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MUNTELE ŞI ISTORIA
(fragmente)

„Muntele şi Istoria sunt pentru noi două dimensiuni de existenţă fără de care n‑am 
putea trăi. Muntele ne este înălţarea spre Viitor, Istoria ne este adâncirea în Trecut. Muntele 
ne este rugăciunea, transfigurarea, lumina, iar Istoria ne este înţelepciunea, puterea, pro‑
funzimea. Muntele ne înalţă spre divin, spre eternitate. Istoria ne atrage spre uman, spre 
rădăcini, spre geneză.

Noi avem nişte Munţi atât de înalţi şi o Istorie atât de adâncă! Ei ne întorc mereu 
spre ea, ea ne întoarce mereu spre ei. Amândouă aceste atracţii întretăindu‑şi mijlocul lor 
în miezul inimii noastre. Prin vârfuri respirăm, prin rădăcini ne hrănim. Fără niciunele 
n‑am putea trăi, nici ca indivizi, nici ca neam. Aceste două zone, cele mai sfinte din lume, 
ar trebui să ni le căutăm fiecare dintre noi cel mai des.

Acolo sufletele noastre se primenesc şi toată fiinţa noastră se umple de lumină. 
Acolo ne desprindem de prezentul împovărător şi greoi şi ne adâncim în trecutul atât de 
frumos. Ori ne înălţăm în Viitorul şi mai fericit – amândouă conducându‑ne la Dumnezeul 
nostru Minunat, despre Care atât vizionarii Credinţei, cât şi cronicarii Istoriei noastre ne 
vorbesc la fel.” 

TRAIAN DORZ, 
Locurile noastre sfinte, ediţia a II‑a, 

Editura „Oastea Domnului”, Sibiu, 2010, p. 18
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OBSERVAŢII PRIVIND SPECIFICUL BANATULUI

În cadrul impresionantei unităţi pe care o reprezintă 
cultura românească, fiecare dintre provinciile istorice care 
o compun şi‑a păstrat un caracter distinct, o anume speci‑
ficitate. Nici nu putea să fie altmintrelea, căci, după cum 
bine ştim, unitatea se manifestă întotdeauna într‑o splendidă 
diversitate. O diversitate care ne dă posibilitatea de a fi liberi 
şi obligaţia de a fi toleranţi.

Această specificitate despre care vorbeam se cuvine 
a fi studiată din cel puţin câteva motive. În primul rând, ea 
trebuie cercetată, pentru că doar în acest fel vor putea fi 
aflate datele, faptele concrete care, în totalitatea lor, oferă 
imaginea completă a culturii şi istoriei româneşti. Dar, în 
plus de aceasta, specificitatea ne oferă răspunsuri nespus de 
interesante privind modul în care românii din felurite locuri 
au dat răspuns la problema modalităţii în care au trebuit 
să conlucreze cu realitatea locului şi a vecinătăţii imediate 
şi asupra modului în care modelul existenţial românesc şi 
progresul general istoric au putut fi reconciliate şi armoni‑
zate. Într‑o astfel de înţelegere, studiul specificului local, 
„provincial”, încetează să mai fie o treabă strict istorică şi 
începe să adreseze problema prezentului imediat, se oferă ca 
modalitate de a răspunde pozitiv viitorului care ne priveşte 
în faţă. Cazul Banatului este ilustrativ.

Banatul, la fel ca fiecare dintre provinciile istorice 
româneşti, are un specific al său, o identitate inconfundabilă. 
Detaliile care alcătuiesc acest specific sunt numeroase. 
Putem pomeni între ele bogăţia extraordinară a costumu‑
lui bănăţean, melodicitatea specifică a cântului popular 
bănăţean şi, în general, a folclorului bănăţean. O bogăţie şi 
complexitate care au făcut ca acest orizont cultural să fie 
numit „barocul” folclorului românesc. Dar, după părerea 
mea, toate acestea sunt detalii cărora, la caz că le vom da o 
peste măsură de mare importanţă, vom risca să pierdem din 
vedere şi să facem obscure trăsăturile esenţiale ale specificu‑
lui bănăţean, care sunt spiritul de graniţă, cel de frontieră şi 
identitatea ortodoxă. 

Fiind spaţiu românesc, Banatul a fost şi a rămas 
mereu şi încăpăţânat ortodox. Dar acest orizont s‑a manifes‑
tat în condiţii speciale, care au fost cele de graniţă.

Încă din veacurile XIII, şi mai vârtos în cele imediat 
următoare, Banatul a fost cunoscut ca „triplex confinium”, 
regiune unde se întâlneau hotarele a trei puteri şi unde o 
stare de beligeranţă mocnea continuu. În aceste condiţii, 
stăpânitorii care au fost nu au avut de ales şi au trebuit să se 
folosească de oamenii locului pentru paza hotarului. Astfel, 
s‑au întemeiat districtele privilegiate bănăţene, în care s‑au 
format cavaleri‑ţărani şi, astfel, a fost cu putinţă ca ortodo‑
xia să se păstreze în Banat cu drepturi şi privilegii. Este sufi‑
cient să amintim despre unele dintre aceste districte, Caraş, 
Mehadia, Almăj, sau să amintim că în veacul al XIV‑lea 
cnezii bănăţeni din Almăj refuzau să se supună altcuiva decât 
scaunului de judecată regesc. Amintesc aceste lucruri pentru 
a sublinia o realitate de extremă importanţă.

Ortodoxia bănăţeană a reprezentat şi încă mai 

reprezintă punctul cel mai înaintat către vest al întregii orto‑
doxii. Banatul este regiunea unde ortodoxia face contact cu 
Apusul european şi modul în care aceste două orizonturi 
de credinţă şi cultură s‑au acomodat a avut importanţă în 
trecut şi are importanţă şi azi.

Românii bănăţeni nu au ales calea de frontieră şi nu 
au adoptat spiritul de frontieră în chip voit, această realitate 
le‑a fost impusă. Acest spirit de frontieră a însemnat nevoia 
de a confrunta adversari, militari sau culturali, şi nevoia de 
a cădea la înţelegere cu ei, într‑un fel ori altul. Spiritul de 
frontieră a mai însemnat şi necesitatea unei mari toleranţe 
şi a însemnat, deopotrivă, excluderea tribalismului şovin. 
Pentru a putea să existe, oamenii din zonele de frontieră 
trebuie să accepte diversitatea sau, altcum zis, faptul că un 
lucru sau acelaşi lucru poate fi numit în mai multe feluri. 
Această înţelepciune a toleranţei s‑a impus în Banat în mij‑
locul circumstanţelor istorice şi în legătură cu aceasta o 
nouă precizare se impune.

S‑a spus, de multe ori, că specificul bănăţean 
s‑ar fi alcătuit în veacul al XIX‑lea şi că, în Banat, s‑ar 
manifesta reflexe mai îndepărtate ale dezvoltării din zona 
central‑europeană sau austro‑ceho‑maghiară. Acest lucru 
nu este adevărat. Decisiv pentru alcătuirea identităţii 
bănăţene, a specificului bănăţean, aşa cum îl întâlnim azi, a 
fost veacul al XVIII‑lea.
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Între veacurile XVI şi XVIII, Banatul 

a stat sub stăpânire otomană. Aceea a fost o 
perioadă interesantă şi care merită studiată 
atent. Nu a fost o perioadă de stagnare, căci 
în istorie nu există perioade de stagnare 
(există perioade de dezvoltare aberantă, dar 
aceasta este o altă poveste). Dar nici nu a 
fost o perioadă care să rămână semnificativă 
pentru istoria bănăţeană. În schimb, veacul 
al XVIII‑lea a fost uluitor de bogat în eve‑
nimente şi el sau în cursul lui s‑a dăltuit 
specificul bănăţean pe care îl vedem şi azi.

La începutul acelui veac, Banatul 
a fost cuprins în hotarele imperiului care 
mai târziu avea să fie numit, din comoditate 
mai mult, „austriac”. Oricum, la începutul 
veacului al XVIII‑lea, acel imperiu nu se socotea nicicum 
„austriac” şi să ne aducem aminte că primul împărat al 
acelui veac, Carol al VI‑lea, s‑a luptat straşnic să păstreze 
posesiunile vestice şi încă mai vârtos Spania. Imperiul 
a devenit „austriac” nu din voinţă, ci din necesitate şi 
constrângere. Dar energiile care au fost îngrădite în 
Apus, imperiul şi le‑a îndreptat spre Răsărit, cucerind sau 
eliberând de sub dominaţia 
otomană un vast teritoriu. 
A fost vremea eroică a 
lui Eugeniu de Savoia, 
„vajnicul cavaler”. În aceste 
condiţii a ajuns Banatul să 
devină provincie imperială 
cu un statut special.

Fiind provincie nou 
cucerită şi încă de graniţă, 
de unde porneau şi pe unde 
treceau războaiele, Banatul 
a putut fi dezvoltat după cele 
mai moderne şi luminate 
planuri. În Banat nu existau 
restricţii impuse de o stare preexistentă. Era provincie nou 
cucerită şi autorităţile imperiale au putut să impună regu‑
lile cele mai înaintate. În Banat nu a existat trista moştenire 
a unui sistem feudal miop şi întârziat (de felul celui care 
a dăinuit cu funeste consecinţe în Ardeal). 
Administratorii Banatului (unii aleşi dintre 
cei mai buni locotenenţi ai lui Eugeniu de 
Savoia, suficient să amintim pe Claudius 
Florimund Conte Mercy d’Argeantau) au 
pus în aplicare planuri moderne de asanare 
a mlaştinilor (faimoasa canalizare a bazi‑
nului Bega‑Timiş a fost făcută de ingineri 
olandezi), de organizare edilitară (satele 
bănăţene au fost în întregime reconstruite 
după planuri clare, de inspiraţie urbană) şi 
au putut dezvolta un imens program de co‑
lonizare. În Banat au fost aduşi şi aşezaţi nu 
numai colonişti germani, ci şi francezi (mai 
cu seamă din Alsacia şi Lorena), dar şi mulţi 
spanioli rămaşi loiali casei de Habsburg 

(satul Becicherec nu era altceva decât 
Noua Barcelonă). Românii, populaţia clar 
majoritară a provinciei, au fost şi ei afectaţi 
de reformele imperiale. Românii din partea 
de răsărit a Banatului au fost organizaţi în 
regimentul de graniţă care le‑a permis să 
îşi păstreze limba şi credinţa, starea de 
oameni liberi şi, poate mai important, le‑a 
lărgit orizontul umanist. Duşi cu obligaţii 
militare dintr‑o parte în alta a imperiului, 
în mod necesar ei au învăţat că lumea este 
felurită şi că lucrurile pot fi făcute în chi‑
puri multiple. În acelaşi chip, s‑a dezvoltat 
şi industria Banatului, marile centre de la 
Reşiţa şi Ferdinand, exploatările miniere 
etc. Banatul a fost în veacul al XVIII‑lea în 

centrul preocupărilor imperiale şi, încă mai mult, Banatul a 
fost folosit ca un experiment al ideilor iluministe. Probabil 
uşor nu a fost pentru localnici să se vadă aruncaţi în vârte‑
jul unui asemenea progres, dar pentru istoria Banatului 
circumstanţa a fost benefică.

Să nu uităm că aceea a fost vremea lui Carol al VI‑lea, 
a Mariei Theresia şi a lui Iosif al II‑lea. O perioadă care 

este marcată simbolic, la 
începutul şi sfârşitul ei, de 
două personalităţi extraor‑
dinare şi ciudate în acelaşi 
timp, prinţul Eugeniu 
de Savoia şi Wolfgang 
Amadeus Mozart! Altcum 
zis, în veacul al XVIII‑lea, 
Banatul s‑a aflat pe 
„muchia tăioasă” a pro‑
gresului european sau, 
oricum, central‑european. 
Mai mult decât oricare din‑
tre provinciile Imperiului 
la răsărit de Viena. În acea 

vreme s‑a alcătuit specificul bănăţean care dăinuie şi azi. 
Un specific care înseamnă spirit de frontieră, ortodoxie, 
diversitate etnică, toleranţă luminoasă, refuz dezgustat 
pentru tribalism şi extremism miop, înclinaţie către accep‑

tarea progresului, tehnic sau intelectual. Nu 
întâmplător, Banatul şi bănăţenii sunt cei 
mai puţin „provinciali” dintre români şi nu 
întâmplător aici au început marile acţiuni 
înnoitoare în istoria românească. A se vedea 
în acest sens şi cele gândite şi făptuite, mai 
târziu, de Eftimie Murgu. 

Ca vârf de lance al ortodoxiei 
spaţiului cultural românesc, specificul 
bănăţean se oferă azi ca model posibil al 
integrării şi cooperării cu Europa de Apus 
şi lumea civilizată în general.

ALEXANDRU NEMOIANU
„Vatra Românească” – S.U.A. 
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Se va dezvăli la Bozovici monumentul lui Eftimie 
Murgu (n. n.: 28 aprilie 1929).

Banatul va primi astfel cea dintâi statuie românească.
E timpul suprem. Şi va trebui să urmeze seria bus‑

turilor, a plăcilor comemorative pe casele celor iubiţi şi 
adormiţi în Domnul. Sunt mulţi în Banat. Fiindcă Banatul 
e cuibul cald al geniului românesc. E suflet mult acolo, ca 
nicăieri în ţara noastră întregită. Provenţa românească.

Scumpe legături sufleteşti mă ţintuiesc de această 
încântătoare provincie. Trei ani ai tinereţei i‑am petre‑
cut aci alături de oameni, cari au lăsat urme neşterse în 
sufletul încă nemodelat. Viaţa publică mi‑am început‑o la 
Caransebeş.

Cu inima strâmtorată şi cu sufle‑
tul îndurerat plecasem acolo. Fiul câm‑
piei pleca pentru totdeauna în munţi. Mă 
simţeam dezrădăcinat. Fiindcă leagănul 
îmi fusese aci pe câmpia Ineului. Talazurile 
spicelor aurii, cât vedeam cu ochii, îmi 
germinase fantezia de copil, şoaptele mis‑
tice ale pădurilor de cucuruz cu frunza’n 
sus îmi spăriau visurile copilăriei.

Îndrăgostisem pusta cu mirajul 
apelor moarte, ciurzilor de boi albi cu 
coarnele uriaşe ca două crengi crăculite de 
frasin, stava cu caii în preajma vălăielor 
la mirez, balansând neîncetat capetele 
lor comate în dricul verii, turmele de oi 
concertând din clopote, când se întorceau 
seara la gazde şi umpleau casele şi masa 
noastră cu lapte, cu brânză, cu zăr, holdele 
de secară cât turnu, unde ne ascundeam 
prichindeii ca potârnichile, de băgam în 
boală măicuţele pân’ să ne găsească. Şi 
când seara soarele se lăsa ostenit şi aprins 
de mânie în flăcări spre Chereluş şi umbra ceţoasă îi lua 
locul încolo către Mocra, priveam cu spaimă mogâldeaţa 
întunecată dintr’acolo, unde vecinul nostru, badea Ilie 
Luştra, spunea că‑s „dealuri”.

Iubeam pusta din tot sufletul şi adâncă tristeţă mă 
înfăşurase în trenul din seara 
mohorâtă şi ploioasă de 
toamnă târzie tororoind spre 
Caransebeş, printre holde 
sărace şi dealuri crescând 
pân’ spre Ţarcul cuprins încă 
atunci de‑o roată înzăpezită. 
Vai ce trist eram! Îmi aduc 
bine aminte.

E mic Caransebeşul, 
aproape mort, cu aerul 
părăsirii. Vara e plin de praf, 
toamna de noroi, iarna de 
gheaţă şi zăpadă de trei coţi. 

Şi vântul bate năprasnic de dimineaţa până seara şi din 
iarnă până’n iarnă. Bate, bate şi nu conteneşte.

Bate vântul iarna, vara, dar Caransebeşul mi s’a 
făcut drag. Omul. Vlăstarele tinere ale grănicerilor viteji. 
Codrii din Borlova la poalele Ţarcului cu urşii şi cu tur‑
nul lui Ovid din vale. Câmpii cu flori fără număr şi ţesute 
cu nespusă artă de stăpânul firii în mii de culori, ale căror 
nume nemiluite numai patriarhul Filaret de la Caransebeş 
le cunoaşte pe toate, pe toate, de stai să te uimeşti şi să nu 
mai crezi. Că le spune şi pe latineşte, dacă vrei.

Nu trecuseră doi ani de zile şi am îndrăgit Banatul. 
Ţara cântărilor, ţara iubirilor, ţara cireşilor. Se vede că 
vântul mătură toată stricăciunea şi rămâne curat aurul 

sufletului.
O lume întreagă învie acum adu‑

cerea aminte. Îi văd pe toţi. Buni, veseli, 
glumeţi, cinstiţi mai presus de toate. 
Vlădicul Popazu, prietenul lui Şaguna, 
care‑l adusese hăt de la Tâmpa Braşovului 
aci la poalele Ţarcului, – generalul Doda, 
mic de statură, dar mare la suflet, cu fire de 
oţel, reprezentantul clasic al grănicerului 
deschis şi hotărât, niciodată şovăielnic la 
fapta românească, despre care am să vă 
scriu odată mai pe larg –, filosoful Ştefan 
Velovan, învăluind în lumina ştiinţei şi 
a bunelor moravuri alba căsuţă de lângă 
vale în mijlocul Caransebeşului, unde din 
energia lui Popazu se aşezase şcoală de 
dascăli şi preoţi pentru Graniţă şi Banat. 
Eram şi eu dascăl acolo, dar mă făcusem 
şcolarul acestor bărbaţi. Alături de ei mai 
departe Alexandru Mocioni, de toţi ado‑
ratul Coriolan Brediceanu, vestit în toată 
ţara, peste graniţele Banatului, de ieşise 

versul în lume:
Nu‑i român ca bănăţanu’
Bănăţan ca logojanu’,
Logojan ca Brediceanu.

Dulce căldură îmi stăpâneşte acum sufletul 
aducându‑mi aminte de toţi 
aceşti bravi şi de atâţia alţii 
alături de dânşii. Par’că‑mi 
vine să stau aci o săptămână 
la masa asta de scris 
cuprinzându‑i pe toţi într’un 
volum. Dar voi îmi cereţi 
numai un articolaş şi vreau să 
termin.

Am trecut şi eu pe 
alte meleaguri. Multe ape au 
curs în oceane, de când m’am 
despărţit de Banat, multe am 
văzut, multe am făptuit, multe 

ÎN BANAT
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am pătimit, ci Banatul mi‑a rămas lipit de suflet şi în cursul 
vremurilor adesea m’am întors să‑mi odihnesc trupul oste‑
nit pe pământul dulce al Banatului. Aş vrea să mai trăiesc 
să văd Universitatea românească în Timişoara, Opera 
românească stabilită acolo şi Înalta Academie a Artelor, ca 
angliuşii şi franţujii şi americanii, aduşi de faima mare, să 
grăbească aci admirând cântăreţul şi pictorul şi sculptorul 
bănăţean. Din inima Banatului va răsări şi un nou Mistral 
completând pe veselul Delamarina. Fiindcă Banatul e ţara 

artei româneşti şi Provenţa României. Ori măcar să văd 
numai castelul Huniadeştilor închinat culturei româneşti, 
cum hotărâsem când am fost şi eu ministru în România.

Până atunci îmi râde sufletul aducându‑mi aminte 
de blondul meu amic Bălan, coleg la şcoluţa lui Popazu, 
cum cânta călare de la Slatina prin munţi spre Weidenthal:

Mândruţă cu ochii verzi,
Ieşi în poartă de mă vezi;
Ieşi afară până’n poartă,
De vezi dorul cum mă poartă.

Dorul mă poartă. Dorul Banatului. Dorul pădurilor 
de la Văliug cu Bistra ce spumegă zbătându‑se prin‑
tre pietroane. Dorul nopţii în veci neuitate pe Culmile 
Semenicului la stâna lui moş Careba, dintre izvoarele 
Cimişului şi „Lacul Vulturilor”, cu ţiganii crepători de 
lemne improvizaţi în lăutari. „Semenic, vai Semenic, / cum 
nu‑ţi pasă de nimic, / nici de trăsnet, nici de ploi, / nici de 
dor de buze moi.” Cântau lemnarii…

Dar acuma punct. Altele altedăţi.

VASILE GOLDIŞ
în Curierul Banatului, Bozovici, 

Anul V, nr.1/28 aprilie 1929 (director: I. Conciatu), p. 4‑5

În viaţa fiecărei naţiuni sunt momente deosebite 
pe care nici o generaţie de urmaşi nu trebuie să le uite. 
Aşa este şi în istoria naţiunii române ziua de 25 Octombrie 
1944. Zi înscrisă cu sacrificii umane din partea ostaşilor 
Armatei Române, care, după patru ani de ocupaţie hortystă 
a Ardealului de Nord, vor alunga vrăjmaşii cotropitori 
(ocupanţii, în aceşti ani, vor săvârşi masacrele de la Ip, 
Tresnea, Sărmaş, Moisei şi din atâtea alte locuri transil‑
vane) şi vor repune borna hotarului de vest a României, la 
locul ei, anulând, prin eroismul lor şi al celor ai Armatei 
Roşii, odiosul Diktat de la Viena din 30 august 1940.

În demersul meu m‑am orientat după sfaturile 
înţelepte ale savantului Nicolae Iorga care afirma: „Făcând 
parte dintr‑un popor, mişcat de nesfârşitele suferinţe prin 
care a trebuit să treacă neamul său, pentru ca să ajungă 
până la timpul de faţă, 
istoricul e un bătrân prin 
experienţă al naţiei sale. 
Dacă nu‑l întreabă alţii, 
el este dator să vorbească 
(…). Nestrămutata mea 
credinţă este că istoricul 
e dator a fi un anima‑
tor neobosit al tradiţiei 
naţionale, un mărturisitor 
al unităţii neamului, 
peste hotarele politice şi 
de clasă. Un predicator al 
solidarităţii de rasă şi un 

descoperitor de ideale, care, cel dintâi, trebuie să meargă, 
dând tineretului, ce vine după noi, exemplul”.1

Pentru generaţiile mai tinere, intoxicate şi 
manipulate până la refuz de pseudo‑istoricii făcuţi „pe bază 
de tabel” cu diplome cumpărate şi de slujitorii cu o cultură 
generală îndoielnică a unei părţi a mass‑mediei româneşti, 
voi încerca să rememorez, pentru cei care vor citi aceste 
rânduri, evenimentele din vara şi toamna anului 1944.

Să le prezentăm pe rând, spre ştiinţă şi învăţăminte:
1. La 23 august 1944, la Palatul regal din Bucureşti, 

după ora 16.30, este destituit şi apoi arestat din ordi‑
nul regelui Mihai I, Conducătorul statului, mareşalul 
Ion Antonescu.2 Are loc o „lovitură de palat”, egală cu o 
„mare revoluţie”, cum o aprecia Iuliu Maniu.3 La orele 
20.20, Radio România transmite în eter Proclamaţia rege‑

lui care anunţă ruptura 
de Germania şi noua 
orientare politică a ţării. 
„România consideră de 
azi înainte – se preciza în 
Proclamaţie – Naţiunile 
Unite ca naţiuni pri‑
etene. Recunoaşterea 
de către guvernele din 
Moscova, Londra şi 
Washington a nedreptăţii 
făcute României prin 
Diktatul de la Viena(!) 
deschide posibilitatea ca 
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armatele româneşti, alături de armatele aliate, să elibereze 
Transilvania de nord de sub ocupaţia străină”.4

„Pentru oricine cercetează obiectiv istoria – sublinia 
academicianul Florin Constantiniu – este de netăgăduit că 
acţiunea României din august 1944 a contribuit la scur‑
tarea celui de‑al doilea război mondial (istoricul englez 
John Erickson, cel mai bun specialist occidental al frontu‑
lui de est, scrie că „23 august 1944 s‑a dovedit a fi una din 
zilele decisive ale întregului război”, iar publicistul german 
Siegfried Kogelfranz a sintetizat perfect însemnătatea actu‑
lui de la 23 august 1944 când a scris: „Niciodată, printr‑un 
singur eveniment nu s‑au pierdut atât de mulţi soldaţi şi 
atât de mari teritorii [cum a pierdut Germania n.n.] ca în 
urma radicalelor schimbări de la Bucureşti”. Radio Paris, 
în ziua de 13 ianuarie 1946, prin Pierre Durant, recunoaşte: 
„Franţa socoteşte că România a adus prin contribuţia ei 
o scurtare a războiului cu minim şase luni”). În acelaşi 
timp, trebuie spus că principalul beneficiar al actului de 
la 23 august 1944 a fost Uniunea Sovietică, ale cărei trupe 
au putut înainta rapid şi fără pierderi între 620 şi 750 de 

km în cele două direcţii: spre Balcani şi, prin România şi 
Ungaria, spre Viena5.

Dar marile puteri, S.U.A şi Marea Britanie, 
vânduseră România U.R.S.S‑ului. Armistiţiul impus 
României, la 12 septembrie 1944, a determinat intra‑
rea acesteia în sfera de influenţă sovietică ce va instaura, 
peste timp, comunizarea după modelul impus de puterea 
comunistă răsăriteană. Trupele Armatei Roşii vor fi pri‑
mite ca „eliberatoare” în Bucureşti, la 30 august 1944, şi 
vor continua marşul triumfal, fără lupte, până la porţile 
Timişoarei, la Sfântul Gheorghe şi Aiud.

2. Atitudinea şi acţiunea armatei române şi a corpului 
ei de comandă au fost hotărâtoare în reuşita actului de la 
23 august 1944. Ea a executat pe front sau în interior, de 
la soldat la general, ordinele primite chiar din noaptea de 
23/24 august 1944, integral şi fără nici cea mai mică aba‑
tere. În acest răstimp, s‑a executat ruperea contactului cu 
fostul aliat – trupele germane – şi s‑a trecut la dezarmarea 
acestora pe cuprinsul întregii ţări6. La 31 august 1944 

toate trupele germane din România au fost anihilate. În 
spaţiul românesc au fost capturaţi de armata română 9.900 
prizonieri, alţi 7.000 fiind reţinuţi de jandarmi, poliţie şi 
populaţia civilă. În perioada 23‑31 august 1944, armata 
română a pierdut 8.586 militari, morţi şi dispăruţi, în timp 
ce trupele germane au înregistrat 5.048 morţi şi 56.455 
prizonieri care au fost predaţi unităţilor Armatei Roşii7.

3. Operaţia de acoperire a frontierei şi a liniei vre‑
melnice de demarcaţie româno‑ungară şi respingerea ofen‑
sivei germane şi ungare spre coronamentele carpatine.

Marele Stat Major a ordonat, la sfârşitul lunii august 
1944, Armatei 1 române, dislocată în Podişul transilvan, 
în Crişana şi Banat între Întorsura Buzăului şi Orşova, pe 
un front de circa 900 km, să interzică orice încercare de 
pătrundere a forţelor germane şi ungare spre zonele interi‑
oare ale ţării şi să treacă, ulterior, la acţiunea ofensivă pen‑
tru eliberarea părţii de nord‑vest a României. Între timp, la 
7 septembrie 1944, Comandamentul sovietic al Frontului 
2 Ucrainean (comandat de mareşalul Rodion Malinovski) 
hotărăşte subordonarea Armatei 1 (comandată de generalul 
Nicolae Macici) şi A 4 române (comandată de generalul 
de corp de armată Gheorghe Avramescu) comandamente‑
lor Armatei 53 şi 27 sovietice. Şeful Marelui Stat Major, 
generalul Gheorghe Mihail, îşi prezintă demisia. Este refu‑
zat. Ca urmare, „Directiva operativă nr. 51” a Marelui Stat 
Major Român cu privire la misiunile A.l şi A.4, pentru eli‑
berarea părţii de nord vest a României este afectată. Loială 
noii coaliţii militare Armata a 4‑a română va purta între 
5‑8 septembrie o bătălie defensivă pentru oprirea ofensivei 
inamicului în Podişul Transilvaniei, în Crişana şi Banat, şi 
îl va respinge la nord de Mureş şi Arieş. În luptele grele 
de apărare i se va alătura şi trupe din Corpul 33 Armată 
sovietică format din voluntarii români ai Diviziei „Tudor 
Vladimirescu” şi D. 202 Infanterie sovietică. Primul oraş 
eliberat, printr‑o dublă învăluire, după grele lupte, va fi 
Sfântul Gheorghe. Operaţia de apărare a Armatei a 4‑a 
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române a durat patru zile, timp în care a fost oprită ofensiva 
inamicului în Podişul Târnavelor şi lichidat intrândul din 
sud‑estul transilvan. Armata avea în compunere 9 divizii 
diferite şi 10 tancuri. Va lupta împotriva unui inamic de 
tăria a 5‑6 divizii sprijinite de circa 90 de tancuri şi multă 
artilerie. În ziua de 7 septembrie, inamicul a fost oprit în 
faţa înălţimilor de la nord de Mirăslău. În aceste lupte au 
căzut eroic sute de ostaşi români şi sovietici. Dintre români 
aş evidenţia pe g‑lul Grigore Bălan, comandantul secund al 
D l Munte, rănit grav în luptele din localitatea Arcuş şi slt. 
erou (post mortem) Mihu P. Sadoveanu, vânător de munte, 
căzut în luptele de la Aiud.

Între 9 şi 8 septembrie, A1‑a trece la ofensivă pentru 
ieşirea pe cursurile râurilor Mureş şi Arieş. În prima etapă 
(9‑14 septembrie), forţele române au reuşit, după lupte 
deosebit de grele, să respingă inamicul de pe aliniamen‑
tul de plecare la ofensivă (Sf. Gheorghe‑Ormeniş‑Târnă‑
veni‑Adămuş‑Corneşti‑Crăieşti‑Ocna Mureş‑Aiud‑Poiana 
Aiudului) până pe aliniamentul râurilor Niraj, Mureş şi 
Arieş. În timpul luptelor trupele române şi sovietice (sosite 
între timp în fâşia de ofensivă a Armatei a 4‑a române) au 
creat unele capete de pod, astfel: D 8 cavalerie‑purtată în 
zona localităţii Bogata (sud‑est de Luduş), Corpul 6 terito‑
rial şi Corpul 5 tancuri sovietic peste râul Arieş, la ime‑
diat‑est de localitatea Turda, D 2 Munte şi D. 93 sov. Au 
realizat un cap de pod adânc de 6 km peste Arieş, pe direcţia 
Câmpeni‑Buru. Peste tot, după retragerea hortyştilor, după 
lupte deosebit de grele, au fost constatate numeroase dis‑
trugeri, incendii, oameni ucişi şi mutilaţi şi aruncaţi pe 
marginea şoselei. Un preot, un ofiţer de cavalerie şi câţiva 
soldaţi români luaţi prizonieri au fost spânzuraţi.

În cursul luptelor desfăşurate în cea de‑a doua etapă 
(15 septembrie‑4 octombrie), A 4 a angajat lupte deosebit 
de sângeroase mai ales pentru ruperea aliniamentului de 
apărare organizat de hortyşti înapoia liniei de demarcaţie. 
Lupte grele vor purta şi D 1 Munte, Detaşamentul blindat 

şi R 7 artilerie grea, încadrate în Corpul 24 sovietic care 
au acţionat pe valea Trotuşului şi peste Munţii Ciucului şi 
Gurghiului, masive greu accesibile care au impus eforturi 
deosebite.

