (Prima zi)
Am remarcat proiectarea / imaginarea unui scenariu 

în care bărbatul îndrăgostit veghează aidoma unui înger 

ca nimic să nu tulbure liniştea, visele şi visurile iubitei. 
Îndrăgostitul străjer stă la căpătâiul fetei supraveghindu‑i 
somnul, viaţa. Prea bună pentru această lume, un 
înger, iubita are nevoie la rându‑i de un înger protector. 
Îndrăgostitul intuieşte nevoia ei de protecţie şi consideră 
că oferta lui, deloc spectaculoasă (prozaicii, ironicii i‑ar 
spune SPP), în schimbul căreia cere foarte puţin, necesită 
dovezi. Iubita este tăcută, încercată de suferinţe care au 
purificat‑o. Alte atribute sunt graţia („e atâta graţie în 
fiinţa ta”), frumuseţea („eşti atât de frumoasă, Doamne, 
cât eşti de frumoasă”), blândeţea („blândă ca un înger”), 
sfioşenia, tandreţea („bolnavă de tandreţe”) – „un înger”, 
„o prinţesă”, „un fluture albastru”, „o biserică”, „un izvor” 
sau „un poem”, adică totul. Bărbatul aplică pentru „postul” 
de iubit cerându‑i să fie lăsat să‑şi respecte promisiunile, să 
onoreze oferta.

Patru poezii mi‑au plăcut de la prima lectură; voi 
reproduce doar două – Credinţa şi Poem pentru un Înger:

„Eu cred în visele din noapte,
în noaptea viselor ascunse,
în părul tău pătat de şoapte
ce mâinilor nu îi răspunse.

Şi‑n ochii tăi pătaţi de stele 
şi‑n gura ta mustind a rouă 
se spală visele rebele
auzi, ascultă, afară plouă!”

„Nu ştiam cum arată un înger 
Când ţi‑am auzit glasul, ţi‑am simţit privirea
Ţi‑am văzut chipul, am înţeles că vrei să alini 
Durerile lumii
Eşti bolnavă de tandreţe,
Nu ai leac şi nici păcatele nu se ating de tine.

Nu ştiam cum arată un înger
Îi simţeam foşnetul aripilor şi în vis îi
Ascultam cântecele
Îngerii au vocea ta,
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Iar tu ai bunătatea şi iertarea lor.
Acum ştiu!
Mâine poate să fie sfârşitul lumii.
Nu mai am niciun regret
Plec împăcat, atins de glasul eternităţii”. 
Cartea are scopuri nobile. Autorul nu face o 

declaraţie amplă şi versificată de iubire, truc ieftin de 
cucerire a unei femei, nu urmăreşte câştigul material, ci 
eternizarea fericirii. Menirea cărţii este stipulată clar: „să‑ţi 

poarte numele [iubitei] spre eternitate”. Nespecificată, dar 
adevărată e intenţia de a promova talentul Karei, care 
semnează şi prefaţa (postură nouă pentru artista plastică), 
şi editura orăviţeană TIPO ART.

Oricum, autorul a fost mereu generos şi, înainte de 
a‑l felicita şi de a‑i ura bun venit în cercul poeţilor, ar fi 
bine să‑i dorim să se bucure cât mai mult de iubire ca de o 
simfonie a poemului albastru.

Prof. CORNELIA EDIŢOIU 

Nenea Iancu 
ne‑a dat întâlnire şi 
în acest an pe strada 
Sapienţii, numărul 4. 
Şi nu l‑am putut refu‑
za. Doar e sărbătoare, 
Sfinţii Vasile, Grigore 
şi Ioan. Iar maestrul 
e Ion, deci e ziua lui 
de două ori. Să nu mai 
vorbim de faptul că 
şi el, ca şi teologul, a 
avut gură de aur. Sau 
gură pocită, ar zice 
unii, că nici după o 
sută de ani obiceiurile 
criticate n‑au dispărut, 
iar vorba lui „Proştii 

mor, prostia – niciodată” e adevăr... garantat 100%.
N‑am voit să mergem cu mâna goală şi i‑am dus 

câteva cărţi de Ioana Pârvulescu: În Ţara Miticilor şi 
Lumea ca ziar. Câţiva dintre noi, actori‑amatori, s‑au 
oferit să joace ceva din creaţia sa, iar alţii să‑i mai spună 
ce mai e nou prin şcoala românească, prin medicină... La 
ora patru „trecute fix” eram în jurul unei mese rotunde vreo 
30 chemaţi, 49 veniţi, lume bună şi sorbeam... ceaiul de la 
ora 4.

Ca să spargem gheaţa, am adus vorba despre 
tineri. Profesorii dezvoltau graţios ideea că tinerii de azi 
au nevoie în egală măsură de sănătate fizică, de sănătate 
mentală, psihică, socială, dar şi de exemple, de modele de 
viaţă şi comportament – bunăoară, Sfinţii Vasile, Grigore şi 
Ioan, „doctori ai Bisericii”, patronii spirituali ai instituţiilor 
de învăţământ teologic, oameni generoşi, minţi luminate, 
morţi în numele iubirii pentru Iisus.

N‑am putut să nu remarcăm modelul cănilor în care 
ni s‑a servit ceaiul, aşa că am aflat că au fost comandate de 
Clubul I heart sport Dragalina, poartă emblema acestuia, 
deci au gravate inimioara şi denumirea lui. Se zice că vor 
fi expuse în vitrina Clubului şi comercializate la viitoarea 
acţiune... de Sf. Valentin, sărbătoarea iubirii.

Fiindcă e de bonton, am adus în discuţie problema 
nutriţiei, necesitatea unui stil de viaţă sănătos, cu un 
regim alimentar adecvat, cu mişcare, cu lecturi, cu relaţii 

frumoase cu semenii şi mai ales cu Divinitatea, cu alte 
cuvinte, hrănirea trupului şi a minţii, preţuirea sănătăţii, a 
aproapelui, a valorilor, a iubirii generatoare de energie şi 
de fapte bune.

Într‑o atmosferă relaxantă, dl doctor Fara a vorbit 
despre bolile perioadei postmoderne, despre cărţile de 
nutriţie, despre dietele personalizate şi regimul alimentar 
lacto‑vegetarian / ovo‑lacto‑vegetarian, despre importanţa 
adaptării hranei la regimul de viaţă modern, despre un 
stil de viaţă sănătos ce include mişcare, sport, activităţi 
intelectuale – un discurs frumos cu titlul Aspecte ale 
nutriţiei în perioada postmodernă, care ne‑a captivat.

Dna doctor Fara a insistat apoi asupra sănătăţii 
psihice, mergând pe ideea că unui corp sănătos îi trebuie 
şi o minte sănătoasă. Optimismul, gândirea pozitivă, 
încrederea în noi ne ajută să avem un psihic bun. Starea de 
bine se obţine însă din fapte bune – plăcerea de a dărui e 
mai mare decât aceea de a primi –, din iubire, prin cuvintele 
frumoase adresate semenilor, celor dragi (cuvântul 
mângâie, dar şi biciuie – maestrul ştie asta), din relaţiile 
noastre speciale cu Dumnezeu. Sportul, spunea dna doctor, 
prin cultivarea spiritului fair play, ne face mai întelepţi, 
mai puţin invidioşi şi egoişti, iar lecturile ne educă mintea, 
ne lărgesc orizontul cultural şi spiritual. Curat spiritual!

Un omagiu dramaturgului Caragiale l‑a adus 
dl profesor Cenda, care a făcut mişcare alergând prin 
opera acestuia pentru a ne demonstra cu exemple – 
Goe, dăscălimea, prefecţii, pedagogul de şcoală nouă – 
actualitatea. Acest lucru i‑a făcut mare plăcere maestrului, 
care a zâmbit pe sub mustaţă...

Prin acest discurs s‑a făcut săritura în... Castravetele, 
o adaptare a unei schiţe semnate, evident, I. L. Caragiale. 
Nu se putea altfel, parol, fără o exemplificare cât de mică a 
talentului maestrului, era cu neputinţă, mon cher...

Tinerii talentaţi au ţinut să‑şi citească şi ei 
creaţiile‑declaraţii de iubire... sportului, concepute pe 
baza unor cuvinte date, menite mai mult să‑i încurce. Dar, 
inspiraţi de muze, s‑au descurcat bine şi n‑o să vă vină să 
credeţi ce reuşite versuri au ieşit.

Ne‑am despărţit de Nenea Iancu pe la ora 6, nu 
înainte ca acesta să‑şi fi spus părerea despre toate cele 
discutate: „Mofturi, mon cher, mofturi...”.

Prof. CORNELIA EDIŢOIU 

STRADA SAPIENŢII NR. 4
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Prozatorul Mihai Moldovan (proză scurtă, nuvelă, 
roman, jurnal, publicistică, interviuri‑ipostaze, specii 
diverse ale epicului în cele paisprezece volume publicate) 
oferă cititorilor, atâţia câţi au mai rămas (Doamne fereşte, 
să nu se audă vreun SOS! Pentru carte şi cititor!), un nou 
roman, Anotimpurile graţiei, apărut la Editura Brumar, în 
2012 (într‑o ţinută grafică, de invidiat, aşa cum editura îşi 
respectă autorii şi cititorii, prin cărţi frumoase).

Despre cărţile lui Mihai Moldovan au făcut 
însemnări nume de referinţă din critica românească, din 
„imediata noastră apropiere”.

Un „mesaj intim, cu unda… de poezie şi bucurie 
a spiritului”, … „metafora lejeră şi alegoria de substanţă” 
(Ion Arieşanu); „o lume adânc influenţată de spaţiul ei… 
o intuiţie artistică remarcabilă” (Constantin Zărnescu); 
„legătură tainică dintre schimbările, uneori abia perceptibile, 
ale naturii şi stările sufleteşti, şi ele 
schimbătoare” (Constantin Buiciuc); 
Mihai Moldovan vorbeşte despre 
„rolul artistului în deconstruirea 
realului, filtrat prin stările psihologice 
şi analizelor egoului” (Al. Florin 
Ţene); „o predispoziţie aparte 
pentru epic” (Gheorghe Secheşan); 
„ochiul fin al peisagistului descoperă 
spectacolul cerului nimbat… teroarea 
şi frumuseţea crepusculului montan” 
(Maria Bologa); „performanţele 
stilistice ale autorului, silenţele lui 
în domesticirea frazei «mustang»” 
(Iacob Roman); „Mihai Moldovan, 
ca şi personajele sale, pluteşte peste 
lucruri adâncit în gânduri” (Călin 
Chincea); autorul face parte „din 
seria fastă a celor dotaţi cu neostoită 
speranţă şi, mai ales, cu răbdare” 
(Ionel Bota). Amfitrionul taberelor de 
literatură, din „capitala tuturor marginilor”, a cunoscut, a 
creat un ambient plăcut scriitorilor care au venit din toate 
colţurile ţării şi de peste hotare la Oraviţa.

Cartea Anotimpurile graţiei trebuie citită cu 
imaginea (parte de real şi cea de suflet) autorului. Mihai 
Moldovan strecoară, în stilu‑i caracteristic, realităţi ale 
locului în care trăieşte. Arsenie Solomon este Mihai! (ca 
la G. Flaubert!). Este un fel de „spovedanie”, o poveste 
de iubire, abia şoptită, o iubire târzie dintre Solomon şi 
Adriana.

Arsenie iubeşte cu tot sufletul literatura. Face o 
revistă, „Conclav literar”, organizează tabere unde marele 
critic Eustache Săbăilă îşi spune cuvântul, citeşte, face 
aluzii la mari nume din literatura universală (Saramago), 
dar iubirea pentru tânăra Adriana Scarlat este „cincinalul 
vieţii lui”.

În Poznoviţa creatorul este neînţeles, neapreciat. 

Cei de la primărie trăiesc în lumea în care totul „pute a 
bani, a indiferenţă, … a politică”. Primarul, pentru că 
nu „a cântat” partidului său, îl înlocuieşte de la instituţia 
culturală pe care a condus‑o.

Mihai Moldovan îmbină în roman toate modurile 
de expunere. 

Descrierea pădurii la început de toamnă creează 
izbutite imagini vizuale: „De‑acum veşmântul pădurii dă 
în vileag poposirea toamnei; începuse tranzitul nuanţelor, 
dezmăţul acestora, pornind cu pigmentarea galbenului 
fastuos în masa verdelui preponderent şi, odată cu trecerea 
timpului, cuprinzând tiptil suprafeţe din ce în ce mai 
semnificative, apărând totodată şi nuanţe intermediare, 
tinzând înspre roşu şi cărămiziu, schimbarea făcându‑se 
insesizabil, aşa cum creşte firul de iarbă în taină, sau ceva 
de genul acesta”. (p. 47)

Întâia ninsoare, „mulţimea 
dalbă a fluturaşilor de nea care 
dădeau impresia unui paradis 
hibernal…” „spectacolul jucăuş al 
fluturilor ce‑şi împleteau traiectul 
în coborârea lor ezitantă spre sol” 
este cadrul în care cei ce, „sorbind 
câte puţin din ceaşca de cafea”, s‑au 
simţit „dispuşi să încrucişeze spadele 
conversaţiei, fiindcă depănarea eului 
ideatic are nevoie de multă, fireşte, 
multă destăinuire, care nu se poate 
face decât unui suflet care vibrează cu 
amplitudini similare de care trebuie 
să fii un norocos să dai în viaţă”. (p. 
66)

Dragostea lor, „cincinalul 
vieţii”, se înfiripă într‑un spaţiu 
restrâns, Poznoviţa şi împrejurimile 
ei.

Autorul lasă timpul să curgă 
până la o primă declaraţie de dragoste, simplă, banală, 
„când răbdarea îl părăsise, s‑a mai mutat din loc în 
loc când observă scris, cu pixul, cu majuscule un TE 
IUBESC!” Este o declaraţie făcută pe o frunză „pusă la 
păstrat între filele caietului pe care îl avea în geantă”. (p. 
49)

Este o iubire pe planul ideilor, literatura fiind liantul 
dintre cei doi. Adriana este femeia care depăşeşte „zona 
comunului”.

În peisajul feeric al Observatorului, eroii discută 
mai mult pe tema creaţiei literare, simt din priviri că se 
plac, chiar dacă îşi strunesc sentimentele. 

Singuraticul Arsenie Solomon vede în femeia 
iubită întruparea ideală a Dragostei. Cu greu ei trec de la 
dumneavoastră la tu. Remarcăm o voluptate a discuţiei 
despre orice ţine de literatură. De fapt Literatura este 
Iubita/Iubitul protagoniştilor.

ETERNA POVESTE DE DRAGOSTE
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Există şi o teamă de lumea din jur, care ar putea 

interpreta idila lor. Politicul picură otravă în sufletul lui 
Arsenie: „acelaşi primar stăpân pe atitudinile sale şi care 
reuşeşte să pună cu botul pe labe tot ce este împotrivă”, 
… „triumful searbăd al puterii i‑au resuscitat nevoia unei 
societăţi epurate de minciună şi înavuţire…”. (p. 170‑171)

Adriana pleacă în „ţara lui Saramago”, iar Arsenie 
Solomon, „după ce asupra sa s‑au abătut avatarurile ce au 
oscilat între sublim şi marea dezamăgire” (p. 171), rămâne 
acelaşi singuratic, un solitar al Observatorului.

„Cât despre politic care, vrei, nu vrei, ţi se 

strecoară‑n intimitatea trăirii, neputându‑i‑te opune întru 
totul, Arsenie Solomon nereuşind să‑l evite în scrierile 
sale, ba chiar se simţea îndatorat să îşi exprime punctul 
de vedere dincolo de orice urmă de interes dovadă a 
indiscutabilei sale apartenenţe civice”. (p. 171)

Literatura de dragoste a atras cititorii în toate 
timpurile. Sperăm că romanul lui Mihai Moldovan să‑şi 
găsească cititorii lui („ … atâţia câţi au mai rămas”).

IOAN‑NICOLAE CENDA
Oraviţa

L‑am cunoscut, vreme de un deceniu, pe d‑l IOAN 
VASIU, un bănăţean împământenit în „Transilvania 
nemuritoare”.

În oraşul Paliei de la Orăştie, d‑l Ioan Vasiu a 
„pus osteneala” (asemeni iluministului bănăţean PAUL 
IORGOVICI) de „a îndrepta” „năravu rile”, de a scoate 
la lumină ce este bun şi frumos, dar 
şi ce este rău, putred, în urbea care 
musteşte a istorie. A reuşit − cunoaştem 
greutăţile pe care le întâmpină la 
editarea unei foi locale într‑o lume 
aflată me reu în tranziţie −, iar dovada o 
constituie PALIA EXPRES, ajunsă în al 
XVII‑lea an de apariţie. Şi, cum vorbele 
humuleşteanului îmi merg la suflet, 
adaug că „nu‑i lucru de şagă!”

Pe la începutul lui noiembrie 
2012, am primit două cărţi de poezii 
semnate de Ioan Vasiu: Bolnav de poezie 
şi Aruncând cu pietre după vânt. Au o 
ţinută foarte frumoasă (Bolnav de poezie, 
Editura Măiastra, Târgu‑Jiu, 2012 şi 
Aruncând cu pietre după vânt, Editura 
EMMA, Orăştie, 2012), asortată parcă 
anotimpului care ne‑a răsfăţat în acest an 
(Deh, e noiembrie… „ultimul bal”!).

Astăzi când şi societatea românească „pute a bani, 
a indiferenţă, …a politică”, cărturarul de la Orăştie se 
ambiţionează să facă poezie. Versurile lui plac, te cuceresc, 
fiindcă sunt frumos meşteşugite, îmbină clasicul cu 
modernul (ca formă poetică), au rimă (uneori interioară), 
ritm − sunt poezie curată.

Ioan Vasiu poartă în inimă „dorul” câmpiei 
bănăţene, ca pe „o rană” (Scrisoare din Ardeal):

„tot mai profund e dorul ca o rană
şi aşteptările‑s tot mai subţiri
te văd mai rar, câmpie bănăţeană,
tu, leagănul atâtor amintiri”.
Patriotismul − un cuvânt care astăzi tinde să devină 

arhaic. Păcat! − este nota dominantă a multor poezii: 
Rădăcini, Definiţia patriei, Mioritică, Natală, Dor de 
Transilvania, Scrisoare din Ardeal ş.a.

Se simt în poezia lui Ioan Vasiu accente, influenţe 
din poezia cu tematică patriotică a marilor poeţi ardeleni: 
George Coşbuc, Octavian Goga, Aron Cotruş. Poetul nu 
caută „haine” noi pentru fiecare poezie, nu vrea neapărat 
„etichete” de ultimă oră, nu aruncă „vorbe‑n vânt” dându‑le 
drept poezie… Din păcate, astăzi numărul poeţilor este… 

greu numărabil, dar… „nu tot ce zboară 
se mănâncă” şi „nu tot ce se scrie este 
poezie”. Se crede că un text, aranjat sub 
formă de poezie − „cuvinte aruncate cu 
furca!” −, este „valoros” cu cât este mai 
încifrat. Din păcate, nici „po etul” nu 
poate să‑şi tălmăcească creaţia!!

Ioan Vasiu găseşte metafore, 
apelează la tot arsenalul prozodic, 
caută sensul conotativ potrivit al 
cuvintelor şi realizează o poezie care 
place.

În volumul Aruncând cu pietre 
după vânt sunt cuprinse patru Scrisori. 
Scrisoarea I se referă la „liniştea 
planetei”, „marşul păcii mondiale”; 
Scrisoarea II – „iubitei mame”, la „vorba 
mamei trainic adăpost”; Scrisoarea III – 
„stimatei doamne”… Poezia; Scrisoarea 

IV – „prie tenilor din copilărie”. O undă de nostalgie 
pluteşte peste cele patru scrisori:

„Stimată doamnă, ninge iar domol 
peste tăcerea care ne desparte,
mereu aceleaşi păsări dau ocol
singurătăţii, până hăt, departe”.

(Scrisoarea III) 
Poezia Sac cu iluzii este un fel de joacă cu vorbele, 

aşe zate în măsuri mici (4,3,5,2 silabe):
„aprilie 
participăm
vrând nevrând
la balul
bobocilor 
suntem
invitaţi de onoare…”

(Sac cu iluzii)

CÂTEVA VORBE DESPRE IOAN VASIU ŞI POEZIA SA
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Poetul caută muzicalitatea cuvintelor: 

„stau ghemuit 
într‑un poem 
ca într‑o sală
de aşteptare
peste care
trecătorii grăbiţi
îşi plimbă
privirile…

(Recitându‑mă cu voce tare) 
Ioan Vasiu a semnat şi alte volume: 

Câmpiile de germinare, versuri, Editura 
Litera, Bucureşti, 1984; Vis cu ochii 
deschişi, versuri pentru copii, Editura 
Ion Creangă, Bucureşti, 1988; Refluxul 
iubirii, versuri, Editura P.C. Graf, Deva, 
1994, Planeta cărbunelui, reportaje, 
Editura Eminescu, Bucureşti, 1984. Lor 
li se adaugă Bolnav de poezie, Editura 
Măiastra, Târgu‑Jiu, 2012 şi Aruncând cu 
pietre după vânt, Editura EMMA, Orăştie, 
2012.

Cărţile apărute înainte de Revoluţie 
au însemnat ceva, sunt cărţi de vizită 
pentru vremea în care publicarea unei cărţi avea şi 

„CENZURA VALORII”. Sigur, aceasta… nu trebuia 
desfiinţată!

După o îndelungată absenţă, Ioan Vasiu s‑a hotărât să 
rupă tăcerea. „E frumos / să te‑auzi în cuvânt!”, îmi spunea 
poetul IOSIF BĂCILĂ din „Valea Miracolelor” (Almăj). 
Ioan Vasiu se aude frumos în cuvânt. „Boala dorului” nu 

are leac, iar cei „bolnavi de dor” se pot 
alina prin cuvinte frumos rostite:

„Visul meu aripile şi‑a‑ntins
Acum după atâtea clipe de durere 
Se‑aprinde dorul ce demult s‑a stins
Învie glasul mut şi inima îţi cere
Ultima împăcare…”
Titlurile unor poezii sunt metafore 

bine alese: „cămaşa de zăpadă”, „bolnav 
de poezie”, „final de secol”, „insomnii de 
primăvară”, „iubire babilonică”, „colete de 
melancolie”, „fluxul memoriei”, „coloana 
infinită” ş.a.:

„mie mi se cuvin
toate cântecele voastre, 
spune râul
înainte de a înghiţi MAREA.”

IOAN‑NICOLAE CENDA

„«AMINTIRI DIN COPILĂRIE» SUNT ÎNTÂMPLĂRILE 
ORICĂRUIA DINTRE NOI...”

De vorbă cu Ion Bocancea (Nică), eroul filmului „Amintiri din copilărie”

După un itinerar de vis, împlinit în vacanţa din vara 
lui 2012 − când am vizitat mai multe locuri istorice din 
ţară, case memoriale, muzee, mănăstiri, ajungând şi prin 
Humuleştiul pitoresc al lui Ion Creangă −, după ce PRO.
TV a reprogramat, în perioada sărbătorilor de la sfârşitul 
anului, filmul Elisabetei Bostan, „Amintiri din copilărie”, 
ne‑am adus aminte că eroul celebrei pelicule (NICĂ) 
trăieşte la Bozovici (Valea Almăjului), în Sudul Banatului.

Despre Ion Bocancea, copilul‑actor, s‑au scris 
articole şi comentarii, în diverse publicaţii româneşti 
şi străine, dumnealui a fost invitat de nenumărate ori 
în studiourile de Radio şi TV ori la diverse activităţi/

întâlniri cu elevii şi cu studenţii. Revista „Almăjana”, în 
timp, a înfăţişat în paginile ei date despre Ion Bocancea şi 
„aventura” sa cinematografică, simţămintele omului matur 
despre opera literară a lui Ion Creangă.

De data aceasta i‑am adresat câteva întrebări:
− De unde sunteţi de loc, stimate domnule Ion 

Bocancea?
− Sunt născut la Bicaz, în judeţul Neamţ, pe Valea 

Bistriţei, într‑un neasemuit orăşel de munte, de la poalele 
Ceahlăului…

− Cum aţi ajuns în Almăj, la Bozovici?
− E o poveste mai lungă… Fiind la un curs de 

calculatoare, la Buşteni, prin 1974, am cunoscut‑o 
pe actuala mea soţie… După o perioadă în care ne 
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vedeam rar şi trăiam mai mult prin 
scrisori, am hotărât să vin aici… 
În 1976 am poposit la Bozovici, în 
Valea Almăjului… Apoi s‑au născut 
Pavel şi Alina, copiii noştri…

− Veniţi dinspre nişte locuri 
încântătoare ale Moldovei, cu pei‑
saje nemaipomenite, cu o cultură 
şi o istorie care şi‑au găsit „sălăş‑
luirea” în cărţile cercetătorilor, is‑
toricilor, lingviştilor români şi stră‑
ini. Dumneavoastră cum aţi găsit 
Almăjul, Banatul Montan, atunci 
când aţi venit în zona noastră?

− Trebuie să recunosc că mi‑a plăcut foarte mult 
zona. O parte de ţară românească, mirifică, frumoasă, care 
încă păstrează tradiţii folclorice, nedei şi nunţi ca‑n poveşti. 
Am aflat apoi că pe‑aici au trăit Eftimie Murgu, Traian 
Doda, dr. Ion Sârbu, violonistul Ion Luca Bănăţeanu, 
scriitorul Ion Marin Almăjan, academicianul Păun Ion 
Otiman… Mi‑am completat cunoştinţele cu ce au scris 
despre acest ţinut prof. Liviu Smeu, Pavel Panduru, Dănilă 
Sitariu, Nicolae Magiar, Nicolae Andrei ori cu volumele 
de poezie ale lui David Blidariu, Nicolae Dolângă, Ion 
Budescu, Iosif Băcilă… Cred că e nevoie de o mai bună 
popularizare, de un sprijin substanţial din partea celor care 
o pot face. Întrucât Valea Almăjului merită să fie cunoscută 
(n.n.: Iată că faimoasa Cascadă de la Bigăr/Paralela 45 s‑a 
clasat, recent, în topul celor mai frumoase cascade şi căderi 
de apă din lume!).

− Povestiţi‑ne cum s‑a întâmplat să fiţi distribuit 
în rolul lui Nică, personajul filmului „Amintiri din 
copilărie”?

− În 1964, o echipă de filmare a sosit de la 
Bucureşti, la şcoala mea, în vederea selecţionării de copii 
pentru viitoarea ecranizare a „Amintirilor din copilărie”. 
Fiindcă băiatul‑interpret trebuia să cunoască bine graiul 
moldovenesc, să ştie să facă de toate, de la călărie la tors, 
până la a se urca cu „pripeală” într‑un cireş, din 12.000 de 
copii vizionaţi / întâlniţi anterior, am rămas la început 10, 
după probe 2, iar la final, după vizita medicală, am rămas 
singur…

− Credeţi că alegerea s‑a făcut având în vedere 
talentul dumneavoastră 
sau a contat faptul că aţi 
cunoscut locurile unde a 
copilărit Ion Creangă?

− Eu cred că alegerea 
a fost făcută pe drept, urmare 
a mai multor probe care s‑au 
dat, verificarea cunoştinţelor 
despre Ion Creangă şi opera lui, 
folosirea spontană a limbajului 
popular, aptitudinile. Eu le cam 
făceam pe toate, eram/trăiam 
în pielea lui „Nică a lui Ştefan 
a(l) Petrii” şi mă simţeam 
„original”… N‑am făcut 

nimic deosebit, m‑am comportat 
natural, neregizat… Citind mai atent 
„Amintirile”, mi‑am dat seama că 
„năzdrăvăniile” lui Nică le‑am făcut 
şi eu!

− Care era atmosfera pe 
platourile de filmare? Cum aţi 
perceput‑o la vârsta copilăriei?

− La început mi‑a fost foarte 
greu. Mai ales machiajele, de pus 
peruca cu acetonă (îţi smulgea 
părul, te zgâria etc.), să stai întruna 
pe căldurile acelea, ameţitoare, de 
vară („La scăldat”) la soare şi în faţa 

proiectoarelor. Dar încet, încet, m‑am obişnuit, am intrat 
în programul normal, ajungând la un moment dat să mi 
se pară totul simplu, firesc… Eu mi‑am putut desfăşura 
„năzbâtiile” care se filmau („La cireşe”, „Pupăza din tei”), 
iar dumnealor au putut lucra tot mai uşor cu mine… Eram 
învăţat şi puteam să fac orice mi s‑ar fi cerut.

− Ce trăiri aţi avut, cum v‑aţi simţit alături de 
marii actori?