În Banat şi sudul Crişanei A 1 română va purta 
bătălia defensivă între 13 şi 18 septembrie 1944. Se vor 
evidenţia în luptă militarii „Detaşamentului Păuliş” format 
din elevii şcolii de subofiţeri de infanterie de rezervă 
Radna, D 14 Inf. instrucţie şi R 7 pionieri. Misiunea de a 
apăra oraşul Timişoara şi de a interzice pătrunderea ina‑
micului spre vest, în Banat, pe văile Bega şi Timiş, către 
depresiunea Haţegului, a revenit iniţial D 1 Inf. instrucţie, 
apoi D 9 Cavalerie (cdt. G‑l bg. Dumitru Popescu). În 
perioada 11‑23 septembrie 1944, cu maximum de efort 
în zilele de 16‑17, unităţile D 9 Cv. vor duce lupte grele 
pentru apărarea zonei, a Timişoarei, împotriva forţelor 
germane din Grupul de luptă Behrens, în special Divizia 
4‑a SS – Grenadieri blindaţi conduse de gruppenfuhrerul 
Herman Beherends. Vor cădea în lupte 8 ofiţeri, 7 
subofiţeri, 337 sergenţi şi soldaţi români şi numeroşi 
civili.8 La Beiuş armata ungară s‑a dedat la o serie de 
atrocităţi. Căpitanul Ion Belea, comandantul companiei de 
cercetare a Batalionului 6 vânători de munte, şi şase soldaţi 
din subordine au căzut prizonieri fiind apoi înjunghiaţi şi 
mutilaţi. Pentru înfricoşarea populaţiei trupurile lor au fost 
aşezate pe tancuri şi plimbate pe străzile oraşului.

Oprirea celor două ofensive declanşate de trupele 
germane şi ungare, între 5 şi 8 septembrie 1944 în 
Podişul transilvan şi între 13 şi 18 septembrie în Crişana 
şi Banat, precum şi respingerea la nord de Mureş şi 
Arieş a inamicului, au creat condiţii favorabile pregătirii, 
declanşării şi desfăşurării ofensivei finale spre graniţa 
firească din vestul ţării.

Luptele din zona Banatului au fost descrise de 
ziarele vremii. În serialul „Războiul pentru eliberarea 
Almăjului”8 se arată: „Leagănul românismului din pito‑
reasca Vale a Almăjului situată în Munţii Banatului a fost 
teatrul celor mai crâncene scene de război între zilele de 17 
şi 28 septembrie 1944. De la războiul cu turcii ţinuturile 
acestea nu au mai văzut aşa lupte crâncene”… După o 
descriere a luptelor din zonă autorul continuă: „Poziţia 
trupelor rămâno‑ruse fiind defavorabilă la Bozovici ele se 
retrag în ziua de 26 septembrie postându‑se cu tunuri grele 
pe dealul Ţărova, care domină întreaga Vale a Almăjului. 
Retragerea aceasta simulată de trupele româno‑ruse n‑a 
fost decât o capcană. Germanii, care dispuneau de trupe 
alese «cap de mort», au urmărit pe români şi sovietici până 
la cheile Prigorului, sperând să ajungă până la Iablaniţa, 
unde voiau să taie linia ferată Timişoara‑Bucureşti. Dar 
această înaintare le‑a fost fatală”.9 Am considerat că e bine 
să redăm în continuare părţile a doua şi a treia ale acestui 
serial din ziarul respectiv, pentru a fi cunoscută tragedia 
care a avut loc, cât de crunte şi dure au fost luptele pur‑
tate pe aceste meleaguri bănăţene. Partea a doua a articolu‑
lui se intitulează „Măcelul de pe cheile Prigorului” şi are 
următorul conţinut (fragment): „În vreme ce tunurile fixate 
pe coama Ţărovei au deschis un foc nimicitor de baraj în 
dosul coloanei germane care înaintase simţitor pe cheile 
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Prigorului, pe dealul care desparte Breazova de Borlovenii 
Vechi – sovieticii masaseră trupe numeroase (Corpul 49 
armată sovietică comandat de generalul Terentiev, spri‑
jinit de ostaşii Diviziei 19 Infanterie română, comandant 
generalul Mihail Lăcătuşu n.n.) care le‑au căzut nemţilor 
în flanc şi spate. S‑a produs atunci un măcel pe cheile 
Prigorului din care nu a scăpat nici un soldat german”. 
Finalul serialului, cu titlul „Dezastrul de la Bozovici”, 
e cutremurător: „Zilele de 26‑27 septembrie vor rămâne 
memorabile în viaţa Almăjului, căci în aceste două zile 
teatrul celui mai crâncen război a fost târguşorul Bozovici. 
Intrate în cleştele de foc ale armatei ruse trupele germane 
au luptat baricadate şi adăpostite în casele din Bozovici. 
Până şi biserica românească nu a fost menajată şi din tur‑
nul ei trăgeau nemţii cu mitraliera. Pe lângă focul artileriei 
şi al brandurilor s‑au dat lupte de stradă cu grenade şi la 
baionetă. Aproape nu este casă în acest târguşor care să 
nu poarte urmele acestui groaznic bombardament şi măcel. 
În pivniţa cazărmii Maria Theresia, germanii adăpostiseră 
răniţii lor, vreo 200 la număr – toţi au ars de vii în urma 
incendiului provocat de bombardament… Până şi turnul 
bisericii a primit o ghiulea. În ziua de 29 septembrie s‑au 
lichidat ultimele resturi germane şi s‑a eliberat Almăjul”… 

4. Pentru eliberarea ultimei brazde de pământ 
românesc.

Înfrângerea definitivă a inamicului în partea de 
nord‑vest a ţării s‑a produs în cadrul „Operaţiunii Debreţin” 
executată de Frontul 2 Ucrainean căruia armatele române 
fuseseră subordonate împreuna cu Corpul 1 Aerian Român. 
A 1‑a, aflată la 30‑90 km de graniţă, şi‑a restructurat dis‑
pozitivul operativ ca urmare a sosirii trupelor A 53 sovie‑
tice (cdt. generalul I. Managarov). Luptele duse în întreaga 
zonă de responsabilitate, între 18 septembrie şi 9 octom‑
brie 1944, au fost extrem de grele. În scopul zădărnicirii 
contraloviturii inamice din 28 septembrie pe direcţia 
Oradea‑Salonta‑Gyula au acţionat D 
3 Munte şi D 1 Inf. Instr. cărora li s‑au 
alăturat Divizia „Tudor Vladimirescu” şi 
D 78 Inf. sov. Trecând rapid la contraatac, 
trupele române au reuşit să respingă 
forţele germane şi ungare peste fron‑
tiera cu Ungaria şi Jugoslavia. Ultima 
încleştare a avut loc în zona Oradea 
care, la 12 octombrie, a fost eliberată 
prin acţiunea conjugată a D 3 Munte, a 
Diviziei „Tudor Vladimirescu”, a D 337 
sovietice şi a altor unităţi din Corpul 4 
de gardă sovietic. Concomitent cu res‑
pingerea inamicului dincolo de frontieră, 
diviziile române au continuat acţiunile 
militare pe teritoriul Ungariei în cadrul 
„Operaţiei Debreţin”.

Armata a 4‑a română, după ce şi‑a 
restrâns fâşia ofensivă între Păsăreni şi 
Câmpia Turzii, în perioada 18 septem‑
brie ‑ 4 octombrie 1944, a desfăşurat la 
nord de Mureş şi Arieş cele mai grele lupte 
din campania eliberatoare a nord‑vestului 

ţării, între Câmpia Turzii şi Mureş. Inamicul cu forţe din A 
8 germană şi A 2 ungară îşi organizase o temeinică apărare 
înapoia râurilor Niraj, Mureş şi Arieş. La 28 septembrie 
este eliberat oraşul Târgu Mureş de vânătorii de munte din 
Divizia l împreună cu subunităţi din D6 Inf. Garda sovietică. 
A urmat, între 22 septembrie şi 4 octombrie, „Epopeea de 
la Oarba de Mureş şi dealul Sângeorgiu” la care au partici‑
pat D 9, 11 Infanterie şi D 8 Cavalerie română, care după 
eforturi extraordinare au reuşit să cucerească înălţimea 
Dealul Sângeorgiu şi să realizeze un cap de pod la nord 
de Mureş. Jertfa de sânge a fost uriaşă. Numai D 9 Inf. a 
pierdut în luptă: ofiţeri – 24 morţi, 65 răniţi; subofiţeri – 
7 morţi, 46 răniţi; gradaţi şi soldaţi – 500 morţi şi 3.600 
răniţi.9 Se estimează că au căzut în luptă şi au fost răniţi 
peste 10.000 de militari români. Prima operaţie ofensivă 
dusă de trupele române în Podişul transilvan s‑a încheiat 
cu înfrângerea grupării inamicului pătruns la sud de Mureş 
şi pe Arieş şi realizarea capetelor de pod la nord de Mureş 
şi Arieş în zonele: Târgu Mureş‑Cipău‑Luduş‑Viişoara. 
Jertfele au fost imense, dar s‑au creat condiţii favorabile 
pentru reluarea ofensivei în scopul desăvârşirii eliberării 
părţii de nord‑vest a României.

Ofensiva finală spre graniţa de vest a ţării s‑a 
desfăşurat între 9 şi 25 octombrie 1944. „Operaţia Cluj” s‑a 
înscris în cadrul „Operaţiei strategice Debreţin” executată 
de Frontul 2 Ucrainean a cărei concepţie generală preve‑
dea executarea a două lovituri concentrice una principală 
pe direcţia Arad‑Debreţin şi una ajutătoare pe direcţia 
Cluj‑Debreţin.

În cadrul acestei operaţii, misiunea Armatei a 4‑a 
română era de a trece la ofensivă pe direcţia generală: 
Luduş‑Bonţida‑Jibou‑Carei, nimicind forţele principale ale 
Armatei a 2‑a ungare şi depăşind la sfârşitul operaţiei fron‑
tiera româno‑ungară. Comandantul a hotărât să dea lovitura 
principală cu Corpul 6 armată la flancul stâng (Diviziile 7, 
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9, 21 infanterie) şi o altă lovitură la flancul drept cu Corpul 
de munte (Diviziile 3, 6 infanterie şi l munte) având între 
ele o grupare de legătură (Corpul 2 armată cu diviziile 20 
infanterie şi 8 cavalerie). Ofensiva s‑a desfăşurat în trei 
etape: într‑o primă etapă (9‑13 octombrie) dispunând de 
9 divizii (trei erau date ca întărire la Armata 27 sovietică) 
armata a declanşat ofensiva la 9 octombrie pe un front de 
70 km, rupând succesiv aliniamentele de apărare ale ina‑
micului de la linia de contact (între Târgu Mureş şi est 
Turda) şi până în faţa înălţimilor imediat vest Someşul 
Mic. La 11 octombrie a fost eliberat cel mai mare oraş din 
Transilvania – Clujul – de către Diviziile 18 Infanterie şi 2 
Munte care au manevrat oraşul pe la nord‑est şi respectiv 
pe la vest şi de forţe sovietice din Corpul 104 care a acţionat 
frontal. „După patru ani de robie cumplită şi suferinţă – re‑
leva în acea zi memorabilă ministrul de război, generalul 
Mihail Racoviţă – capitala Transilvaniei a fost eliberată”. 
Concomitent forţele române au realizat şi lărgit capul de 
pod peste Someşul Mic între Gherla şi Cluj.

În cea de a doua etapă (14‑20 octombrie), trupele 
Armatei a 4‑a au executat, împreună cu trupele sovie‑
tice vecine, o urmărire viguroasă a inamicului prin Poarta 
Someşului, au zdrobit rezistenţele opuse de ariergărzile 
acestuia, au rupt din mişcare aliniamentele de apărare 
organizate pe catenele muntoase Lăpuş, Mezeş, Făget şi au 
ajuns la vest de Munţii Apuseni în Câmpia Tisei.

În cursul celei de a treia etape a operaţiei (21‑25 
octombrie) a fost realizată eliberarea completă a terito‑
riului naţional. Ofensiva a fost reluată în dimineaţa de 22 
octombrie cu Corpul 6 armată pe direcţia Sărmăşag‑Carei 
şi Corpul 2 armată pe direcţia Beltiug‑Boghiş. La flancul 
stâng Armata 27 sovietică. Atacul pentru eliberarea oraşului 
Carei a fost declanşat în a doua jumătate a nopţii de 24 spre 
25 octombrie printr‑o manevră dublu învăluitoare: fron‑
tal cu Divizia 9 Infanterie, iar pe la sud cu Diviziile 18 
şi 3 Infanterie din Corpul 6 armată, în timp ce Divizia 21 
Infanterie din Corpul 2 armată a manevrat localitatea pe la 
nord. Concomitent, Divizia 11 infanterie din acelaşi corp 
de armată a manevrat pe la sud rezistenţele inamicului de 
pe localitatea Satu Mare, în strânsă cooperare cu Divizia 
133 infanterie din Armata 40 sovietică. În intervalul dintre 
Divizia 11 şi Divizia 21 infanterie au acţionat diviziile l şi 
8 cavalerie.

LA 25 OCTOMBRRIE 1944 ULTIMA BRAZDĂ 
DE PĂMÂNT ROMÂNESC A FOST ELIBERATĂ!

În concluzie: la eliberarea părţii de nord‑vest a 
României de sub ocupaţia ungară, împreună cu armata 
sovietică, armata română a participat cu 27 de divizii, un 
corp aerian, două brigăzi de artilerie a.a. şi numeroase 
alte unităţi şi formaţiuni, totalizând un efectiv de 265.735 
militari. Comunicatul oficial, dat la 25 octombrie 1944, 
arată mărimea jertfei româneşti în lupta pentru recucerirea 
întregului Ardeal: 1.500 ofiţeri, 1.400 subofiţeri, 62.000 
oameni de trupă morţi, răniţi şi dispăruţi. Precum ca să se 
ştie că am dezrobit Ardealul cu sângele fraţilor noştri.10

Prin Ordinul de zi nr. 392 bis, din 29 octombrie 
1944, comandantul Armatei a 4‑a, general de corp de armată 
Gheorghe Avramescu se adresa astfel subordonaţilor: „La 

chemarea ţării, pentru dezrobirea Ardealului, răpit prin 
Diktatul de la Viena, aţi răspuns cu însufleţire şi credinţă 
în izbânda dreptăţii poporului nostru. Tineri şi bătrâni aţi 
pornit spre hotarele sfinte ale patriei şi cu pieptul vostru aţi 
făcut zăgaz neînfricat duşmanului, care voia să ajungă la 
Carpaţi. Apoi, aţi trecut la atac şi, după lupte grele, de zi şi 
de noapte, fără răgaz aţi înfrânt dârza apărare a Mureşului. 
Zdrobit de focul năprasnic al artileriei şi de necontenitele 
voastre atacuri, inamicul a fost izgonit din Ardealul nostru 
scump (…). Azi, când avangărzile trec pe pământ străin, 
pentru desăvârşirea înfrângerii definitive a duşmanului, 
gândul meu se îndreaptă către voi cu dragoste şi admiraţie 
pentru faptele voastre de arme. Peste veacuri veţi fi slăviţi, 
voi ofiţeri şi ostaşi care aţi eliberat Ardealul. Pe cei ce au 
căzut la datorie îi vor preamări urmaşii şi numele lor va fi 
înscris în cartea de aur a neamului. Încrezători în destinele 
neamului şi luând pilda de la cei ce au pus Patria mai pre‑
sus decât viaţa, continuăm lupta”.

În loc de încheiere: jertfele ostaşilor Armatei 
Române pentru eliberarea ţinuturilor cuprinse între Tisa 
– Carpaţi – Dunăre şi Marea Neagră stau mărturie, peste 
vreme, în bronz şi piatră, în monumentele eroilor de la 
Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc, Târgu Mureş, Oarba de 
Mureş, Bozovici, Arad, Timişoara, Baia Mare, Prunişor, 
Cluj‑Napoca, Oradea, Satu Mare, Carei şi din atâtea 
localităţi româneşti. Ele sunt repere în timp, pentru urmaşii 
românilor, dar şi pentru europeni sau de pe alte melea‑
guri care au cunoscut urgia războiului, căci aici, pe glia 
românească, în cel de‑al doilea război mondial, s‑au dus 
lupte grele, cu mari sacrificii umane, pentru eliberarea 
ultimei brazde de pământ românesc răpite de duşmani. Să 
se ştie că românii, cei care îmbracă haina militară, la che‑
marea Ţării, ştiu să‑şi facă datoria sub Tricolor.

GLORIE ETERNĂ OSTAŞILOR EROI AI 
ARMATEI ROMÂNE!

Note:
l xxx Catalogul Cursurilor de vară ale Universităţii 

populare „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, 19‑24 august 
2012, pag. 3.

2 xxx Istoria României în date, Ed. Enciclopedică, 
Bucureşti, 2003, pag. 462.

3 Constantin C. Gomboş, Ioan Rado, Dincolo de sârma 
ghimpată, Lagărul… Din istoria Lagărului de prizonieri din 
Timişoara, 1941‑1945, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2010, pag. 
64.

4 xxx Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei – 1941‑1945, 
Ed. Vasile Cârlova, Bucureşti, 1998, pag. 331.

5 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului 
român. Ediţie revizuită şi adăugită, Editura Univers Enciclopedic 
Gold, Bucureşti. 2010, pag. 430.

6 xxx Veteranii pe drumul… Op. Cit., pag. 334. 
Efectivul forţelor armate ale României la 23 august 1944 se 
ridica la 843.312 militari din care 465.659 au luat parte la lupta 
împotriva trupelor Wehrmacthu‑lui aflate în spaţiul de sub autori‑
tatea noului guvern român şi în operaţia de acoperire a graniţelor, 
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respectiv a liniei de demarcaţie din Podişul Transilvaniei. Forţele 
germane aflate pe teritoriul României la 23 august 1944 se ridicau 
la 612.507 militari din care 427.121 în zona frontului (inclusiv 
aviaţie şi marină), 128.682 în zona etapelor şi 56.704 în zona 
interioară la care se adăugau circa 40.000 în formaţiunile para‑
militare ale Grupului Etnic German.

7 Gen. Bg. (r) Aurelian D. Stoica – Col. (r) Constantin 
C. Gomboş, Jertfă pentru Ţară – Din cronica luptelor pen‑
tru apărarea Banatului – august‑septembrie 1944, Editura 
Helicon, Timişoara, 1997, pag. 20. Dintre cei căzuţi la datorie 
enumerăm: Col. Ion Enescu, comandantul R 13 Călăraşi, lt. 

Ovidiu Balea, plt. Neagu Constantin, plt. Florea Constantin, 
serg. Şerban Constantin, sold. Bădoi Petre ş.a. În acele zile Radio 
Londra transmitea: „În regiunea Timişoarei armata este stăpână 
pe situaţie, iar în oraş domneşte liniştea deplină”.

8 „Curierul Banatului” nr. 103 / 3 octombrie 1944.
9 xxx România în anii celui de‑al doilea război mon‑

dial, volumul 3, Editura Militară, Bucureşti, 1989, pag. 67.
10 Constantin I. Kiriţescu, România în al doilea război 

mondial, vol. 2, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, 
pag. 266.

COL. (RTR.) CONSTANTIN C. GOMBOŞ

ALMĂJUL ŞI ALMĂJENII LA… ACADEMIA ROMÂNĂ!

Sâmbătă, 26 mai 2012, Filiala Timişoara a 
Academiei Române şi Societatea Culturală „Ţara 
Almăjului” au organizat, în moderna aulă a filialei, 
sărbătorirea academicianului Păun Ion Otiman, la împlini‑
rea vârstei de 70 de ani. Născut la 28 mai 1942, în locali‑
tatea Gârbovăţ (judeţul Caraş‑Severin), astăzi secretar 
general al Academiei Române, Domnia Sa a desfăşurat, 
de‑a lungul timpului, o activitate universitară şi ştiinţifică 
de anvergură, concretizată, printre altele, în aproape 40 de 
cărţi, sute de studii, articole şi comunicări, în numeroase 
contracte de cercetare şi proiecte internaţionale. 

În deschidere, moderatorul manifestării, prof. univ. 
dr. Vasile Goşa, şi‑a mărturisit 
emoţia de a participa la o aseme‑
nea întâlnire de suflet dedicată 
academicianului originar din Valea 
Almăjului şi le‑a mulţumit celor 
prezenţi, care au ales să‑i fie alături 
cu acest prilej. 

În continuare, acad. Toma 
Dordea, preşedintele Filialei 
Timişoara a Academiei Române, a 
rostit un laudatio comun din partea 
instituţiei şi a reconstituit, astfel, 
parcursul biografic al sărbătoritului, 
amintind şcolile care l‑au format 
(în Almăj, apoi, la Timişoara, unde 
a absolvit două facultăţi: Facultatea 
de Agronomie şi Facultatea 
de Ştiinţe Economice, sau la 
Bucureşti, unde a obţinut doctora‑
tul cu calificative maxime), dome‑
niile în care a lăsat urme vizibile 
şi deosebit de utile; totodată, a 
remarcat extraordinara ascensiune 
profesională a lui Păun Ion Otiman, 
precum şi prodigioasa‑i activitate (cu obiective bine preci‑
zate) susţinută la catedră (în calitate de cadru didactic uni‑
versitar), în sfera cercetării ştiinţifice (atât în ţară, cât şi 
în străinătate) ori cu caracter managerial. Conştientizând 

cerinţa imperativă a modernizării învăţământului superior, 
academicianul almăjan a militat cu consecvenţă pentru 
pregătirea şi perfecţionarea tinerilor la toate nivelurile, 
s‑a implicat inclusiv în reforma educaţiei şi s‑a orientat 
spre dezvoltarea părţii rurale a agriculturii, iar, în timp, a 
obţinut nenumărate distincţii graţie multiplelor realizări şi 
volumului de muncă depus. 

La rândul său, acad. Cristian Hera, vicepreşedinte al 
Academiei Române, a ţinut să felicite Filiala Timişoara a 
acestui for şi Societatea Culturală „Ţara Almăjului” pentru 
organizarea unei atari întâlniri festive, care oferă prilejul de 
a puncta aspecte ale bogatei activităţi desfăşurate de Păun 

Ion Otiman, foarte cunoscută 
în toată ţara, dar şi în Europa, 
impresionantă prin profunzimea 
gândirii şi prin operele sintetice 
elaborate, cu contribuţii sem‑
nificative la dezvoltarea rurală a 
României. De asemenea, Domnia 
Sa a făcut câteva mărturisiri de 
suflet legate de cel sărbătorit, 
de relaţia lor profesională 
şi personală, precum şi de 
colaborările fructuoase pe care 
le‑au avut în mod constant. Ca 
recunoaştere a muncii de o viaţă 
de om, i‑a înmânat cea mai înaltă 
distincţie a Academiei Române – 
Diploma „Meritul Academic”.

Pornind de la celebra 
afirmaţie a lui Lucian Blaga: 
„Eu cred că veşnicia s‑a născut 
la sat.”, prof. univ. dr. Ioan 
Munteanu, membru de onoare 
al Academiei Române, a venit 
la această sărbătoare cu gândul 

de a depăna amintiri care îl leagă de prietenul Păun Ion 
Otiman, dar şi cu un colaj de poze ce rememorează întâl‑
niri (şi înfăptuiri) admirabile ale sărbătoritului; printre ele 
– discursul de recepţie la Academia Română, în care a fost 
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analizată evoluţia de un secol a triadei fundamentale sat – 
ţăran – pământ şi proiecţia acesteia în viitorul european, 
pe linia marilor predecesori Liviu Rebreanu, Lucian Blaga, 
Dimitrie Gusti ş.a. 

Poate că reuşita profesională cea mai dragă acade‑
micianului almăjan o constituie dezvoltarea şi moderniza‑
rea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
a Banatului din Timişoara, într‑o perioadă de profunde 
transformări pentru societatea românească, aşa că rectorul 
de azi al instituţiei, prof. univ. dr. Paul Pîrşan, a rostit, la 
acest moment aniversar, un scurt laudatio, relevându‑i 
vastele realizări profesionale, activităţile manageriale 
ori social‑politice consistente, împletite într‑o biografie 
complexă, amplă, ce conţine şi premii, prezenţe în foruri 
administrative importante sau în colegiile de redacţie ale 
unor publicaţii de prestigiu. În cele aproape 40 de cărţi, 
Păun Ion Otiman s‑a impus ca o personalitate de prim ordin 
a frământărilor cu care s‑a confruntat ţăranul român de‑a 
lungul secolelor, a satului românesc în liniile lui definitorii, 
în istoria mai apropiată sau mai îndepărtată; în atari demer‑
suri, a fost ajutat de formaţia de agronom, de economist, 
dar şi de calitatea de fiu de ţăran, considerând munca drept 
condiţie esenţială a succesului şi înscriindu‑se pe coordo‑
natele unui crez al lui Dimitrie Gusti: „Personalitatea nu se 
capătă, se cucereşte.” Întregul parcurs i‑a fost însoţit însă 
de dimensiunea spirituală a existenţei, de consecvenţă, 
dăruire, hărnicie şi modestie, de competenţă, talent, pro‑
bitate şi abnegaţie, de afirmare şi încredere în perenitatea 
unor valori intelectuale, ştiinţifice, morale.

Şi, fiindcă Societatea Culturală „Ţara Almăjului” 
din Timişoara (al cărei preşedinte de onoare este) 
reprezintă o asociaţie de suflet a almăjenilor stabiliţi în 
oraşul de pe Bega, care, prin înseşi statutele ei, s‑a anga‑
jat să contribuie la organizarea de manifestări culturale, 
preşedintele societăţii, prof. univ. dr. Dumitru Popovici, a 
rostit cu vădită emoţie, în numele tuturor membrilor, un 
laudatio special, dedicat unuia dintre cei mai iubiţi fii ai 
vetrei almăjene, sărbătorit în această zi, o personalitate 
de excepţie a Almăjului, a Banatului şi a României, care 
şi‑a consacrat viaţa, cu perseverenţă, muncii de cercetare 

ştiinţifică, activităţii didactice sau cetăţeneşti, altfel spus, 
şi‑a clădit întreaga existenţă pe o singură doctrină: a face. 

În continuare, prof. univ. dr. Alimpie Ignea, 
vicepreşedintele Societăţii Culturale „Ţara Almăjului”, a 
prezentat volumul închinat lui Păun Ion Otiman şi intitulat 
Din Ţara Almăjului, la Academia României, citându‑i pe 
câţiva dintre semnatarii originari din Almăj ai articolelor 
ce‑l omagiază pe academicianul almăjan, ca simbol al 
perenităţii, al iubirii de glie, al continuităţii, al dăinuirii 
peste veacuri: Mihai Anghel, Iosif Panduru, Dănilă Sitariu, 
Nicolae Pitic, Tiberiu Lopatiţă, Nicolae Dolângă, Pavel 
Panduru, Ion Goga, Felicia Mioc Novacovici, Iosif Băcilă. 

În cuvântul său, profesorul şi poetul Iosif Băcilă, 
redactor‑şef al revistei „Almăjana”, a ţinut să transmită, 
la ceas de sărbătoare, salutul Văii Almăjului, al oamenilor 
şcolii, al tinerilor studioşi din Valea Miracolelor, arătând că 
academicianul Păun Ion Otiman a înţeles, încă de la începu‑
turi, rosturile majore ale publicaţiei culturale amintite şi 
a susţinut‑o, de‑a lungul timpului, în diverse moduri. Cu 
acest prilej, s‑a lansat cel mai recent număr al revistei, care 
conţine şi câteva pagini dedicate momentului aniversar. 

În finalul sărbătorii, Păun Ion Otiman a mărturisit, 
în faţa unei numeroase asistenţe, că trăieşte o complexă 
stare sufletească, izvorâtă din simţământul din care suntem 
plămădiţi şi puternic marcată de emoţii, arătând că prima 
condiţie a unui bun lider este să pornească de jos şi să aibă 
înţelepciune, îngăduinţă, înţelegere la orice vârstă, pentru a 
putea să ajungă sus şi să‑şi împlinească idealurile. Tocmai 
de aceea, cu această ocazie, şi‑a lansat volumul Dorinţa 
de a făuri, ce rememorează sintetic activitatea sa de uni‑
versitar şi de academician, susţinând, în subsidiar, ideea 
că trăim o perioadă când e necesar să făurim o societate 
în care aristocraţia elitelor trebuie să aibă un cuvânt greu 
de spus. Simţind decalajul dintre noi şi restul Europei pe 
plan academic şi universitar, conştientizând modificările 
substanţiale ale vieţii agricole în ultimul secol, Domnia Sa 
şi‑a exprimat încrederea că noua Românie se construieşte 
încet, cu trudă şi migală, iar noi avem obligaţia faţă de 
generaţia tânără să aşezăm peste dotarea nativă credinţa 
că şi ştiinţa trebuie să ajungă la un nivel însemnat, căci 

împlinirile nu pot fi niciodată singu‑
lare, indiferent de structura interioară 
a omului. Totodată, şi‑a îndreptat gân‑
durile pline de recunoştinţă spre Valea 
Almăjului şi către prietenii apropiaţi 
care au organizat acest eveniment, 
mulţumind instituţiilor de învăţământ şi 
de cercetare ce au contribuit la formarea 
sa profesională, Academiei Române, 
familiei şi colegilor, mentorilor şi prede‑
cesorilor, tuturor celor prezenţi şi celor 
care, în timp, l‑au sprijinit, asigurându‑i 
de profundul său sentiment de apropiere 
şi dragoste.

Au urmat o serie de felicitări şi 
înmânarea unor diplome de excelenţă, a 
unor distincţii, a altor însemne de aleasă 
preţuire din partea reprezentanţilor 
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Academiei Române, precum şi a personalităţilor aflate 
în fruntea unor instituţii de învăţământ, de cercetare şi 
de cultură din centrul universitar Timişoara (Academia 
Oamenilor de Ştiinţă, Universitatea Politehnica, 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
a Banatului, Universitatea de Vest, Societatea Culturală 
„Ţara Almăjului” ş.a.). De‑a lungul întregii manifestări, 
cuvintele de apreciere ale invitaţilor s‑au împletit cu câteva 
piese muzicale (din repertoriul românesc şi internaţional) 
interpretate de Marta Teglas (la vioară) şi Mihaela 
Dolniceanu (la harpă), artiste ale Filarmonicii „Banatul” 
din Timişoara.

Şi, dacă – aşa cum afirma George Enescu – „Nu 
devii bătrân fiindcă ai trăit un anumit număr de ani, devii 
bătrân fiindcă ai dezertat de la idealul tău. Anii ridează 
pielea, dar renunţarea la ideal ridează sufletul.”, atunci 
să‑i urăm academicianului Păun Ion Otiman să‑şi păstreze 
tinereţea sufletului, să aibă parte de mulţi ani cu sănătate, 
bucurii şi împliniri! Căci, pe bună dreptate, ne dorim ca 
despre Almăj şi despre almăjeni să se vorbească, îndelungă 
vreme de acum înainte, şi la cel mai înalt for ştiinţific al 
ţării: Academia Română. 