− Exact… Este vorba de marele actor Ştefan 
Ciubotăraşu, artist al poporului, un om de o modestie 
exemplară, de Emanoil Petruţ, Corina Constantinescu, 
Eliza Petrăchescu, Costache Sava, Zoe Anghel Stanca. N‑aş 
putea să‑i enumăr pe toţi – cu scuzele de rigoare − (doamna 
Elisabeta Bostan mi‑a fost ca o mamă), dar am jucat 
într‑adevăr alături de artişti mari, iar, ajuns la Bucureşti, la 
Buftea (unde s‑au filmat interioarele), am cunoscut actori 
români şi străini pe care n‑am visat niciodată să‑i întâlnesc 
(se lucra la alte filme, ex.: „Şapte băieţi şi o ştrengăriţă”; 
atunci m‑am „învecinat” cu Jean Marais, Florin Piersic, cu 
nenumăraţi cascadori ş.a.).

− Pentru că aţi amintit de Buftea, spuneţi‑ne 
câteva locuri în care s‑a filmat şi v‑au rămas în 
memorie...

− În general s‑a filmat pe locurile unde Creangă 
a copilărit, zona Humuleşti, Târgu‑Neamţ, Cetatea 
Neamţului, Valea Ozanei, Mănăstirea Neamţului, Pipirig, 
Valea Bistriţei, dar şi la Iaşi (bojdeuca) − cu Creangă matur 
−, întruchipat de inegalabilul Ştefan Ciubotăraşu, de care 
m‑am simţit foarte apropiat.

− Multă lume este in‑
teresată să vă cunoască, să 
afle amănunte din experien‑
ţa/„aventura” dumneavoas‑
tră artistică. De ce n‑aţi dat 
la Institutul de Artă Teatrală 
şi Cinematografică (IATC) 
sau, dacă aţi făcut‑o, cum/ce 
s‑a întâmplat?

− Şi asta‑i o poveste… 
Iniţial n‑am vrut să dau 
la teatru, deşi jucasem în 
câteva piese puse în scenă de 
formaţiile de amatori de la 
Piatra‑Neamţ… Prima dată 
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am dat examen de admitere la Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport, unde am picat la probele practice; pe atunci 
aveam în minte (mă obseda 
chiar) şoferia, trebuia să mă fac 
şofer, îmi repetam, şi am urmat 
Şcoala de şoferi profesionişti; 
după ceva timp, am predat 
acolo „Circulaţia”, ca, apoi, 
să îmbrac haina militară. 
Din armată m‑am prezentat 
la Institutul de Teatru, am 
dat examen, fără să anunţ pe 
nimeni, zicându‑mi: „merg ca 
un simplu candidat”. Când am 
ieşit din sală, m‑am întâlnit 
cu doamna Bostan (regizoarea 
filmului), care mi‑a reproşat: 
„Ce‑ai căutat acolo?”, adică nu m‑am pregătit la nivelul 
cerinţelor şi m‑am dus şi de unul singur. Atunci m‑am 
reîntors la „Şcoala Militară” şi la celelalte „drumuri” ale 
vieţii despre care am mai vorbit…

− Am aflat de la televizor că băiatul din 
„Pistruiatul” (regia: Sergiu Nicolaescu) este astăzi şofer 
pe un taxi. Dumneavoastră cu ce vă îndeletniciţi?

– Apropo de Costel Băloiu, care a jucat în 
„Pistruiatul”, sau poate generalizând, Sergiu Nicolaescu 
spunea cândva: „Decât un actor prost, mai bine un şofer 
bun!”... După ce am fost tehnician auto şi lucrător pe 
calculator (Programare), am ieşit la pensie, actualmente 
sunt instructor la o Şcoală de şoferi, vreau să‑i învăţ şi pe 
alţii ce‑am învăţat eu. Ca o informaţie diversă, în timpul 
filmărilor la „Amintiri din copilărie”, pe unde mergeam, 
acolo în zonă, eu conduceam maşina (camion, ZIM, 
microbuz, autobuz). Totdeauna am condus şi mi‑au fost 
dragi maşinile, de aceea acum încerc să le arăt şi altora câte 
ceva din tainele şoferitului. Este o meserie grea, unii au 
impresia că asta‑i o joacă, nu‑i deloc o joacă, eşti în orice 
clipă „cu moartea în sân”, mai ales ca instructor. La şcoală, 
ca profesor, explici, scrii pe tablă, dacă greşeşti, ştergi, 
corectezi, aici n‑ai ce şterge, 
eventual îţi ştergi... viaţa!

– Sunt convins 
că v‑aţi reîntors pe 
meleagurile Humuleştiului. 
Aveţi o casetă video 
(primită la o emisiune 
„Surprize, surprize”) 
cu filmul conceput după 
opera magistrală a lui Ion 
Creangă. Ce sentimente vă 
trezeşte astăzi vizionarea 
lui?

– De fiecare dată când 
revăd filmul, de fapt astăzi îl 
văd de câte ori vreau eu, am 
şi DVD‑ul, şi caseta ori tot aşa de simplu „navighez” pe 
Internet („Filme româneşti” – „Amintiri din copilărie”), mă 
revăd ca atunci, copil, amintindu‑mi ce ne spunea la şcoală 

profesoara de limba română: „Nică din opera lui Creangă 
este copilul universal.” Deci „Amintiri din copilărie” sunt 

întâmplările oricăruia dintre 
noi şi fiecare rememorăm dacă 
am făcut sau nu aşa ceva în 
cea mai fericită şi fără de griji 
perioadă a vieţii ce ni s‑a dat: 
copilăria.

– Ştiu că aveţi doi 
copii: Pavel şi Alina (i‑am 
avut elevi la Liceul „Eftimie 
Murgu” din Bozovici). Care 
a fost reacţia lor la aflarea 
veştii că tatăl este actor de 
film?

– Nu m‑am lăudat 
cu asta... La început nici 

nevastă‑mea n‑a ştiut că am făcut teatru sau film. Eu m‑am 
prezentat peste tot ca un om simplu şi doar pe parcurs s‑a 
aflat despre mine că sunt „Nică a lui Ştefan a(l) Petrii”, iar, 
fiindcă mă numesc şi Ion, m‑au strigat „Creangă”. Şi acuma 
cei care mă cunosc mă apelează astfel... Copiii au reacţionat 
în felul lor, dar când au vizionat filmul, când mi‑au văzut 
albumele sau ce s‑a scris despre mine, au înţeles că tata este 
copilul‑actor din „Amintiri din copilărie”. Am căutat să‑i 
aduc şi să‑i educ în aşa fel, încât să îndrăgească literatura 
română, bineînţeles, opera lui Ion Creangă.

– La întâlnirile cu elevii şi cu studenţii, mai 
totdeauna aţi început prezentarea dumneavoastră cu 
fragmente din „Amintiri”...

– Da. Ştiu pe de rost o bună parte din opera lui 
Creangă. Dovadă, şi acum pot să vă reamintesc „pasajele” 
din debutul primelor două capitole:

„Stau câteodată şi‑mi aduc aminte ce vremi şi ce 
oameni mai erau în părţile noastre pe când începusem şi 
eu, drăgăliţă‑Doamne, a mă ridica băieţaş la casa părinţilor 
mei, în satul Humuleştii, din târg drept peste apa Neamţului; 
sat mare şi vesel, împărţit în trei părţi, care se ţin tot de una: 
Vatra Satului, Delenii şi Bejenii. 

Ş‑apoi Humuleştii, şi pe 
vremea aceea, nu erau numai 
aşa, un sat de oameni fără 
căpătâiu, ci sat vechiu răzăşesc, 
întemeiat în toată puterea 
cuvântului: cu gospodari tot 
unul şi unul, cu flăcăi voinici 
şi fete mândre, care ştiau a 
învârti şi hora, dar şi suveica, 
de vuia satul de vatale în toate 
părţile...” (I)

„Nu ştiu alţii cum sunt, 
dar eu, când mă gândesc la 
locul naşterii mele, la casa 
părintească din Humuleşti, 
la stâlpul hornului unde lega 

mama o şfară cu motocei la capăt, de crăpau mâţele 
jucându‑se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit, de care mă 
ţineam când începusem a merge copăcel, la cuptorul pe care 
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mă ascundeam, când ne jucam noi, băieţii, de‑a mijoarca, şi 
la alte jocuri şi jucării pline de hazul şi farmecul copilăresc, 
parcă‑mi saltă şi acum inima de bucurie! 
Şi, Doamne, frumos era pe atunci, căci 
şi părinţii, şi fraţii şi surorile îmi erau 
sănătoşi, şi casa ni era îndestulată, şi copiii 
şi copilele megieşilor erau de‑a pururea 
în petrecere cu noi, şi toate îmi mergeau 
după plac, fără leac de supărare, de parcă 
era toată lumea a mea!” (II)

– Povestiţi‑ne o întâmplare 
hazlie pe care v‑o aduceţi aminte din 
timpul filmărilor.

– Sunt atâtea, chiar foarte multe. 
Am să aleg câteva, „mai la îndemână”, 
aşa cum le‑a prezentat publicistul Nicolae 
Pătruţ, în „Almăjana” (Anul II, nr. 2 [5] / 
septembrie 2000):

„În fiecare zi trebuia să fiu – şi am 
fost – în formă şi m‑am obişnuit repede cu 
tehnicile cinematografice, cu şiretlicurile 
necunoscute publicului. Pentru scenele 
cu pupăza, de exemplu, au fost pregătite vreo 500 de 
păsări, ştiut fiind că pupăza e o pasăre greu de controlat 
în captivitate. În film, cea de pe căciulă era legată cu o 
aţă trecută pe sub braţul meu, iar în alte scene, în care nu 
se putea face nimic, s‑a folosit una împăiată. Apoi pisicile 
care se lingeau pe bot când mâncau smântână... Nici vorbă 
de lins de la smântâna mea! Le freca Doru Năstase (n.n.: 
regizor) cu carne pe bot şi, imediat, trăgea cadrele. Tot 
atunci am văzut cum poate fi convins un cocoş să cânte 
după prânz ca şi când abia ar fi mijit zorile. Era băgat în 
sac, dus într‑o cameră întunecoasă şi lăsat acolo vreo două 
ore, după care era scos la lumină: cânta bietul cocoş să‑l 
audă... întreg Universul! Dar cea mai delicată scenă a fost 
cea în care trebuia să apar în pielea goală. Asta s‑a filmat la 
Muzeul Satului, erau sute de ochi împrejur – cei din echipă, 
plus turiştii –, dar m‑am dezbrăcat. Ştiam eu că asta e proba 
de foc. Când s‑a dat motor, n‑am mai simţit şi auzit nimic, 
doar chemările şi sfaturile lui Doru Năstase. E‑he, ar mai fi 
multe de povestit...”

– Cum este să‑l întruchipezi / să 
fii Nică, eroul celebrei opere literare a 
lui Creangă, în acelaşi timp personajul 
filmului realizat de Elisabeta Bostan?

– Am intrat, cu ambiţie şi pasiune, 
exact în „pielea” lui Nică, fiind eu la 
rându‑mi un fel de Nică. De aceea mi‑a 
fost mai uşor pentru orice scenă pe care 
am jucat‑o. De altfel, cu o zi înainte citeam 
scenariul, fiecare amănunt, ştiam tot ce am 
de făcut, intram în lumea personajului lui 
Creangă şi mă străduiam să săvârşesc tot 
ceea ce aveam în scenariu. De multe ori s‑a 
întâmplat să apară şi ceva neprevăzut, dar 
aceste lucruri veneau să completeze mai 
bine lumea „conjuncturală” a copilăriei.

– Aţi fost invitat la întâlnirile 

culturale ale elevilor şi studenţilor (Bozovici, Oraviţa, 
Reşiţa, Timişoara, Bucureşti, Târgu‑Neamţ, Iaşi). 

Dumneavoastră le‑aţi vorbit nu 
numai despre întâmplările din timpul 
filmărilor, ci chiar despre proza lui 
Creangă. Cum receptaţi, cum simţiţi 
opera acestui mare scriitor român?

– La orice întâlnire pe care am 
avut‑o cu tinerii, aşa cum aţi menţionat, 
am început cu un fragment din operă şi nu 
am vorbit numai despre mine sau despre 
filmări. Am căutat să‑l aduc pe Creangă 
în actualitate cu ceea ce mulţi nu ştiau, 
nu ştiu ori nu au cum să ştie, fiindcă se 
ocupă de altceva. Au fost atâtea minţi 
luminate care au citit, studiat şi au scris 
despre poveştile, povestirile, basmele, 
amintirile lui Ion Creangă, de la filologul 
francez Jean Boutière, autorul unei 
monografii consacrate maestrului, până la 
cărţile iluştrilor critici români (amintesc 
pe: George Călinescu, Tudor Vianu, 

Constantin Ciopraga, Gheorghe I. Tohăneanu, Savin Bratu, 
Vladimir Streinu, Mihai Zamfir, Mihai Cimpoi, Eugen 
Simion, Adrian Dinu Rachieru), care l‑au aşezat în galeria 
marilor clasici ai literaturii române... Eu m‑am învrednicit 
totdeauna să afirm: Creangă n‑a fost numai un scriitor, ci 
şi un valoros institutor (autor de manuale) care a predat cu 
metode moderne pentru vremea lui, un moralist desăvârşit 
(Mihail Sadoveanu – pe care l‑am cunoscut – îl considera 
dascălul său de suflet), o adevărată enciclopedie de limbă 
românească. Deseori, m‑am folosit şi de cuvintele sugestive 
ale lui George Călinescu: „Creangă este o expresie 
monumentală a naturii umane în ipostaza ei istorică ce se 
numeşte poporul român sau, mai simplu, e poporul român 
însuşi, surprins într‑un moment de genială expansiune.”

– Ce aţi transmite, ce aţi recomanda, prin 
intermediul revistei „Almăjana”, tinerilor Văii 
Almăjului – elevi şi studenţi – acum, la început de an?

– În primul rând, învăţătură, modestie, încredere 
şi multă voie bună. Cam aşa ceva mi‑a 
scris şi mie altădată pe o revistă regizorul 
Doru Năstase. Aş adăuga: să citească, chiar 
numai de plăcere, operele marilor scriitori 
români: Mihai Eminescu, Ion Creangă, 
Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, Mihail 
Sadoveanu etc., pentru că în ele vor găsi 
destule lucruri folositoare care merită să fie 
reţinute şi „rostuite” fără zăbavă.

– Mulţumiri. Să vă dea Dumnezeu 
sănătate şi să (ne) trăiţi mulţi şi 
îndestulaţi ani!