FLORINA‑MARIA BĂCILĂ

PROFESORUL ŞI OMUL 
ION PĂUN OTIMAN

Am cugetat îndelung în momentul în care m‑am 
hotărât să pun pe hârtie câteva gânduri despre almăjanul 
nostru, cel mai reprezentativ din Ţara Almăjului, de a cărui 
prezenţă în zilele noastre ne bucurăm şi pe care astăzi îl 
aniversăm.

Sunt conştient că este foarte greu să reuşeşti să pui 
într‑o succesiune logică, dar şi argumentată, activitatea 
d‑lui Academician Ion Păun Otiman. Recunosc că orice 
încercare poate să genereze aprecieri subiective la adresa 
autorului acestor rânduri, catalogându‑l ca fiind un obedi‑
ent şi lăudător exagerat al sărbătoritului sau ca un tip sec 
care prezintă, într‑o înşiruire obositoare şi stânjenitoare 
uneori, date, cifre, care nu scot în evidenţă esenţialul şi 
care caută mai ales senzaţionalul.

Vă promit, dragi consultanţi ai articolului meu, că 
mă voi strădui să fiu cât mai riguros, cum de fapt am „furat” 
de la nenea Păun această rigoare, de când l‑am cunoscut şi 
până astăzi. Las pe seama mânuitorilor de condei să facă 
să curgă în paginile prezentului volum opera ştiinţifică 
excepţională a almăjanului de frunte, Ion Păun Otiman.

Recunosc că arta condeiului reprezintă, pentru 
mine, un proces mult mai dificil decât întoc‑
mirea şi analiza unui bilanţ financiar al 
unei companii naţionale sau a unui cont de 
execuţie bugetară al unei unităţi administra‑
tiv‑teritoriale, fie chiar şi a unui judeţ întreg.

Din acest motiv vreau să scriu despre 
profesorul şi omul Ion Păun Otiman.

Profesorul Ion Păun Otiman

Devenind student în anul 1969 la 
Universitatea din Timişoara, Facultatea de 
Ştiinţe Economice, am avut bucuria să fiu 
a treia promoţie a facultăţii sus‑amintite şi 
să‑mi permiteţi, poate cam forţat, dar acesta 
este adevărul, să fiu coleg de facultate cu 
domnul Prof. Univ. Dr. Ion Păun Otiman 

(din CV‑ul domniei sale rezultă că în perioada 1967‑1971 
a frecventat şi a absolvit cursurile Facultăţii de Ştiinţe 
Economice – Secţia Finanţe ‑ contabilitate). În perioada 
1969 şi până în anul 1971, l‑am cunoscut prin interme‑
diul fratelui meu, Popovici Andronic (şi el student în acea 
vreme, 1968‑1974), cu ocazia solicitării unei „lămuriri” la 
o problemă de aplicare a matematicilor în economie. Atunci 
am fost impresionat de felul cum a explicat problema şi 
cum l‑a făcut pe fratele meu să exclame (bineînţeles, după 
despărţire): „Vezi, Dumitre, ce înseamnă să ai continui‑
tate la învăţătură, este asistent la Agronomie, este inginer 
şi este almăjan de‑al nostru de la Gârbovăţ”. Sigur că în 
gândul copilului de 20 de ani a încolţit un angajament că 
„vreau şi eu să fiu ca nenea Păun”.

În anul trei, respectiv în anul universitar 1971‑1972, 
prin semestrul al doilea, am avut bucuria şi fericita ocazie 
să‑mi predea cursul de Economia şi organizarea agricul‑
turii. Vă mărturisesc că am întâlnit un profesor frumos la 
chip şi la suflet (trebuie să recunosc că multe colege de‑ale 
mele chiar erau îndrăgostite de profesorul de agricultură 
foarte tânăr, avea 29 de ani), dar mai ales foarte bine 

pregătit profesional. Nu avea în faţă nici 
un fel de notiţe de curs (spre deosebire 
de mulţi profesori care abia atunci se 
formau în pedagogia predării – facul‑
tatea era foarte tânără, avea doar 4 ani – 
iar unii profesori erau proveniţi din acti‑
vitatea productivă şi mai puţini din acti‑
vitatea de învăţământ superior), expri‑
mare academică, riguros organizată şi 
cu multă căldură colegială.

Foarte apreciat de către colegii 
mei, foarte drept şi înţelegător faţă de 
cei pe care îi examina.

A fost un pedagog desăvârşit, 
cu un stil şi o metodă pedagogică 
de referinţă, înţelegând, poate ca 
nimeni altul, rolul pedagogiei în 



12 Almăjana
formarea caracterului viitorului lucrător în 
învăţământ, dar şi a celui din execuţie – 
activitatea productivă.

Am văzut, în profesorul de la 
catedră, dorinţa permanentă de a împărtăşi 
studenţilor din cunoştinţele teoretice acu‑
mulate, dar şi neastâmpărul de a‑şi însuşi 
noul în activitatea sa, deschis la tot ceea 
ce înseamnă drumul spre perfecţionare şi 
desăvârşire profesională.

Din momentul când am răspuns 
la subiectele de pe biletul de examen şi 
am primit o notă dreaptă şi frumoasă 
şi am fost întrebat apoi de unde sunt de 
loc, domnia sa spunându‑mi că este din 
Gârbovăţ, din acel moment angajamentul 
meu, luat în anul 1970, a fost confirmat şi 
astfel a început să devină realitate. L‑am 
urmărit pe profesorul Ion Păun Otiman din umbră, dar 
cu perseverenţă, bucurându‑mă în tăcere (aşa este plăcut 
şi Bunului Dumnezeu), pentru toate realizările profesio‑
nale, respectiv titlurile şi funcţiile de conferenţiar, profe‑
sor universitar, rector, academician, de secretar general al 
Academiei Române.

Sprijinitor efectiv al procesului de învăţământ prin 
editarea de cursuri pentru studenţii din facultăţile de profil 
pe care le‑a absolvit, cărţi şi tratate cu o arie de competenţă 
de invidiat, fac din profesorul Ion Păun Otiman o personali‑
tate de referinţă a învăţământului românesc şi internaţional.

Nenea Păune, cred că te pun într‑o postură mai 
puţin plăcută dacă aş continua cu alte consideraţii legate de 
calitatea de profesor universitar, academician, dobândită 
cu multă muncă şi trudă.

Mă opresc aici.

Omul Ion Păun Otiman

Pentru a vorbi despre omul Ion Păun Otiman, 
trebuie să ai multă răbdare şi să faci mari eforturi pen‑
tru a‑i descoperi adevărata lui valoare umană. Fiind 
elev la Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” din comuna 

Bozovici, am avut posibilitatea să‑l văd 
în calitatea domniei sale de mire când a 
avut loc nunta, alegând şi consfinţind, pe 
viaţă, legătura cu doamna profesor Diana 
Blidariu. Am văzut atunci un bărbat fru‑
mos, smerit, cu frică de Dumnezeu, care 
nu poate să facă rău nimănui, oricâte 
nedreptăţi i s‑ar face şi foarte binevoitor 
cu cei pe care îi vedea poate pentru prima 
oară.

Prietenia mea sinceră şi veşnică 
cu nepotul său, ing. Nicolae Pitic, mi‑a 
dat ocazia să‑i înţeleg, din partea lui 
nenea Păun, omenia şi dăruirea pen‑
tru aproapele său, fiind gata oricând să 
ajute pe cei care‑i solicitau ajutorul şi 
să le ofere fără reţinere tot ceea ce avea, 
salvându‑i uneori de la gesturi mai puţin 

omeneşti. Almăjenii reprezintă o categorie aparte în aju‑
torul şi sprijinul pe care nenea Păun îl acorda. Nu cred că 
a existat cineva dintre aceştia care l‑au rugat şi să nu le 
vină în ajutor, pe câţi dintre cei care nu aveau serviciu i‑a 
angajat în instituţiile pe care le‑a condus sau la alte unităţi, 
fiindcă a fost şi este un om de o mare omenie şi nobleţe 
sufletească, cu un cuvânt recunoscut şi apreciat de foarte 
mulţi conducători.

Că de multe ori ajutorul acordat nu a fost răsplătit 
cu răspunsuri sau comportamente pe măsură, acest fapt 
este din păcate tot mai des întâlnit la semenii noştri. 
Convingerea mea despre OMUL şi OMENIA lui nenea 
Păun s‑a consolidat, parcurgând cu domnia sa întâl‑
nirile de la Societatea Culturală „Ţara Almăjului” din 
Timişoara al cărei preşedinte de onoare este, când, prin 
intervenţiile avute, a demonstrat faptul că este animat în 
permanenţă de spiritul almăjan, de dorinţa de a ajuta la 
bunul mers al societăţii, indiferent de ce eforturi trebuie 
să facă, să strângem rândurile şi să avem comuniunea 
sufletească a membrilor societăţii, că numai aşa vom reuşi 
să ne consolidăm şi să ne păstrăm identitatea în acest amal‑
gam de unităţi nonprofit. Ajutorul acordat Universităţii 
„TIBISCUS“, al cărei cadru didactic sunt, mă obligă să‑i 
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mulţumesc şi pe această cale pentru competenţa arătată în 
managementul învăţământului superior în general şi în cel 
privat, particular, în mod special. Modul cum abordează 
orice problemă, plecând de la principiile generale care o 
guvernează, mergând la principiile specifice, argumentele 
pe care le prezintă şi le susţine, pornind de la acea bunătate 
creştinească, dă parcă aripi celui căruia îi sunt adresate, iar 
OMENIA arătată te scuteşte de orice îndoială.

Faptul că multora le răspunde, cu omenie şi cu sme‑
renie, la toate smintelile pe care aceştia le enunţă, fac din 

nenea Păun un OM AL LUI DUMNEZEU, un almăjan cu 
dar şi har, căruia îi este străină patima şi gâlceava.

Fără să devenim patetici şi să păstrăm rigoarea în 
tot ceea ce facem, aşa cum ne‑aţi învăţat, domnule profe‑
sor şi OM, căci despre dumneata m‑am hotărât să scriu, 
vă asigur că locul în care v‑am aşezat în sufletul meu şi al 
familiei mele este plin de bucurie şi de consideraţie.

La mulţi şi fericiţi ani!
Cu respect şi drag,

Prof. Univ. Dr. DUMITRU POPOVICI

MAGISTRUL MEU,
ACADEMICIANUL PĂUN ION OTIMAN

A scrie despre oameni este, în general, un lucru 
deosebit de dificil, dar a scrie despre o personalitate 
ştiinţifică atât de complexă, de prestigioasă şi angajată 
într‑o permanentă ofensivă intelectuală, cu un extraordinar 
simţ al datoriei, cum este academicianul Păun Ion Otiman, 
dificultatea devine mai mare, chiar dacă cel care încearcă 
acest demers a avut norocul şi privilegiul de a fi aproape de 
domnia sa, de a‑i fi fost discipol şi, mai târziu, colaborator. 

În toamna anului 1971, am devenit proaspăt student 
al Facultăţii de Agronomie, secţia Economia Agriculturii, 
din cadrul Institutului Agronomic Timişoara. Încă din 
primele zile ale studenţiei când, împreună cu colegii mei, 
mă străduiam să mă acomodez cu viaţa de student, păşind 
cu timiditate pe culoarele facultăţii, l‑am cunoscut pe 
tânărul şef de lucrări ing. ec. Păun Ion Otiman. Ştiam că 
este almăjan şi, în sinea mea, m‑am bucurat foarte mult, 
mă consideram norocos să fiu aproape de un astfel de om, 
„un om al locurilor noastre”. La acea dată, domnia sa avea 
29 de ani şi era deja dublu licenţiat, ca inginer agronom, 
absolvent al Facultăţii de Agronomie din Timişoara din 
anul 1965, şi economist, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe 
Economice din Timişoara din anul 1971, dar şi doctorand 
al Facultăţii de Economie Agrară Bucureşti (1970‑1974). 

În anul 1972 devine prodecan al Facultăţii de 
Agronomie şi preia efectiv managementul noii specializări 
de Economie Agrară din cadrul facultăţii. Pentru mine, 
dar şi pentru colegii mei, domnia sa a devenit un adevărat 
părinte spiritual, fiind apropiat de noi, prima serie de 
economişti în domeniul agriculturii, nu doar pe durata 
anilor de studiu, ci şi după absolvirea facultăţii. 

Reţin cu deosebită plăcere, dar şi cu permanentă 
admiraţie, modul în care tânărul şef de lucrări Păun Ion 
Otiman susţinea cursurile, reuşind să facă dintr‑o disciplină 
pretenţioasă, deosebit de austeră, o disciplină atrăgătoare, 
interesantă, apreciată de noi, studenţii. Am fost cu toţii 
uimiţi de extraordinara capacitate de a opera logic cu con‑
turi şi cifre, care se derulau continuu pe tablele amfiteatru‑
lui sau sălilor de seminar, cu explicaţii inteligent formulate 
pentru fiecare fenomen economic analizat. Am avut parte, 
de asemenea, de lecţiile de viaţă, de exemplul lucrului bine 
făcut, de modul serios şi competent al abordărilor ştiinţifice 
pe diferite trepte ale formării mele profesionale. 

Îmi amintesc că, pentru întocmirea proiectului meu 
de diplomă de la absolvirea facultăţii, am beneficiat de 
îndrumarea ştiinţifică a domnului şef de lucrări dr. ing. ec. 
Păun Ion Otiman, iar peste mai mulţi ani, acelaşi extraor‑
dinar profesor, pedagog şi om de ştiinţă, academicianul 
Păun Ion Otiman, mi‑a îndrumat întregul meu parcurs al 
studiilor doctorale, în calitate de conducător de doctorat, 
perioadă în care am avut parte de o deosebit de competentă 
orientare, de discuţii creatoare şi pline de învăţăminte. 

În anul 1990, Păun Ion Otiman, după parcurgerea 
tuturor treptelor ierarhiei universitare, dobândeşte titlul 
de profesor universitar şi conducător de doctorat. Pentru 
domnia sa, perioada imediat următoare evenimentelor 
din decembrie 1989 a însemnat o adevărată descătuşare a 
unui temperament dinamic, a unui spirit liberal şi creativ, 
resimţit plenar în tot ceea ce a întreprins în întreaga sa acti‑
vitate didactică, ştiinţifică, academică şi managerială. 

Ca rector al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului Timişoara (1990‑2004), 
profesorul şi academicianul Păun Ion Otiman, cu clarvizi‑
unea sa dovedită în diferite ocazii, prin muncă şi onesti‑
tate, a reuşit să imprime universităţii un ritm de dezvoltare 
fără precedent, contribuind în mod esenţial la schimbarea 
structurii organizatorice a universităţii, prin înfiinţarea de 
noi facultăţi, noi programe de studiu şi noi programe de 
masterat. Prestigiul universităţii a crescut permanent, fiind 
recunoscut ca atare de către comunitatea universitară şi 
academică din România, dar şi de o serie de universităţi 
din Europa şi America. 
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Mă simt onorat că pentru o perioadă relativ scurtă de 

timp, în ultimul mandat al domniei sale în funcţia de rector, 
sper că am fost unul dintre colaboratorii apropiaţi ai domniei 
sale, în calitate de prorector al universităţii, putând constata 
extraordinara sa dăruire, putere de muncă, calităţile sale 
umane, profesionale şi manageriale, dar şi devotamentul 
continuu şi nemărginit pentru binele universităţii. 

În paleta activităţilor complexe, un loc aparte l‑a ocu‑
pat şi îl ocupă şi astăzi activitatea ştiinţifică şi academică, 
materializată într‑o operă remarcabilă care cuprinde 37 de 
tratate, monografii, cursuri şi manuale, peste 250 de lucrări 
ştiinţifice, 41 de contracte de cercetare ştiinţifică, operă 
recunoscută ca atare şi prin premiile şi titlurile dobân‑
dite. Menţionez doar: premiul „Ion Ionescu de la Brad” al 
Academiei Române din anul 1990, premiul „Opera Omnia” 
al Ministerului Educaţiei Naţionale din anul 2000, Ordinul 
României, Serviciul Credincios în grad de comandor, din 
anul 2000, titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – Bucureşti, din 
anul 2002, titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj‑Napoca, 
din anul 2011, Diploma de onoare a Universităţii Columbia 
– Missuri, SUA, din anul 1993, distincţia de Cetăţean de 
Onoare al oraşului Philadelphia, Mississipi, SUA, din anul 
1993 şi, nu în ultimul rând, titlul de Cetăţean de Onoare al 
comunei Bănia, din anul 2004, comună de care aparţine 
localitatea natală, Gârbovăţ. 

Titlurile academice primite, ca o reală recunoştinţă 
din partea societăţii academice naţionale şi internaţionale, 
sunt impresionante: membru titular al Academiei Române 
(1999), membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice (2002), membru titular al Academiei de Educaţie a 
Serbiei (2010), membru titular al Academiei Europene de 
Ştiinţe şi Arte, Salzburg (2010).

Recunoaşterea la cel mai înalt nivel academic al 
calităţilor domniei sale este cuplată cu afirmarea publică 
în diferite activităţi sociale şi obşteşti prin conducerea 
unor organizaţii de prestigiu, în general legate de pro‑
blematica rurală, cum ar fi: Preşedinte al Fundaţiei Rurale 
Române, (1996‑2004), Preşedinte de onoare al organizaţiei 
Operaţiunea Satele Româneşti – România, (OVR‑RO), 
(1996‑2001), Preşedinte al Fundaţiei Acţiunea Civică, 
(1992‑1996), Vicepreşedinte al Comisiei pentru Politici 
Publice pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală sau, în 
plan universitar şi academic, Vicepreşedinte al Consiliului 
Naţional de Atestare a titlurilor universitare, Vicepreşedinte 
al Consiliului Naţional al Rectorilor, Membru în Comisia 
de acordare a granturilor Academiei Române. 

Indiferent pe unde l‑a purtat destinul, academicianul 

Păun Ion Otiman nu a uitat de părinţi şi de satul său natal, 
Gârbovăţ. Am fost impresionat de bucuria domniei sale de 
a redobândi şi amenaja casa părintească, ca o expresie a 
iubirii pentru părinţii săi, pentru neamul lui şi pentru locul 
unde s‑a născut. Casa părintească îi oferă un sentiment de 
mulţumire, satisfacţie şi bucurie, mărturisite de mai multe 
ori, locul unde se retrage pentru o binemeritată odihnă şi 
relaxare, măcar pentru câteva ore sau zile, împreună cu 
familia şi uneori cu prietenii şi cunoştinţele apropiate. 

Legătura cu locul de origine, cu neamul şi obârşia 
academicianului Păun Ion Otiman, este permanent 
resimţită în diferite ipostaze, în cărţi şi în cabinetul său de 
lucru. Cea mai relevantă expresie a acestei legături, mi se 
pare dedicaţia înscrisă pe coperta unei importante lucrări 
a domniei sale: „..tatălui meu, Păun, bunicului meu Ion, 
precum şi tuturor ţăranilor care la sfârşitul mileniului II 
au trăit marea dramă a întoarcerii în pământ, cu dorul 
pământului care i‑a născut”. 

Mereu alături de cei care într‑un fel sau altul se 
străduiesc să realizeze ceva pentru Almăj, este prezent la 
aproape toate manifestările organizate de Societatea Culturală 
„Ţara Almăjului” al cărei membru fondator este. În semn de 
aleasă preţuire, pentru întreaga activitate a domniei sale, dom‑
nul academician Păun Ion Otiman a fost ales preşedinte de 
onoare al Societăţii Culturale „Ţara Almăjului”.

Dimensiunea spirituală şi personalitatea de excepţie 
a domnului academician Păun Ion Otiman este recunoscută 
şi de către reprezentanţi marcanţi ai intelectualităţii 
româneşti contemporane. Îmi permit să citez aprecierile 
academicianului Valeriu Cotea, aprecieri pe care le consider 
deosebit de relevante şi reprezentative pentru sărbătoritul 
nostru de astăzi, academicianul din Almăj, Păun Ion 
Otiman: „Profund marcat de spaţiul natal bănăţean, el 
aparţine, ca om de ştiinţă, ca exponent în viaţa academică, 
publicistică şi politică, întregii ţări. Academia Română, în 
special Secţia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, identifică în 
academicianul Păun Ion Otiman, un membru de nădejde, 
un susţinător al ideilor şi măsurilor pe care acest for de 
prestigiu le propune pentru propulsarea culturii româneşti 
în europenitate”.

Acum, la ceas aniversar, la împlinirea a 70 de ani 
de rodnică viaţă, îmi exprim sentimentele mele de aleasă 
preţuire pentru omul pe care îl cunosc, pentru profesorul, 
pentru mentorul meu, academicianul Păun Ion Otiman. 

Vă doresc, stimate domnule academician, Păun Ion 
Otiman, multă sănătate, viaţă lungă şi fericită alături de 
familie, de soţie, de copiii şi de nepoatele dumneavoastră.

Prof. Univ. Dr. VASILE GOŞA

ACADEMICIANUL DIN ŢARA ALMĂJULUI
De‑a lungul vremurilor, istoria a consemnat ca 

persoane mai deosebite şi reprezentative ale populaţiei 
Almăjului comandanţi militari – printre care şi generali 
– şi mai puţin oameni de cultură. Care să fie explicaţia? 
Documentele, memoria colectivă sunt extrem de puţine în 

acest sens, în zonă nu a existat o educaţie corespunzătoare 
în această direcţie, aceea de reţinere de date semnificative.

Pe de altă parte, reprezentativitatea zonei, destul 
de izolată şi aparent lipsită de importanţă, nu este întot‑
deauna dorită, nu numai în Almăj, ci şi pe oriunde aiurea. 
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De exemplu, Eftimie Murgu a fost ignorat o lungă perioadă 
de timp şi continuă să fie ignorat în multe medii, pe când 
generalii consemnaţi cu acurateţe, în spirit austriac, în 
documentele KUK, pot fi regăsiţi cu uşurinţă de oricare 
cercetător sau doritor de informaţie.

Am făcut aceste precizări pentru 
a înţelege mai bine cadrul în care s‑a 
născut domnul academician Ion Păun 
Otiman pe care îl omagiem acum la 
împlinirea unei vârste rotunde.

Gârboţul sau Gârbovăţul, un sat 
cu două străzi, a cărui stradă principală 
este situată pe un pripor, dar din al 
cărui hotar, cu Şopotul Vechi, avem cea 
mai frumoasă privelişte asupra Ţării 
Almăjului… Ce s‑ar mai putea spune 
despre această localitate? Aproape 
nimic remarcabil, decât că, deşi 
consemnată ceva mai târziu din punct 
de vedere istoric, este situată nu departe 
de un drum roman şi că locuitorii şi‑au 
văzut de‑a lungul timpurilor – în comu‑
nitatea locală, eventual, în conexiune cu 
arealul înconjurător, cu vitregiile naturii 
şi ale timpului – de viaţă, de nevoi, de 
bucuriile pe care le poate aduce fiecare 
moment al zilei, precum şi de grijile, greutăţile şi neca‑
zurile generate de clipele cele rele.

Se pare că venirea unui popă la Gârbovăţ, şi mă refer 
aici la preotul Novacovici, aduce o revigorare sufletească 
a localităţii; mulţi dintre urmaşii acestuia s‑au implicat 
în viaţa socială şi culturală şi devin nume de rezonanţă şi 
renumite în sudul Banatului şi nu numai. Probabil aceasta a 
dat şi un imbold spiritual şi intelectual suplimentar acestei 
comunităţi în sensul că tinerii încep 
să păşească cu mai multă încredere 
pe treptele şcolilor, inclusiv supe‑
rioare, unii dintre ei ajungând nume 
de notorietate în diverse dome‑
nii, şi i‑aş cita aici pe profesorul 
universitar de silvicultură – Iosif 
Ciortuz, inginerul de mine Oto 
Dan Surulescu, generalul cu două 
stele, Tiberiu Lopatiţă, Ilie Goga, 
un pasionat botanist autodidact şi, 
probabil, mulţi alţii.

De departe însă, un nume 
care este recunoscut şi care 
reprezintă o emblemă, noi am spune 
şi o fală, nu numai a Gârboţului, 
ci şi a Ţării Almăjului şi chiar a 
Banatului, îl reprezintă academi‑
cianul Ion Păun Otiman, născut în 
Gârbovăţ, la sfârşitul primăverii 
anului de graţie 1942. Cu siguranţă 
că amprenta locului de naştere, satul 
din Almăj, a lăsat urme temeinice şi profunde asupra omu‑
lui Ion Păun Otiman; deoarece jumătate satul are numele 

de Otiman, pentru identificarea familiei se folosea şi pore‑
cla. Academicianul provine din familia Otiman‑Tunariu; 
se pare că numele provine de la apartenenţa unuia dintre 
strămoşi, care nu era la regimentul de graniţă, ci în cadrul 

armatei cezaro‑crăiaşti, la un regiment 
de artilerie, nu de alta, dar grănicerii 
erau infanterişti, aşa că putem concluzi‑
ona că strămoşul lui Ion Păun Otiman 
era mai deosebit, avea „pile”… şi a 
ajuns la artilerie!

Acum, în plină primăvară, ne 
găsim împreună pentru a sărbători, aşa 
cum se cuvine, pe un almăjean care ne 
face cinste şi cu care ne putem mân‑
dri, inclusiv în calitate de preşedinte 
de onoare al Societăţii Culturale „Ţara 
Almăjului” din Timişoara, aşa că 
daţi‑mi voie să vă mai adresez doar 
câteva cuvinte cu promisiunea fermă 
de a folosi cât mai puţină rostire, pentru 
a permite şi altora sau poate tuturor să 
adauge ceea ce eu am omis sau am uitat 
să spun.

Probabil l‑am cunoscut pe dom‑
nul academician, Prof. Dr. Ion Păun 
Otiman, în urmă cu vreo 50 de ani, când 

adolescentul din Gârbovăţ frecventa cursurile gimnaziului 
din Bozovici şi stătea la un vecin în gazdă. Eram prea mic 
şi a trecut prea mult timp de atunci ca să‑mi mai amintesc 
ceva, însă încerc să schiţez o reconstituire a traiectoriei 
domniei sale. 

Ca mulţi alţi copii almăjeni, după terminarea 
gimnaziului, şcolarul cu dragoste de carte – dar care a 
păstrat tot timpul dragostea pentru rostuirea pământului 

cel producător de roade – părăseşte 
Almăjul natal şi îşi alege drumul 
cunoaşterii prin învăţătură. Se 
specializează în domeniul agricol şi 
cel al economiei agrare şi optează 
pentru mediul academic care să‑i 
permită aprofundarea domeniului, 
iscodirea noului prin cercetare, dar 
şi să‑i ofere posibilitatea de a trans‑
mite mai departe acumulările de 
cunoştinţe dobândite. Nu a fost omul 
care să fie preocupat numai de mese‑
rie, în sens strict, aşa că se implică 
şi în viaţa comunităţii academice din 
Timişoara – Institutul agronomic şi 
Centrul universitar timişorean. 

Învăţătura, cunoştinţele şi 
experienţa dobândite îi permit să 
se afirme în mediul universitar, dar 
şi în viaţa politică, şi, poate că o 
menţiune este necesară, titlurile pe 
care le are, precum şi funcţiile în 

care a fost învestit au rezultat în urma unor alegeri a celor 
care îi apreciau întreaga activitate.
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Încununarea activităţii ştiinţifice i s‑a recunoscut 

prin conferirea titlului de academician. 
Am început să‑l cunosc mai bine pe domnul acade‑

mician după venirea mea în Timişoara, în perioada anilor 
’70. Vorba limpede şi cumpătată, alături de sfatul cel bun, 
dar şi promptitudinea cu care răspunde la solicitările celor 
care i se adresează, fac din academicianul Ion Păun Otiman 
un prieten iubit, un spirit altruist, un om care poate de 
multe ori îşi sacrifică, în mod dezinteresat, din preţiosul 
său timp, pentru a‑l risipi sau, poate, pentru a‑l împlini, cu 
folos şi dăruire, în dorinţa şi cu crezul de mai bine pentru 
cei din jur.

Iată de ce noi, cei din Societatea Culturală „Ţara 
Almăjului” din Timişoara, şi eu în nume personal, cu oca‑
zia acestei aniversări, îi adresăm un gând pios, plin de dra‑
goste şi respect, de consideraţie şi admiraţie pentru tot ceea 
ce a făcut şi îi urăm, cu tot sufletul, multă sănătate şi putere 
de muncă, realizări şi împliniri în întreaga activitate a dom‑
niei sale, zile multe, senine şi liniştite, cu bucurii depline 
alături de cei dragi.

La mulţi ani, domnule academician! 

Prof. Univ. Dr. Ing. ALIMPIE IGNEA

Oare ce aş mai putea eu adăuga la cuvintele 
meşteşugite şi elogiile adresate sărbătoritului de către 
distinşii mei antevorbitori; cred că nu este cazul să repet 
ceva, nu de alta, dar intervenţia mea ar putea să pară mult 
mai fadă, mai palidă şi, în cel mai nefericit caz, să conducă 
sau să întărească o stare de nelinişte legată de mult aşteptatul 
moment al terminării intervenţiei mele. Cred, totuşi, că pot 
aborda un subiect mai puţin inedit; în calitate de editor 
al „cărţuliei” prin care, noi, cei din Societatea Culturală 
„Ţara Almăjului” din Timişoara, ne omagiem preşedintele 
de onoare, sper să îmi permiteţi să mă fac purtătorul de 
cuvânt al acelor almăjeni care au ţinut să‑şi exprime câteva 
gânduri pentru sărbătorit, iar eu să fac câteva adnotări pe 
marginea acestei, poate naive, culegeri de rostiri de suflet, 
care reprezintă o modestă ofrandă pentru d‑l acad. Păun 
Ion Otiman.

Dar să încep cu începutul, deci coperta întâi; 
conţine un tablou în ulei al pictorului Călin Beloescu, 
al cărui tată era originar din Bozovici. Eu am intitulat 
tabloul, care se găseşte în proprietatea 
sărbătoritului, Înţeleptul; autorul mi‑a 
mărturisit că a fost inspirat de o ima‑
gine cu care a rămas din timpul unei 
vizite la Paris. M‑a intrigat totuşi 
ceva, la acest tablou: lipseşte frun‑
tea înţeleptului şi nu înţelegeam de 
ce pictorul s‑a zgârcit la o palmă de 
pânză pentru întregirea acestuia, drept 
care am cerut părerea unui specialist 
în domeniu şi care cred că era chiar 
neprieten al artistului. Răspunsul aces‑
tuia, şi permiteţi‑mi să‑l redau aproxi‑
mativ: „Bozoviceanul vostru cunoaşte 
meserie! Este o figură de stil care se 
traduce prin faptul că cel reprezentat 
în tablou este atât de mare, încât nu are 
loc în cadru!”

Revenind la carte, nu mi‑am 
propus, de altfel consider că nici nu 

am competenţa, să fac comentarii asupra discursului ros‑
tit de d‑l acad. Otiman la primirea în Academie şi nici la 
răspunsul d‑lui acad. Valeriu Cotea, scrieri cu care începe 
această lucrare; trec peste primii trei autori almăjeni ai 
volumului, d‑l prof. dr. Dumitru Popovici, preşedintele 
Societăţii Culturale „Ţara Almăjului” din Timişoara, d‑l 
prof. dr. Vasile Goşa, decanul Facultăţii de Management 
Agricol, şi subsemnatul, nu de alta, dar eu şi dânşii am avut 
sau avem ocazia să ne exprimăm liberi. Mă voi opri succint 
la ceilalţi semnatari ai rândurilor scrise în această carte, cu 
suflet, cu stimă şi cu multă consideraţie.

Astfel, d‑l dr. Mihai Anghel, redactor‑şef al 
Radioului şi Televiziunii Timişoara, porneşte de la o analiză 
„etimologică”, şi predestinată, a numelui sărbătoritului. 
Citez: „Păun Ion Otiman. Poate un nume cuprinde tot ce 
ai de spus despre el? De cele mai multe ori nu, dar uneori 
este o sinteză inegalabilă. Ion este prenumele românesc de 
bază, nimic mai reprezentativ pentru acest popor, iar Păun 
– simbolizează, la superlativ, mândria almăjanului harnic 

şi cu realizări”.
Următorul autor, d‑l general de 

divizie – are şi un r între paranteze, 
ce‑i drept, în coadă – Iosif Panduru, 
vine cu materialul intitulat „Amintiri 
dragi despre un om deosebit”; îşi 
aminteşte că atunci când l‑a văzut 
pentru prima dată pe d‑l academician, 
dânsul i‑a „stârnit o mare admiraţie, 
atât pentru poziţia socială pe care o 
avea, de «asistent universitar», cât 
şi atitudinea demnă, însoţită de o 
eleganţă fără cusur.” Dacă este de 
reconstituit adevărul istoric nud, din 
momentul temporal respectiv, acesta 
este, că statutul social al domnului 
academician era cel de mire!

D‑l profesor Dănilă Sitariu, 
autor al mai multor cărţi de istorie a 
Almăjului, ţine să precizeze, bazat pe 

DOMNULE ACAD. PĂUN ION OTIMAN,
distinşi domni academicieni, stimaţi invitaţi, dragi almăjeni,
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evidente consemnări istorice din documente străvechi ce 
nu pot fi ignorate sau contestate şi care restabilesc adevărul 
„de jure”, faptul că d‑l acad. Păun Ion Otiman este, în reali‑
tate, „cel de‑al doilea almăjan încununat cu un premiu al 
Academiei Române, după istoricul Ion Sârbu din Rudăria” 
(nu întâmplător, d‑l prof. Sitariu este originar tocmai din 
Rudăria).

D‑l ing. agronom Nicolae Pitic, din relaţia uică ‑ 
nepot, în materialul „Gânduri pentru un om drag!”, cu sem‑
nul exclamării la sfârşitul titlului, pornind de la o amintire 
din copilărie, face o precizare care îl dezvinovăţeşte şi îl 
disculpă în mod categoric pe domnul academician: „Cu 
respectul cuvenit, te asigur (pe d‑l academician, cât şi pe 
noi!, n.n.), că nu de atunci mi‑a plăcut răchia almăjană; 
plăcerea a fost consolidată odată cu etapele vieţii mele pe 
care le‑am parcurs şi care au avut o perioadă de înflorire 
ce, întocmai ca floarea, şi‑a avut ciclul ei vegetal cunoscut 
şi hărăzit de la Bunul Dumnezeu.”

D‑l general maior Tiberiu Lopatiţă, gârbovicean 
de origine, ca şi sărbătoritul, consideră, conform titlu‑
lui articolului, că are „O legătură afectivă” şi relatează 
că d‑l academician i‑ar fi mărturisit, atunci când a fost 
declarat cetăţean de onoare al comunei natale, că „această 
acţiune, l‑a impresionat foarte mult şi a apreciat‑o ca 
fiind mai importantă decât toate distincţiile naţionale şi 
internaţionale pe care le‑a avut până atunci.”

Un fost coleg de şcoală, poetul Nicolae Dolângă, 
îşi intitulează intervenţia „În liniştea reîntoarcerii”, eu 
bănuiesc că este vorba de o reîntoarcere în timp sau poate 
pe meleagurile natale din Ţara Almăjului sau poate Ţara 
Niergăniului (dânsul este de la Dalboşeţ), deoarece are 
materialul presărat cu o serie de versuri populare, cum ar fi:

„Din Şopot până‑n Gârboţ
E pădurea numai hoţi.
Din Gârboţ până‑n Bănia
Umblă lotrii cu cocia.”

Oare, acum, or mai fi pe undeva hoţi şi lotri sau 
doreşte ca, în cadrul reîntoarcerii, împreună cu d‑l acade‑
mician să facă o nouă bandă de lotri care, în mod paşnic 
evident, să hoinărească cutreierând pădurile şi poienile din 
munţii Almăjului? (întrebarea retorică îmi aparţine).

D‑l prof. Pavel Panduru, şi dânsul autor al mai mul‑
tor materiale referitoare la cultura şi istoria Almăjului, 
este puţin derutat, deoarece nu ştie la ce ar trebui să se 
refere, la „Dascălul, omul de ştiinţă sau omul Ion Păun 
Otiman”, aşa că le integrează pe toate într‑un singur arti‑
col! Dar, ca un adevărat istoric, după o analiză temeinică 
şi aprofundată a subiectului sau a subiectelor, conchide că: 
„Ion Păun Otiman este un om instituţie, bogat în condei 
şi în fire, cu dorinţa de înrădăcinare şi trăire morală în 
universul tradiţiei, cu misie brâncuşiană pentru lumină şi 
perfecţiune. Modest, dar de o eficienţă de invidiat, demnă 
de elogiu şi respect, este un om al faptelor mari. Vorbeşte 
ca un poet, iar cuvintele lui sunt ca muzica.”

Primarul oraşului Oraviţa, Ion Goga, şi dânsul ori‑
ginar din Gârbovăţ, îşi intitulează materialul „Un prestigios 
savant pe care Banatul Montan l‑a dăruit ştiinţei şi culturii 
româneşti şi universale: academician Păun Ion Otiman”, în 

care evidenţiază, şi mi se pare corect, că: „academicianul, 
format în ambianţa liceală a Oraviţei, unde instituţia be‑
neficia de profesori de prestigiu, revine adeseori aici, ca 
şi în spaţiul natal, zone de istorie şi pitoresc din Banatul 
Montan, alimentându‑şi periodic energiile interioare.”

„Un gând bun la ceas aniversar” are doamna Felicia 
Mioc, născută Novacovici, o familie cu mari merite în 
ridicarea intelectuală a Gârbovăţului, un gând cu carac‑
ter intim care se îndreaptă, printre altele, şi sub foma unei 
mulţumiri pentru faptul că „în toamna anului trecut, la 
24 septembrie 2011, a fost dezvelită o placă, în semn de 
aducere aminte, pe faţada casei preoţeşti care aparţine 
acestei familii (Novacovici, n.n.), clădire care dăinuie de 
peste două secole…, iar la acest eveniment binecuvântat, 
domnul Profesor Academician Ion Păun Otiman a vorbit 
despre viaţa mărturisitoare a înaintaşilor mei.”

Din materialul deosebit de pertinent, obiectiv şi 
scris cu mult suflet, prof. Iosif Băcilă, poet şi redactorul‑şef 
al revistei „Almăjana”, profund ancorat în titlul propus 
(„Un om între oameni”), am desprins următoarele: „Pentru 
gestul de mare omenie făcut, pentru faptul că a accep‑
tat să apară alături, chiar pe aceeaşi pagină (în revista 
«Almăjana», n.n.), cu elevi şi studenţi abia «stilaţi» în 
ale scrisului, i‑am mulţumit, firesc, şi în public. Domnia 
Sa, împovărat de bunăvoinţă, mi‑a replicat: «Şi noi am 
început cu începutul. De aceea, fiecărui tânăr să‑i dăm o 
şansă…»”

Ne‑am permis ca, în finalul volumului, să‑i facem 
domnului academician un cadou mai deosebit, poate cu 
caracter nostalgic, despre amintiri pierdute în timp, dar 
care oricând, redescoperite, ne fac să ne simţim eliberaţi 
de orice fel de stres, cum se spune acum; este vorba chiar 
despre amintiri dintr‑o copilărie petrecută la Gârboţ, înainte 
de 1900, lucrare puţin cunoscută! Consider că şi copilul de 
odinioară, Păun, îşi aminteşte de Gârboţul lui cel frumos – 
parafrazându‑l pe Creangă – de zilele petrecute în şcoala 
primară, de nişte muroni transformaţi în licurici sau invers, 
de trecerea Niergăniului prin vad – care era drumul cel 
mai scurt spre Bozovici, de căutările nesigure ale copilului 
sprinten la minte, dar neconsiliat nici de instituţiile statului 
şi nici de vreun ONG în alegerea unei meserii, întâmplări 
care pot fi aşijderea, dacă nu foarte asemănătoare, cu cele 
trăite de fiul de popă, Emilian Novacoviciu, autorul acestor 
amintiri. Sunt convins că, deşi distanţate în timp cu peste 
50 de ani, sunt multe lucruri care se potrivesc celor doi 
copii din Gârboţ şi care dovedesc că istoria se repetă sau, 
odinioară, încă se repeta, deoarece acum se pare că lucru‑
rile s‑au mai schimbat!

În încheiere, vă rog să consideraţi că intervenţia 
mea nu a avut intenţia de a fi o analiză a cărţii intitulată 
Omagiu şi nici nu am căutat să extrag esenţialul, ci mai 
mult ineditul. Ceea ce am dorit cu adevărat a fost faptul ca 
să vă stârnesc interesul pentru lecturarea acestor gânduri 
ale unor almăjeni, care au dorit să‑şi exprime gratitudinea 
pentru sărbătoritul lor. Dacă am reuşit, chiar în cea mai 
mică măsură, este meritul celor care mi‑au pus la dispoziţie 
materialele cuprinse în lucrare.

Despre pozele din anexă nu am prea multe de spus; 
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nu cred că sunt cele mai reprezentative, ele încercând doar 
să sublinieze, în primul rând, apartenenţa la Almăj, dar şi 
să prezinte unele dintre meritele acad. Păun Ion Otiman. 
Mă simt dator să mai dau o singură explicaţie referitoare 
la fotografia cu „Plantarea stăjerilor de la Crucea Băniei”. 
Acolo era un stejar uriaş, care a dăinuit până în perioada 
anilor 1940, şi care probabil a existat dinainte de venirea 
cavalerilor ioaniţi şi a tătarilor în zonă. Daţi‑mi voie să 
fac o afirmaţie, care nu cred că este deplasată: prin 1940 a 

dispărut stejarul milenar al Almăjului, dar a apărut un nou 
stejar almăjan, în persoana d‑lui acad. Păun Ion Otiman, 
căruia îi urez, şi de această dată, mulţi ani şi multă sănătate 
alături de cei dragi! Iată că dânsul a participat la plantarea 
unor alţi stăjări în Almăj, ca simbol al perenităţii, al iubirii 
de glie, al continuităţii, dar şi al dăinuirii peste veacuri, în 
acest ţinut atât de drag nouă – Ţara Almăjului! 

Prof. Univ. Dr. Ing. ALIMPIE IGNEA

Prin anii ’70 ai veacului trecut, învăţăcel fiind, pe 
coridoarele Universităţii de Vest („Vasile Pârvan”) din 
Timişoara, l‑am întâlnit pe poetul şi consăteanul meu 
Nicolae Dolângă, reporter al Radioului timişorean. Îl căuta 
pe profesorul G. I. Tohăneanu pentru o colaborare la emisi‑
unea radiofonică de limba română „Ca un fagure de miere”.

Puţinele fraze pe care le‑am schimbat între noi au 
fost întrerupte la apariţia neaşteptată a unui tânăr înalt şi cu 
o privire caldă, senină. S‑au salutat prietenos, dar nu înde‑
lung. Au urmat prezentările şi câteva cuvinte „de acasă”. 
La despărţire, reporterul‑poet mi‑a dat succinte explicaţii: 
„Păun e de la Gârboţ (Gârbovăţ). E student la a doua facul‑
tate (ISE). Ştie multă carte şi are numai note bune.”

Pe tânărul studios din Valea Almăjului, bogată în 
frumuseţi naturale şi cu o istorie zbuciumată, cu oameni 
destoinici şi gospodari, „l‑am întâlnit” şi „auzit”, apoi, în 
paginile ziarelor bănăţene ori în emisiunile de Radio şi TV, 
exprimând păreri pertinente despre cultură şi învăţământ. 
Peste ani, am aflat că şi‑a terminat studiile doctorale şi a 
devenit cadru universitar. S‑a căsătorit cu fiica profesorului 
meu de limba română din liceu – distinsa Doamnă profesor 
Diana (Otiman) Blidariu.

Cutezanţa, inteligenţa şi ardoarea, spiritul critic şi 
spiritul Almăjului – onestitatea, omenia, demnitatea, pasiu‑
nea – l‑au ajutat să parcurgă toate treptele unei strălucite 
cariere didactice din învăţământul superior: preparator, 
asistent, şef de lucrări, conferenţiar, profesor, îmbinând 
armonios, de timpuriu, activitatea pedagogică cu cea de 
cercetător ştiinţific. Este, mulţi ani, prodecan al Facultăţii 
de Agricultură, rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară a Banatului, vicepreşedinte al 
Consiliului Naţional al Rectorilor, preşedinte al Fundaţiei 
Rurale Române ori preşedinte de onoare al Societăţii 
Culturale „Ţara Almăjului” din 
Timişoara etc. 

Publică manuale, cursuri, 
studii şi cărţi, tratate şi mono‑
grafii, participă la numeroase con‑
grese naţionale şi internaţionale. 
Primeşte Premiul Academiei 
Române „Ion Ionescu de la 
Brad” pentru cartea Optimizarea 
producţiei agricole (Editura Facla, 
Timişoara, 1987). De altfel, având 

o prodigioasă activitate ştiinţifică, va ajunge academician, 
primul almăjan membru al Academiei Române, doctor 
honoris causa, secretar al acestui înalt for ştiinţific al ţării. 
Despre activitatea şi opera‑i impunătoare şi‑au exprimat 
opiniile şi aprecierile cercetători, publicişti, universitari, 
academicieni.

Am avut privilegiul să‑l revăd şi să‑l ascult în 
diverse împrejurări după Revoluţia din Decembrie 1989 
– la Liceul din Bozovici, vorbindu‑le elevilor şi cadre‑
lor didactice despre osârdia şi „drumurile” înaintaşilor 
almăjeni (Eftimie Murgu, Ioan Sârbu, Traian Doda) sau 
despre integrarea României în Uniunea Europeană, la sim‑
pozioanele adiacente Festivalului Văii Almăjului, la Balul 
almăjenilor ş.a. Întotdeauna, „pre‑lecţiunile” susţinute au 
rămas în memoria auditorilor prin conţinutul lor bogat şi 
consistenţa ideilor, prin ataşamentul faţă de valorile locale, 
faţă de folclorul şi tradiţiile româneşti.

În 1999, primăvara, a apărut la Bozovici revista 
Almăjana, publicaţie culturală editată de Cercul li‑
terar‑artistic al Liceului Teoretic „Eftimie Murgu” şi Centrul 
Zonal de Învăţământ Bozovici. De‑atunci, în cei aproape 
14 ani de apariţie neîntreruptă, revista a „trans‑pus” în 
paginile ei subiecte şcolare, dezbateri şi prezentări zonale, 
cu interferenţe şi în arealele învecinate (Valea Caraşului 
– Oraviţa, Craina bănăţeană – Mehadia‑Băile Herculane), 
semnate de: elevi şi studenţi, publicişti, lingvişti, filozofi, 
ingineri, economişti, medici, istorici, folclorişti, biologi, 
matematicieni.

Cerându‑i colaborarea, Domnul profesor Păun 
Ion Otiman a sprijinit moral şi financiar apariţia acestei 
publicaţii şcolare, dar şi a Văii Almăjului, trimiţându‑mi 
– de la Parlamentul României ori de la Academia Română 
– studii, articole, eseuri pe teme agricole, istorice şi de 

învăţământ. Pentru gestul de 
mare omenie făcut, pentru fap‑
tul că a acceptat să apară alături, 
chiar pe aceeaşi pagină, cu 
elevi şi studenţi abia „stilaţi” 
în ale scrisului, i‑am mulţumit, 
firesc, şi în public. Domnia Sa, 
împovărat de bunăvoinţă, mi‑a 
replicat: „Şi noi am început cu 
începutul. De aceea, fiecărui 
tânăr să‑i dăm o şansă…”

UN OM ÎNTRE OAMENI
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Interviul pe care mi l‑a acordat mai târziu a fost pu‑

blicat în revista Almăjana, nr. 1 / 2004, cu titlul Almăjul şi, 
în mod deosebit, Gârbovăţul au însemnat pentru mine tot 
orizontul existenţial, alfa şi omega formării educaţionale şi 
spirituale şi reluat în cartea de convorbiri Răspântii peste 
veacuri, apărută la Editura Excelsior Art din Timişoara, 
2011, p. 102‑109. Iată câteva fragmente cu răspunsurile 
date la întrebările redactorului‑şef, legate de „almăjeni şi 
faptele lor”, de Şcoala din „Valea Miracolelor”:

● «– În cei aproape 40 de ani de activitate 
neîntreruptă la catedră, în cadrul Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, 
am avut mulţi absolvenţi, foarte mulţi din Valea Almăjului, 
bacalaureaţi ai Liceului „Eftimie Murgu” din Bozovici. 
La covârşitoarea lor majoritate am constatat, cu mare 
satisfacţie, o pregătire teoretică deosebită, buni cunoscători 
ai matematicii, dar şi ai ştiinţelor biologice, o frumoasă 
cultură generală. Doresc, cu acest prilej, să remarc câţiva 
absolvenţi de seamă ai Liceului din Bozovici şi, deopotrivă, 
ai universităţii noastre, începând seria cu profesorul uni‑
versitar dr. Vasile Goşa, prorector al universităţii şi emi‑
nent cadru didactic la Facultatea de Management Agricol, 
continuând, apoi, cu mai tinerii dr. ing. Simona Şuveţi şi dr. 
ing. Flavius Berbentea, ambii şefi de lucrări la facultăţile 
de Agricultură, respectiv de Tehnologia Produselor 
Agroalimentare, cu dr. ing. Corina Zaberca (care, actual‑
mente, lucrează în Canada) şi încheind cu mai vârstnicul 
dr. ing. Florin Boldea – cercetător şi creator de soiuri şi 
hibrizi la Staţiunea de Cercetări Agricole din Lovrin şi 
mulţi dintre cei care s‑au întors acasă, loc în care au un 
rol de seamă în orânduirea treburilor comunităţilor locale 
almăjene. […]».

● «– Revista Almăjana este aşteptată cu multă 
nerăbdare în lumea academică şi universitară timişoreană 
şi nu numai. Almăjana este, poate, de câţiva ani, legătura 
noastră, a celor din „exil”, cu patria‑mamă. Eu citesc cu 
mare interes, din scoarţă în scoarţă, toată revista, consta‑
tând, de la număr la număr, progrese evidente. Observ, de 
asemenea, cu mare bucurie, prezenţa, în paginile publi‑
caţiei, a tot mai mulţi tineri talentaţi în arta cuvântului. 
Perseveraţi, că este bine! […]».

● «– Fiind director fondator şi editor a două reviste 
(Agricultura Banatului, revista universităţii, şi Vatra nouă, 

revista comunităţii în care locuiesc de mai bine de zece 
ani, precum şi membru în colegiul de redacţie la mai multe 
reviste ştiinţifice), ştiu ce înseamnă imensul travaliu, per‑
severenţa, efortul intelectual şi financiar de a da şi a ţine 
în viaţă o revistă. Meritul celor care fac revista Almăjana, 
în acest colţ de ţară românească – Ţara Almăjului –, mai 
lipsit de logistică şi resurse ca Timişoara, de exemplu, dar 
deosebit de generos în resurse umane – inteligenţă, talent 
şi dorinţă de afirmare –, este incontestabil. Faptul că revista 
trăieşte frumos de cinci ani este o performanţă care merită 

a fi amplificată cu orice preţ – spre câştigul cititorilor săi!».
M‑a vizitat de mai multe ori în modesta‑mi locuinţă 

din Dalboşeţul natal. Niciodată n‑a venit „cu mâna goală”. 
Mi‑a dăruit reviste, cărţi, albume, disertaţii. S‑a dovedit, 
în discuţiile avute, deschis, sincer şi apropiat, încurajator, 
sfătuindu‑mă să nu renunţ la apariţia revistei Almăjana, 
oricâte greutăţi s‑ar ivi. M‑a împresurat cu îngăduinţă şi 
încredere, cu generozitate şi respect.

Mă bucur că Pronia cerească mi‑a oferit circum‑
stanţa să întâlnesc şi să cunosc un asemenea OM, un cer‑
cetător cu rezultate ştiinţifice remarcabile, recunoscute în 
Banat şi în ţară, un profesor universitar apreciat de stu‑
denţi, de colegi, de comunitatea academică românească şi 
din alte zări. Un OM al Almăjului şi Banatului, al Întregii 
Ţări Româneşti, al marii familii de intelectuali ai lumii. 
UN OM ÎNTRE OAMENI…

IOSIF BĂCILĂ 
– redactor‑şef al revistei Almăjana – 

DORU POPOVICI – 80!
Compozitorul, muzicologul, scriitorul şi profesorul Doru Popovici a împlinit 80 de ani.

Colaboratorului nostru, permanent, cu acest prilej îi spunem tradiţionalul „La mulţi ani!”

Iată câteva repere biografice din dramatica lui 
existenţă:

«Doru Popovici: profesor universitar, compozitor, 
muzicolog, scriitor şi filozof, s‑a născut la Reşiţa, la 17 feb‑
ruarie 1932. Şi‑a început studiile muzicale la Timişoara, 
sub îndrumarea compozitorului şi muzicologului Liviu 
Rusu şi a absolvit Conservatorul din Bucureşti, la clasa 

maeştrilor Mihai Jora şi Mihai Andricu, obţinând califica‑
tivul „foarte bine”. A urmat cursuri de specializare în fosta 
Republică Federală Germania, la Darmstadt, o Meccă a 
muzicii de avangardă… Din anul 1968, a fost angajat ca 
redactor de emisiuni culturale, la Societatea Română de 
Radiodifuziune.
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Compoziţiile sale 

se înscriu în 3 perioade: 
postimpresionistă, postex‑
presionistă – potrivit ziarului 
„Le Monde”, a fost primul 
compozitor dodecafonic din 
România – şi neobyzantină. 
De mai bine de 30 de ani, 
compune numai muzică 
de cult, în stil neobyzan‑
tin. A creat 176 de opu‑
suri cu muzică de cameră, 
simfonică, vocal‑simfonică, 
de operă, de balet, corală; a 
compus 8 opere, 4 simfonii 
şi mai mult de 100 de lieduri.

I s‑au decernat numeroase premii şi distincţii: 
a fost de 20 de ori laureat al Uniunii Compozitorilor şi 
Muzicologilor şi deţinător al Marelui Premiu al breslei; 
i s‑au conferit Premiul Academiei Române, 5 premii 
ale Radiodifuziunii Române, Premiul „Pro Musica” 
al Radiodifuziunii din Budapesta, Premiul Uniunii 
Compozitorilor din Iugoslavia (perioada Tito), Medalia – 
„Tristan Tzara”, oferită pe linie de UNESCO; de aseme‑
nea, a fost distins cu titlul de „Comandor al Italiei”.

A scris peste 5.000 de articole, 50 de cărţi, poeme în 
proză şi 3 romane.

Specialitatea: muzica Evului Mediu şi a Renaşterii. 
A realizat mai mult de 5.000 de emisiuni de radio şi tele‑
viziune. I s‑a conferit titlul de „Cetăţean de onoare” al 
oraşelor Braşov, Târgu‑Jiu şi Reşiţa. Lucrările sale au 
fost editate la Paris, Tokyo, Leipzig şi Stockholm. Multe 
dintre compoziţii i‑au fost prezentate în Europa şi S.U.A. 
Doru Popovici continuă să desfăşoare o bogată activitate 

muzicală şi literară, dar şi în calitate de profesor universitar 
şi de redactor la Radio.»

***

Prietenul său de o viaţă, mult regretatul Tiberiu 
Olah, ca şi Doru Popovici au fost premiaţi de revistele 
„Săptămâna capitalei” şi „România Mare”, iar, în acest cli‑
mat orphic, Tiberiu Olah i‑a dedicat următorul eseu:

«Despre Doru Popovici este greu să scrii pentru că 
o caracteristică esenţială a muzicii sale este transparenţa. 
De aceea te întrebi: E oare nevoie să mai explici ceva ce se 
impune de la sine?

Da, e nevoie!
După ce‑ai intrat în secretele microstructurilor 

muzicii sale vei descoperi că această simplitate, exterioară, 
rezultă dintr‑o voinţă, interioară, ce vrea să supună mate‑
rialul sonor şi reuşeşte să‑l reducă la o esenţă ce se auto‑
transmite, comunică prin ea însăşi.

Această voinţă creatoare ordonatoare e prezentă 
chiar şi în acele lucrări expansive şi vizionare ca 
„Marea trecere”, „Porumbeii morţii” sau „Prometheu”, 
compoziţii care prin lirismul lor sublimat rămân unicate 
de neîntrecut ale muzicii româneşti contemporane, opere 
ce prefigurează însă inefabilul expresiilor ulterioare, spiri‑
tul doinit al opusurilor actuale. Doru Popovici (…) rămâne 
un liric „încăpăţânat” dominat de propria personalitate. 
Poate e vulcanul în fierbere continuă ce îmblânzeşte lava 
din interiorul său, pentru ca ea să nu se rostogolească, 
sau poate e izvorul blând, ce nu seacă niciodată, pentru 
că îşi înnoieşte forţele cu apele din adâncurile sale şi se 
îndreaptă apoi spre plaiurile mirifice ale Mioriţei!»

CORNELIU GÂRLIŞTEANU

Compozitor, muzicolog, scriitor, ziarist, profesor, 
Doru Popovici (n. 17 februarie 1932, la Reşiţa) este o 
personalitate de factură enciclopedică, unul dintre spiritele 
tot mai rare astăzi. Nu exagerez deloc afirmând că prin 
capacitatea sa de cuprindere a mai multor domenii, şi mai 
ales prin felul în care le ilustrează, aminteşte de oamenii 
Renaşterii. Ca şi în cazul acestora, devine imposibil să 
spui care dintre domeniile abordate are prioritate, în care 
dintre ele valoarea atinge cote superlative. Contribuţia 
sa muzicologică este la fel de importantă ca opera 
muzicală; talentul de scriitor nu este mai prejos decât cel 
al muzicianului, spiritul critic se împleteşte, cum rar se 
întâmplă, cu o cuceritoare naturaleţe a exprimării ideilor 
şi atitudinilor, capacitatea analitică se exprimă în formulări 
memorabile. Nici o urmă de preţiozitate nu împiedică, în 
scrisul său dar şi în vorbire, claritatea enunţului. În plus, 
omul farmecă prin darul lui de causeur.

Privind retrospectiv creaţia lui Doru Popovici, 
fără îndoială unul dintre marii compozitori contemporani, 

trebuie constatat de îndată un fapt cât se poate de semnifi‑
cativ, raportabil la un context mai general în muzica se‑
colului al XX‑lea. Aşa cum s‑a autodefinit, Doru Popovici a 
debutat cu lucrări în stil post‑impresionist, în care inspiraţia 
folclorică parcurgea o stilizare rafinată. Apoi, a parcurs o 
etapă în care orientarea spre limbajul avangardist a deve‑
nit prevalentă. Dacă în tinereţe, după depăşirea perioadei 
impresioniste, compozitorul putea fi înscris în curentele 
estetice avangardiste, fiind un promotor al dodecafonis‑
mului autohton, treptat s‑a orientat spre tradiţiile muzicii 
bizantine şi ale folclorului românesc, tratate într‑un spirit 
care trimite mai degrabă la un orizont artistic de tip clasic. 
Din punctul de vede re al mijloacelor de expresie, nu este 
nici o contradicţie, dacă observăm că în perioada în care 
trecea drept dodecafonist Doru Popovici realiza de fapt o 
„sinteză serial‑bizantină”, care nu era străină de influenţe 
expresioniste. Sursele tradiţionale de inspiraţie nu sunt 
– e un fapt cunoscut – incompatibile cu limbajul moder‑
nist. Dacă din punctul de vedere al experienţei creatoare 

DORU POPOVICI
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parcurse, ar trebui să fac o comparaţie, l‑aş asemăna pe 
Doru Popovici cu Paul Hindemith, compozitorul german 
care a străbătut drumul de la avangardism la neoclasicism. 
Şi, mai mult decât atât, ca şi Hindemith, Doru Popovici 
s‑a orientat cu predilecţie, în a doua parte a activităţii sale 
creatoare, spre muzica de cameră.

Doru Popovici şi‑a făcut studiile la Conservatoarele 
din Timişoara şi Bucureşti, avându‑i ca profesori pe Liviu 
Rusu, Mihail Jora, Mihail Andricu, Marţian Negrea, Paul 
Constantinescu, Theodor Rogalski. În 1968 a participat la 
cursurile de vară de la Darmstadt, după care a continuat 
să se perfecţioneze în Germania, în tehnici moderne de 
compoziţie, cu Görgy Ligeti, Karlheinz Stockhausen, Iannis 
Xenakis. Începând din 1968, timp de peste patru de cenii a 
fost realizator la Redacţia Muzicală din cadrul Societăţii 
Române de Radiodifuziune, fiind autorul unei serii ample 
de emisiuni complexe, dedicate atât actualităţii muzicale, 
cât şi istoriei muzicii şi 
esteticii muzicale.