A consemnat – 
IOSIF BĂCILĂ,

ianuarie 2013
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Nedurerea

… Crede‑mă,
îţi spun,
luna ne priveşte
din spatele
lucarnei prăfuite,
drumurile nebănuite duc
înspre umanitate,
nicio zăpadă,
nici cea a mieilor,
nu ne‑ar putea spăla
vreodată
ignoranţa,
poate doar filosoful,
ce caută 
în miezul zilei
cu felinarul
un OM,
ar putea găsi
pata de culoare
din spatele
albului velin. 

Necuprinsul

Simt
undeva în mine,
nu pot explica
nici unde
şi
nici când,
copii zburdalnici
ce construiesc
vise de zăpadă
ştiu
că soarele va topi
totul
şi
că mă voi trezi
din pat
cândva,
îmi voi spăla faţa
şi
voi spune
cât de frumoasă poate fi
dimineaţa
în care‑mi voi petrece
ultima zi
gândindu‑mă
la tine.

Vocile de anţărţ

Umbrele
zăpezilor de anţărţ
de pe drumuri,
dintre gene,
de pe pleoapele
sufletelor nenăscute
ascund mistere,
reţeta tinereţii veşnice
piatra filosofală
poţiunea isoldelor adormite,
apa caldă
numai mincinoasă
poate fi,
adevărul
doar în cea rece
de sub pojghiţa
celor douăsprezece lacuri
rotite
în valsul
nopţii stelare,
vocile
răsună
în clopote scufundate. 

Îngropaţi‑mă‑n cuvânt!

O cafea amară
pahar cu vinil,
clepsidra răsturnată,
mâinile trag
frâiele
clopotelor
din subsol,
cu toţii orbecăim
în tunelul
de la capătul
luminii,
mai bine
ne‑am îngropa zeii
şi
ne‑am cinsti morţii,
nu există solidaritate
în suferinţă,
doar plapuma singurătăţii
ce se‑aşterne
peste pleoape,
sufletele pocnesc
zidite,
îngropaţi‑mă‑n cuvânt!

POEZII
DE MIHAI‑FLORIN DONŢU
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În data de 15 decembrie 2012, la Bozovici a avut 
loc ediţia a II‑a a Festivalului‑concurs de colinde „Lângă 
Ieslea Minunată”, festival ce face parte din proiectul 
„Credinţă, culoare, cuvânt şi cânt, revărsate într‑un gând”, 
avizat de către M.E.C.T.S. în CAEN 2012.

Festivalul a fost organizat de Liceul Teoretic 
„Eftimie Murgu” – Bozovici, Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Caraş‑Severin, în parteneriat cu Biserica 
Ortodoxă Bozovici, Casa Corpului Didactic, Centrul 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale, Episcopia Caransebeşului, având ca parteneri 
media Radio România Reşiţa, TV Banat, Caraş Online, 
Vest TV Reşiţa. 

La festival au participat 12 formaţii reprezentând 
şcolile din următoarele localităţi: Bulz (jud. Bihor), 
Turceni (jud. Gorj), Gârbovăţ, Bănia, Lăpuşnicu‑Mare, 
Prigor, Anina, Eftimie Murgu, Şopotu‑Nou, Dalboşeţ şi 
Bozovici (jud. Caraş‑Severin). S‑au acordat premiile I, 
II, III, menţiuni, precum şi premii speciale ce au constat 
în diplome, diferite obiecte, trofeul festivalului acordat 
premiilor I şi celor speciale.

Unul dintre obiectivele urmărite a fost promovarea 
tradiţiilor şi obiceiurilor legate de sărbătoarea Naşterii 
Domnului Iisus Hristos şi a portului tradiţional specific 
fiecărei zone, astfel că aproape toate formaţiile au venit 
îmbrăcate în costume naţionale.

Din juriu au făcut parte: lector univ. dr. Florina‑Maria 
Băcilă, prof. Marin Jurchescu, prof. Florin Cleşnescu, prof. 
Iosif Băcilă, prof. Gheorghe Ţunea, masterand drd. Maria 
Vâtcă, prof. dr. Alimpie Ignea, pr. prof. dr. Petrică Zamela 
şi Adrian Stoicu, primarul comunei Bozovici. 

S‑au acordat următoarele premii:
Premiul I:
● Grupul vocal al Şcolii Gimnaziale Bulz;
● Grupul vocal „Voiniceii” al Liceului Teoretic 

„Eftimie Murgu” – Bozovici;
● eleva Constantina Orleanu, de la Liceul 

Tehnologic Turceni. 
Premiul al II‑lea:
● Corul Şcolii Gimnaziale Bănia;
● Grupul vocal al Şcolii Primare Gârbovăţ;
● elevele Mihaela Bondoc, de la Liceul Tehnologic 

Turceni, şi Amalia Borze, de la Şcoala Gimnazială Bulz.
Premiul al III‑lea:
● Grupul vocal „Nergana” al Şcolii Gimnaziale 

Şopotu‑Nou;
● Grupul vocal al Liceului Tehnologic Prigor – 

clasa pregătitoare;
● Grupul vocal al Şcolii Gimnaziale „Dr. Ion Sârbu” 

– Eftimie Murgu.
S‑au mai acordat următoarele premii:
● Constantina Orleanu – Premiul pentru cea mai 

originală interpretare;
● Luiza Dobroiu – Premiul special oferit de Primăria 

comunei Bozovici;
● Mihaela Dobroiu – Premiul special pentru 

impresia artistică;
● Grupul vocal al Liceului Teoretic „Mathias 

Hammer”, Anina – Premiul special al juriului;
● Grupul vocal „Dalboşeana” – Menţiune;
● Grupul vocal „Lăpuşniceana” – Menţiune;
● Grupul vocal „Prigoreana” – Premiul pentru 

autenticitate;
● Grupul vocal al Şcolii Gimnaziale Bulz – Premiul 

special al Episcopiei Caransebeşului;
● Oana Bala – Premiul pentru popularitate;

„LÂNGĂ IESLEA MINUNATĂ” – 
FESTIVAL‑CONCURS DE COLINDE
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● Andrei Vereş – Premiul pentru cel mai mic 

interpret;
● Grupul vocal al Liceului Tehnologic Prigor – 

Premiul special;
● Corul „Vlăstare almăjene” – Premiul special al 

juriului. 
În timp ce juriul a deliberat, elevii bozoviceni 

ai clasei a II‑a B au prezentat sceneta „Hristos Se naşte, 
măriţi‑L!”, după care toţi concurenţii au urcat pe scenă şi 
au interpretat colinde tradiţionale româneşti.

Considerăm că festivalul a fost o reuşită şi că, prin 

prestaţia fiecărei formaţii, şi‑a atins obiectivele. Pentru 
buna desfăşurare a manifestării am fost sprijiniţi financiar 
de către Primăria comunei Bozovici, Parohia Ortodoxă 
Bozovici, Centrul pentru Promovarea şi Conservarea 
Culturii Tradiţionale al judeţului Caraş‑Severin. Sperăm 
ca, la ediţia următoare, să avem la fel de mulţi participanţi 
sau poate chiar mai mulţi şi fiecare să ne împărtăşească 
din frumuseţea colindelor, a portului şi a tradiţiilor noastre 
româneşti. 

Inst. CLAUDIA CHERESCU

Câtă dragoste va fi trebuind să poarte un suflet 
pentru a trudi în dăinuirea a ceea ce izvodiseră cândva 
străbunii?!... Dintr‑o asemenea dăruire a luat naştere, 
pesemne, şi Festivalul de Colinde „Lângă Ieslea Minunată”, 
de la Bozovici, ce a ajuns, iată, la a doua ediţie.

Ne tot frământam cu gândurile înainte 
de a porni către acest eveniment: ba că e iarnă 
şi troienele ne‑au surprins iar nepregătiţi, 
ba că‑i „drumul greu şi‑am obosit”, ba că 
vicleana cărare şerpuită o fi anevoioasă până 
la Crivina… Şi‑apoi, spuza de probleme, 
vâltoarea sărbătorilor: cine nu le are, cine 
nu le trăieşte?!... Şi, totuşi, ne‑am aşternut la 
călătorie. Peisajul care ni se perinda înaintea 
ochilor îndemna la visare: un soare tare frumos, 
o neauă liniştită, alungată fin pe cale de un vânt 
înşelător.

Fiecare stâncă semeaţă te întâmpină ca 
un străjăr la porţile Văii Miracolelor. Piatra e 
rece şi cenuşie. Privind‑o, chibzuieşti: sărmana 
piatră – vara o dogoreşte soarele, iarna o arde 

gerul; o zbârceşte vremea şi ea tot tace. Câtă 
răbdare! Să treacă atâtea peste tine şi tu să 
le‑nduri la fel! Te‑nvaţă multe stânca almăjană...

Ajungem în amurg pe malul Minişului. O 
geană de rază mai răzbate o vreme peste aşezarea 
ce se găteşte de odihnă. Miroase a busuioc şi‑a 
fum de lemn sănătos. A sărbătoare... Mi‑e tot 
mai familiar Almăjul. Şi colinda lui…

A doua zi, sâmbătă, 15 decembrie 2012, 
e festivalul. Forfotă multă, freamăt, gingăşie 
şi neastâmpăr de prunci. Un almăjan mititel, 
cu steaua împodobită, stătea fericit, drept ca 
un brăduţ mândru, cu căciula înfundată pe 
căpuşorul drăgălaş... Micuţii de la Prigor te fac 
să uiţi de toate. Cântă o colindă dreasă pe limba 
lor, ceva cu „dumu‑i ghieu ş‑am obosit, / din 
Pligol noi am venit”… La un capăt al sălii, o 

copiliţă oacheşă se plânge că o strânge prea tare brăcirea. 
Îi trece ca prin minune când urcă pe scenă. O, Doamne!... 
Unde eşti, frumoasă copilărie?... De ce nu ne cuprinzi 
deplin măcar de două ori în viaţă?...

COLINDUL SFINTEI NAŞTERI
„Doamne, Doamne, şi noi Ţie ne‑nchinăm

când colindul Sfintei Naşteri colindăm.”
(colinda Lângă Ieslea Minunată)
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Au venit la Bozovici 

colindători din împrejurimi, 
din Bihor, din Gorj, fiecare 
aducând datina ajunsă până la 
ei din moşi‑strămoşi. Îmbrăcaţi 
în straie de sărbătoare, poartă 
„colindul sfânt şi bun”. Îi 
însoţesc „florile dalbe”, chesul 
şi colenda...

Seara, după festival, 
mergem, îndrumaţi de părintele 
Cherescu, să‑l întâlnim pe 
taica Nicolae, în casa‑i gătită 
de sărbătoare. Duminică de 
duminică ori în praznice stă 
de veghe într‑ale cântării la 
dreapta iconostasului, în strană. 
Ne destăinuie din obiceiurile 
de iarnă de pe‑aici, cum 
mergeau colindătorii cu steaua: 
„păstorii, îngerul, soldaţii, Irod 
– cu rolul principal şi craii de 
la Răsărit. Fiecare cu anumite 
răspunsuri...” Îl năpădesc 
emoţiile şi ne deapănă firul 
amintirii printre lacrimi: „Eram 
păstor...” – iar glasu‑i se frânge 
o clipă, lăsând linişte în casa 
vrednică ce şi‑a clădit‑o aici, 
pră Bozovici. „Se ducea îngerul 
la ei şi‑i clătina: «– Sculaţi, 
păstori, nu dormiţi! [...] / 
Mergeţi la Betleem degrabă 
/ şi veţi găsi că S‑a născut 
Mesia...»“ – rosteşte mişcat, 
cu ochii umezi, cum n‑o făcuse în copilărie. Trăieşte din 
nou Crăciunul de odinioară, vremea dusă a colindului 
cu steaua, cu bucuria piesei pe care a jucat‑o până la 
14 ani. Vorbeşte de obiceiurile „care s‑au cam stricat”, 

arătându‑ne şi colenda din 
lemn de alun sculptat.

Ne cântă Naşterea Ta, 
„ce se obişnuia în ziua de Ajun”, 
şi colindele până la Sfântul 
Vasile: Asta‑i Seara lui Ajun şi 
Aicea, Doamne, aicea... „Dar la 
masă cine şedea? / Şedea Maica 
Precista, / iar la jâlţul cel dintâi / 
şedea bătrânul Crăciun... Sfântul 
Vasilie... Sfântul Ion...” Şi, cum 
cântă, parcă ţi se desprinde, ca 
dintr‑o icoană, fiecare chip al 
celor ce „se mirau şi se‑ntrebau: 
/ – Care‑i mare de minune / să 
fie cu voie bună...” Toate sunt 
ca o rugă ce se‑nalţă paşnic din 
Ţara asta a Nerei. Ascultând 
istorisirile de demult, parcă auzi 
aievea cum cerul şi pământul 
în cântări răsună, îndemnând 
sufletul să se‑nchine Soarelui 
Dreptăţii – Răsăritul cel de 
Sus.

La întoarcere, ne 
însoţeşte un soare mai blând cu 
cojoacele. Ramurile copacilor 
prind a picura stropii îngheţaţi, 
în sclipiri de cleştar. Simţi cum 
te‑nvăluie şi lumina razelor, şi 
brădetul cristalin – veghetorii 
de pe drumul Bozoviciului –, 
şi... gândul pătruns de colinda 
cu iz almăjan, în iarna asta 
când, lângă Ieslea Minunată, lin 

colindul Sfintei Naşteri colindăm... colindăm...

MARIA VâTCĂ
– doctorand în filologie –

SPRE BETLEEM, DIN ALMĂJ…

S‑a dus Balada Gosnei cu vântul din Coşava
Spre Valea Almăjană cea plină de folclor;
O stea răsăriteană şi‑arată toată slava
În seara de colinde, la şcoala din Prigor.

Clopotul de la Putna, zvonit de Moş Crăciun,
Vesteşte că e Praznic pentru Iisus‑Mesia,
Cel Profeţit de veacuri coboară chiar acum
La un sălaş din vale, mai jos de Rudăria.

O sanie străbate omătul val cu val,
Se‑avântă prin troiene păstorii în opinci,
Copii – băieţi şi fete – se duc la Festival,
Chiar îngerii coboară în stol la Bozovici.

Pe scenă, într‑o iesle, e Pruncul Sfânt Iisus,
Vegheat de o Fecioară cu zâmbete plăpânde,
Mărturisesc şi magii că Steaua i‑a condus
Şi‑mpodobesc toţi Bradul cu daruri şi colinde.