A scris în toate ge‑
nurile muzicale: muzică 
simfonică (Triptic pen‑
tru orchestră, op. 7, 
1955; Două schiţe sim‑
fonice, op. 8, nr. l, 1955; 
Concert pentru orchestră, 
op. 17, 1960; Simfonia I, 
op. 21, 1962; Simfonia a 
II‑a, „Spielberg”, op. 30, 
1966; Simfonia a III‑a, 
„Bizantina”, op. 33, nr. 
3, 1968; Simfonia a IV‑a, 
„În memoria lui Nicolae 
Iorga”, op. 45, 1973); con‑
certe instrumentale, poeme 
simfonice (Poem pentru 
orchestră, op. 6, nr. l, 1954), 
lucrări pentru orchestră de 
coarde (Concertino, op. 9, 
1956; Poem bizantin – Omagiu Mănăstirii Arnota, op. 33, 
nr. l, 1968; Codex Caioni, op. 33, nr. 2, 1968; Pastorale 
transilvane, op. 61, 1980; Pastorale bănăţene, op. 65, 1980; 
Pastorale din Oltenia, suită pentru orchestră de coarde şi 
timpani, op. 70, 1982); muzică vocal‑simfonică (În marea 
trecere, poem pentru tenor şi orchestră de cameră, versuri 
de Lucian Blaga, op. 10, 1956; Porumbeii morţi, cantată pe 
versuri de Ion Pillat, op. 11, nr. 2, 1957; Noapte de august, 
poem pentru bariton şi orchestră, versuri de Mihu Dragomir, 
op. 15, 1959; Omagiu lui Palestrina, cantată pentru cor şi 
orchestră, text liturgic, 1966; In memoriam poetae Mariana 
Dumitrescu, cantată pentru contralto şi orchestră, text litur‑
gic, op. 32, 1967; Epitaf pentru Eftimie Murgu, pentru 
cor de copii şi orchestră, text liturgic, op. 35, 1969; 1877, 
cantată dramatică, versuri de Valeriu Bucuroiu, op. 50, 
1976; Omagiu oraşului Braşov, cantată pentru soprană şi 
orchestră, versuri de Valeriu Bucuroiu, op. 54, 1978; Odă 
lui Mihai Viteazul, cantată pentru soprană şi orchestră, ver‑
suri de Dan Mutaşcu, op. 56, 1979; Omagiu lui Burebista, 

cantată pentru cor şi orchestră, versuri de Dan Mutaşcu, op. 
60, 1979; In memoriam Marin Preda, cantată pentru alto, 
cor mixt şi orchestră, versuri de Adrian Păunescu, op. 68, 
1981; 2 Madrigale pe versuri de Martha Popovici, pentru 
soprană, alto şi orchestră de coarde, op. 74, 1982; Balada 
lui Horea, cantată pentru cor mixt şi orchestră, versuri de 
Martha Popovici, op. 85, 1984; In memoriam Fundoianu, 
cantată pentru soprană şi orchestră, versuri de Victor 
Bârlădeanu, op. 87, 1984; Muzica lui Bach, cantată pentru 
cor mixt şi orchestră de coarde, versuri de Doru Popovici, 
op. 88, 1985; Odă lui Mircea cel Mare, cantată pentru cor 
mixt şi orchestră, op. 93, 1986; Omagiu ţării mele, pen‑
tru cor mixt, alto şi orchestră, versuri de Doru Popovici, 
op. 105, 1990; Sfântă Iugoslavia, motet pentru soprană şi 
orchestră de coarde, versuri de Doru Popovici, op. 110, 
1991 ş.a.); piese instrumentale pentru pian, vioară, vioară 
şi pian, violoncel şi pian, fagot, oboi, formaţii camerale; 

muzică de teatru (operele 
Prometeu, pe un libret 
de Victor Eftimiu, 1958; 
Mariana Pineda, după 
García Lorca, 1966; Nunta, 
1971; opere de cameră, ca 
mai recentele Întâlnire cu 
George Enescu, Giordano 
Bruno ş.a.); lieduri, lucrări 
corale.

Indiferent de gen 
şi formă, Doru Popovici 
este un compozitor care 
construieşte pe spaţii 
ample. Chiar şi într‑o 
piesă camerală de mici 
dimensiuni, discursul 
muzical sugerează această 
„respiraţie” amplă.

Vastă, exprimată în 
forme diverse, de la eseul 
teoretic la studiul mono‑

grafic, opera muzicologică a lui Doru Popovici este la rân‑
dul ei exemplară. Îi datorăm deopotrivă cărţi referitoare la 
mari perioade de creaţie (Muzica elisabethană, 1972, Arta 
trubadurilor, 1974, Muzica Renaşterii în Italia, 1979), la 
Începuturile muzicii culte româneşti (1967), la mari com‑
pozitori (Gesualdo da Venosa, Magicianul de la Bayreuth, 
Cântec întrerupt sau Viaţa lui Chopin şi multe altele), la 
fenomenul muzical românesc, tratat în sinteze critice sau 
în monografii.

În 1983 apărea la Editura Junimea O istorie 
polemică a muzicii, ediţie critică de Viorel Cosma, pe 
marginea corespondenţei dintre Doru Popovici şi Dimitrie 
Cuclin, care lansa o modalitate inedită, pe care Viorel 
Cosma a denumit‑o interviu epistolar, devenit în timp, 
prin cultivarea sa în alte lucrări similare semnate de Doru 
Popovici, o specie nouă, cu statut particular în muzicologia 
românească.

COSTIN TUCHILĂ
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Pentru cele opt decenii împlinite, personalitatea lui 
Doru Popovici ne apare drept o strălucită ilustrare a forţei 
legendare care aureolează spiritul creatorului. Nicio clipă 
de linişte, niciun abandon în faţa provocărilor inspiraţiei 
n‑au putut opri artistul, de o strălucită cultură profesională, 
să înainteze spre descoperirea şi redescoperirea comunicării 
cu universul prin intermediul muzicii. Ar fi temerară acum 
o inventariere a creaţiei sale componistice, deosebit de 
amplă. Poate ne oprim doar la preferinţele artistului care 
a creat, deopotrivă, pentru marile ansambluri simfonice 
sau corale, pentru drama muzicală devenită o nouă ima‑
gine a istoriei operei, pentru continuarea tradiţiei iniţiate 
de predecesorii în domeniul „poeziei care cântă”, devenită 
lied. Pretutindeni, Doru Popovici, adresându‑se contempo‑
ranilor, s‑a căutat pe sine. Ce a avut mai mult de spus a 
fost atitudinea personală faţă de isonul bizantin, ecourile 
barocului naţional, mai ales avântul romantic, experienţele 
tehnicilor de compoziţie moderne. Şi‑a ales mereu subiecte 
alăturate eroilor şi istoriei, peisajului emoţional şi, nu în 
ultimul rând, spiritualităţii izvoarelor folclorului naţional. 
Dincolo de toate aceste focalizări, Doru Popovici este 
un Maestru al rostirii, către care nu se poate tinde decât 
cunoscând, la modul profesional, perfect misterul actu‑
lui de creaţie componistică. Prin toate este unic, opera sa 
muzicală devine o pildă pentru cei de o vârstă cu el, pentru 
cei mai tineri, care sunt acum sau vor veni.

Publicistica muzicală are în Doru Popovici un 
reprezentant cu personalitate distinctă, deosebit de 
apreciată de către cei care îl acceptă sau nu. Temperamental 
în exprimare, judicios în evaluare, Doru Popovici s‑a făcut 
auzit cu pregnanţă pe posturile de radio, dar poate fi şi 
citit cu interes pasional în pagina scrisă, fie cea a presei, 
fie cea a volumului de literatură. Atitudinal, semnatarul 
materialelor din domeniul publicisticii muzicale ne apare 
distinct faţă de compozitorul acestei aceleiaşi jumătăţi de 

veac, ca şi cum ar fi vorba de împletirea a două destine 
diferite, pe care le uneşte fără tăgadă doar credinţa în 
frumosul şi menirea muzicii.

În opera sa destinată lecturii, redescoperim itinera‑
rii ale gândurilor sale despre oameni şi lume, plecate spre 
noi pe calea undelor hertziene sau prin cuvântul tipărit, 
aducând lumină şi înţelegere realizărilor literare, muzi‑
cologice şi componistice din ultimul veac, demers care 
completează atenţia filozofului către secolele trecute, cu 
perimetrele lor culturale fascinante, receptive la cunoaştere 
şi reinterpretare din perspectiva actualităţii, spre beneficiul 
timpului care vine şi trece, situând în „raftul cu memorie” 
al contemporanilor ceea ce ştim mai puţin, ceea ce gân‑
dim mai profund, mai altfel, ceea ce ar trebui păstrat în 
eternitate. Numele alese spre a fi acceptate în acest scop 
sunt, majoritatea, importante prin opera de o viaţă, dar şi 
prin referirile semnatarului la anumite lucrări, propunând 
exegeze legate de personalităţi importante. Scrierile lui 
Doru Popovici au configuraţii diverse, în care stilul eseistic 
este însă permanent prezent, fie că este vorba de o carte de 
muzicologie, de istorie a muzicii, de tehnică a limbajelor, 
eseuri radiofonice sau de o personalitate anume, invitată 
la dialog cu artistul, portretizată în tuşe viguroase ale con‑
deiului, de o imagine poetică sau un discurs poematic. Nu 
în ultimul rând, la acestea se adaugă atitudinea polemică, 
de o uimitoare actualitate şi virulenţă. Scopul scrierilor 
este consecvenţa idealului. Pentru cine frecventează opera 
publicistică şi scriitoricească a lui Doru Popovici, lectura 
acestor pagini este de natură a confirma particularitatea 
unui muzician de cultură şi atitudine, a cărui voce este 
puternică şi mereu legată de evenimentele artei şi societăţii 
româneşti în care istoria artei muzicale contemporane, fie 
componistice, fie muzicologice îşi află argumente impor‑
tante de înscriere în timp.

Prof. univ. dr. GRIGORE CONSTANTINESCU

OMAGIU PENTRU OCTOGENARUL DORU POPOVICI
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FEMEIE CU BLÂNDEŢEA PENELOPEI

Femeie – cu blândeţea Penelopei
Şi cu profunzimea mamelor‑eroine,
Ce şi‑au educat copiii,
Sub cerul patriotismului, al culturii
Şi al credinţei în Dumnezeu,
Lângă tine, natura, în „exploziva sete a‑nverzirii”,
Ca o „lumină torenţială” se arată.

Într‑o lume’n care se striveşte
„Misterul femeii”, nobile,
Ca o ceremonie de splendori,
Blândeţea femeii, îngemănate
Cu „eternul feminin” cântat
De lumea trubadurilor medievali,
Ne conduce spre o constelaţie mirifică,
Unde
– „Iubire‑i tot, în rest,
Singurătăţi deşarte!”

OMAGIU LUI DINU LIPATTI

Datorită discurilor 
Şi profundei monografii dedicate
Genialului Dinu Lipatti, 
De Dragoş Tănăsescu şi Grigore Bărgăuanu, 
Monografie concepută „din prisosul inimii”,
– Sau, mai bine spus, 
„Vocea lor vorbeşte din
Îndemnul inimii”… –
Am putut să‑l înţeleg
Pe pianistul adevărat,
Care nu s‑a servit de muzică,

Nu… Deoarece,
El a servit‑o!

Tot meditând la 
„Fenomenul Dinu Lipatti”,
Mi‑am adus aminte 
De cuvintele răscolitoare 
Ale lui Alfredo Casella
– Marele prieten al 
Muzicienilor români: 
„Nu trebuie respectate capodoperele, 
Ci iubite,
Căci se respectă numai lucrurile moarte, 
Iar capodopera este 
Un lucru 
Veşnic viu”…

OMAGIU LUI SCHUBERT

O, Schubert…,
Rege al melodiei,
Ca şi Mozart, Chopin, Verdi
Sau Puccini…
O, Schubert…, ai creat o artă sonoră,
Sau, cum ar spune Dan Botta:
„Trăgându‑şi izvoarele
Din însuşi fenomenul liric…
O marmoră îngândurată,
O statuie a divinităţii melancolice,
Ca statuile decadenţei elene”…
Constelaţia eufoniilor schubertiene,
Intim asociate artei vocale,
Redau o „armonie tăcută,
O pace în care
Ar înflori un lied”…

EUFONIILE PRIMĂVERII MELE…
– 3 POEME DE DORU POPOVICI –

URIAŞUL BUN: ACTORUL 
VLADIMIR JURĂSCU

De bună seamă, dumneata, cititorule, vei înţelege că 
seva acestor slove este luminată de sentimentele mele faţă 
de acest monument al Teatrului românesc şi mai cu ose‑
bire al Teatrului Naţional din Timişoara. Dar, textul acesta 
nu va încălca spiritul unui dicton pe care îl preţuiesc, pe 
care mă străduiesc aproape de o viaţă să‑ l urmez: „mi ‑e 
prieten Platon, dar mai prieten mi‑ e adevărul”. Astfel că 

tot ce voi scrie acum şi aici stă sub mantia adevărului. A 
adevărului meu. Mărturisesc că nu l‑ am înţeles şi nici nu 
l ‑am iubit dintru început pe Vladimir Jurăscu, nici ca om şi 
nici ca actor. Dar vina n ‑o poartă dânsul, ci bineînţeles ea 
aparţine trufiei şi superficialităţii tinereţii mele. Regretând 
anii pierduţi, sunt fericit că măcar la vârsta mea de acum 
pot să mă bucur de prietenia, de lumina spiritului şi enorma 
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bunătate pe care popularul artist le dăruieşte tuturor celor 
apropiaţi, celor cunoscuţi, dar şi celor care îi ies întâmplător 
în drum. 

Am folosit sintagma superlativă „monument al 
Teatrului” care pe unii i‑ ar putea determina probabil să 
zâmbească ironic. Îndrăznesc să afirm că sunt puţini actori 
în viaţă, în România, care să aibă un asemenea palmares 
artistic ca Vladimir Jurăscu. 326 de roluri interpretate, în 
răstimpul 1947 ‑2007, deci în 60 de ani de teatru, este o 
performanţă uluitoare care nu stă la îndemâna oricui. Şi tot 
atât de rari sunt slujitorii scenei care să fi avut privilegiul 
să joace pe scenele a şapte teatre din care patru naţionale, 
alături de mari nume ale Teatrului românesc: Miluţă 
Gheorghiu la Teatrul „Vasile Alecsandri” din Iaşi, Ştefan 
Braborescu, Magda şi Ion Tîlvan la Teatrul Naţional din 
Cluj, Ştefan Iordănescu, Vasile Creţoiu la Teatrul „Matei 
Millo”, numit mai apoi Teatrul „Mihai Eminescu” din 
Timişoara, pe vremea în care trupa acestui mare teatru 
(atunci!) era alcătuită şi din alţi actori de primă mână, 
precum: Gheorghe Leahu, Ovidiu Iuliu Moldovan, Dora 
Chertes, Florina Cercel şi alţii. Era fericitul timp în care 
Vladimir Jurăscu îşi fermeca spectatorii jucând în pie‑
sele: „Oedip salvat” de Radu Stanca, regia Nicoleta Toia, 
„Raţa sălbatică” de H. Ibsen şi „Despot Vodă” de Vasile 
Alecsandri, în regia lui Emil Reus, „Mobilă şi durere” de 
Teodor Mazilu şi „Regele Lear” de W. Shakespeare, regia 
Ioan Ieremia, „Trei surori” de A. P. Cehov, regia lui Alexa 
Visarion. La capătul unei liste covârşitoare se află poate 
cea mai mare realizare a actorului Vladimir Jurăscu, evreul 
Shylock din piesa „Neguţătorul din Veneţia”, în regia lui 
Sabin Popescu. 

După un lung periplu prin teatrele din Baia Mare, 
Petroşani, Oradea, Iaşi, Cluj, fermecătorul nostru actor, 
putând concura în acel timp, datorită frumuseţii alcătuirii 
sale fizice, alături de Florin Piersic, pentru rolul de june 
prim, îşi oprise paşii la Teatrul „Alexandru Davila” 
din Piteşti unde sub ochiul scrutător al marii regizoare 
Marietta Sadova va juca „Meşterul Manole”, piesă 
semnată de Valeriu (Bartolomeu) Anania, unul din marele 

spirite ale Ortodoxiei româneşti, mitropolit al Clujului, 
Maramureşului, Albei, Oradei etc. Spectacolul a avut loc, 
după mărturisirea lui Vladimir Jurăscu, în aer liber, în 
preajma Mănăstirii Curtea de Argeş. Spectatori iubitori ai 
teatrului din Piteşti, dar şi sute de ţărani de primprejur, fie 
aduşi cu forţa, după cum se obişnuia, fie veniţi de bună 
voie, din curiozitatea nativă a ţăranului român. Povesteşte 
actorul, cu farmecul lui neîntrecut de povestitor decât 
poate de cel al lui Florin Piersic, că la finalul reprezentaţiei 
s‑ a aşternut o linişte adâncă peste locurile acelea. O linişte 
de piatră. Au rămas încremeniţi, cu răsuflarea tăiată, actori, 
regizor, echipa tehnică, neştiind ce se întâmplă. Apoi, din‑
spre mulţime s‑ a auzit un muget, ca un vuiet de ape, după 
care mii de căciuli au ţâşnit spre tăriile cerului şi, într‑ o 
învălmăşeală înfricoşătoare, spectatorii s‑ au repezit să ‑i 
atingă pe actori, să‑ i îmbrăţişeze, fiecare din ei preocupat 
să obţină o bucăţică din… Manole. Aşa se face că din cos‑
tumul meşterului Manole au mai rămas, la finalul acestei 
nebunii fără precedent, doar câteva zdrenţe. Dacă lucrurile 
s‑ au întâmplat astfel, şi nu am nici un motiv să mă îndo‑
iesc că nu s‑ au petrecut aşa, Vladimir Jurăscu nu este din 
cei ce obişnuiesc să rostească neadevăruri, atunci îmi spun 
că merită să mori după ce ai trăit un asemenea moment, 
momentul clipei supreme. 

Dacă Vladimir Jurăscu ar fi numai un mare actor, 
recunoscut şi preţuit ca atare de unii, contestat şi negat de 
alţii, după blestemata tradiţie românească (dovadă şi sur‑
ditatea, orbirea UNITER‑ ului care uită să încoroneze cu 
premiul său opera magnifică a acestei vieţi!), poate că m‑ aş 
fi lăsat mai puţin impresionat. Dar Vladimir Jurăscu este nu 
doar un dăruit, ci şi un dăruitor. Nu cunosc o persoană, o 
instituţie care să‑ i fi cerut ajutorul, contribuţia lui ca artist 
şi ca om, fără ca el să nu fi răspuns prompt, necondiţionat. 
În general artiştii, unii doar purtând acest nobil nume, 
pretind, şi pe bună dreptate, recompense materiale pen‑
tru prestaţia lor artistică. Vladimir Jurăscu n ‑o face decât 
rareori. El, risipitorul, generosul fără limită, dăruieşte din 
preaplinul talentului său, din preaplinul inimii sale. Om 
sau animal, aflaţi în suferinţă, în nevoie, găsesc la Vladimir 

Jurăscu un umăr de reazem, o vorbă de 
mângâiere. Cunosc câţiva tineri pe care 
maestrul i ‑a pregătit, într ‑un timp record, 
fără să le ceară un sfanţ, pentru institutul 
de teatru. După ce au reuşit, unii dintre 
ei au uitat să‑ l anunţe şi să ‑i adreseze 
fireasca mulţumire. Atunci l ‑am văzut 
suferind ca un copil urgisit, neînţelegând 
ingratitudinea omenească. 

Iubitor fără saţ de poezie şi 
spuitor de înaltă clasă de versuri, 
Vladimir Jurăscu îi iubeşte pe Eminescu, 
pe Esenin, pe Labiş şi pe toţi poeţii 
dăruiţi ai lumii. Îi place să rostească un 
catren al excepţionalului sonetist Mihai 
Codreanu: „Eu nu te întreb de unde vii 
şi unde / Te duce ne ‑nţeleasa ta menire 
/ Tu eşti un strop etern de rătăcire / Pe 
care ‑n veci nu‑ l voi putea pătrunde. / Dar 
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sunt în noi asemănări profunde/ Oricine ‑ai fi şi‑ n orişice‑ 
amăgire / Te duce goana ta spre fericire / Acelaşi om într‑
‑amândoi s‑ ascunde. / Visezi şi tu în clipe mai senine/ Şi 
chinuit de setea de mai bine, / Îţi sorbi încet paharul de 
otravă… / Şi trec şi eu prin clipe nourate / Când zvârl din 
piept clocotitoarea lavă / Oricine eşti, întinde mâna, frate.” 
(„Fratelui meu cititor”). Sunt versuri care ‑l definesc în 
bună parte şi asupra cărora noi, contemporanii lui, ar trebui 
să luăm seamă. 

Vladimir Jurăscu este totodată un om al Cetăţii. 
Nimic din ceea ce se referă la viaţa culturală, socială, 
urbanistică a Timişoarei nu ‑i este străin, nu ‑l lasă indife‑
rent. O vreme a asaltat primăria cu telefoane, anunţând ‑o 
că o bucată din parapetul podului de pe Bulevardul „Mihai 
Viteazul” s ‑a prăbuşit. A fost nemulţumit multă vreme de 

trotuarul lamentabil din faţa Catedralei şi a Grădinii de vară 
de la Capitol. Când a descoperit că lucrările au început, s ‑a 
bucurat ca de propria‑ i izbândă. Poate pentru acest lucru, 
pentru preocuparea sa faţă de obrazul şi civilitatea urbei, 
dar fireşte mai înainte de orice pentru contribuţia sa imensă 
la viaţa artistică a Cetăţii, a fost declarat Cetăţeanul ei de 
Onoare. Onoare pe care Timişoara şi ‑o atribuie sieşi, spri‑
jinind şi cinstind asemenea personalităţi. 

Gândurile mele dau înconjur cu frăţească iubire şi 
netrucată preţuire omului şi artistului Vladimir Jurăscu, 
rugând Pronia Cerească să ‑l ocrotească şi să ni‑ l lase pe 
pământ încă mulţi ani, de acum încolo, spre bucuria noastră 
şi spre slava Artei. La mulţi ani, prietene şi frate!

ION MARIN ALMĂJAN

APLAUZE PENTRU MAESTRUL VLADIMIR JURĂSCU
Nu demult, la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” 

din Timişoara, l‑am sărbătorit pe maestrul Vladimir 
Jurăscu, la 85 de ani de viaţă şi 65 de actorie, cu un total 
de vreo 20 de roluri! A fost o seară frumoasă, la care a 
participat un public cald: actori, scriitori, artişti plastici şi 
simpli prieteni, aceştia nu puţini! Plus nelipsiţii pişcotari, 
care, încet‑încet, încep să devină consumatori de cultură 
mai avizaţi decât mulţi dintre cetăţenii producători de fapte 
artistice ai patriei…

Amfitrion a fost actorul Ioan Rizea (excelentă orga‑
nizare!), luând cuvântul şi Mariana Voicu (un discurs la 
liber, lung, dar superb), Ion Marin Almăjan (emoţionat, dar 
ca un scriitor cu har), preotul şi poetul Ioan Petraş (care a 
citit un poem dedicat, pentru care maestrul l‑a îmbrăţişat şi 
l‑a pupat cu sârg), scriitorul şi criticul de teatru Ion Jurca 
Rovina (care a spart monotonia cu un umor „iute”, sur‑
prinzător pentru un critic de meserie… ardelean), artistul 
plastic Vasile Pintea (la fel de vioi precum maestrul, faţă 
de care este mai mic cu un anişor).

Au mai vorbit un reprezentant al Mitropoliei 
Banatului şi unul al Primăriei Timişoara. 
Acesta din urmă, îmbrăcat de parcă mergea 
la stadion, deşi tot voia să închidă „un cerc 
rotund”, prin sinceritate şi umor a scos‑o 
la capăt cu bine, mai ales că‑l cunoştea 
pe sărbătorit din ti nereţe, când mama sa, 
comandantul Cercului Militar, pusese pe 
picioare o trupă de teatru nevinovată, pe 
care o dăduse pe mâna „zmeului”.

Maestrul a recitat o poezie, o ştiţi, 
cea care începe cu „Mi‑a bătut la poartă 
fericirea…”, a vorbit de marii regizori şi 
actori cu care a colaborat, a povestit de 
„Meşterul Manole” de la Curtea de Argeş 
şi shakesperiana de la Gilău, apoi nu a 
uitat să amintească de cei care l‑au adus la 
Timişoara: regretatul Gheorghe Leahu şi 
draga noastră colegă Ildico Achimescu.

În ultima clipă, de la aeroport, a apărut şi direc‑
toarea Ada Lupu, în bascheţi albi şi o parpalacă, dar şi cu 
un uriaş buchet de flori, cât sala. 

În rest, pupături, poze, catering high class şi şampanie 
roz, ca anii din urmă ai maestrului. Au fost prezente multe 
capete luminate, în schimb n‑a venit intelectualitatea care 
are pe mână pâinea şi cuţitul sub actuala orânduire.

Parcă şi televiziunile au cam lipsit. Chiar şi cele 
„babane”. Dar ne‑am obişnuit. Doar era vorba de o chestie 
culturală, nu? Dar las’ că le vedem noi la 85 de ani… 

Peste toate, muri tori, nemuritori şi tele viziuni, 
onoare maestru lui Vladimir Jurăscu! Câţi actori români 
se pot lăuda cu longevitatea şi talentul său? Şi acum, la 
vârsta senectuţii, când urcă pe „scândură”, chiar şi în vreo 
sală modestă, pentru a‑l susţine pe vreun poet anonim de 
provincie, dă totul, dar atât de frumos încât spaţiul devine, 
parcă, cea mai mare scenă din lume!

Doamnelor şi domnilor, încă o dată, aplauze!

ILIE CHELARIU
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Uniunea Scriitorilor din România – Filiala 
Timişoara, Teatrul Vechi „Mihai Eminescu” din Oraviţa 
şi Fundaţia Culturală „Orient Latin” 
a organizat, în 14/15 iunie a.c., între 
orele 21‑4, la Teatrul Vechi din Oraviţa, 
o „Noapte de veghe pentru Mihai 
Eminescu”.

Începând de la ora 21, a avut 
loc un recital actoricesc din lirica 
eminesciană, apoi poeţii prezenţi în sală 
au lecturat din versurile lor, pe scenă, 
până la ora 4, când s‑a declarat oficial 
moartea „poetului nepereche”.

Programul a fost punctat de mu‑
zicienii invitaţi şi de lansări de carte. De 
fapt, la momentul său, fiecare scriitor 
şi‑a putut prezenta orice nouă apariţie 
editorială.

Au fost invitaţi literaţi şi muzicieni din tot ves‑
tul României (Timişoara, Lugoj, Reşiţa, Oraviţa, Valea 

Almăjului etc.). S‑au lansat prestigioase 
publicaţii culturale din spaţiul spiritual 
al Banatului.

Moderatori: Ionel Bota, scri‑
itor, directorul Teatrului Vechi „Mihai 
Eminescu”, şi Ilie Chelariu, redactor‑şef 
al revistei „Orient Latin”. Din partea rev‑
istei „Almăjana” au participat: Iosif Băcilă, 
redactor‑şef, Pavel Panduru, istoric, 
Ion‑Vasilie Vâtcă, interpret de poezie.

Acţiunea este o premieră 
naţională şi mondială. Se speră ca, de 
anul viitor, manifestarea să disemineze 
în toată ţara, dar şi în comunităţile de 
români din lume.

„A”

NOAPTE DE VEGHE PENTRU MIHAI EMINESCU

PENTRU A TRĂI MAI FRUMOS
A învăţat cuvintele să iubească, le‑a 

arătat inima şi nu s‑a lăsat până când sila‑
bele lor n‑au început să bată:

„în noi înşine
în voi înşivă
în ei înşişi” (Nichita Stănescu).

A ascultat şopotul râului, a tresărit 
la răsăritul soarelui, a cântat cu pietrele, 
cu morile şi cu florile, şi‑a imaginat albul 
imaculat al boabelor de rouă. A curs, a veg‑
heat, a îndemnat şi a povăţuit, a răspuns 
bineţii şi a strălucit modest, sincer şi demn, 
împovărat de bună ziua şi de linia azură 
a lucrurilor: „Te‑am construit în mine, o 
poezie, / Invidiat de astre. Te‑am construit / 
Şi nu mă tângui singur, mâhnit, / Istovit de 
frumuseţe…” (Periplul lui Orfeu).

A trăit printre oameni şi pentru 
oameni. A muncit şi a istovit pentru a fi mai 
buni şi mai curaţi, dovedind că adevărul este sădit în suflete 
(„Poezia ne trebuie pentru a trăi mai frumos”) şi exprimă, 
în adâncuri, cununia cu obârşiile: „Ţărâna natală radiază‑n 
mine: / Oază‑n deşertul anilor. Mă refugiez, / Veghez în 
grădinile ei purpurii / Când e prea puţină ziuă pe lume” / / 
(Regăsescu‑mă pe drumul).

A înţeles, a dorit, a visat, a năzuit cu luncile, cu văile, 
cu pădurile, cu vântul şi cu gândul: „Nu poposesc la nici 
o margine, caut neostenit / Alte drumuri…” (Peregrinări).

„Colindele” sunt învălite de dor şi frunză verde. Întru 
cântare şi încântare; de altfel, „trăsătura în care se contopesc 
toate celelalte semne distinctive este continua aspiraţie a lui 

ALEXANDRU JEBELEANU* de a lega 
totul de poezie, ecoul în poezie fiind pen‑
tru el condiţie şi garanţie a valorii reale a 
unui gest, a unui sentiment, a unei acţiuni.” 
(Cornelia Ştefănescu).

Într‑adevăr, poetul a învăţat cuvin‑
tele să iubească, le‑a arătat inima şi nu s‑a 
lăsat până când silabele lor n‑au început să 
bată:

„în noi înşine
în voi înşivă
în ei înşişi”. (Nichita Stănescu)

Un fel al sinelui de a se bucura de el 
însuşi. Pentru a trăi mai frumos.

IOSIF BĂCILĂ

* Poetul Alexandru Jebeleanu s‑a 
născut la 7 octombrie 1923, în satul Şipet, 

judeţul Timiş. A fost redactor şi redactor‑şef al mai mul‑
tor publicaţii bănăţene, editor, autorul a numeroase vo‑
lume de poezii (Oglinzi sonore – volum colectiv, 1945; 
Certitudini, 1958; Frumuseţi simple, 1962; Nostalgii 
solare, 1965; Divagaţii şi simetrii, 1969; Transparenţe, 
1972; Peregrinări terestre, 1975; Surâsul Meduzei, 1979; 
Forma clară a inimii, 1982; Viziunile lui Narcis, 1985; 
Linia azură a lucrurilor, 1986; Arhitecturi de cristal, 
1989; Magnolii de octombrie, 1994–). A sprijinit literatura 
Banatului şi a participat la numeroase întâlniri cu publicul, 
contribuind la progresul spiritual al acestor meleaguri 
mirifice.
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POEZIA

Te caut şi te găsesc aşa de rar.
În zile şi în nopţi cu ceasul lung
Sclipirile‑ţi apar, dar iară fug
Ca raza ce se joacă în pahar.

Când nu‑mi ajută nici un meşteşug
Eu truda mi‑o consider în zadar,
Ci‑aripile atuncea îţi răsar
Şi umbra îndoielii mi‑o alung.

În tine mă‑oglindesc precum Narcis
Şi sufletul întreg mi‑l dăruiesc
Cu rime‑nveşmântat, cu‑azur şi vis.

Şi sufăr când te simt în mine plină
Şi nu ajung cu versul ce‑l cioplesc
Să‑ţi scot podoaba toată la lumină.

EMINESCU

Am fost un nai sau fluier de argint.
Ce‑ai năzuit de l‑ai stârnit să sune?
Eu te‑am chemat? Sau m‑ai ales anume?
Pe versu‑mi fruntea ta o văd boltind.

Te‑am cumpănit, te‑am încrestat în mine,
M‑am încâlcit şi iar m‑am recules.
Luceafărul, pe pragul lui dantesc,
Sclipea nepăsător din înălţime.

Te‑am re‑ntâlnit, dar nu mai eşti la fel.
Îmi glăsuieşte‑n ritmuri altă limbă?
Ori timpul, vrăjitorul, mi te schimbă.

Eu tot sub raza ta rămân, cântând…
Mereu îţi cer – departe sunt de ţel – 
Să te cobori în jos, Luceafăr blând!

FETELE

Fetele sunt bucuria pământului!
Fără surâsul lor de aur
De ce şi‑ar mai arcui arborii bolţile,
De ce şi‑ar aprinde liliacul
Ciorchinii albaştri

Şi pentru cine crinii
Şi‑ar dărui candoarea?
Pentru cine amurgul s‑ar lăsa lin
Ca o pasăre sfioasă
S‑ascundă şoaptele?