Almăjul tot răsună de‑al îngerilor cor,
Iar ritmu‑l dă colenda – împodobitul băţ –
Şi‑n duhul armoniei te leag‑un sfânt fior
De piţărăi cu chesul, veniţi din Prilipăţ.

Colinda almăjană şi‑ntinde‑n ţară sfera
Chemând la Mântuire oştirea de sărmani,
Cântarea sfântă‑n lume o duce râul Nera
La cei care‑şi uitară credinţa peste ani...

ION‑VASILIE VâTCĂ
18 decembrie 2012
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La ziua Sf. Andrei, în prezenţa unei numeroase 
asistenţe, în curtea Spitalului Comunal Bozovici, a avut 
loc dezvelirea bustului dr. Iosif Olariu (1925‑1990), 
personalitate marcantă a vieţii medicale, care a slujit, cu 
multă dăruire şi devotament, sănătatea în Valea Almăjului.

Ceremonia a fost deschisă de dl Adrian Stoicu, 
primarul comunei Bozovici. Au luat cuvântul dl dr. Vasile 
Miculescu, dna Brânduşa Stoinel şi dl prof. univ. dr. Sorin 
Pescariu – iniţiatorul acestei acţiuni. Toţi vorbitorii au ţinut 
să elogieze activitatea remarcabilă desfăşurată de dr. Iosif 
Olariu în cadrul Spitalului Comunal din Bozovici, medic 
care s‑a încadrat în definiţia dată de dr. Nicolae Paulescu, 
descoperitorul insulinei: Medicul trebuie să fie, în acelaşi 
timp, un savant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală, 
adică ştiinţa omului; să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru 
alţii, până la moarte, şi, în sfârşit, să fie un învăţător al 
omenirii sau, mai bine zis, un apostol al moralei...

Un sobor de preoţi au sfinţit monumentul, iar fanfara 
din Bănia a interpretat câteva melodii populare.

Evenimentul s‑a încheiat cu o masă de pomenire la 
OK OIL Bozovici.

„A”

DEZVELIREA BUSTULUI DR. IOSIF OLARIU

De‑a lungul vieţii, fiecare om are momente de 
răscruce, influenţate de o anumită con junctură, întâmplare, 
inspiraţie de moment, persoană etc. Până în clasa a IX‑a nu 
ştiam pe ce drum o să apuc. Cum a dat primăvara din acel 
an ’69, m‑a pus la pat gripa ce bântuia prin toată lumea. 
Situaţia agravându‑se, spitalul mi‑a fost gazdă pentru 
câteva zile. Atunci am cunoscut pe cel ce era deja o legendă 
a Văii Almăjului − Dr. Iosif Olariu. Vindecarea mea 
rapidă, încrederea ce mi‑a insuflat‑o, speranţa împlinită 
m‑au făcut să privesc medicul ca pe un miracol care dă 
viaţă şi să‑mi ofere un impuls decisiv spre această meserie. 
Atunci am auzit chemarea celor în suferinţă. Profesorii mei 
îmi prevesteau o carieră a ştiinţelor exacte, fiind „tare” la 
matematică, dar halatul alb şi pur a fost mai puternic.

În timpul studenţiei mele, în fiecare vacanţă de 
vară urma să fac câte o lună de practică la spital. Cel din 
Bozovici fiind mai apropiat, iată‑mă intrând pe poarta 
sa, pentru prima mea experienţă de viitor medic. Curtea 
largă şi primitoare, cu alei cimentate, printre care iarba 
şi florile fac loc pomilor ce umbresc băncile odihnitoare, 

îţi da sentimentul că ai intrat la un adevărat gospodar. La 
parter, secţia de chirurgie mă primeşte cu coridorul lung 
ce strălucea de curăţenie, cu o linişte desă vârşită, pe care 
şi muştelor le era frică să o deranjeze. M‑am prezentat cu 
emoţie în faţa directorului spitalului, renumitul chirurg Dr. 
Iosif Olariu. Din mers, m‑a dat pe mâna asisten telor şi a 
dispărut. Acest prim contact m‑a dezarmat puţin, pentru ca, 
ulterior, să constat că am avut marea şansă de a întâlni un 
OM extraordinar, căruia îi datorez mult din ceea ce sunt 
astăzi.

Iosif (Ioţa) Olariu era cel mai mic şi singurul băiat 
din familia lui Ilie (Lica) şi Maria Olariu, din Şopotu‑Vechi, 
care mai aveau patru fete. Întâmplarea a făcut ca mezinul 
să se nască în judeţul Timiş, la Giulvăz, pe 25 septem brie 
1925, unde tatăl său era jandarm, iar mama venise în vizită. 
Ambiţia, dotarea intelec tuală, dar şi sărăcia ce bântuia la sat 
l‑au făcut să ia de mic viaţa în serios şi, din copil de trupă, să 
ajungă student la nou‑înfiinţata Facultate de Medicină din 
Timişoara. Silitor şi aspru cu sine, neglijând distracţiile, s‑a 
dedicat medicinei şi omului bolnav, încă de atunci. Simţind 

AMINTIRI ÎN TREACĂT



52 Almăjana
marea chemare pentru chirurgie, căuta să facă aici cât mai 
multe stagii, înlocuind pe alţii, nein teresaţi. Mai mult, s‑a 
angajat bibliotecar la Clinica de chirurgie, asigurându‑şi 
masa şi casa. Călugăriţele, care făceau pe surorile, i‑au 
fost cele mai apro piate colaboratoare. Faptul că locuia în 
spital l‑a ajutat foarte mult în desăvârşirea profesio nală; 
stând permanent în mij locul bolnavilor, el era un fel de 
„fac totul”. Medici mai mari plecau fără grijă din spital, 
chiar din gardă, fiindcă rămânea Ioţa Olariu. Mentorii săi 
au fost marii chirurgi Ioan Făgărăşanu şi Ioan Mureşanu, 
profesori universitari. La o discuţie dintre prof. Mureşanu 
şi discipolii săi a fost întrebat: „De cine aţi vrea să fiţi 
operat, dacă aţi avea hernie, litiază renală, litiază biliară 
etc.?” Când s‑a ajuns la ulcer gastro‑duodenal, l‑a preferat 
pe almăjanul nostru, înaintea somităţilor din acea vreme. 
Deci, era cotat ca cel mai bun medic digestiv. Faptul că 
a ajuns la Bozovici s‑a datorat că, pe lângă patrio tismul 
său local, politica guvernanţilor de‑atunci indica trimiterea 
celor mai buni absolvenţi în zonele izolate ale ţării.

Mic de statură, cu capul oval şi părul dat pe spate, 
dar tot mai rar cu vremea, 
lăsa o frunte lată sub care 
ochii mari şi căprui erau 
acoperiţi de nişte ochelari 
aurii, sprijiniţi de nasul uşor 
coroiat. Dinţii perfecţi, fără 
nici o carie, având totuşi un 
premolar rupt, de copil, când 
spărgea nucile cu ei. Iarna 
sau vara, ger ori zăpuşeală, 
era îmbrăcat la fel: halatul 
chirurgical, înche iat la spate, 
pantalonii din acelaşi material 
de pânză, iar picioarele, fără 
ciorapi, încălţau totdeauna 
nişte tenişi albi chinezeşti. 
Când îl vedeai te apuca frigul! Sunt puţini cei care l‑au 
văzut civil, fiindcă spitalul îi era casă, masă, bucurie sau 
tristeţe, moarte ori speranţă, nopţi albe, flori şi lacrimi, 
singurătate şi iubire.

Plin de vioiciune şi neastâm păr, ura lenea şi pe cei 
care o cultivau. Prin propriul exemplu te atrăgea la muncă. 
Răsărea ca din pământ, când aveai mai multă nevoie de el, 
atunci când totul era pierdut şi, printr‑un gest sau o vorbă 
bună, readucea lumina şi speranţa. Avea timpul măsurat, 
fiind mereu grăbit, ca într‑o probă contra cronometru. Dacă 
voiai să‑i spui ceva, trebuia să o faci din alergare, altfel îţi 
ascultai doar propria‑ţi voce şi aşa gâtuită.

În anii ce au urmat, am par ticipat la multe operaţii 
ca student sau medic. Se creează în aceste momente o 
intimitate deosebită. Toată echipa, inclusiv operatul, 
formează un tot unitar. Pe lângă siguranţa mişcărilor, 
stăpânirea de sine, lucra îngrijit, meticulos, ordonat, aşa 
cum era de fapt şi în afara sălii de operaţie.

Ca şi competenţă, depăşea chiar unele clinici 
universitare, în condiţiile vitrege de la Bozovici. Iată un caz 
elocvent, pe care îl cunosc personal. Un bolnav ce prezenta 
un calcul coraliform la un rinichi (ocupa tot organul) merge 

la Timişoara şi i se face o nefrectomie (se scoate rinichiul). 
După un timp, face aceeaşi boală şi la celălalt rinichi. La 
clinică i se spune că soluţia ar fi similară cu prima, dar 
ar însemna moartea şi l‑au trimis acasă. Şansa lui a fost 
Dr. Olariu. Făcând o operaţie în premieră (în disperare de 
cauză), după nopţi albe petrecute la căpătâiul pacientului, a 
reuşit să‑i salveze viaţa şi să fie viu şi astăzi, după cel puţin 
18 de ani.

Fiind modest şi cu mult bun‑simţ, nu‑şi supralicita 
meritele. Doar prostia şi îngâmfarea îl scoteau din calmul 
obişnuit. Când a fost la un curs de specializare la o clinică 
timişo reană, a locuit în spital, obser vând tot ceea ce se făcea 
într‑o clinică. La sfârşit, în loc să înveţe ceva de la gazde, 
le‑a citit dintr‑un carneţel 60 de greşeli pe care le‑au făcut 
cei de acolo, încât profesorul (fost coleg) a rămas mut.

Doctorul Olariu a fost proto tipul omului de 
sacrificiu. În ultimii 20 de ani nu a stat o oră în concediu de 
odihnă. Nu a părăsit locul de muncă nici când a fost bolnav. 
A făcut un icter destul de sever. În faza acută a bolii, am 
mers la dânsul să‑mi dea voie să‑1 înlocuiesc în gardă. Cu 

o privire tristă, dar plină de 
recunoştinţă, mi‑a răspuns că 
nu ar fi nevoie. Am rămas şi 
gestul meu l‑a marcat mult.

Deşi părea distant, 
rece, tăcut, greu de abordat, 
în multele seri petrecute 
împreună i‑am desco perit 
adevăratele simţăminte. Era 
un mare timid, sentimental 
şi iubitor de frumos. Ştia 
să povestească cum nimeni 
altul. Iubea natura. Mergea 
la vână toare, fără să tragă în 
vreun animal, conta mai mult 
peisajul…

Cu greu m‑a lăsat să plec la Reşiţa. Dar întotdeauna, 
când treceam spre Şopot, drumul meu se oprea la spital 
pentru o vorbă bună, un sfat sau, pur şi simplu, să ne vedem. 
Eram măgulit că la plecare mă însoţea până la poartă, cu 
sfaturi părinteşti, simţindu‑i dragostea ce mi‑o poartă.

Dacă astăzi trec rar sau chiar deloc pe la spitalul din 
Bozovici este şi faptul că doctorul Ioţa Olariu nu mai este. El, 
care a salvat atâtea mii de vieţi, a dispărut neajutat de nimeni. 
Ironia soartei. Inima lui, supusă atâtor stresuri medicale, a 
cedat când împlinise doar 65 de ani (în 2.XI.1990).

IOSIF OLARIU a fost şi rămâne unul dintre cei 
mai de seamă OAMENI ai Văii Almăjului, scriind cu 
bisturiul, înmuiat în sânge, o operă de neegalat în următorii 
100 de ani. Chiar dacă fizic nu mai este, pentru almăjeni 
este nemuritor prin opera‑i vindecătoare, lăsând în urmă 
şi ucenici de nădejde, printre care şi un fiu ce‑i conti nuă 
cu brio opera, adeverindu‑se ceea ce spunea Shakespeare: 
„Cum să mori când viaţa ta va trece / Mai vie în ai tăi 
moştenitori?!”

Dr. IOSIF BĂDESCU
În „Almăjana”, Anul III, nr. 1(7)/2001, p. 10‑11
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Era o toamnă avid înlăcrimată de ploile nesăţioase 
ce se lăsaseră îndelung aşteptate sau mai păstra „zâna 
melopeelor” vreun zâmbet uitat de canicula verii? Efortul 
meu de memorie e inutil. Recuperez totuşi, limpede, o 
secvenţă: păşeam uşor stingherită pe 
coridorul Liceului Teoretic din Bozovici, 
spre ceea ce ni se indicase a fi cabinetul 
de limba franceză. M‑am aşezat cu destulă 
circumspecţie într‑o bancă de lângă geam 
şi aşteptam cu o uşoară strângere de 
inimă să‑şi facă apariţia, la prima noastră 
întâlnire, profesorul despre care auzisem 
că e sever şi exigent. Nu m‑am prea lăsat 
ademenită de noutatea ambientului. Am 
remarcat o bibliotecă bogată şi mi‑am 
permis pasager o tresărire de satisfacţie. 
Dar nu era timp pentru detalii ale decorului. 
Mă gâtuia nerăbdarea de a‑l vedea pe cel 
alături de care urma să descifrez noi taine 
ale unei limbi cu care cochetam încă din 
clasa a cincea, ba al cărei farmec izbutise 
printr‑a şaptea să mă subjuge de‑a binelea. Un roi de 
întrebări gonea dement, zgâriindu‑mi creierii: cum va fi? se 
va face înţeles? vor fi temele abordabile? îl voi dezamăgi?

A apărut brusc, alert, curmându‑mi teama de 
necunoscut. A năvălit odată cu dumnealui, în sală, şi o 
linişte... apăsătoare. Ne‑a salutat într‑o franceză impecabilă, 
iar noi i‑am răspuns timizi, înăbuşiţi de emoţie, uitând 
până şi regula minimală a nazalizării din bine‑cunoscutul 
„bonjour”. Apoi ne‑a învăluit cu privirea şi a spus câteva 
fraze apăsat şi rar, cu un perfect accent franţuzesc, pe 
care n‑am să‑l uit nicicând. Avea în exprimare o fluenţă 
desăvârşită, o siguranţă şi un timbru care m‑au fascinat. 
Lexicul îmi părea oarecum accesibil, iar pronunţia – fără 
cusur. Am ieşit năucită de la prima oră. Eram convinsă că 
nu mă întâlnisem cu un profesor de limba franceză, ci cu un 
francez get‑beget. La ora următoare am prins ceva mai mult 
curaj. Nu am dat cele mai bune răspunsuri şi cu siguranţă 
nu le‑am rostit corect, dar am simţit în ochii şi‑n glasul 
omului de la catedră o extraordinară disponibilitate de a 
mă provoca mereu să intervin, de a‑mi stimula imaginaţia, 
de a‑mi îmbogăţi bagajul lexical. Nu am nicio îndoială: am 
greşit de multe ori, elementar, de neiertat, când mâna mea 
se grăbea să zvâcnească, temerară şi sfătoasă, crezând că 
deţin soluţia ideală, dar nu‑mi amintesc ca profesorul meu 
de limba franceză să mă fi certat vreodată. Mă dojenea 
cu privirea, cu o abia perceptibilă grimasă ce‑mi semnala 
prompt eroarea sau cu o mimică uşor contrariată, însoţită 
de o tăcere prelungită, (coercitivă?) – invitaţie elegantă 
spre a‑mi regândi conţinutul răspunsului dat. Aprecia mult 
dacă autocorectarea îmi reuşea, dar nu exagera niciodată 
cu laudele. Intuind pericolul autosuficienţei care m‑ar fi 
ademenit fără scrupule, se arăta adesea imprevizibil în 
privinţa structurii temelor de casă pe care le propunea ori a 

testelor. Spre sfârşitul trimestrului, îşi rezerva întotdeauna 
timpul necesar unei evaluări orale. Gafele în pronunţie 
sau greşelile de gramatică ce ne trădau ignoranţa îl asaltau 
atunci din belşug, dând naştere unor „inovaţii” năstruşnice, 

rostite de glasuri ezitante, dublate de ochi 
iscoditori, căutând să dibuie dinainte 
valoarea notei. Dar chipul domnului 
profesor ION BORLOVAN refuza să 
dea‑n vileag vreun gând ascuns, cotrobăind 
concentrat prin „odaia” descriptorilor de 
performanţă. Surprindeam o destindere 
fină a cutelor frunţii numai atunci când 
greşeala presimţită şi aşteptată în lectura 
noastră îşi întârzia ivirea. Iar mâna 
dumnealui şovăia preţ de câteva secunde, 
înainte de a da „verdictul” final, în rubrica 
din catalog. 

Am simţit că e pentru mine o şansă 
unică de a mă deprinde cu toate capriciile 
limbii lui Molière şi mi‑am promis că n‑o 
voi irosi. Am ciulit urechile atent, să pot 

„fura” şi cea mai fină nuanţă a sunetelor nazale şi m‑am 
străduit luni în şir să reproduc cuvintele în maniera unui 
vorbitor nativ, aşa cum o făcea maestrul meu. Vânam 
noţiunile noi din lecţiile pe care urma să le parcurgem şi 
mă‑ncerca de fiecare dată o nestăpânită curiozitate să‑l 
aud rostindu‑le. Apoi făceam nenumărate exerciţii de a‑i 
imita orice inflexiune a vocii, în speranţa că‑mi va ieşi 
poate, odată, linia aceea fonică de invidiat pe care auzul 
meu nesăţios o savura la fiecare nouă întâlnire. O sintaxă 
armonioasă, în care normele gramaticale se insinuau firesc, 
fără a fi rigide, şi prindeau glas într‑o pronunţie inegalabilă, 
ca şi plasarea firească, spontană a fiecărui cuvânt în cel mai 
adecvat context transformau orele de limba franceză într‑un 
veritabil răsfăţ pentru simţul auditiv. Nu m‑aş fi putut 
despărţi de această materie odată cu terminarea liceului. Dar 
absolvirea m‑a „izgonit” din banca de la geam. Exerciţiile 
de... „zbor” luaseră sfârşit. Parcursul universitar, căci am 
continuat s‑o studiez, m‑a ţinut însă departe de antrenor. 
Peste patru ani, m‑am întors... la bază. L‑am regăsit pe 
dascălul meu de franceză înconjurat de alţi învăţăcei. 
Strecurase şi‑n sufletele lor aceeaşi pasiune, acelaşi vis. 

ÎN CALEA UITĂRII...
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Le stârnise, cu incontestabilul său profesionalism, ambiţia 
şi încrederea. Deşi ne aflam acum, împreună, dincoace de 
catedră, îl priveam tot ca în adolescenţă. Ori de câte ori 
identificam structuri sintactice dificil de tradus într‑o limbă 
străină, mă repezeam mai devreme la şcoală să mă consult 
cu profesorul meu. Preluase de ani buni şi funcţia de 
director, dar nu s‑a întâmplat niciodată să nu‑şi facă timp 
să‑mi sugereze, cu bucurie şi aplomb, cele mai nimerite 
formulări, la fel ca atunci când dădeam fuga din banca de 
lângă geam, deznădăjduită din pricina vreunei expresii 
idiomatice care se refuza cu obstinaţie tuturor tentativelor 
mele de a‑i găsi un echivalent. 

Mi‑amintesc bine o dimineaţă de primăvară, 
când l‑am văzut zâmbind cum rar mi se‑ntâmpla să‑l 
surprind. Nicoleta Velcotă, o fată vioaie şi tenace, tocmai 
surclasase toţi participanţii la faza judeţeană a Olimpiadei 
de limba franceză, reuşind calificarea la etapa naţională. 
Au urmat apoi doi ani consecutivi de succese: Geanina 
Imbrescu, Marinela Popovici, Ionuţ Turnea sau Luiza 
Milosav n‑au dat nicio şansă altor candidaţi pe podiumul 
aceleiaşi întreceri. Îl îndrăgiseră mult şi se pregăteau 
intens pentru ediţia următoare a aceluiaşi concurs. Numai 
că, în primăvara lui 2010, s‑a arătat hidoasă o zi de marţi. 
Şi vestea a căzut ca un trăsnet asupra noastră şi asupra 
copiilor. N‑am găsit cuvintele potrivite nici să‑mi liniştesc 
propriul suflet, nici să‑i încurajez pe elevii care mă priveau 
debusolaţi. La încheierea cursurilor, m‑am furişat, pândind 
să nu mă vadă nimeni, în cabinetul de limba franceză. Am 
luat un volum din raftul bibliotecii şi m‑am aşezat în banca 
de lângă geam. L‑am deschis la întâmplare şi m‑a frapat 
un enunţ al cărui sens mi‑a dat de gândit. A trebuit să‑mi 
reprim cu putere imboldul de‑a da fuga la catedră să‑i cer 
părerea profesorului meu. N‑am apucat decât să rostesc cu 
o jumătate de glas: „Dacă ar mai fi aici!...”.

ILEANA ALMĂJANU

Trăitor în spaţiul pitoresc şi miraculos al Văii 
Almăjului, ascultam, prin anii ’80 ai veacului 
trecut, în fiecare duminică, emisiunile 
„Revista literară Radio” şi „Satira şi umorul” 
de la Radio Bucureşti.

În derularea cuprinsului celei 
de‑a doua, nu lipsea – în mai toate zilele 
de sărbătoare – un nume: EMIL ŞAIN 
(Timişoara). Epigramele, aforismele, 
pamfletele, chiar scenariile unor emisiuni 
„creionau”, pe calea undelor, sub formă 
ironică, deficienţele comportamentale ale 
oamenilor, peisajul social. 

Mai târziu, numele lui Emil Şain l‑am 
întâlnit frecvent în paginile satirice ale unor 
reviste şi publicaţii timişorene, apoi în cele 

Cu mare durere şi cu împovărată tristeţe, la plecarea‑i zorită înspre veşnicie, ne luăm rămas‑bun 
de la omul, scriitorul şi managerul‑editor 

EMIL ŞAIN.
Sincere condoleanţe familiei, celor ce i‑au stat în preajmă şi truditorilor Editurii Excelsior Art.

Colegiul de redacţie al revistei „Almăjana”

EMIL ŞAIN
SAU CAVALERUL IDEILOR GENEROASE

peste 35 de cărţi pe care le‑a scris (romane, poezii, scenete 
şi piese de teatru, scenarii umoristice).

Ca dascăl care a dobândit oarece 
cognoscibilitate, am fost impresionat de 
capacitatea autorului de a trece atât de uşor 
de la un gen literar la altul, de la o specie 
literară la alta, cu aceleaşi reuşite evidente. 
De altfel, comentatorii şi criticii literari 
s‑au străduit să remarce claritatea stilului 
său despodobit, inventivitatea cruciadelor 
ironice îndreptate împotriva convenţiilor 
şi preţiozităţii limbajului. Aş adăuga că 
literatura scrisă de Emil Şain nu excelează 
în profunzimea / adâncimea analizei, ci 
într‑o provocare a obiectivităţii şi ficţiunii 
de a (ne) înfăţişa fapte de viaţă. 
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„Am gustat” însă, într‑o mai mare măsură, textele 

lirice ale îndrăgostitului de cuvânt, texte care definesc – 
ca‑ntr‑o oglindă a lui Narcis – armonizarea contrariilor, 
fragilitatea fiinţei umane în antiteză cu elementele eterne 
ale universului înconjurător:

Cum plânge văzduhul,
Pământul mereu,
Asemeni plâng dorul
Şi Îngerul meu;
La fel şi iubirea,
Sublim curcubeu,
Priviţi cum plâng cerul
Şi Îngerul meu.
Şi noaptea palpită,
Şi cântă din greu,
Pe râuri plâng sălcii
Şi Îngerul meu...
Şi clopotul plânge 
Când bate mereu,
Seninul din mine
Şi Îngerul meu,
Noi plângem întruna,
Şi plângem mereu,
Şi plânge seninul
Şi Îngerul meu...

(Lăsaţi Îngerul să plângă)
Alteori, poetul oscilează între sine şi lume, între 

nevoinţă şi absolut:
Toamna
Fluturii visează flori de cireş,
Flori de meri şi flori de salcâm,
Copacii îşi spală frunzele
În râuri de dor,
Pregătind culcuş stelei ce cade
În fiecare noapte.
Toamna
Ploile au miros de iarbă,
Fântânile strâng
Apele limpezi pentru mai târziu.
Toamna
Cuvintele noastre
Sunt mai pline cu meditaţia matură
Şi ne împodobesc regeşte viaţa.
Toamna
Suntem matcă,
Suntem râu,
Suntem păsări,
Suntem pământul însufleţit [...].

(Toamna – 2)
Tema iubirii este o juruire necesară, 

dar ceremonioasă. Aspiraţia spre împlinire 
devine chemare, trăire elegiacă:

E fumul amar
Şi norul e trist,
Nu ştiu de visez
Sau dacă exist.
Las urme pe frunze,
Pe unde mă duc,

Cu sufletu‑n lacrimi,
Şi ramuri de nuc.

Priviţi norul straniu
Cum vine spre noi,
Să cânte tristeţea
Din ploi şi noroi.
Priviţi visul nopţii
Cum doarme pe val,
Cu gândul speranţei
S‑ajungă la mal.

Aştept ca să vină
Lumina de zi,
Să văd mersul umbrei,
Să‑nvăţ a iubi.
Că nimeni nu ştie
Iubirea cum este – 
E dulce, amară,
Ori tristă poveste [...].

(Taina inimii)
Şi, reflectând – parcă sărbătoreşte – la fascinantul 

spectacol al lumii, Emil Şain are conştiinţa apartenenţei la 
cuvântul scris, la valorile majore ale poeziei:

În drumul meu
Către „codrul de aramă”
Nu am fost însoţit de nimeni.
Cu dorinţa
De‑a asculta respiraţia
Lui Eminescu,
Am îngenuncheat
În faţa poeziei,
Sărutându‑i
Frunzele arămii.

(Eminescu)
***

O împrejurare fericită mi‑a oferit şansa de a‑i fi 
îndeaproape şi de a‑l cunoaşte mai bine pe Emil Şain.

În aprilie 2009, se împlineau 80 
de ani de la ridicarea Monumentului lui 
Eftimie Murgu (sculptor: O. Han), la 
Bozovici, „Metropola” Văii Almăjului. 
Pentru că, în aceeaşi mirifică primăvară, 
revista „Almăjana” – publicaţie culturală 
editată de Cercul literar‑artistic al 
Liceului Teoretic „Eftimie Murgu” şi 
Centrul Zonal de Învăţământ Bozovici 
– aduna 10 ani de apariţie, am considerat 
că cele două evenimente, remarcabile 
pentru spiritualitatea Banatului, puteau fi 
sărbătorite / marcate împreună.

Îmi doream ca revista să apară într‑o 
prezentare de sărbătoare şi să coordonez 
apoi „ieşirea în lume” a unui volum 
dedicat lui Eftimie Murgu. De aceea, am 
selectat din paginile „Almăjanei” cele 
mai valoroase eseuri, studii şi articole 
consacrate marelui cărturar. Pentru o mai 
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bună înţelegere a spaţiului / locului unde s‑a 
născut, a trăit şi pentru care s‑a jertfit Murgu, 
am alăturat şi materiale legate de specificul 
Almăjului şi al Banatului, iar „în vecinătate” 
(Addenda) – câteva dintre operele literare 
perene (în întregime sau fragmente) inspirate 
din viaţa şi faptele ilustrului înaintaş. N‑am 
lăsat deoparte nici comunicările susţinute 
în cadrul Festivalului Văii Almăjului ori pe 
cele de la simpozioanele şi manifestările 
organizate de Societatea Culturală „Ţara 
Almăjului” cu prilejul „Bicentenarului 
Eftimie Murgu” (2005).

Căci „Ceva i‑am rămas datori: Să 
stoarcem din viaţa şi din vorbele lui tot ce mai 
poate fi de folos naţiunii, pe care a iubit‑o, 
căreia i‑ar fi dat tot sufletul, dacă întâmplarea 
nu l‑ar fi aşezat printre puţinii care veniseră 
prea devreme pe arena bătăliilor pentru 
libertate.” (G. Bogdan‑Duică).

Revista „Almăjana” a apărut / s‑a 
tipărit cu un număr sporit de pagini şi într‑o 
prezentare grafică de ţinută. Tirajul volumului 
omagial Eftimie Murgu (1805‑1870) – 
Erudiţie şi Faptă s‑a epuizat însă în scurt 
timp. În acest context şi mai ales că în 2010 
se comemorau 140 de ani de la moartea 
lui Eftimie Murgu, am primit din partea 
Editurii Excelsior Art (director: doamna 
Corina Victoria Bădulescu, reputat scriitor, 
şi Emil Şain – manager‑editor) propunerea / 
provocarea de a scoate un supliment de tiraj 
sau chiar o nouă ediţie a cărţii. Am optat 
pentru a doua variantă. 