Fetele sunt bucuria pământului,
Fiecare piatră 
Le‑aşteaptă pasul
Cu dor
Şi vibrează când simt vârful pantofului,
Precum vioara
La atingerea arcuşului.

Fetele sunt bucuria pământului,
Cum stelele
Sunt frumuseţea nopţilor.
Cine‑ar putea trece nepăsător
Pe lângă primăvara lor
Gătită de rod?
Şi cine‑ar putea izgoni
Bucuria fetelor, 
Bucuria pământului?

LINIA AZURĂ A LUCRURILOR, 
EDITURA FACLA, TIMIŞOARA, 1986

ALEXANDRUL JEBELEANU (1923‑1996)
– IN MEMORIAM –
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DARURI

Ai strâns în tine zvonuri, fiori, aureole,
Ai strâns văpăi suave din zorii sidefii
Să mi le dărui mie, când bună ai să vii
Cu fine rezonanţe, ca pieptul de viole.

Ai strâns suflarea verii şi farduri din zăpezi,
Subtile mlădieri din zboruri, rând pe rând.
Le‑aud aci‑n odaie. Prezentul mi‑l dezmierzi
Şi‑mi despleteşti cu mâna‑nceputul unui gând.

O frunză‑ntârziată în părul de aramă
Pogoară amintiri cu umbre, cu cleştaruri…
Ah, toamnele cu zumzet mă‑ngână şi mă cheamă.

Eu ce s‑aleg vrăjit din sunete, din daruri,
Când toate mă‑mpresoară, când toate sunt de‑ales?
Mai poţi să‑mi dai, iubito, elanul unui vers?

CILIMURI BĂNĂŢENE

Bujorii şi cocorii geometric ţi se‑nşiră…
Ce pajişti cu miresme voit‑ai să imprimi?
Nu flori ţesuşi din lână cu rourate mâini,
Cu mov de rezonanţe domniţele doiniră.

Cine‑ar citi în rânduri tipare şi lumini?
Poeme netranscrise din claruri se‑mpliniră
Şi datini, mirodenii şi din arginturi liră
Se‑mbină în culori – discretele grădini.

Frumosul din priviri îţi stăruie răzleţ
Şi‑l tălmăcişi pioasă sub tremur sideral,
Ţărâna să grăiască şi neamul de poeţi.

În armonii renaşte, viu, şesul meu natal,
Cu naiul revelat, din crâng străvechiul Pan,
Zâmbind cu fraged verde‑n cilimul bănăţean.

REGĂSESCU‑MĂ PE DRUMUL…

Regăsescu‑mă pe drumul
Începutului, străbunul.

LUCIAN BLAGA

Întoarce‑m‑aş lângă pământul natal,
Întoarce‑m‑aş lângă brazda neagră, aromată,
Părăsită de treizeci de ani.

Ţărâna natală radiază‑n mine;:
Oază‑n deşertul anilor. Mă refugiez,
Veghez în grădinile ei purpurii
Când e prea puţină ziuă pe lume.

Întoarce‑m‑aş să‑mi recapăt rădăcinile,
Oricât de răsucite şi gângave. Sunt ale mele!
Am cerul natal! Am leagănul, am arcul, am viile!
Ascultai cum se nasc bocetele şi narcisele 
                pe movilele străbunilor.

Acolo nu mi‑e teamă de turlele morţii,
Acolo nu mi‑e teamă de viaţă!
Acolo plantele m‑ar primi sensibile şi
Fragede, semănând cu mâna mea dreaptă.

Le‑aş dărui soarele meu să le‑ascult germinaţia,
Să le grăbesc suişul, să le simt pârguirea şi
Palpitaţia sub graţioasa pace de vară.

Noaptea neagră ca o brazdă, hermetica noapte
Ne‑ar îngropa de fiecare dată, pe furiş, împreună,
Ne‑ar amesteca cu drumul şi ne‑ar macera taciturnă.

SEMENICUL

Privirea‑ţi doar mă‑mbie spre‑albastrul Semenic!
Peregrinar revăd coloane şi poteci
Şi lacul răsfrângând în nestemate reci
Un vultur ce pogoară de dincolo de mit.

Ai fi sălbăticiune ori fluture spoit
Cu sclipet din pâraie, din muşchi şi din ciuperci.
Da, sprintenă te vreau, prin inimă să‑mi treci
Cu toată prospeţimea, spre‑un paradis oprit!

Ce‑aş regăsi pe creste silind ca un Sisif?
Mirajul prea cernit ca penele de corb?
Iubirea când, pe brume, mi‑o‑mpart definitiv.

Mai dă‑mi cu mâna mică, astrânsă în căuş,
Putere din vecia muntelui să sorb,
Despovărând, prin rarişti, al vârstelor urcuş!

NOTE:
„Disputat de pornirea de a transcrie «visul vegetal 

şi orfic împlinit» (Cântare orfică) şi experienţele existenţei 
intime, tensiunea trăirilor erotice, de pildă, sublimate în 
imaginea emblematică pe care o sugerează «vechile sta‑
tui de frumuseţe greacă» (Ascunsa iubire), Alexandru 
Jebeleanu este, prozodic, un laborios al formelor clasice, 
prozodist aspirând la virtuozitate, dispus să investigheze, 
istoriceşte, modelele poeziei tradiţionaliste, pillatiene. 
Versul, bine cadenţat şi ritmat («un nimb de rime», se 
spune într‑un sonet), îşi are în această poezie rosturile lui 
consacrate, tot aşa cum în mare cinste sunt ţinute potrivirile 
simetrice ale imaginilor puse, impecabil, în serii, după o 
metodă a compunerii analogic‑descriptivă. Ilustrând vari‑
etatea tipologică a poeziei, Alexandru Jebeleanu îşi face 
din recuperarea modelelor clasice o preocupare de căpătâi; 
ca şi din definirea cât mai exactă a situaţiilor lirice, din 
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«radiografierea» unor teme şi motive poetice de largă 
audienţă.”

LUCIAN ALEXIU
Ideografii lirice contemporane, Editura Facla,

Timişoara, 1977, p. 175.

„Peisajul nostalgiilor solare este dual, dorit sau 
cunoscut, recuperat prin imaginaţie sau refăcut din amin‑
tire. Lirismul lui Alexandru Jebeleanu apare ca o ase‑
menea oscilaţie între nostalgia unei realităţi pierdute sau 
îndepărtate, prin trecerea timpului şi aspiraţia spre un 
tărâm al viitorului. Din măsura acestui statornic balans se 
naşte echilibrul «nostalgiilor solare». […]

Poezia iubirii se traduce printr‑o expresie 
melodioasă, într‑o înlănţuire metaforică şi, repetat, 
interogativă. Starea afectivă se simte din text, tulburătoare 
ori calmă, întrebătoare sau cu certitudini atinse.”

ALEXANDRU RUJA
Parte din întreg, I, Editura de Vest,

Timişoara, 1994, p. 45 şi 48.

„Prezenţa lui J., alături de Pavel Bellu, Petru Vintilă 
şi Petru Sfetca, în culegerea alcătuită de Virgil Birou în 
1944 (Poezia nouă bănăţeană), care a fost receptată ca un 
adevărat act de naştere al «generaţiei estetice» a literaturii 
din zonă, marchează desprinderea polemică de modalităţile 
lirice ale epocii. S‑a manifestat ca un poet egal cu sine, cul‑
tivând modele, teme, aspiraţii ce nu au trădat niciodată sen‑
sul armonios al existenţei. Dominantele tematice ale liricii 
lui sunt erosul şi bucolicul. O întreagă figuraţie clasicizantă 
(Pan, Narcis, Elena, nimfe, fauni) însoţeşte aceste scena‑
rii, transpuse într‑o poezie elaborată în respectul formei. 
Rigoarea prozodică spre care poetul aspiră îl face să opteze 
pentru sonet sau alte forme fixe. Temperament stenic, J. 
este un poet al afirmaţiilor constructive, al optimismului 
solar.”

DICŢIONARUL GENERAL AL LITERATURII ROMÂNE –
– apărut sub egida Academiei Române,

coordonator acad. prof. Eugen Simion –
vol. III, literele E‑K, Editura Univers Enciclopedic, 

Bucureşti, 2005, p. 736.

„O MĂNĂSTIRE ESTE UN LOC BINECUVÂNTAT DE 
DUMNEZEU”

– DE VORBĂ CU PĂRINTELE ANDREI,
 STAREŢUL MĂNĂSTIRII ALMĂJ‑PUTNA, CARAŞ‑SEVERIN –

– Părinte, vorbiţi‑ne despre începuturile şi isto‑
ria Mănăstirii Almăj‑Putna.

– Începutul unei mănăstiri, al unei biserici, cred 
că este în Cer, pentru că Mintea dumnezeiască, Tatăl cel 
Ceresc, unde binevoieşte, acolo şi împlineşte. O mănăstire 
este un loc binecuvântat de Dumnezeu, un loc în care 
Cel de Sus are grijă să dăruiască toate cele necesare pentru 
construcţia, pentru întreţinerea şi pentru dăinuirea acelei 
mănăstiri. Este nevoie doar şi din partea oamenilor ca 
să se ridice la nivelul aşteptării pe care 
Dumnezeu îl doreşte din partea noastră 
[…].

În vara anului ’96, Preasfinţitul 
Laurenţiu al Caransebeşului, actual‑
mente Mitropolitul Ardealului, a sfinţit 
locul acesta de mănăstire, iar, în toamna 
aceluiaşi an, credincioşi din satul Putna, 
dar nu numai, ci în împreună lucrare cu cei 
din Valea Almăjului, au ajutat la săparea 
şi turnarea fundaţiei; pe data de 8 martie 
1997, am preluat‑o – cum se spune în ter‑
meni tehnici – de la cota zero. De acolo s‑a 
continuat cu zidirea şi, la început, am fost 
4 părinţi – părintele stareţ Sava, părintele 

Casian, acum stareţ la Mănăstirea Călugăra, părintele dia‑
con Nichifor şi eu. De‑a lungul timpului, obştea noastră a 
mai crescut, a mai scăzut, dar de câţiva ani de zile suntem 
în formula aceasta de 3: doi preoţi şi un ierodiacon […].

O pioasă tradiţie de aici, din Almăj – după cum am 
apucat şi noi să aflăm din bătrâni –, spune că în urmă cu 
aproximativ 300 de ani, în jur de 1700, plus‑minus, anii se 
pierd în negura vremilor, un credincios almăjan a plecat 
la străvechea şi binecunoscuta Putnă de Bucovina, ctitoria 

marelui voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
unde, găsit un timp, a sporit duhovniceşte, 
dar a dăruit mai mult şi a plecat la Sfântul 
Munte Athos, în Grecia, unde se spune că 
ar fi vieţuit cam 18‑19 ani, şi atât de mult 
a crescut duhovniceşte, încât devenise şi 
făcător de minuni: de altfel, într‑o noapte, 
Maica Domnului i s‑a arătat într‑o desco‑
perire dumnezeiască, poruncindu‑i ca 
împreună cu câţiva ucenici să se întoarcă 
pe meleagurile natale să împlinească în 
acest mod cuvântul Mântuitorului, căci 
nu se cuvine ca sfeşnicul să fie ascuns sub 
obroc, ci să se pună pe masă ca să lumi‑
neze înaintea oamenilor. Acest cuvios 
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părinte, Pahomie, împreună cu 7 ucenici – aşa spune le‑
genda – s‑ar fi sălăşluit în hotarele satului Putna, iar oame‑
nilor, când veneau pentru rugăciuni ori pentru un cuvânt de 
folos, aşa mai ţărăneşte, nu foloseau formule reverenţioase 
care se folosesc în biserică, le era mai la îndemână să 
spună: «Unde te duci, mă? Mă duc la părintele Putneanu», 
bineînţeles cel venit de la Putna. Aşa, uşor‑uşor, s‑a 
împământenit toponimul acesta, râuşorul din preajmă, cu 
undele lui limpezi, afluent al râului Nera, s‑a numit Putna, 
satul care s‑a cristalizat tot Putna, iar noi, ca să evităm con‑
fuzia cu străvechea Putnă moldavă, am zis Almăj‑Putna, 
adică Putna de pe Valea Almăjului, Putna almăjană.

Revenind, aş adăuga că gospodarii care au donat 
pământul au fost membrii a 4 familii de aici din Putna şi 
chiar pe locul unde este mănăstirea au fost odinioară nişte 
grădini. Un fiu al satului, domnul Luca Zăvoianu, s‑a 
ostenit în obţinerea fireştilor binecuvântări şi a formelor 
legale şi împreună cu credincioşii de‑aici au demarat 
lucrările despre care am făcut vorbire. Şi‑au dat însă seama 
că lipseşte inima mănăstirii care sunt vieţuitorii, fiindcă 
nu zidurile dau slavă lui Dumnezeu, ci vieţuitorii acelei 
mănăstiri…

– Dumneavoastră de unde veniţi? Ce (cine) v‑a 
adus aici, în Valea Almăjului, în acest areal binecuvân‑
tat de Dumnezeu?

– Eu vin din Constanţa, din locul unde răsare 
soarele, ne‑am luat după soare să vedem unde apune şi aici 
am apus/poposit şi noi ca să răsărim în slava lui Dumnezeu, 
în Împărăţia Cerului. Mulţi oameni mă întreabă: «Părinte, 
cum tocmai de la Constanţa până aici?!» Şi eu le spun 
că omul se aseamănă cu floarea unei păpădii şi adierea 
Duhului Sfânt îl ia şi îl duce pe om în orice parte a ţării 
sau în orice parte a lumii unde socoteşte că are un rost de 
împlinit.

În timp ce eram în armată, în anii ’90, am prins 
Revoluţia în Timişoara, şi, trecând spre casă, pe când 
ajungeam pe la Băile Herculane până la Dealul Balotei, 
eram nedezlipit de geam, uimit, copleşit de frumuseţea 
Caraşului şi inima mea s‑a lipit de această zonă a Banatului, 

a Banatului Montan. Parcă înainte de a face pasul acesta 
spre mănăstire, am îndrăgit locurile şi Dumnezeu a avut 
grijă ca să mă binefericească a trăi în acest minunat areal.

– Atunci când aţi poposit în Almăj, ce v‑a impre‑
sionat în mod deosebit?

– M‑au impresionat aici liniştea, tihna şi pitores‑
cul naturii, cât şi istoria locurilor, tradiţiile. În această 
zonă este foarte multă poezie, este o zonă binecuvântată 
de Dumnezeu cum am întâlnit în ţară poate numai prin 
Bucovina, o zonă cu oameni credincioşi, harnici şi mol‑
comi cu care uşor‑uşor, prin bunăvoinţa lui Dumnezeu, 
împreună, am făcut lucruri bune şi de folos. Poposind 
în Valea Almăjului mi s‑a părut deosebit faptul acesta, 
nemaiîntâlnit pentru mine – am umblat şi eu în toată ţara 
aceasta românească – dar, spre deosebire de alte zări, mai 
ales că eu sunt „regăţean”, vin din Dobrogea, am găsit 
ceva care era deosebit de celelalte zone – sălaşele, şi fiind 
pasionat de etimologia cuvintelor, am încercat un joc de 
cuvinte, din sălaşe – să laşi toată grija cea lu mească, aşa 
cum frumos cântăm noi în timpul Sfintei Liturghii la acea 
du ioasă cântare, numită Heruvic, şi să vii la Sfânta Liturghie 
după ce te‑ai sârguit să‑ţi împlineşti rostul în gospodărie, 
pentru că grijile nu se mai termină niciodată şi acestea, 
după cum spun Sfinţii Părinţi, sunt cele care ne scot pe noi 
din Rai. Există o paralelă între hărnicia aceasta sensibilă şi 
hărnicia duhovnicească, sălăşluirea Duhului Sfânt se face 
în sufletele care sunt harnice şi lucrarea ogorului sufletu‑
lui prin rugăciune, nevoinţă şi gând la Dumnezeu. Prin 
urmare, este nevoie, mai întâi, să ne „lucrăm” ogorul sufle‑
tului şi, mai apoi, cele sensibile. De aceea, logo‑ul unui 
călugăr este ora et labora, rugăciune şi muncă, după cum 
spune Sfântul Cuvios Benedict de Nurcia.

– V‑am cunoscut la începuturile ridicării 
lăcaşului sfânt de la Putna. Mănăstirea are astăzi şi alte 
dotări, anexe. Cum aţi reuşit să împliniţi atâtea lucruri 
într‑un timp relativ scurt şi ce proiecte aveţi pentru 
obştea / gospodăria aşezământului?

– Împlinirea acestor nevoinţe / temelii într‑un timp 
atât de scurt nu poate fi decât lucrarea lui Dumnezeu, mila 

lui Dumnezeu, care a fost cu noi 
şi ne‑a dat spor şi binecuvântare. 
Îmi place într‑un mod deosebit 
din Vechiul Testament, Cartea a 
II‑a din Paralipomena, în care 
ni se vorbeşte despre construcţia 
templului din Ierusalim, cum 
împăratul, înţeleptul Solomon, 
a tocmit 70.000 de oameni să 
care poveri, 80.000 de tăietori 
de piatră din munte şi 3.600 de 
supraveghetori, aducând lemn de 
cedru, de chiparos şi de molift 
din Liban „Ca să‑mi pregătească 
lemn mult, deoarece locaşul pe 
care voiesc să‑l fac este mare 
şi minunat.” Fiind încă de la 
început la ridicarea Mănăstirii 
Putna, am trăit bucuria împlinirii 
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acestei construcţii şi întotdeauna cu ochii minţii vedeam 
acel pasaj din Paralipomena şi cum împăratul Solomon cu 
ai săi supuşi au ridicat casă lui Dumnezeu, templul pe care 
l‑au închinat Tatălui Ceresc. Aşa am fost şi noi bucuroşi, 
vieţuitorii acestui minunat lăcaş, împreună cu credincioşii 
care au participat la această sfântă şi trebuincioasă 
lucrare, fiind pe de‑a‑ntregul bucuroşi că ridicăm casă lui 
Dumnezeu; chiar mă uitam, când se turna placa deasupra 
bisericii, unii tineri sau oameni maturi însemnau numele 
lor şi data în cimentul proaspăt ca să dăinuiască în amintire 
sau, mi‑aduc aminte, când s‑a pus ţigla pe mănăstire ca la 
o ridiche uriaşă, cum spune povestea, şi oameni mari, şi 
oameni mici, copilaşi de la Şcoala din Prigor, au venit să 
ajute, să dea o mână de ajutor la această rostuire. A fost o 
bucurie pentru noi faptul că am ridicat casă lui Dumnezeu, 
dar mai mare bucurie a fost că împreună cu credincioşii 
de‑aici din zonă am creat punţi de legătură şi mănăstirea 
aceasta a devenit a lor, a almăjenilor, reprezentând un 
punct de referinţă, în care ei ştiu că în fiecare dimineaţă, în 
fiecare după‑amiază ori seară, cineva – vieţuitorii acestei 
mănăstiri – se roagă pentru ei, pentru sănătatea şi mântu‑
irea lor.

– Ce părere aveţi despre viaţa spirituală din 
Valea Almăjului?

– Părerea noastră este că nu poţi judeca pe unii 
credincioşi că sunt buni sau că alţii sunt mai puţin buni, 
nouă, preoţilor, nu ne este adjudecat acest lucru, el este de 
la Dumnezeu, noi, oamenii, doar observăm: există dife‑
rite tipologii de semeni ai noştri, dar, după cum Sfântul 
Ierarh Vasile cel Mare ne învaţă, noi ne rugăm ca pe cei 
buni în bunătate să‑i păzească, iar pe cei răi buni să‑i facă 
cu Bunătatea Sa. Dacă izvodim o comparaţie cu alte zone, 
de pildă Valea Bistrei, Valea Caraşului, întotdeauna vom 
fi ispitiţi să căutăm lucruri care pot aluneca în apreciere 
sau în depreciere. Dar noi căutăm întotdeauna să vedem 
partea plină a paharului şi să‑i apreciem pe cei sinceri 
căutători de Dumnezeu, cei care se bucură de construcţia 
acestei mănăstiri şi participă la împlinirea rosturilor ei, iar 
pe cei care sunt absorbiţi de duhul lumii şi nu‑şi bat capul 
cu problema mântuirii, nu putem 
decât să‑i miluim prin rugăciune 
ca Dumnezeu să‑i lumineze şi să‑i 
întărească.

Preotul, prin puterea exem‑
plului, poate să împlinească cuvân‑
tul Mântuitorului care spune „aşa 
să lumineze înaintea oamenilor 
lumina pentru ca, văzând neamu‑
rile (se subînţelege cei mai puţin 
credincioşi), să slăvească pe 
Dumnezeu”, adică să fie îndreptar 
de credinţă prin puterea exemplu‑
lui. Şi, cu ocazia aceasta, aş vrea să 
citez pe marele ierarh Ioan Gură de 
Aur, care despre vocaţia preoţească 
spune că: „Mai multe sunt va‑
lurile, care tulbură sufletul preotu‑
lui, decât vânturile, care frământă 

marea” şi iarăşi: „Dacă nu poţi intra în Împărăţia Cerurilor, 
de nu te naşti din apă şi din Duh, dacă pierzi viaţa veşnică, 
de nu mănânci trupul Domnului şi nu bei sângele Lui, iar 
dacă toate acestea nu se săvârşesc altfel decât numai prin 
mâinile acelea sfinte ale preoţilor, atunci cum vei putea, 
fără preoţi, să scapi de focul gheenei sau să dobândeşti 
cununile cele pregătite?

Preoţii sunt aceia cărora li s‑a încredinţat zămislirea 
noastră cea duhovnicească; ei sunt aceia cărora li s‑a 
dat să ne nască prin botez. Prin preoţi ne îmbrăcăm în 
Hristos; prin preoţi, suntem îngropaţi împreună cu Fiul lui 
Dumnezeu; prin preoţi, ajungem mădularele fericitului cap 
al lui Hristos. Prin urmare, e drept ca preoţii să fie pen‑
tru noi nu numai mai înfricoşători decât marii demnitari 
şi decât împăraţii, dar mai cinstiţi şi mai iubiţi chiar decât 
părinţii. Părinţii ne‑au născut din sânge şi din voinţa trupu‑
lui; preoţii, însă, ne sunt pricinuitorii naşterii noastre din 
Dumnezeu, ai acelei fericite naşteri din nou, ai libertăţii 
celei adevărate şi ai înfierii după har. Preoţii iudeilor aveau 
numai puterea să vindece trupul de lepră; dar, mai bine 
spus, nici nu aveau puterea să vindece, ci numai să vadă 
dacă cineva a fost sau nu vindecat de lepră. Şi ştii doar 
cât de dorită era slujba preoţilor Vechiului Testament! 
Preoţii Noului Testament, însă, au luat puterea să vindece, 
nu lepra trupului, ci necurăţia sufletului; n‑au luat numai 
puterea de a vedea dacă cineva a fost sau nu vindecat, 
ci puterea deplină de a vindeca.” (Sfântul Ioan Gură de 
Aur, Sfântul Grigore din Nazianz şi Sfântul Efrem Sirul 
– Despre preoţie, Editura Institutului Biblic şi de Misiune 
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, p. 60‑61 
şi 65). De unde deducem cât de înaltă este vocaţia şi che‑
marea preoţească pentru care „nu este lucru de şagă”.

– Am constatat că, la marile sărbători reli‑
gioase de peste an (Crăciunul, Paştele, Rusaliile, 
Hramul Mănăstirii – Schimbarea la Faţă a Domnului), 
vin la Putna mireni din satele Almăjului, ale Crainei 
şi Caraşului, din întreg Banatul, chiar din ţară… 
Dacă aveţi vreo explicaţie pentru amploarea acestui 
fenomen?
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– Am observat şi noi cu bucurie că oamenii vin 

spre Dumnezeu şi prin mijlocirea acestei sfinte mănăstiri. 
Explicaţia fericitului fenomen cred că ţine de mila lui 
Dumnezeu. Eu mă folosesc de o paralelă ca să pot fi înţeles 
mai bine, când un credincios, un gospodar vrea să facă 
pâine şi are grâu, se duce cu grâul acela din cămară la 
moară, dar înainte de a merge la moară întreabă: «Frate, tu 
unde ai mers? La ce moară? La moara cutare. Macină bine? 
Selectează bine?» Şi, în funcţie de referinţa celorlalţi, face 
alegerea. Aşa cum un pacient caută cel mai bun doctor, aşa 
şi un gospodar caută o moară bună, pentru că, venind la 
acea moară, grâul, înainte de a fi măcinat, se bagă în selec‑
tor, este vânturat de neghină şi, abia după aceea, intră în 
valţuri unde se face făina şi, pe de altă parte, iese şi urui‑
ala. „În natură, nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, 
totul se transformă”, spunea învăţatul francez Antoine 
Laurent Lavoisier, afirmaţia lui devenind principiul de aur 
al cunoaşterii. Cred că o mănăstire se poate asemăna cu o 
moară. Oamenii vin cu grâul lor, adică cu inima lor, în care 
este structurată şi neghina păcatului, iar preotul are dato‑
ria morală şi sfântă de a‑l ajuta pe om să discearnă binele 
de rău, de a fi ghidat ontologic spre slava lui Dumnezeu, 
îndemnat să facă cele bineplăcute înaintea lui Dumnezeu, 
iar prin taina Sfintei Spovedanii să se curăţească de păcatele 
trecutului, să se ancoreze într‑un prezent frumos alături de 
Dumnezeu şi să continue cu Dumnezeu în această nevoinţă 
de a deveni mai bun, mai plăcut lui Dumnezeu.

Citind în Vieţile Sfinţilor Părinţi, la data de 11 
august, noi îl cinstim pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul 
Constantinopolului, cel care, venind din Grecia pe „plaiu‑
rile mioritice”, a fost Mitropolit al Ţării Româneşti. Totul 
a fost bine şi frumos până când domnitorul Radu, care 
i‑a mijlocit venirea în Ţara Românească, a făcut o faptă 
nelegiuită şi acesta, ca un părinte duhovnicesc, i‑a atras 
atenţia, dar prin sincera îndrăzneală a intrat în dizgraţie, 
a fost „scos din scaun” şi izgonit, însă, înainte de a se 
întoarce în Grecia, la Sfântul Munte Athos, a petrecut o 
perioadă în Ţara Românească, în această stare de dizgraţie; 
pomenesc lucrul acesta, fiindcă în acea perioadă, în ascuns, 
era cercetat de viitorul domnitor al Ţării Româneşti, 

Neagoe Basarab, pe care biserica noastră ortodoxă îl şi 
cinsteşte ca pe un sfânt, a fost şi canonizat. Ne‑a rămas 
de la el o zestre duhovnicească foarte frumoasă numită 
Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Teodosie, 
o minifilocalie, un îndreptar ontologic pe care, dacă ar fi 
după mine, şi dacă aş avea posibilitatea, alături de Sfânta 
Scriptură, l‑aş dărui oricărui tânăr din Ţara Românească – 
să se întărească duhovniceşte cu acele cuvinte înţelepte. De 
acolo am înţeles că, necontenit, înţelepciunea sălăşluieşte 
în inimile celor bătrâni. Iată, eu, alături de părintele stareţ 
Sava, părintele nostru duhovnicesc, care încă de la începu‑
turile acestei mănăstiri ne‑a povăţuit şi ne‑a ţinut sub egida 
sfinţiei sale ocrotitoare, ne‑a învăţat o mulţime de lucruri 
bune şi frumoase şi, împreună, ne‑am „înscris” la acest 
efort de a ridica o casă lui Dumnezeu. Astfel, laolaltă, 
stareţul cel bătrân, cum spun cei din zonă, şi stareţul cel 
tânăr, ca un tată şi un fiu, umăr lângă umăr, inimă lângă 
inimă, am înaintat pe acest drum al mântuirii. Întotdeauna, 
părintele stareţ Sava, cu înţelepciunea proprie bătrâneţilor 
(chiar Sava se traduce „bătrân”, „înţelept”) ne‑a îndrumat 
foarte mult pe noi, vieţuitorii acestei mănăstiri care suntem 
mai tineri, ajutându‑ne să căpătăm discernământ duhov‑
nicesc în încercările care sunt proprii unui călugăr.

Un credincios când vine în biserică sau într‑o 
mănăstire – n‑o spun din smerenie, dar cred că aşa este – 
caută barba albă, caută un bătrân, care este copt la minte 
şi la inimă, care să‑l poată povăţui pe calea cea bună. Noi, 
cei mai tineri, suntem cei care privim cu ochii ridicaţi către 
bătrânii noştri, în această luptă cu patimile, cu urâtul şi cu 
tot ceea ce ne poate despărţi pe noi de Dumnezeu. Părintele 
stareţ Sava este un om care nu a teoretizat, însă, prin viaţa 
Sfinţiei Sale, ne‑a arătat cum se îmbină teoria cu practica, 
ambele binevoiri armonizate întru slava lui Dumnezeu. 

– În timp, s‑au organizat la Mănăstirea 
Almăj‑Putna lansări de carte ori întâlniri cu oameni 
de cultură, scriitori etc. Exprimaţi‑vă un punct de 
vedere despre sincretismul / interferenţa dintre viaţa / 
lumea monahală şi cultură, eventual faceţi referiri la 
manifestările care au fost sau care pot fi „găzduite” la 
Mănăstirea din Almăj.

– Cultura fără teologie este 
o cultură seacă ce nu se întăreşte 
şi nu slăveşte pe Dumnezeu, nu 
are reprezentare în cuvântul lui 
Dumnezeu, iar o teologie fără cultură 
este rece. Dumnezeu este armonie 
şi noi, oamenii, trebuie să privim 
lucrurile în aşa fel, încât să nu ieşim 
din această armonie, deci trebuie 
armonizată teologia cu cultura şi 
cred eu că mănăstirile sunt şi au fost 
centre de cultură. După cum citim în 
Patericul românesc, scris de părintele 
arhimandrit Ioanichie Bălan, vedem 
că în tradiţia noastră mănăstirească, 
în mănăstiri, au existat călugări, 
miniaturişti, sculptori, condeieri, pic‑
tori, muzicieni, bineînţeles muzică 
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bisericească (n.n.: v. Mihai Eminescu, Vasile Voiculescu, 
Ciprian Porumbescu, Nicolae Grigorescu, Anton Pann ş.a.) 
care fiind înzestraţi cu acest simţ al frumosului au împodo‑
bit cărţile, analoagele, stranele, catapetesmele şi au lăsat 
peste timp această mărturie a frumosului. În mănăstiri 
ştim că s‑au dezvoltat tiparniţele şi, din mănăstiri, poporul 
român neştiutor de carte s‑a împărtăşit de cuvântul Sfintei 
Scripturi prin mijlocirea răspândirii cuvântului datorată 
osârdiei deosebite a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul ori 
a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, care au avut o 
deosebită grijă în răspândirea cuvântului lui Dumnezeu; 
ceea ce pentru noi în ziua de astăzi este Internetul, acum 
două‑trei sute de ani, tiparniţa era acea mare realizare, 
acea rotativă – încerc să fac o analogie – care permitea 
răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. A fost un lucru 
extraordinar de frumos şi de important şi mulţi vrednici 
credincioşi s‑au împărtăşit de cuvântului lui Dumnezeu şi 
au sporit duhovniceşte.

În ziua de astăzi observăm un manelism existenţial 
care caută a pune stăpânire pe lume prin mijloacele 
mass‑mediei. Totuşi este apreciabil că unii intelectuali 
şi realizatori de bună credinţă – Eugenia Vodă, Marina 
Constantinescu etc. – prin emisiunile lor, încearcă să pro‑
moveze frumosul, cultura şi bunul simţ. Ceea ce se întâmplă 
în media de astăzi, mai ales în România, ne întristează pe 
noi ca slujitori ai sfântului altar, vedem că se vehiculează 
multe informaţii deşarte care nu spun mai nimic şi nu fac 
altceva decât să producă foarte mult rău, la nivel ontologic, 
în lumea aceasta, dar, cum spuneam puţin mai devreme, 
trebuie să privim mereu partea pozitivă a lucrurilor şi să 
apreciem că oamenii de cultură (nu numai cei menţionaţi) 
se străduiesc – prin muzică, prin scris, pictură şi prin alte 
lucrări artistice – să slăvească pe Dumnezeu şi să lase o 
urmă, o „dungă”, cum minunat spune Nichita Stănescu, 
adică o evidenţă frumoasă, şi, în definitiv, nu trebuie să 
uităm nici cuvântul marelui scriitor Dostoievski, care 
afirma că „frumuseţea va mântui lumea”.

În legătură cu lansările de carte ne‑am bucurat ca 
să vă fim gazde generoase şi nădăjduim ca – în măsura 
posibilităţilor – să mai putem oferi acest cadru, deşi noi 
suntem aici doar 3 vieţuitori (ar trebui să fim mai 
mulţi) şi să fie o efuziune, o comuniune şi o comu‑
nicare mai puternică, dar atâţia câţi suntem, cum 
spune almăjanul, „să fim primiţi de bine”, adică 
de cât putem noi găzdui şi oferi spre slava lui 
Dumnezeu şi dăinuirea frumosului.

– Sunteţi un cititor pasionat şi un apro‑
piat al revistei „Almăjana”. Cum e percepută 
revista în spaţiul bisericesc şi monahal al Văii 
Almăjului?

– Este percepută bine şi ca referinţă îi am 
pe tinerii care învaţă în cadrul Liceului „Eftimie 
Murgu”, cu ei vorbesc şi de la ei îmi iau referinţele, 
iar din punctul meu de vedere sunt foarte bucuros 
că, prin intermediul dumneavoastră, prin această 
osteneală, această dragoste pentru cuvântul româ‑
nesc, se dă posibilitatea liceenilor care au aptitudini 
literare (poezie, proză, reportaj) să poată debuta 

şi să capete încredere în talentul cu care Dumnezeu i‑a 
hărăzit / dăruit. Fiecare om este înzestrat de Dumnezeu cu 
un talant, iar acest talant trebuie cultivat, înmulţit, dar este 
apreciabil efortul dumneavoastră că‑i sprijiniţi pe tineri, îi 
încurajaţi să poată să dea ce este mai bun şi mai frumos în 
ei, pentru că ei au multă nevoie de a fi jalonaţi, sfătuiţi, de 
a le ieşi în întâmpinare. De aceea vă felicit pentru efortul pe 
care‑l depuneţi în această osteneală şi ne rugăm ca Bunul 
Dumnezeu să vă dăruiască putere şi înţelepciune ca să 
continuaţi această miraculoasă lucrare (mă refer la revistă, 
care în curând va împlini 14 ani de la apariţie), pentru că 
în această Vale a Almăjului („Vale a Miracolelor” cum 
îndreptăţit aţi numit‑o) ce te copleşeşte cu o istorie bogată, 
o spiritualitate demnă de toată lauda, o limbă armonioasă şi 
străveche sau cu diverse şi interesante tradiţii – chiar avem 
nevoie de lucrurile acestea frumoase care să dăinuiască.

– În încheiere, ce aţi dori să transmiteţi tinerilor 
almăjeni şi nealmăjeni, elevi şi studenţi, cititori ai re‑
vistei noastre?

– Mesajul nostru către tineri, este, asemenea 
unui clopot, de a veni la biserică, de a frecventa Sfânta 
şi Dumnezeiasca Liturghie, de a ieşi din lumea aceasta 
impersonală a Internetului, de a veni în biserică, de a 
cunoaşte caractere, de a cunoaşte problemele fraţilor 
şi, cu energia specifică tinereţii, de‑a se implica activ în 
viaţa religioasă a comunităţilor din care fac parte. Sfânta 
Liturghie este cea mai frumoasă şi mai puternică lucrare de 
pe faţa Pământului, în care Omul se apropie de Dumnezeu 
şi, în comuniune cu Dumnezeu şi cu cei din jurul lor, al 
oamenilor, să cutezăm, să îndrăznim să‑L cunoaştem mai 
bine pe Dumnezeu, după cum spune adevărat Ectenia „pe 
noi înşine şi unii pe alţii, şi toată viaţa noastră lui Hristos 
Dumnezeu să o dăm.”

Mărşăluim, asemenea învăţătorului lui Dumnezeu, 
Moise, din Vechiul Testament, alături de poporul sfânt, prin 
Pustiul Sinai, însă şi noi, cei din ziua de astăzi, în biserică, 
mărşăluim prin Sinaiul acestei vieţi, prin acest pustiu, prin 
acest deşert, care caută să ne abată de la călătoria aceasta 
sfântă (plină de sfinţenie) care duce spre Canaanul cel 
duhovnicesc, adică spre Împărăţia lui Dumnezeu; dar, în 
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biserică, întotdeauna, se călesc caractere şi semenii noştri 
care sunt aproape de biserică sunt oameni cu frică de 
Dumnezeu, oameni care au ceva de spus în viaţă şi lasă o 
mărturie frumoasă în lumea aceasta. Mi‑a plăcut un cuvânt 
al unui înţelept care afirma: „Dacă la moartea unui om se 
va spune despre el că a fost un om bun este de ajuns atât”, 
nu este nevoie de necroloagele acelea lungi. De altfel, după 
cum se ştie, „Non multa, sed multum” ziceau latinii („Nu 
multe, ci mult”).

În mesajul către tineri aş mai face referire şi la Întâia 
Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan, cap. 4, în 
care, foarte frumos, Sfântul Apostol îi îndeamnă pe tineri 
la virtute, la tot ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu:

„7. Iubiţilor, să ne iubim unul pe altul, pentru că dra‑
gostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut 
din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. 

8. Cel ce nu iubeşte n‑a cunoscut pe Dumnezeu, 
pentru că Dumnezeu este iubire. 

9. Întru aceasta s‑a arătat dragostea lui Dumnezeu 

către noi, că pe Fiul Său cel Unul Născut L‑a trimis 
Dumnezeu în lume, ca prin El viaţă să avem. 

10. În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit 
pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne‑a iubit pe noi şi a trimis pe 
Fiul Său jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 

11. Iubiţilor, dacă Dumnezeu astfel ne‑a iubit pe 
noi, şi noi datori suntem să ne iubim unul pe altul. 

12. Pe Dumnezeu nimeni nu L‑a văzut vreodată, 
dar, de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne întru noi 
şi dragostea Lui în noi este desăvârşită.”

Noi, ca preoţi, nu putem face altceva decât să 
rememorăm această sfântă chemare la lumină, la credinţă, 
la dragoste în Dumnezeu.

– Vă mulţumesc pentru cuvintele pline de har şi 
îndestulate cu învăţătură.

A consemnat –
IOSIF BĂCILĂ

vara, 2012

ZBUCIUM DE IUBIRE…
…Păşeşte rar pe caldarâmul ce acoperă strada 

veche din mijlocul aşezării de la poalele Muntelui Cetăţii. 
Ca şi cum un lanţ i‑ar închega paşii frenetici într‑o tristă 
cadenţă, se îndreaptă zăbavnic spre clădirea din cen‑
trul oraşului ridicat în această vale. Până acum, cu toate 
că‑i toamnă târzie, a fost un timp frumos, însă azi e mai 
rece şi el, Poetul, e îmbrăcat cam uşor pentru o astfel de 
vreme. Strânge haina învechită, roasă la mâneci şi la coate, 
ridicând gulerul mic şi ponosit. Ce bine i‑ar prinde un şal 
de lână cald, să‑l ocrotească de vântul ce‑l biciuie nemilos!

Se opreşte în faţa uşii masive de fier şi răsuflă greu, 
apăsat ca de‑o stâncă de granit. Îşi ridică ochii spre cerul 
plumburiu: ’nalţă o rugă, care ar vrea să despice stratul 
gros de nori. Sau poate caută doar un semn de Sus. Într‑un 
sfârşit, bate, dar figura aprigă din catul uşii n‑aşteaptă 
vreun cuvânt, că se şi răsteşte, repezindu‑l: 

– Ce treabă ai? Vino mai târziu! Acum n‑are nimeni 
timp de tine!… 

Poetul suspină tăcut, aruncând o privire mustrătoare 
spre cel din faţa lui. Doar ei l‑au chemat! Şi‑l poartă aşa, de 
zile nesfârşite… De parcă ai avea ce să faci, ce să spui şi 
cui?! Trebuie să rabzi, s‑aştepţi, acum ei sunt stăpânii. Se 
îndreaptă spre banca singuratică pe care stătuse de‑atâtea 
ori. De acolo poate privi liniştit zarea, înălţimile, zidurile 
învechite ale cetăţii seculare ce stăpâneşte vârful muntelui. 
După o vreme, când trebuie să fi trecut vreo două ceasuri, 
se‑nfăţişează ’napoi la uşa neprimitoare.

– Cine spuneai că eşti?… Vino mai târziu să dai 
declaraţii! 

Uşa i se trânteşte cu zgomot în faţă, iar de dincolo 
de ea încă răzbate glasul ţipător al gardianului. Pleacă iarăşi 
scrutând muntele învăluit de arămiul lui brumar şi simte 
cum sufletul i se sfâşie de prea mult. Parcă aşteaptă ceva… 
cald… precum şalul pe care‑l doreşte acum şi nu‑l are. Sau 
măcar un strop de soare… I‑a rămas aninată pe colţul unui 
gând căutătura crudă a gardianului. Câţi n‑a întâlnit ca el! 

Şi cine ştie câţi vor mai fi în viaţa lui, năvalnici 
ca şoimii de pradă, cu şoapte viclene, cu ochi de 
şerpe?! Şi‑a iubit semenii: de dragul lor s‑a rupt 
de glia strămoşească, de‑ai lui, de dragul lor a tri‑
mis slova scrisă în tiparniţă, iar de‑acolo, pe hârtie, 
pentru a duce măcar un licăr celor ce aşteptau 
în întunericul necunoaşterii. A gustat mereu din 
preaplinul cu fiere, cu ură şi de‑aceea, Doamne, cât 
a cântat el Iubirea!… După ea a însetat, chemând‑o 
ca un val dorind spre ţărmuri. A vrut s‑o vadă, s‑o 
simtă în cel de lângă el, în aproapele de suferinţă, 
dar parcă totul i‑a fost numai pustiu, gol, învolbu‑
rare – numai zbucium de iubire. Şi, totuşi, a cunos‑
cut iubirea într‑o zi cu cer senin‑senin… Apoi – în 
mila şi bunătatea dascălului ce l‑a şlefuit ca pe‑un 
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mărgăritar, iar mai târziu, în oamenii – puţini, ce‑i drept – 
care au dat din bruma lor de avere ca să‑l ajute în lipsurile 
în care se zbătea la foile gazetei, rămase a nimănui: toţi acei 
ce au înţeles că el trebuie să dea hrană poporului cu sufletul 
hămesit de‑un cuvânt scris, după pustiirea războiului. Vezi, 
când eşti pătruns de iubire, o simţi, o dăruieşti, însă nu o 
poţi arăta fiindcă e ca vântul care suflă, dar nu ştii dincotro 
bate, încotro‑i duc cărările, când se dezlănţuie năvalnic din 
cămările în care zace‑nchis. Căci cum vor fi fiind aripile 
vântului? Albe, ceţoase, de pâclă străvezie?!… Aşa e şi 
iubirea: îi simţi numai adierea, binefacerea. Or, o vreme, 
o stare ca cea de azi o înstrăinează, răvăşind‑o, de rămâne 
numai zbucium. Zbucium de iubire…

… Un văl ca de plumb apasă peste oamenii ce 
trec înfriguraţi pe stradă. Îi e rece şi lui: i‑ar prinde bine 
şalul de lână cald. Simţi un fior de îngheţ cum îl cuprinde 
încet‑încet: ca să‑l încălzească, luă condeiul gândului 
zăvorât – din ce în ce mai greu, ca un priboi de fier – şi 
dăltui pe tăbliţa cugetului. Iscodi încă o dată cuvintele, 
încercând să le înşiruie altfel, să le orânduiască după bătaia 
inimii lui. Glăsui uşor, să le simtă cântul şi viaţa: Când 
împrăştie iubirea / ceaţa vremii, fald cu fald… Îi răsăriră 
în minte ochii blânzi ai mamei aplecaţi asupra lui, singu‑
rul ei odor, învelindu‑l spre a‑i fi cald şi bine. Se‑nduioşă 
gândind la ea… Mama… Oare ce‑o fi făcând?… Nimeni, 
niciodată, nu‑l va iubi aici, pe pământ, cu o iubire atât 
de mare, aproape ca a Cerului. În înstrăinarea lui, niciun 
foc din lume nu‑l va încălzi aşa ca privirea ei. Mama – ce 
murmur sfânt, înmănuncheat de două ori!… Şi condeiul îl 
zoreşte iarăşi: … blând mă‑nvăluie‑amintirea / ca un şal 
de lână cald…

*
Zăvorul ţâşneşte brusc şi în prag se iveşte fiorosul 

gardian: 
– Iară tu, mă?!… Ţi‑am spus să vii mai târziu! 

N‑auzi? Nu pricepi?…
Poetul nu‑i desluşeşte tot şirul cuvintelor. E parcă 

tulburat de liniştea cântului din gânduri. Îi trimite chipu‑
lui încrâncenat din faţă‑i o privire şăgalnică: cu siguranţă 
nu‑i nicio punte între iubirea ce vrea să o rostească el 
în versuri şi făptura din catul uşii. Simte că‑i scapără un 
zâmbet. Frumoasă, iubirea! Ea nu poartă‑n sine nimic 
înnegurat, nimic înfricoşător, ci e preţul izbânzilor divine 
asupra hăului năprasnic din sufletul de fiară. Da, iubi‑
rea, simţământul acela pe care‑l simte clocotind undeva 
în adâncul fiinţei lui, zvâcnind ca o flacără, mistuindu‑i 
inima. Iubirea ce‑nfrânge neputinţa, străpunge întuneri‑
cul, sfărâmă hotare, venind de undeva din nemărginire, 
din Cerul fără de hotar. Iubirea care a îngenuncheat regi şi 
sărmani, domolind mânii aprinse…

Şi, totuşi, oare cum o fi arătând ea, iubirea? Îl 
biciuie gândurile, năvălind cumplit peste el ca un tăvălug, 
lăsându‑i parcă numai rane. Fruntea înaltă de poet se ridică 
a întrebare, a nedumerire, iar pe buzele‑i arse de sete stă 
să‑l încerce un zâmbet amar… Ce gând ciudat! Cum să 
te‑ntrebi ce chip are iubirea?!… Pesemne că anii de în‑
singurare i‑au trudit prea mult cugetul. Îl simte ostenit. 

Negreşit s‑a întrupat cândva, undeva; altfel, n‑ar fi ajuns 
în aste vremuri, până la el. S‑ar fi pierdut de mult în negura 
veacurilor ce s‑au scurs peste faţa pământului. Va fi luând 
chip vreodată? Va fi luând: chiar chipul ei alb, alb ca de 
ninsoare, l‑a vrăjit, l‑a fermecat. După ce‑l vei fi privit 
(dacă ţi‑e îngăduit să‑l priveşti!), nu‑ţi mai pare alb nici 
cel mai curat crin, nici cea mai candidă petală de nufăr. 
Poate c‑a văzut doar umbra chipului iubirii; şi umbra e 
bună – semn că în preajmă străjuieşte Lumina…

Munţii cei atât de aproape par acum aşa de 
depărtaţi, aşa de greu de urcat… Uşa de fier stă închisă; 
se gândeşte când o va privi de dincolo: cum va arde şi va 
suferi de viu ca‑ntr‑un hău, mai în afund decât cei duşi de 
mult! Dacă va bate încă o dată, poate va rămâne prizonier 
îndărătul ei, aşa cum a fost de‑atâtea ori până acum. Cu 
inima zdrobită‑n zbucium de teamă şi de bănuială, să zaci 
chinuit de nădejde şi de deznădejde totodată, ’napoia 
unui zăvor închis pe dinafară de‑un veac, ce prea târziu 
se va deschide a eliberare! Să nu poţi îmbrăţişa munţii, 
depărtarea… Îl încearcă din nou viersul, legănat în rimă: 
Peste munţii depărtării / greu se lasă negri nori… În zori, 
despărţirea înlăcrimată de bunele gazde i‑a zguduit fiinţa. 
Presimţeau oare că nu se va‑ntoarce? Îl străpunge şi acum 
licărirea ochilor întristaţi… ca durerea‑mbrăţişării / celei 
mai din urmă ori… Lui i‑e uşor: Cerul a turnat în el har 
de poeme cât pentru o ţară‑n lung şi‑n lat. Gându‑i scapără, 
scăldându‑se în grămada de stihuri: la fiece întrebare e în 
stare să răspundă printr‑un vers. Caută să găsească pe unde 
să‑ndrume firul gândului, ca apa izvorului de munte ce 
sapă să‑şi afle cale spre necuprinsa mare… 

Şi iarăşi simte cum i se zbuciumă iubirea… Îl roade 
nehrana: de dimineaţă, n‑a apucat să mănânce mai nimic; 
şi traiul e‑atât de greu! Vezi, altul are voie să se plângă, 
el – nu: trebuie să rabde, s‑aştepte… În lumea asta, unele 
suflete sunt ca munţii – semeţe şi de neclintit, altele – pre‑
cum apele – se tulbură până în străfund. Unele sunt aidoma 
câmpiilor – înfloritoare şi mănoase, iar altele se‑aseamănă 
norilor purtaţi în orice parte. Lui însă Dumnezeu i‑a crescut 
aripi ca de vultur, de a trecut şi peste munţi, şi peste ape, 
şi peste nori şi a iubit largul cerului… Doamne, cum nu 
se mai satură privind zenitul! E ca şi când ar fi flămând 
– dar nu de pâine, însetat – dar nu de apă, de darul izvo‑
rului curat, al fântânii binefăcătoare. E cu mult mai mult 
decât toate acestea: e nesaţul sufletului după acel ceva din 
care va fi fost luat. Neastâmpărul gândului după bucuria 
împărtăşirii într‑un fior necunoscut, pe care‑l poţi doar 
necuprinde… înalt şi mut… 

Afară prinde a păli din lumina zilei, iar condeiul nu 
osteneşte: Rece cade înnoptarea / peste umede poteci… 
Mai caută straie cuvintelor, să fie potrivite, legănate ca 
spicele într‑o holdă de grâu pe dealurile din livada lui 
de‑acasă, de care a fost tot mai înstrăinat. Îl năpădeşte 
neliniştea, aruncându‑l în întuneric şi‑n singurătate… cum 
se lasă depărtarea / despărţirii pentru veci… Multă negură, 
prea multă… Şi, totuşi, trebuie să lase o rază, o nădejde… 
Trebuie să cheme ceva, un strop de senin, care să alunge 
volbura asta de nouri şi‑ntunecare… Dar pe cine?!… 
Lumina? Dorul? Amintirea?… Iubirea!… Tot iubirea… 
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Ea e toate acestea la un loc. Da… Iubirea, o, numai iubi‑
rea… Vino, iubire… tu, care dăinui peste tot, prin toate… 
Vino, iubire, care nu cunoşti sfârşit… veşnică… Asta e!… 
A găsit viersul: Veşnică Iubire… Vino, Veşnică Iubire… 
sparge ceaţa, fald cu fald… / şi‑mi rămâi peste‑amin‑
tire… ca un şal de lână cald!…

*
– Vino mâine, că azi nu mai avem timp de tine!
S‑a scurs şi ziua asta de toamnă târzie. Va trebui să 

se‑nfăţişeze şi‑n ziua ce urmează, poate şi‑n cealaltă, iar 
şi iar, până‑l vor opri odată dincolo de uşa posacă. Aşa‑l 
poartă de câteva săptămâni şi cel mai greu e s‑aştepţi aici, 
afară. Nu ştii dacă după ce treci de poarta aceea fioroasă vei 
ieşi cândva. Dar, pesemne, n‑a fost o zi pierdută, căci a mai 
cântat o dată iubirea pe corzile cuvintelor…

… Soarele goneşte să ajungă dincolo de zidurile 
prăbuşite ale cetăţii, căci ziua e scurtă. Pentru prima dată, 
astăzi, aruncă o străluminare, pătrunzând o clipă stratul gros 
de nori ce a domnit peste‑ntreaga zi. Mda… Nu noru‑i veşnic, 
nici ceaţa. Ci El – Soarele, Iubirea ce mistuie negurile într‑o 
clipită. Împrejur, pământul e vălurit de coline şi vâlcele care 
primesc cea din urmă rază în lutul reavăn şi pe crengile des‑
frunzite de frigul iernii ce bate la uşă. După o vreme, vitea‑
zul‑cerului scapătă în flăcări, plătind cu tristeţe tot binele 
ce l‑a făptuit omenirii şi‑n ziua aceasta. Nu departe stă 
cuminte şi‑aşteaptă Măgura, înălţimea prin al cărei creştet 
pare c‑au trecut cândva talazuri hulpave. Aici, la poalele 
ei, o casă primitoare şi caldă de oameni buni îi oferă 
găzduire în scurtele popasuri. Poetul porneşte într‑acolo să 
se odihnească. Mâine va merge din nou la clădirea din mij‑
locul aşezării de sub streaşina Muntelui Cetăţii…

***
– Ia‑i! auzi vocea răstită a „ochiului ce nu doarme”, 

în timp ce mâna crudă îi întinse ochelarul negru – o bucată 
de pânză legată cu elastic spre a‑i acoperi văzul. Afară ime‑
diat, cu tot bagajul!… Afară! Repede!…

Cunoscu drumul, căci îl făcuse zilnic de‑atâtea ori 
de când a fost adus aici: coridoare lungi, trepte colţuroase, 
poticneli, căderi şi izbituri… Îşi numără paşii pentru a şti 
unde încep scările. Când îi fură smulşi ochelarii, îl recu‑
noscu pe cel care‑l „educase” până acum. După o atât de 
lungă noapte avu puterea să‑i surâdă, să‑i dăruiască o pri‑
vire curată. Acesta îl scrută surprins şi rosti încurcat, dar 
aspru şi stăpânit:

– O să pleci la muncă în colonii. Stai gata 
şi‑aşteaptă!… 

Poetul simţi iarăşi iubirea cum îl învăluie cald… ca 
un şal de lână. Şi lumina ochilor desprinşi parcă din adân‑
curi de‑azur i se umezi: poate nu‑l va mai vedea niciodată 
pe cel din faţa lui. Iată că a sosit vremea să se stâmpere 
vâltoarea aceasta de la poalele vechii fortăreţe. A tot bătut 
la uşa cenuşie până într‑o zi, când se iveau zorii: au venit 
de l‑au luat, chiar la sărbătorirea zilei în care s‑a născut – o 
zi de Crăciun –, de nici nu apucase să guste din belşugul 
de bunătăţi pregătite pe masă, în căminul cald al bunelor 
gazde. Cât de repede au trecut cele câteva luni de când uşa 
s‑a închis cu trosnet în urma lui, ca o piatră de mormânt! Şi 
nu s‑a mai deschis. Până azi…

… Trenul se furişează spre partea de răsărit a ţării. 
Trece agale, lăsând în dreapta Munţii Orăştiei. Acolo, sus, 
dăinuie străvechea vatră a dacilor, a strămoşilor lui. Şi ei 
au părăsit bogăţiile şi poieniţa liniştită cu iarbă frumoasă, 
înrourată, de‑un verde crud, ce‑ţi îmbie braţe odihnitoare. 
Unii dintre ei au lăsat totul pentru o altă credinţă, pentru 
un Dumnezeu născut în exil. În exil… Ce cuvânt greu!… 
Închide ochii şi ascultă truda roţilor de fier cum zoresc 
spre‑un altunde, spre‑un necunoscut depărtat – oriunde va 
fi dat să fie. În coloniile din Deltă? În păpurişul des, plin 
de felurite vieţuitoare? La Canal?… Dar asta va fi mâine. 
Mâine… când va începe un alt zbucium de iubire… 

MARIA VÂTCĂ
– doctorand în filologie –

Seriozitatea, munca şi pasiunea 
pentru istorie i‑au adus laurii unui 
elev de pe Valea Almăjului.

BOZOVICI. La 18 ani, Ilie 
Surulescu este un elev model şi un 
copil pe care mulţi părinţi şi 1‑ar dori. 
Adolescentul învaţă în cadrul Liceului 
„Eftimie Murgu” din Bozovici, iar 
primele clase ale ciclului liceal le‑a absol‑
vit cu me dii generale la care mulţi colegi 
de‑ai săi visează: 9,70 şi 9,90. Pe parcur‑
sul celor doi ani de studiu, Ilie Surulescu 

a participat la di ferite concursuri şi olim‑
piade şcolare atât din sfera celor specifice 
profilului său, mate matică‑informatică, 
cât şi din sfera ştiinţelor umaniste, cum 
ar fi istoria şi religia. „În mai 2011 am 
participat la faza ju deţeană a concursu‑
lui «Me moria Holoca ustului», unde am 
ocupat locul I, iar anul acesta am par‑
ticipat la faza judeţeană a Olimpiadei 
de Matematică unde, în urma rezultatu‑
lui ob ţinut, am fost calificat pentru faza 
interju deţeană, desfăşurată la Petroşani 

OLIMPICII NOŞTRI
A ADUS ARGINTUL ÎN JUDEŢ
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în perioada 23‑25 martie”, ne‑a spus Ilie Surulescu. Luna 
aceasta, tânărul le‑a făcut pă rinţilor o nouă bucurie, după 
ce a obţinut premiul al II‑lea la Olimpiada Naţională de 
Is torie, care s‑a desfăşurat la Iaşi, în perioa da 3‑7 apri lie. 
„Am avut o lucra re de 9,90. Am fost foarte fericit, mai cu 
seamă că în cadrul festivi tăţii de premiere a participat şi 
premierul României, Mihai Răzvan Ungureanu, care mi‑a 
oferit atât diploma, cât şi me dalia de argint”, povesteşte 
olimpicul. Pentru modul în care lucrarea a fost redactată, 
dar şi pentru conţinutul ei, comisia de organizare a olim‑
piadei a hotărât să‑i acorde tânărului şi un premiu spe cial, 
şi anume publicarea lucrării într‑o culegere de specialitate.

Deşi încrezător în for ţele proprii, aflarea re zultatului, 
care aduce lauri şi unităţii de învă ţământ din Bozovici, l‑a 
copleşit pe ado lescent: „Având în vedere numărul mare de 
partici panţi, aproxi mativ 300 de elevi din toate colţurile 
ţării, am fost atât de emoţionat încât m‑am găsit cu greu pe 
lista cu rezultate. Când mi‑am văzut numele în capul pagi‑
nii, mi‑am sunat imediat părinţii şi profesorul de istorie, 
care mi ‑au sugerat să mai verific încă o dată rezultatul”, îşi 
amin teşte Ilie.

Meritul pentru această reuşită se datorează şi pro‑
fesorului de istorie Pavel Rafael Negru, care a crezut în 
seriozitatea şi capacita tea de muncă a elevului său. „Ilie 
are spirit întreprinzător şi este un elev activ în ac ţiunile 
desfăşurate atât la nivel de şcoală, cât şi în ac tivităţile 
extraşcolare. Are o bună pregătire în domeniul ştiinţelor 
umaniste şi a ob ţinut rezultate deosebite la olimpiadele de 

fizică şi ma tematică, istorie şi religie. Ilie Surulescu are o 
dorinţă puternică de afirmare şi, de timpuriu, şi‑a stabilit 
trase ul pe care doreşte să‑1 urme ze pentru a avea o carieră 
de succes. Consider că rezulta tele sale reprezintă o con‑
tinuitate pentru succesele obţinute în anii anteriori de cole‑
gii săi mai mari, dar şi un imbold pentru colegii mai mici, 
dornici de progres şi afirmare”, este de părere prof. Pavel 
Rafael Negu.

Scurte repere
Ilie Surulescu s‑a născut în anul 1994 la Reşiţa. 

Locuieşte în satul Gîrbovăţ, comuna Bănia, unde a absol‑
vit şi şcoala primară. A urmat ciclul gimnazial la Şcoala 
cu clasele I‑VIII din Şopotu‑Vechi, iar în prezent este elev 
în clasa a XI‑a la Liceul Te oretic „Eftimie Murgu” din 
Bozovici. Este pasionat de lectură, fotbal, şah, dar şi de 
călătorii. În vacanţe, atunci când călătoreşte împreună cu 
familia în ţară sau în străinătate, încearcă să îmbine utilul cu 
plăcutul: vizitează diferite obiective turistice şi este mereu 
interesat de istoria locurilor pe care le vizitează. Pe viitor îşi 
doreşte să urmeze Facultatea de Matematică‑Informatică, 
din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, iar până la 
absolvirea liceului îşi propune să mai participe şi la alte 
olimpiade şi concursuri şcolare.

ROXANA BĂLAN NAFIRU
Jurnalul de Caraş‑Severin, Miercuri 18 aprilie 

2012, Anul XX, nr. 6451 (65), p. 3.

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ISTORIE 2012
Ediţia a 36‑a a Olimpiadei Naţionale de Istorie, 

desfăşurată în judeţul Iaşi, pot spune cu toată sinceritatea 
că îmi va rămâne în amintire. Fiind pentru prima oară 
participant la o fază naţională a unei 
olimpiade, am rămas surprins cât de 
bine organizată a fost: de la cazare, la 
transport, la desfăşurarea activităţilor, la 
corectarea lucrărilor – toate acestea au 
fost realizate aproape perfect de gazdele 
noastre şi de Comisia Centrală. Impresia 
deosebit de plăcută pe care membrii 
Comisiei Centrale şi Oficialităţile 
judeţului Iaşi au lăsat‑o tuturor este 
o dovadă clară a faptului că aceştia 
respectă şi iubesc istoria. Eforturile 
lor au fost cele care au asigurat buna 
desfăşurare a acestei competiţii de nivel 
înalt.

Frumoasele amintiri pe care 
le‑am dobândit în urma acestei 
olimpiade se datorează atât concursului 
în sine, cât şi performanţei pe care 
am obţinut‑o, medalia de argint. Şi 
în acest an lotul judeţului nostru a 

fost compus din elevi foarte bine pregătiţi în domeniul 
istoriei: Andreea Zamfir, la clasa a VIII‑a (o elevă foarte 
ambiţioasă şi promiţătoare), Mădălina Lupitu, la clasa a 

IX‑a, Emanuela Didraga Gavrilovici, la 
clasa a X‑a (o prietenă adevărată care la 
Olimpiada Naţională de Istorie 2011 a 
reuşit să obţină o menţiune), Mădălina 
Cilibiu, la clasa a XII‑a, şi, desigur, la 
clasa a XI‑a, subsemnatul. Nu pot să 
nu o amintesc pe profesoara noastră 
însoţitoare, doamna Mariana Pojoga, 
o profesoară şi un om deosebit care îşi 
iubeşte meseria şi care ne‑a susţinut pe 
tot parcursul şederii noastre în capitala 
Moldovei.