Astfel, autori, editori şi tipografi veneam în 
întâmpinarea liceenilor Almăjului; studenţilor din Reşiţa, 
Timişoara, Arad, Cluj‑Napoca, Iaşi, Craiova, Bucureşti 
şi din alte centre universitare; cercetătorilor umanişti, 
licenţiaţi, masteranzi şi doctoranzi care abordează teme 
legate de „vremile trecute” şi tradiţiile locului; profesorilor 
tineri din instituţiile Banatului Montan; românilor trăitori 
în Serbia, Bulgaria, Grecia şi în alte ţinuturi din Sudul 

Dunării; tuturor celor interesaţi să studieze 
mai îndeamănunt preocupările gânditorului 
paşoptist (lingvistică, filozofie, muzică, 
istorie, religie, folclor etc.). Pentru că Eftimie 
Murgu n‑a fost doar figura emblematică a 
Văii Almăjului, a Banatului şi a Întregului 
Neam Românesc, ci Eruditul şi Făptuitorul 
(Filozofia mea e Fapta), Mentorul Generaţiei 
de la 1848, Revoluţionarul, Gânditorul şi 
Cărturarul. Şi, nu‑i de mirare, o înălţătoare 
Lecţie de viaţă şi de cuget.

Am întâlnit atunci un manager‑editor 
sincer şi apropiat, echilibrat şi receptiv, dar 
şi un mănunchi de truditori remarcabili 
ai actului editorial. De fapt, dacă revista 
„Almăjana” va împlini în curând 14 ani de 
apariţie neîntreruptă, dacă după 2007 şi eu, 
şi Florina‑Maria Băcilă (fiica mea), lector 
dr. la Departamentul de studii româneşti 
al Universităţii de Vest din Timişoara, 
ne‑am tipărit cărţile la Editura Excelsior 
Art, lansându‑le în Valea Miracolelor, în 
Caraş‑Severin, în Banat ori în ţară, o câtime 
de sprijin i se datorează lui Emil Şain. Iar, 
în peisajul literar românesc, împovărat de 
disensiuni şi animozităţi, dumnealui a fost / a 
reprezentat, pentru noi şi pentru nenumăraţi 
alţii, un semn de obiectivitate şi normalitate.

Fiindcă, dincolo de opinii personale, 
de succese şi oprelişti, Emil Şain s‑a străduit 
a fi – ca manager, ca scriitor şi ca om – 
CAVALERUL IDEILOR GENEROASE.
● Cu o percepere premonitorie a valenţelor 

adevărului neîngăimat, ci rostit / scris.
● Cu o lucidă luare‑aminte asupra faptelor 

culturale fără de care nu se poate trăi; „faptele sunt numai 
oamenii, pe care‑i educăm, şi cărţile, câte suntem în stare 
să le scriem.” (Eugen Simion).

IOSIF BĂCILĂ
– redactor‑şef al revistei „Almăjana” – 

Călina ieşi în drum şi le opri:
− Ioano, trag clopotele! Cine‑a murit?
− Martin, săracul! Rea moarte a avut. Ce păcate l‑au 

ţinut, el ştie, le‑a luat cu sufletul. A murit fără lumină, cred. 
Nu pleci în ţarină cu lumânarea la tine.

Îşi făcu cruce: „Doamne, fereşte!”. Probabil şi‑a 
închipuit, scurt, moartea ei.

− Nu, zău, Călino, a murit acasă. A simţit că‑i gata; 
i‑au făcut pe plac, să nu‑l uite pământurile. Rămâneau de 
vorbă. De mirul mirului, înţelegi?

– Zici tu aşa, Iconio, sau ai auzit. Se vorbeşte c‑a 
sădit un cireş, nu ştiu unde, la marginea drumului. A vrut 
să‑l vadă. Acolo a murit. Cum să spună şi ei! După lege 
se‑ncurcau lucrurile…

Călina privi, când la una, când la alta, ridicându‑şi 
mâneca lăsată a ciupagului deasupra cotului stâng. 
Abia acum observase şi‑i fu necaz. Nu i se întâmplase 
vreodată. Era foarte atentă cu ţinuta ei „şi de fală, şi 
de imală”, râdea recunoscând această grijă. Nu mai avu 
răbdare auzindu‑le:

ANTOLOGIA PROZEI
PE DRUMUL ALMĂJULUI
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− O, ce viaţă! Nu poate muri omul de gura lumii. 

Are, acum, satul ce vorbi!
„Aşa e!” confirmai în gândul meu întristat că n‑am 

cum le spune ceea ce devenise taină. Ce sens ar avea! În 
nări mai persista mirosul de benzină: suflasem în jigler să‑1 
curăţ. Capota maşinii căzu cu mânia mea. Am apucat să 
mai aud: „Uite cine se dă cumsecade. Păi de gura ta nu 
scapă nimeni.” Apoi doar glasuri care se confundau…

După ce se sloboade din chingile Cheii, drumul 
Almăjului se desparte de albia râului, coteşte apoi brusc 
spre Moara lui Cloşan. Cam la mijlocul distanţei dintre 
podul de peste râul Craiova şi crucea satului Lăpuşnicel, 
drumul se apropie de pârâul Izvorul. Aici l‑am văzut pe moş 
Martin, anul trecut, într‑o sâmbătă. În genunchi, scotea cu 
mâna tremurândă pământ dintr‑o groapă. Am oprit maşina 
pe stânga, claxonând. Nici n‑a tresărit auzindu‑mă:

− Ce faci, uică?
Drept răspuns, ridicase fruntea. Ochii luceau în 

contrast cu pielea feţei.
− Am un dor şi‑o jale să pun în margine un cireş, să 

mă pomenească lumea. Să mai trăiesc să‑l pot altoi! Vino 
puţin, tot nu te‑aşteaptă nimeni. Numai tăcerea pereţilor. 
Lucrurile ce mai vorbesc…

Lângă el, am râs întinzându‑i mâna:
− Dor? Înţeleg! Dar jalea?
− Vezi! Jalea‑i mare. Aici a fost odată un cireş 

crescut între răchiţi. L‑a curăţat şi l‑a altoit Gin Miuţescu. 
Drept om, poate prea drept, că a fost socotit om rău. Copiii 
i‑au zis „Cireşul trăsnit”. Şi, după ei, lumea cealaltă. Când 
au asfaltat drumul, mai era o butoarcă din el, cu un lăstar… 
I‑au dat foc şi locul şi‑a pierdut numele… Multe lucruri 
rămân în suflet, până şi ele se duc… Nimerise pământ bun, 
şi‑a închis rana de pe urma fulgerului, aşa ca o zbârcitură 
pe faţă. Uite, am dat de rădăcina lui. De moş Gin, poate os 
nu mai e.

Vorbea fără să‑şi trădeze inima. Numai lucirile 
privirii păreau totuşi ochi mişcându‑se pe ape adânci. Nu 
ştiu cum s‑a făcut c‑am simţit atunci mirosul cireşelor. 
Aici, era să cad din cireş şi mi‑am rupt, 
la piept, cămaşa mea cea mai bună, cu 
pumnaşi brodaţi „pră fire” la mâneci. 
Noroc că ieşisem din ea şi‑am scăpat 
de mâna aspră a mamei. N‑am înţeles 
cum a luat tăcerea mea. Poate i s‑a părut 
ciudată, de aceea s‑a interesat de mine:

− Ce mai faci? După ce‑a murit şi 
văruţu, te‑ai înstrăinat la Săbiş!

− Mi‑a fost mai uşor.
Nu‑mi plăcuse întorsătura 

discuţiei şi‑am schimbat vorba:
− E destul de adâncă?
− Aproape. Ar mai trebui un lat de 

palmă.
Când a considerat că e destul, m‑a 

oprit:
− Lasă‑mă singur!
S‑a aşezat în genunchi potrivind 

cireşul la mijloc, privind într‑un fel 

anume spre vârful lui. Mi‑a venit să cred că se rugase o 
clipă. Cu stânga ţinea drept trupul cireşului şi cu cealaltă 
trăgea pământ. După ce i‑a acoperit rădăcinile, privi alături:

− Să‑i punem şi‑un frate. Adu parul!
− E uscat, putrezeşte repede.
− Mi‑a picat bine să‑l aduc, mai uşor la puterea mea. 

Trage tu pământul! Uite sapa! Să nu zici că stai degeaba.
Bătătorise cu picioarele ultimul strat de pământ. Nici 

nu i se cunoşteau urmele. Fără să vreau, am zâmbit. Nu m‑a 
iertat. Parcă‑1 aud: „Mă‑ntreabă, ieri, un copilandru, vecin, 
e greu la bătrâneţe? Roagă‑te, i‑am spus, să n‑ajungi ca 
mine. A râs prosteşte şi numai ce s‑a oprit. Îi venise mintea 
la cap. Vrei să mor? Nuuu! Mi‑e milă de anii tăi necopţi.”

Ochii îi jucaseră c‑o bucurie lăuntrică:
− Aşa‑i sămânţa noastră! Cam taie cu vorba.
Se aşteptase la replică:
− Scutură pământul din opinci, că ştii cum e acasă, 

să nu dormi în pod!
− N‑are importanţă. Am aspirator de mesteacăn. 

Dacă trăiesc până la nedeie, pun invitaţii, pe toţi, de la mic 
la mare, să se descalţe la poartă, să văd papucii în linie ca 
la armată.

− Garantez că vin şi eu. Până atunci îmi consum 
porţia de râs să pot vedea mutrele. Dar jalea? Insistasem.

− Jalea? Când n‑oi mai fi, spune‑o cui te‑ascultă. 
Aşa mai trăiesc puţin, poate te‑aud din lumea cu dor. 
Dacă ştii s‑asculţi, toate îţi vorbesc… O mai ţii minte pe 
Elvira? Ce nume i‑a pus şi popa. Şi‑acum mă mir. Eu am 
strigat‑o numai Cătălina, dar nu în lume, că nimeni n‑o ştia 
aşa… Atât de aproape o simt, când umblu pe unde am fost 
cu ea! Am aşteptat‑o puţin mai jos, pe unde vezi salcia. 
Ştiam că va veni îndată ce stă ploaia. S‑o fi văzut tânără! 
Întrecea în frumuseţe icoanele, o privire de sălbăticiune… 
Numai ce‑o aud: „Martine, drumul tău nu‑i şi al meu!” Se 
oprise puţin să‑şi ascundă slăbiciunea, tuşind sec. E inutil, 
îi dădea de înţeles, gândisem în sinea mea. „Nu vreau să 
ştiu de drum. Vreau să ştiu ce duşmănie îmi porţi. Ai stat 
cu Gheorghe Răuţ în faţa bisericii de i s‑a urât lumii.” Nu 

s‑a lăsat: „Poate ţie, recunoaşte! E mai 
drept.” Aşa mi‑a zis şi râdea subţire, 
râdea să mă amărască, mai bine îmi 
dădea să beau venin! N‑am înţeles că 
jucam după cum cânta: „Nici acum nu 
mi‑a trecut mânia!” „Doar mânie?” 
Ascultându‑l, îmi închipuiam cum 
şi‑a ridicat sprâncenele bine conturate. 
Cred că el o vedea aievea. Reproducea 
cuvintele ei cu patimă: „N‑am ştiut ce fel 
de om eşti! Iar vine ploaia. Nu mai am ce 
vorbi.” „Stai!” Sunt sigur că exclamase 
cu aceeaşi răbdare care îl caracteriza. 
„Cine eşti să‑mi porunceşti ce să fac! 
Nu‑mi văd capul de grăbit ce‑s şi tu… 
Ajungeam la colibă! N‑am timp, îţi 
spun, n‑am… Nu‑i ploaie, e potop! S‑a 
năpustit de pe Dealul Mare. De când tună 
şi fulgeră la Poieni.” Şi‑acum e înaintea 
ochilor. Fugise sub cireş scuturând macii 
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sălbatici. Dincolo de răchiţi, uruitul unei 
căruţe. „Nu‑i bine ce faci!” Ea numai cu 
vorbe potrivite: „Ce‑i bine? Chiar vrei 
să ştii?” Eu îl ascultam ca vrăjit. Vorbea 
de privirea ei, înţelegeam, magnetică, pe 
care niciodată n‑o va uita. „Până atunci, 
îţi atragi suferinţa!” „Eşti mai rea decât 
moartea!” Aceleaşi cuvinte mi‑au venit 
şi mie în minte. Vocea lui mi se cuibărise 
în auz. Eram rupt de realitate, trăind în 
alt timp. „Mi‑a zis că n‑am să intru în 
neamul lui cât trăieşte.” „Ţi‑a fost frică 
de‑o vorbă. Ce dacă‑i tatăl meu?! De ce 
n‑ai venit când vorbeam cu Gheorghe? 
Tot frică? Cu frica rămâi!” Pentru unii 
oameni nimic nu‑i întâmplător. Îţi spun 
că nu vorbea, se răstea la mine. Şi‑a 
plecat prin ploaie, exact de‑aici, spre 
punte. Se cunoştea cărarea după iarba 
crescută mai greu. Îmi închipuiam 
scena. Ea a întors, scurt, privirea: „Iubirea e doar pentru 
cine cu adevărat o vede că e.” Lui i s‑a părut că plângea. 
Nu puteau fi stropi de ploaie. Ca paralizat, n‑a fost în stare 
de nici un gest. Ceea ce s‑a întâmplat a fost, decisiv, un 
semn în viaţa lor. „Martine, vino şi trece‑mă râul. Repede, 
c‑ajunge unda mare!” Nu‑i venea să creadă, făcu un pas, 
doi, trei, ca atunci, şi se opri. Trăise impresia că totul se 
sfârşise. „Vinooo! Vino!” Glasul rugător s‑a frânt într‑o 
poruncă! Şi, cu încordare şi bucurie, mai făcu, mari, câţiva 
paşi. Un fulger, un singur fulger spintecase cerul. Simţi 
că o putere nevăzută îl cuprinde şi‑1 azvârle la pământ, 
apoi o bubuitură înspăimântătoare ca o surpare de stâncă îi 
loveşte cugetul. Întoarse privirea spre drum. Cireşul ardea 
în flăcări uriaşe. Se dezlănţuise potopul. În continuare, doar 
mi‑a povestit, rar, cum a fost. Elvira alergă spre el cu teamă 
şi îngrijorare. Auzindu‑i glasul, se sculă încet, gândise, 
ca din mormânt. Ea se frânse la pieptul lui să moară cu 
el. Ridicând‑o în braţe, porni spre punte. Apa lovea cele 
trei lemne culcate, care legau un mal de altul. Numai ce 
a călcat dincolo pământul, un şuvoi luă puntea, apa ieşi 
din matcă şi umplu într‑o clipă locul dintre râu şi drum, 
spre cireşul care mai fumega uşor. Forţa lichidă, imensă, nu 
inspira teamă, ci mirare. Înţelesul bucuriei se pierde dacă 
n‑o păstrezi după ce‑ai trăit‑o. Era vizibilă pe chipul său. 
Într‑un vârtej al sângelui, luaţi de‑o dorinţă care zăcea de 
mult în ei, se strângeau în braţe.

− Eşti viu şi al meu, pe veci! Pe veci! Repetase. 
Iubirea la care am visat.

Tremura pământul sub picioarele ei. Şi‑acolo, în 
ploaia tot mai rară, au dat viaţă, pe ţărmul râului, copilului 
amândurora, fără să audă mugetul apei de clocotul inimii 
lor. Din lumea simţurilor şi‑au revenit ca din moarte.

− Ce frumoasă eşti!
De câte ori n‑au fost rostite cuvintele acestea în 

toate limbile pământului.
− Frumoasă că sunt fericită! Priveşte!
Deasupra cireşului, o părere de fum, iar de la Gura 

Cheii spre Vârtoape, uriaş, un curcubeu bea din apele 

revărsate. Şuviţe de păr, ieşite de sub 
broboadă, se lipiseră de pielea obrazului. 
Îşi simţi poalele grele, ude. Le‑a stors 
zâmbind:

− Hai la colibă! Acum ai pentru 
ce să te baţi cu tata, cu lumea!

Cuvintele ei curg în povestire. 
Firea trădează altă dimensiune. Nu poţi 
exista doar prin tine. Trăirea în limitele 
unei fiinţe este uscăciune.

Intrară pe poarta ţarcului. O 
ştia lângă el, îi da putere. Va trebui să 
convingă şi prin cuvinte, prin acele 
cuvinte care îl reprezintă. Cu ce vorbe o 
să‑i primească?

− Ieşi din aretul meu! Şi lasă‑te 
de ea!

Tatăl Elvirei se îndreptă spre el 
cu securea în mână. E adevărat că a râs, 
a râs grav:

− Mor la ocnă şi de ea nu mă las!
Văzu o furcă înfiptă în fân. O apucă dintr‑o 

mişcare, îndreptând‑o în faţă spre duşmanul lor, care, 
oprindu‑se, îi urmări mâinile care strângeau lemnul, venele 
îngroşându‑se, apoi deschizătura dintre sprâncene cum se 
adâncea într‑o crestătură cruntă. Zâmbetul din colţul gurii 
trăda echilibrul aşteptării unui trup tânăr gata să intre într‑o 
mişcare hotărâtă. Pentru prima dată în viaţa lui, Pricop 
simţi o slăbiciune, un tremur în nări. Şi nu i‑a fost frică 
de nimeni. Mai făcu un pas cu teamă şi se opri. Coarnele 
furcii se mişcau lucind, apropiindu‑se încet, încet. Umplură 
tăcerea vorbele ei aspre, cu un glas, care, în mod ciudat, 
schimbat, nu era nervos, cât impunător:

− Tată, te‑atingi de el, loveşti în viaţa mea! Nu mă 
dai după el, mă iei din funia de la clopotul mare al bisericii. 
Mie mi‑a fost dat, numai mie!

− Ai grijă cum vorbeşti!
− Ruşine să‑ţi fie, om bătrân. Nu ştii că moartea ar 

trebui să fie apropiere de Dumnezeu?…
Judecând lucrurile obiectiv, cu respiraţia grea, se 

recunoscu învins. Totuşi, o bucurie i se strecura în suflet. 
Bucuria de a trăi prin fiinţa care lovea în el: gingaşă ca 
suflarea aburului, tare în cerbicie ca el. Privirile delicate se 
întâlniră cu tăişul de oţel din ochii tatălui. Securea îi căzu 
la picioare:

− Măi omule, eşti din acelaşi fier cu mine, ce ne‑om 
face?!

− Ce se cuvine! Fiecare partea lui.
− Ogaşul Vlaicului a ieşit prăpăd. Mă duc să văd cât 

ne‑a stricat la capătul de jos al arăturii de la Gura Cheii. 
Dochio, ieşi odată la copii!

Dochia se ivi în prag:
− Haideţi! Nu‑i luaţi seama. Vine alt om!
Nu s‑a mirat auzind glasul Cătălinei:
− Am crezut că pot face ceva chiar atunci când nu 

ştiam mare lucru. Am crezut că ştiu ce fac şi am văzut că e 
ce nu ştiu. Ai fost aşa aproape de moarte. Trai fără moarte 
nu este, dar nici fără drag…
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În fereastră, ardea lumânarea. Am intrat pe poarta 

deschisă la perete cu gândurile lui: „Vezi tu, nu mai am 
nimic. Dincolo trebuie să ducem sufletul curat…”

− Dumnezeu să‑l odihnească!
− Cum de‑ai auzit, vere? se repezi noră‑sa la mine. 

Când a murit, a strigat de două ori „Achime! Achime!” 
Numai tu poţi fi cel pomenit!

− Ştiu eu!
Nu se schimbase. Privindu‑l, am înţeles că cireşul 

va fi cât trăieşte povestea.

CONSTANTIN TEODORESCU
CANADA

Ultimul soldat al Liechtensteinului a murit în anul 
1939, la vârsta de 95 de ani. Care sunt ultimii soldaţi în 
viaţă ai Almăjului? Care a fost ultimul soldat al Almăjului 
grăniceresc? 

Pornind de la aceste întrebări, am traversat cu mare 
interes şi curiozitate graniţa dintre Elveţia şi Liechtenstein, 
peste fluviul Rin, o graniţă complet demilitarizată, pentru 
că acest principat nu mai are armată din vremea războiului 
austro‑prusac. Situat pe cursul superior al Rinului, 
între Elveţia şi Austria, cu o lungime de 24 km, statul 
Liechtenstein are o suprafaţă de 160 kmp (locul 210 în lume) 
şi o lungime totală a graniţelor de 77,9 km. Cea mai mare 
parte a teritoriului este muntos, altitudinea maximă fiind 
de 2599 m în vârful Grauspitz din Munţii Alpi. Climatul 
temperat moderat, precum şi orientarea culmilor muntoase 
reprezintă factori naturali favorabili practicării sporturilor 
de iarnă, având în vedere infrastructura modernă, fără a 
face însă din turism principala sursă de venit a ţării. Cu 
toate acestea, Liechtenstein are un foarte important sector 
financiar, chiar Prinţul Hans Adam al II‑lea este al şaselea 
cel mai bogat monarh din lume, cu o avere estimată la 3,9 
mld. euro. Este statul cu cel mai ridicat PIB total şi nominal 
din lume pe cap de locuitor, 111 000 USD, respectiv 141 
357 USD. Principatul este membru al Spaţiului Economic 
European, fără însă a face parte din Uniunea Europeană, 
faţă de care nu a manifestat interes, la fel ca Elveţia, stat cu 
care se află într‑o uniune monetară. 

Valea Rinului superior

Liechtenstein este un microstat alpin, dublu 
enclavizat, având ca vecini ţări care nu au ieşire la mare 
sau ocean (Elveţia şi Austria).

Din punct de vedere politic, Principatul Liechtenstein 
este un sistem parlamentar sub monarhie constituţională, 
condus de un prinţ şi respectiv prim‑ministru. În acest 
sistem politic, principele are puteri sporite, apropiate de 
cele ale unei monarhii absolute.

Din punct de vedere administrativ, principatul 
este împărţit în 11 comune numite gemeinden, aferente 
celor două mari circumscripţii electorale: Oberland sau 
„Ţara de sus” (Vaduz, Schaan, Planken, Triesenberg, 
Triesen, Balzers) şi Unterland sau „Ţara de jos” (Ruggell, 
Schellenberg, Gamprin, Eschen, Mauren).

Din punct de vedere demografic, Principatul 
Liechtenstein este a patra cea mai mică ţară a Europei 
(după Vatican, Monaco şi San Marino), cu o populaţie de 
32 840 locuitori (2002, locul 204 în lume), cea mai mare 
concentrare fiind capitala Vaduz (5085 locuitori). Având în 
vedere suprafaţa redusă, densitatea populaţiei depăşeşte cu 
mult media europeană, fiind de 227,4 loc./kmp (locul 52 
în lume). Principalele etnii sunt reprezentate de elveţieni, 
germani, austrieci şi italieni, Liechtensteinul fiind cea mai 
mică ţară vorbitoare de limbă germană, fără însă a avea 
graniţă cu Germania.

Istoria acestui stat îşi are începuturile în provincia 
Raetia din cadrul Imperiului Roman, multă vreme acest 
spaţiu neavând o influenţă semnificativă asupra teritoriului 
european. Casa princiară de Liechtenstein îşi are originea 
în Austria Inferioară, actuala familie princiară având 
în proprietate castelul începând cu secolul al XII‑lea, 
cu proprietăţi care au depăşit spaţiul naţional (Silezia, 
Moravia, Austria). Un moment important l‑a reprezentat 
anul 1719, când Împăratul Carol al VI‑lea a decretat 
unirea Vaduzului cu Schellenberg, teritoriul format fiind 
ridicat la rangul de Principat (Furstentum) cu numele de 
Liechtenstein. Schimbările politice din Europa au inclus 
Liechtensteinul în diverse structuri, cum ar fi Confederaţia 
Rinului (1806‑1813), Confederaţia Germană (1815‑1866), 
iar mai târziu a făcut parte din Imperiul Austriac şi respectiv 
Austro‑Ungar. În timpul celui de‑al Doilea Război Mondial, 

EUROPA VĂZUTĂ DIN ŢARA ALMĂJULUI
Itinerare europene
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Liechtensteinul a adoptat o politică de neutralitate, iar 
tezaurul princiar a fost transferat în principat şi la Londra.

Prima fabrică a fost deschisă în anul 1836 pentru 
producţia de ceramică, iar în anul 1861 a fost înfiinţată 
Banca pentru depozit şi împrumut, precum şi întâia moară 
de ţesut bumbac. Primele poduri peste Rin au fost construite 
în 1868, iar prima cale ferată în 1872.  

Principatul Liechtenstein este o veritabilă destinaţie 
turistică, teritoriul naţional putând fi vizitat în câteva 
ore. Cele mai multe obiective turistice se află în capitala 
ţării, Vaduz, între care Kunstmuseum Liechtenstein, 
cu importante colecţii de artă clasică, modernă şi 
contemporană, la care se adaugă Muzeul Naţional de 
Istorie şi Muzeul Schiului. Alte obiective sunt Castelul 
Vaduz, Casa Roşie şi Castelul Gutenberg sau ruinele de 
la Schellenberg. Cele mai importante evenimente turistice 
sunt Festivalul fermierilor, Bazarul de vechituri, Zilele 
Chitarei sau sărbătorile de Anul Nou.

Castelul Vaduz

Pârtia de schi, Malbun

Printre curiozităţi menţionăm faptul că femeile au 
primit dreptul de a vota abia în anul 1984, este ţara cu cele 
mai multe medalii de schi alpin pe cap de locuitor (9).

Nu mă gândeam că vizita din luna decembrie a 
anului 2012 în acest principat avea să releve o serie de 

similitudini cu Ţara Almăjului, în special în ceea ce priveşte 
elementele cadrului natural. În primul rând, ambele regiuni 
sunt comparabile, ca extindere teritorială, cu o formă 
eliptică, cu o diferenţiere în ceea ce priveşte numărul 
de locuitori (un raport de 3/1 în favoarea Principatului), 
fără însă a uita faptul că teritoriul Almăjului are un 
potenţial care, prin accesibilitate şi potenţial teritorial, ar 
putea susţine chiar o populaţie mai ridicată decât cea a 
Liechtensteinului de astăzi. După părerea noastră, spaţiul 
Ţării Almăjului ar putea susţine fără probleme o populaţie 
de cel puţin 100 000 locuitori, fără a fi afectate echilibrele 
de mediu, în condiţiile în care economia locală ar fi 
construită pe principiile dezvoltării durabile şi conectată 
la sistemul global şi european prin cel puţin două tipuri 
de căi de comunicaţie complementare (rutieră şi feroviară, 
conectate la magistralele sud‑est‑ şi central‑europene sau 
rutieră şi fluvială prin canalizarea Nerei şi conectarea la 
canalul dunărean). 

Ambele spaţii europene au o vocaţie montană, 
Alpii şi respectiv Carpaţii reprezentând o unitate 
morfostructurală şi orogenetică în cadrul sistemului 
alpino‑carpato‑himalayan. De asemenea, existenţa unor 
artere hidrografice situate în cursul superior, Rinul şi 
respectiv Nera, cu terase asimetrice în cazul primului râu şi 
relativ simetrice în cazul celui de‑al doilea, fără însă a avea 
acelaşi destin navigabil şi economic.

Condiţiile bio‑pedo‑climatice sunt compatibile în 
cele două teritorii, climat temperat de tranziţie, cu caracter 
de adăpost, în care se interferează elemente floristice 
şi faunistice specifice provinciei central‑europene, cu 
puternice influenţe mediteraneene în Valea Almăjului, astfel 
încât biodiversitatea este net superioară în cazul spaţiului 
central‑bănăţean. Am putea continua şirul elementelor 
comparative, însă diferenţierile de ordin calitativ capătă 
alte semnificaţii când avem în vedere calitatea mediului 
şi a vieţii în interiorul habitatelor umane, reflectând istorii 
şi evoluţii culturale şi social‑economice diferite, ceea 
ce determină un grad de atractivitate net superior pentru 
Principatul Liechtenstein. 

Persistă în mintea noastră o întrebare: „Cum ar 
arăta Ţara Almăjului astăzi, dacă locuitorii ei ar fi putut 
să‑şi creeze un destin propriu, în care relaţia dintre om, 
mediul natural şi Divinitate să fi avut o evoluţie proprie, 
fără a fi fost afectată de mentalităţile şi interesele unor 
imperii sau puteri care nu au înţeles niciodată vocaţia 
spaţiului şi a identităţii locale?”. 

Prof. LAZĂR ANTON

Revista ALMĂJANA 
poate fi citită pe Internet la adresele: 

www.taraalmajului.ro
şi

www.excelsiorart.ro/carti/colectia‑media‑
reviste/almajana.html
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