Concursul propriu‑zis a fost 
interesant, au fost emoţii mari, în 
special înaintea dezbaterii legate de 
subiecte, recapitulării de ultim moment 
şi… proba; 3 ore petrecute la Colegiul 
Naţional Iaşi care din punctul meu de 
vedere au trecut foarte repede. Unele 
subiecte au fost frumoase, dar singurul 
cuvânt care le descrie cu succes pe toate 
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este dificil. Aflarea rezultatului a fost partea uşoară a zilei de 
6 aprilie 2012, partea cea mai grea fiind aceea de a accepta 
şi conştientiza rezultatul obţinut. Cât despre festivitatea de 
premiere, desfăşurată în Aula „Mihai Eminescu” din cadrul 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, a fost încărcată de foarte 
multe emoţii, datorită tuturor participanţilor sosiţi, dar mai 
ales personalităţilor prezente, în frunte cu fostul prim‑ministru 
al României, domnul Mihai Răzvan Ungureanu.

Despre Iaşi pot spune că este un oraş deosebit de 
frumos; am vizitat Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 
Casa Pogor, Muzeul Unirii, Muzeul memorial „Mihail 
Kogălniceanu” – toate clădirile fiind superbe, captivante 

pentru orice vizitator. Colegiul „Vasile Adamachi” – locul 
unde am fost cazaţi – ne‑a oferit tuturor participanţilor 
clipe frumoase, ajutându‑ne să legăm prietenii care sper că 
vor rezista şi pe mai departe.

Olimpiada Naţională de Istorie 2013 se pare că va 
avea loc la Tulcea şi sunt sigur că judeţul Caraş‑Severin 
va face o impresie foarte bună, deoarece avem elevi 
foarte promiţători. Eu le urez încă de acum baftă şi spor la 
pregătirea viitorilor membri ai lotului.

ILIE SURULESCU, elev, clasa a XI‑a – 
Informatică, Liceul Teoretic„Eftimie Murgu”, Bozovici

Pe măsură ce 
creşti, ajungi să îţi dai 
seama că trebuie să 
tratezi viaţa cu seriozi‑
tate. Orice om este capa‑
bil să atingă un nivel mai 
înalt decât cel la care se 
află, însă asta nu se poate 
realiza decât prin muncă, 
perseverenţă, voinţă şi 
sacrificiu. Acestea sunt 
patru elemente impor‑
tante pe care le‑am folosit 

ca „ingrediente” de bază în ridicarea mea la un nivel mai 
înalt în ceea ce priveşte performanţa la limba franceză.

Poate că acum nu îmi dau seama cât de mult mă ajută 
această pregătire suplimentară, însă, bănuiesc, efectele se 
vor ivi mai târziu şi sunt sigură că aceste experienţe vor 
avea un oarecare răsunet în viitorul meu apropiat sau 
îndepărtat.

Am avut ocazia pentru prima dată să mă întâl‑
nesc cu câteva lucruri pe care îmi va fi imposibil să le uit 
curând; ele mi‑au schimbat, într‑o oarecare măsură, viziu‑
nea despre lume şi viaţă.

Ziua în care am sosit la Timişoara, la faza finală 
a Olimpiadei de limba franceză, „m‑a luat cu asalt”, am 
avut parte de un program încărcat şi demn de ţinut minte. 
Festivitatea de deschidere m‑a surprins în mod plăcut: am 
vizionat acte artistice extraordinare ale unor elevi talentaţi, 
dar care, la rândul lor, au depus mult efort până să ajungă 
pe scenă, în faţa noastră. M‑am bucurat mai târziu de opor‑
tunitatea de a lua parte la un spectacol de balet japonez, 
pe aceeaşi scenă, susţinut de persoane cu vârste varia‑
bile: de la elevi de vârsta mea (şi chiar mai mici) până la 
profesionişti adevăraţi.

În ziua următoare aveam să susţin proba pentru care 
mă pregătisem atâta timp şi pentru care aveam nişte emoţii 
copleşitoare: nu era primul examen serios cu care mă întâl‑
nisem, dar, cu siguranţă, era unul dinte cele mai serioase. 
Eram conştientă că nu îmi reprezentam numai şcoala, ci 

şi familia, judeţul, profesorii, şi, nu în ultimul rând, pe 
Dumnezeu, datorită Căruia ajunsesem până în acest punct 
performant, aşa că m‑am concentrat la maxim şi am încer‑
cat să folosesc tot ceea ce învăţasem până în acel moment.

Experienţa a fost memorabilă, iar rezultatele – pe 
măsură. Nu doar că am obţinut o notă bună, aceasta nu 
contează atât de mult, cât experienţa pe care am dobândit‑o 
şi lucrurile practice pe care le‑am învăţat.

În această perioadă scurtă am fost mereu înconjurată 
de persoane de vârsta mea, care, în ciuda multor altor 
preocupări pe care le‑ar fi putut avea, ele au ales să dedice 
tact, efort şi concentrare în scopuri trebuitoare. În timpul 
rămas, am reuşit să văd o mică parte din lumea în care 
trăiesc cu alţi ochi, am reuşit să văd o altă latură a oraşului 
Timişoara, latură care nu credeam măcar că poate exista: 
una mai bună, mai folositoare, una trainică!

Aş vrea acum, în final, să mulţumesc în primul rând 
lui Dumnezeu, pentru modul în care m‑a binecuvântat, apoi 
doamnei diriginte şi, totodată, îndrumătoarea şi profesoara 
mea de limba franceză, doamna Ana Floarea Ţunea, pentru 
sprijinul, timpul acordat şi implicarea dumneaei în acest 
demers didactic şi cultural, părinţilor mei pentru modul 
în care m‑au educat şi mi‑au fost alături. Participarea la 
această competiţie mi‑a relevat şi un mare adevăr: niciun 
efort nu este realizat degeaba, ci este întotdeauna spre folo‑
sul celui care îl face!

LIDIA‑MĂDĂLINA MARIN,
Liceul Teoretic „Eftimie Murgu”,

Clasa a XI‑a, Filologie

MUNCĂ, PERSEVERENŢĂ, VOINŢĂ ŞI SACRIFICIU
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În lucrările monografice referitoare la comuna 
Prigor, găsim şi referiri la familia Câmpianu ca fiind 
o familie originară din Argeş, episcopul Damaschin al 
Râmnicului trimiţând pe preotul Dumitraşcu şi fratele 
său Ilia Câmpianu, deoarece nu erau preoţi ortodocşi în 
Almăj.¹, ² 

Frescă din mânăstirea Sărăcineşti în care este pictat 
episcopul Damaschin (?‑1725), cu mantie şi cârjă în 

dreapta.

Astfel, preotul Dumitraşcu Câmpianu este cunos‑
cut ca fiind primul preot din Prigor şi ctitor al bisericii 
construite la 1821 din nuiele, care arde în războiul din 
1788‑1789. 

Trei din fiii lui Dumitraşcu vor fi şi ei preoţi. Andrei 
va fi preot în Dalboşeţ, nu se cunoaşte data naşterii, iar 
Ilia‑Ilarion este şi ctitorul bisericii actuale din Prigor a 
cărei construcţie începe în 1802. În 1809 se călugăreşte la 
mânăstirea Mesici din Iugoslavia. Moare, la 22 iulie 1838, 
în Prigor. 

Preotul Ioan, cel de al treilea fiu al lui Dumitraşcu, 
are la rândul său un singur copil, pe Teodor, născut în 
1782 şi preoţit la 10 aprilie 1809. La bătrâneţe va fi orb, 
moşul Tudor, aşa cum este cunoscut în familie, a fost pic‑
tat de renumitul pictor academic bănăţean Dimitrie Turcu. 
Tabloul a fost donat de familia mea şi se află în colecţia 
Mitropoliei Banatului. Preotul Teodor moare la 4 martie 
1866. 

Preotul Teodor are 6 copii, unul va fi preot – Ilia, 
născut la 25 martie 1813, şi care va ajunge asesor con‑
sistorial. Un alt copil al său, Vasile, născut la 30 ianuarie 
1815, este tatăl preotului Iosif Câmpianu (25.10.1836‑ 
24.05.1921). În perioada cât Iosif a fost preot în Prigor, 
se pictează actuala biserică de către pictorul de origine 
italiană stabilit în Banat, Bartolomeo Delliomini. Pictorul 
Delliomini va executa şi tablourile în ulei ale preotului 
Iosif şi ale preotesei, ambele tablouri fiind transmise din 

generaţie în generaţie în familie, fiind acum în posesia 
mea. Este momentul să spun că preotul Iosif este unul din 
stră‑străbunicii mei din partea mamei.

Iosif Câmpianu (1836‑1921)
Pictură de Bartolomeo Delliomini

Preotul Iosif a avut trei copii, din care două fete şi un 
băiat, Teodor, care este unul din străbunicii mei după mamă.

Teodor Câmpianu s‑a născut la Prigor, la 1 aprilie 
1864, şi a murit la Mehadia, la 24 martie 1931. S‑a preoţit 
la 21 august 1866, anul în care s‑a căsătorit cu Macrina 
Nicolici la 2 februarie. Cei apropiaţi şi familia îi spuneau 
Toşa. A avut 5 copii: 2 băieţi şi 3 fete.

Teodor Câmpianu este una din personalităţile 
Prigorului şi chiar ale Almăjului. A avut o viaţă foarte 
zbuciumată şi într‑un fel aventuroasă, fiind o personalitate 
complexă, chiar renunţând în final la preoţie.

Teodor Câmpianu (1864‑1931)

CONTRIBUŢII LA CRONICA ALMĂJULUI. 
FAMILIA CÂMPIANU DIN PRIGOR
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A fost un om cu o cultură vastă şi poliglot, vorbind 
curent peste şapte limbi printre care franceza, germana, 
maghiara, italiana, turca, greaca şi aromâna, folosindu‑şi 
talentul lingvistic în multe planuri. Multe din informaţiile 
legate de viaţa şi activitatea sa le am de la mătuşa mea, 
Ana, una din fiicele lui care a trăit 90 de ani şi din scrierile 
lui, păstrate în arhiva familiei ca manuscrise. Legat direct 
de istoria Almăjului, se poate spune că a înfiinţat o bancă 
şi prima întreprindere pentru comercializarea prunelor şi a 
ţuicii de prună, chiar participând cu un stand la Expoziţia 
de la Paris.

Deşi nu am date că ar fi fost în vreun partid politic, 
a militat pentru eliberarea de sub dominaţia austro‑ungară, 
făcând parte din iridenta română, aşa cum o numea el, 
alături de alte personalităţi ale vieţii publice româneşti cum 
a fost Ioan Slavici, cu care a fost bun prieten. Din fragmen‑
tele de scrieri memorialistice păstrate în manuscris, spune 
cum a făcut spionaj împotriva autorităţilor austro‑ungare şi, 
pentru că este dat în urmărire, fuge mai întâi la Bucureşti, 
unde Slavici îi asigură un post ca redactor la un ziar şi 
unde scrie sub pseudonimul Mircea de la Mare. Publică 
articole cu caracter istoric şi etnografic. Dar nu rămâne în 
Bucureşti şi părăseşte ţara, paşii pribegiei ducându‑l până 
în îndepărtata Indie.

În 1897 începe războiul de eliberare greco‑turc, 
la care va participa activ cu grad de colonel în cadrul 
unităţilor garibaldine conduse de Ricciotti Garibaldi³, fiul 
lui Giuseppe Garibaldi, alături de armata greacă; apare şi în 
unele publicaţii fotografiat în plină luptă. Profitând de fap‑
tul că ştia limba turcă şi greacă va face spionaj la Istanbul 
împreună cu doi aromâni, unul din ei pe nume Ceacanica, 
deghizaţi în cerşetori.

Ricciotto Garibaldi, 1847‑1924

Într‑un manuscris al său, scrie că în vara anului 
1897, aflându‑se la Roma, îl cunoaşte pe fostul primar 
al Romei, Luzzati, şi pe avocatul renumit în acea vreme, 
Salvatore Barzalli, fiind prezentat de un prieten italian, 
doctorul Ferruccio Tolomei, fugit la Istanbul din cauza 
autorităţilor austriece, făcând parte din iridenta italiană. 
Cu această ocazie, Luzatti îi spune că‑i face o deosebită 
plăcere să cunoască un urmaş al coloniştilor romani din 
Dacia Ripensia – Banatul de azi, cu atât mai mult cu cât 
el se considera un urmaş al sclavilor evrei aduşi la Roma 
de împăratul Titus în urma cuceririi Ierusalimului. Tot în 
Italia îl cunoaşte pe sociologul şi avocatul Bartolo Longo, 
care îi pune la dispoziţie informaţii privind realizările 
din domeniul asistenţei sociale şi domeniul educaţiei din 
Valle di Pompei‑Italia. Inspirat de ceea ce a văzut, va scrie 
Roadele milei creştine – Noi aşezăminte de îndreptare 

Arborele genealogic
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morală, poate prima carte din domeniul sociologic în limba 
română, publicată în 1909, la Editura preot Elie Dăianu, 
probabil din Cluj, într‑un tiraj redus, astfel cartea fiind 
puţin cunoscută în cercurile de specialitate.

Pagina de titlu a cărţii Roadele milei creştine

E posibil ca, în preajma Primului Război Mondial, să 
ajungă şi în Albania, preocupat fiind de soarta aromânilor; 
scrie articole pe care le trimite la diverse publicaţii din ţară, 
Tribuna albano‑română, Tribuna şi Românul din Arad, dar 
multe nu sunt publicate din cauza virulenţei. Este chiar ares‑
tat de autorităţile austro‑ungare. În închisoare scrie o carte 
beletristică, însă nu o va publica. Probabil că tot acolo va 
scrie Cartea Robului – Compendiu mic al doctrinei creştine 
pe seama încarceraţilor. Întreaga bibliotecă personală îi 
va fi confiscată în timpul cât a fost închis. După ieşirea 
din închisoare se va stabili cu familia la Mehadia. Va mai 
scrie până la sfârşitul vieţii, dar majoritatea lucrărilor vor 
rămâne în manuscrise care acum sunt păstrate de mine. 

Lista manuscriselor în ordine cronologică:
De după culise – Amintiri din viaţa politică a 

românilor bănăţeni.
O istorie a Mehadiei şi a Băilor Herculane (lipseşte 

pagina de titlu), 1925.
Banatul Severinean sau leagănul neamului româ‑

nesc, 1927.
Pagini negre din istoria fraţilor din Pind (Amintiri 

şi note luate de la faţa locului), 1929.
Originea limbei noastre, Prigor, 1929.
Dacia Ripensis (Banatul Severinean). Leagănul 

neamului românesc, 1930.
O scurtă istorie a neamului românesc, 1930.
Almanahul Almăjului, 1931.
Majoritatea acestor scrieri sunt semnate cu pseudo‑

nimul Mircea de la Mare.

Iosif Câmpianu, bunicul meu după mamă, este 
unul din cei doi băieţi ai lui Teodor Câmpianu. S‑a născut 
în 1892 la Prigor. În anul 1917 este sfinţit preot şi va sluji o 
perioadă ca preot chiar în Prigor. Moare la Orşova în 25 ia‑
nuarie 1953. A fost căsătorit cu Amalia Bihoi, fată de preot 
din Bozovici. Au avut o fiică, Elvira, mama mea, ultima 

descendentă pe această linie a familiei Câmpianu. Din sep‑
tembrie 1930 şi până în decembrie 1952 va sluji ca preot 
în Orşova, fiind totodată şi conducătorul Protopopiatului 
Orşovei4. Preotul Iosif Câmpianu este ultimul descendent 
bărbat al acestei ramuri a familiei, născut în Prigor.

Deşi fată, mama mea, Elvira Câmpianu, născută 
în Prigor în 1919, va fi ultima care va continua într‑un fel 
tradiţia familiei urmând teologia la Caransebeş. Pentru o 
scurtă perioadă de timp va fi profesoară de religie la Liceul 
„Carmen Sylva” din Timişoara. A fost căsătorită cu proto‑
popul Gheorghe Geţia din Timişoara. Moare la vârsta de 90 
de ani, în Timişoara, la 25 octombrie 2009.

Protopopul Iosif Câmpianu (1892‑1953)

În fine, trebuie amintit aici şi preotul Ilie Câmpianu 
(1914‑?), născut tot în Prigor, descendent al aceleiaşi fami‑
lii, dar pe o altă filiaţie cum se poate vedea din arborele 
genealogic. După o scurtă perioadă ca preot în Prigor, va 
sluji până la sfârşitul vieţii în Caransebeş. A fost şi revizor 
eparhial. 

El a întocmit în 1946 arborele genealogic al fami‑
liei Câmpianu, împreună cu Dimitrie Lăzărel, fost director 
al Cărţii Funduare, după o laborioasă documentare şi cer‑
cetare a arhivelor locale şi din Râmnicu Vâlcea.

Timp de mai bine de două secole familia Câmpianu 
a dat preoţi care au slujit în Prigor, şi nu numai, dar a şi 
îmbogăţit galeria oamenilor de cultură ai Almăjului, contri‑
buind la scoaterea din anonimat a acestor locuri din Banat 
pline de istorie.

PAVEL GEŢIA

Note:
¹ Cronica istorică a Almăjului, 1939, după preot Coriolan 

Buracu.
² Foaia Diecezană, nr. 24, 1921.
³ Ricciotto Garibaldi – Wikipedia Enciclopedia on line.
4 Juan Petroi Constantin – Biserica Sfântul Nicolae 

(cel Sărac) din Orşova; – Popovici Dumitru – Contribuţii la o 
posibilă cronologie a localităţii Prigor. Revista Almăjana, ediţie 
on line, decembrie, 2007; – Centru de informare turistică Prigor, 
web site; – Răzvan Theodorescu – Episcopi şi ctitori în Vâlcea 
secolului al XVIII‑lea. Editura Patrimoniu, 2009.
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Dacă rudele şi vecinii îi alegi, prietenii îi cauţi şi 
rămâi legat de ei o perioadă sau toată viaţa. Sigur, sunt 
„prieteni” falşi, când au doar nevoie, deşi cunoaştem pro‑
verbul Prietenul bun la nevoie se cunoaşte.

În Valea Almăjului, cea a Miracolelor, cum a 
definit‑o un bun prieten, Iosif Băcilă, am găsit… o carte 
cu prieteni. Pe mulţi almăjeni îi consider prieteni, de care 
uneori mi‑e dor să‑i aud, să‑i revăd, să le citesc şi recitesc 
cărţile; … îi consider oameni aleşi. Cineva, tot un prieten, 
mi‑a spus, în glumă vreau să cred, că am avut norocul să 
întâlnesc numai „de‑ai buni”.

PAVEL PANDURU, profesorul, directorul de‑o 
viaţă, este un om deosebit. Deşi ar fi putut ocupa o catedră 
la oraş, a optat pentru ţinutul natal, însufleţind elevilor, 
multor generaţii, dragostea pentru istoria neamului. Nu 
s‑a mulţumit cu „apele călduţe”, ci şi‑a extins pasiunea şi 
dincolo de catedră. La Şcoala din Prigor a înjghebat un 
colţ muzeistic, a instruit formaţii artistice, s‑a impli‑
cat în tot ce înseamnă cultură în lumea satului. În vre‑
mea „directoratului” său, Pavel Panduru a făcut la Prigor 
o şcoală etalon în judeţ. Nişte ateliere în care lemnul s‑a 
transformat în util şi frumos, adevărate bijuterii lucrate de 
mâini de copii; nişte costume populare în care migala şi 
priceperea au creat frumosul. Cei de la Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, în toate vremurile, au văzut în Panduru un direc‑
tor la şcoala căruia puteai aduce pe „cei de la centru”, ba 
chiar, nu‑i de şagă,… pe „ministrul cutare”. Şcoala mergea 
bine, copiii învăţau şi lucrau după „puterile lor”, iar direc‑
torul s‑a sincronizat cu noul. A fost printre primii, cu 
„ghiocei la tâmple”, care au deprins tainele calculatorului, 
înţelegând că lumea de azi are nevoie şi de această „sculă 
deşteaptă”.

Profesorul de istorie a fost nelipsit de la toate 
activităţile didactice. A răspuns „prezent” la exa‑
menele elevilor şi ale cadrelor didactice în toate formele: 

supraveghetor, corector, membru, vicepreşedinte, 
preşedinte… 

Copilul de la ţară, dintr‑o zonă mai vitregită eco‑
nomic, dar plină de minuni ale naturii, a conjugat la toate 
formele verbul „a studia”, reuşind să‑şi formeze o bună 
pregătire ştiinţifică şi psihopedagogică. Mai târziu a 
scormonit în „lada istoriei” locale şi a restituit „icoane” 
ale unor oameni de care tineretul trebuie să ştie. Pilda 
înaintaşilor este firul roşu al cărţilor şi articolelor publicate.

„Copil fiind, născut în satul Putna din Almăjul 
cărăşan, am crescut cu respectul pentru «popa Buracu». 
Toţi spuneau şi peste tot se zicea: «aşa a spus popa Buracu», 
«acest lucru este făcut de popa Buracu», de către părinţi şi 
cei din jur…” (cf. Iosif Coriolan Buracu – O legendă vie, 
Editura TIM, Reşiţa, 2008, p. 7).

Pentru activitatea ştiinţifică şi istorică pe care a 
desfăşurat‑o, Episcopul Caransebeşului, Lucian, încheia 
astfel Cuvântul înainte al lucrării citate: „Binecuvântăm 
strădania Domnului Profesor Panduru (…) pentru că a 
redat istoriei Bisericii o personalitate bisericească a Văii 
Almăjului” (p. 6).

Numele lui Pavel Panduru a apărut în „foile” 
şi revistele almăjenilor, dar şi în cele din tot aretul 
Banatului,… până la Uzdin şi dincolo, unde se trăieşte 
româneşte şi se rostesc vorbe în „limba mioriţei”.

Cine i‑a citit cărţile şi studiile publicate poate 
spune, pe bună dreptate, că autorul este un mare patriot 
(astăzi, din păcate, acest cuvânt nu mai e în uz!), că este 
un cercetător minuţios al faptelor prezentate. Profesorul 
de istorie, Pavel Panduru, este un „suflet nobil, încărcat de 
vise şi fapte” (Gheorghe Jurma).

Pavel este un om de cuvânt, lucru minor în 
aparenţă, dar de rezistenţă în aprecierea prieteniei. Peste 
greutăţile pe care viaţa i le‑a scos în cale, omul Panduru 
a reuşit să treacă, având credinţa‑n Dumnezeu. El este un 

bun creştin, iar mănăstirea din satul natal, 
Putna almăjană, este un loc unde merge des 
să se reculeagă, să ierte şi să fie iertat.

Împrieteniţi de prietenul comun, Iosif 
Băcilă, îmi place să‑l laud, să vorbesc cu 
superlative, pe Pavel Panduru. Mi‑a închinat 
un medalion în „Icoane Bănăţene”, iar rân‑
durile de faţă se vor… „un drept la replică”.

„Vorbeşte, vorbeşte memorie!”… 
Din cartea cu prieteni, oamenii din Almăj… 
Iosif Băcilă, Pavel Panduru, Ioţa Bădescu, 
Gheorghe Rancu‑Bodrog, Nicoale Andrei, 
… dar şi cei care astăzi privesc spre Vale 
din stelele lor, … Tuţu Borlovan, … Oto 
Verendeanu…

IOAN‑NICOLAE CENDA
Oraviţa

UN DASCĂL DE ELITĂ DIN VALEA MIRACOLELOR
(PAVEL PANDURU)
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NOTE:
„Profesorul PAVEL PANDURU (n. 6.XI. 1947) – 

autorul acestei monografii – este binecunoscut în întreaga Vale 
a Almăjului, prin pasiunea sa faţă de istorie, faţă de şcoală şi 
cultură. Profesor titular la Şcoala din Prigor încă de la începu‑
tul carierei didactice, din 1969, după absolvirea Universităţii din 
Cluj, s‑a impus prin munca şcolară şi prin dragostea faţă de melea‑
gurile natale. De altfel, a primit titlul de «Profesor evidenţiat» 
încă din 1982, pentru rezultatele obţinute la catedră, în pregătirea 
elevilor, cât şi prin munca de administraţie şi conducerea actului 
didactic. Are gradul didactic I din 1990. Director de şcoală între 
1975‑1980 şi din 1989 până în prezent, contribuind la construirea 
noii şcoli şi la dotarea ei.

Preocuparea pentru cercetarea istoriei locale s‑a concreti‑
zat într‑un foarte mare număr de studii, susţinute la sesiuni de 
comunicări din judeţ sau publicate în diferite reviste din Banat. 
Monografia localităţii Prigor – care vede acum lumina tiparului 
(n.n.: noiembrie 2000) – dovedeşte un mare efort documentar şi 
o cunoaştere aprofundată nu numai a istoriei, ci a tuturor pro‑
blemelor comunei. Cartea poate fi un model pentru întocmirea 
monografiilor altor localităţi din Almăj.”

GHEORGHE JURMA
(Prezentare pe coperta a IV‑a, Monografia localităţii 

Prigor, Editura Timpul, Reşiţa, 2000)

„Mereu copil, trece dinspre dimineaţă înspre seară, mereu 
copil, trece dinspre toamnă înspre primăvară profesorul, direc‑
torul şcolii, animatorul cultural, publicistul, autorul de cărţi, trud‑
nicul întemeietor al colegiului redacţional al revistei Almăjana, 
omul şi prietenul Pavel Panduru.

Împovărat de prietenie, de omenie, ospitalitate şi mo‑
destie, găseşte întotdeauna «cuvinte potrivite», «ca un fagure de 
miere», căci «mult e dulce şi frumoasă limba ce‑o vorbim». Fără 
munca, ambiţia şi osârdia lui, la Prigor, am fi fost doar vizitatori; 
450 de ani de atestare documentară – o sărbătoare a comunităţii 
locale şi a Văii Almăjului, dar şi a spiritului românesc.

Parafrazând slovele unei doine sublime – izvodită din 
adâncurile tulburătoare ale acestui areal mirific – şi imortalizată 
de doi poeţi ai viorii, Ion Luca Bănăţeanu şi Ion Stan, dezruginim 
valenţe profunde:

Tinereţe, tinereţe,
Te ’ nălbim la bătrâneţe.

Pentru că există un copil ce trece dinspre dimineaţă înspre 
seară, dinspre toamnă înspre primăvară – Pavel Panduru, dascălul 
din Valea Miracolelor.”

IOSIF BĂCILĂ
(În Almăjana, Anul II, nr 3[6] / 2000, p. 14)

„În anul 2000, prin Editura Timpul din Reşiţa, apărea 
lucrarea Monografia localităţii Prigor, având 224 de pagini. 
Autorul lucrării este Profesorul Pavel Panduru, Directorul Şcolii 
din Prigor, Valea Almăjului, Caraş‑Severin, Banat, care este nu 
numai unul din cei mai remarcabili intelectuali ai Almăjului, ci şi 
o adevărată noţiune exemplară în acea zonă.

Profesorul Pavel Panduru şi‑a dedicat existenţa localităţii 
Prigor şi dezvoltării intelectuale a Almăjului. Neobosit colindă, 
adunând frânturi din trecut, obiceiuri şi tradiţii, promovând viaţă 
culturală şi insuflând dragoste pentru Almăj. Profesorul Pavel 
Panduru, împreună cu un alt mare almăjan al zilelor noastre, 
Profesorul‑Poet Iosif Băcilă, pot fi definiţi ca «sarea pământului» 

din Almăj, cei care dau gust şi nădejde de mai bine acolo. Nu 
putem fi îndeajuns de recunoscători unor asemenea oameni pen‑
tru ceea ce ei înfăptuiesc, cu încăpăţânare, statornicie, eroism, 
pentru binele Văii Almăjului azi. Aceşti oameni sunt cei care, fără 
emfază, pregătesc România de mâine.

Lucrarea amintită este despărţită în 25 de capitole, fiecare 
având rostul lui şi, toate la un loc, unind opusul într‑un preafolosi‑
tor întreg.

Capitolele înfăţişează aspecte privind aşezarea geografică, 
clima, hidrografia. Apoi este trecut în revistă trecutul Banatului 
şi rolul specific al Almăjului (şi încă mai vârtos al localităţii 
Prigor) în acest trecut. Stabilind limpede rolul Banatului în istoria 
Românilor şi al Almăjului în istoria Banatului, Profesorul Panduru 
trece la analiza în detaliu a vieţii spirituale, culturale, sociale 
şi economice a Prigorului până la data apariţiei cărţii. Munca 
depusă a fost titanică şi autorul merită laude pentru răbdarea 
de a fi adunat cu grijă toate amănuntele posibile. Sunt profund 
încredinţat că numai uşor nu va fi fost! O specială laudă trebuie 
dată ultimului capitol, intitulat Scurtă istorie în imagini. Pentru 
împlinirea «scurtei istorii», Profesorul Panduru a adunat imagini 
fotografice privind trecutul, mai îndepărtat ori mai apropiat, al 
Prigorului. În acest capitol pot fi văzute clădiri vechi, aşezăminte 
sociale, economice şi culturale, interioare, oameni surprinşi în 
ocupaţia de zi cu zi, personalităţi ale satului. Imaginile, fiecare 
şi toate, spun mai mult decât poate cuprinde cuvântul, căci se 
deschid larg, oricui se va osteni să le privească, ieşirea spre gând, 
imaginaţie şi necuprins”.

ALEXANDRU NEMOIANU
(Monografia localităţii Prigor, în Almăjana, 

Anul III, nr. 2 [8] / 2001, p.22)

„Nu contenesc să afirm că, în acest timp, Ţara Almăjului, 
una din frumoasele ţări ale ţării celei mari, România, are printre 
fiii săi de mare ispravă cel puţin doi intelectuali care au refuzat 
să‑şi părăsească ţinutul în care s‑au născut, învrednicindu‑se în 
fapte de adâncă trăinicie şi frumuseţe. Mă refer la profesorul poet 
Iosif Băcilă, din Dalboşeţul meu natal, creatorul şi conducătorul 
temeinicei reviste Almăjana, şi la profesorul Pavel Panduru, el 
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însuşi creator şi conducător al Şcolii de Arte şi Meserii din Prigor. 
Pe cei doi îi uneşte o imensă dragoste pentru «Valea Miracolelor», 
ca să‑l citez pe poetul Iosif Băcilă, dar şi conştiinţa răspunderii pe 
care o au, ca luminători, deopotrivă atât faţă de trecutul ţinutului, 
cât şi faţă de prezentul şi viitorul acestuia. Susţin că, fără aceste 
două lumini cărora li se alătură şi altele, multe generaţii de tineri 
ar fi fost mai sărace sufleteşte şi mai puţin biruitoare în drumul 
lor către împlinirea destinului, că viaţa culturală a Almăjului ar 
fi fost la rându‑i mai săracă, mai ales în aceşti ani în care pofta 
de carte, de frumosul artelor, a scăzut dramatic, dând întâietate 
preocupărilor materialiste, ordinarului, prostului gust, urâţeniei. 
Dacă în anii din urmă au fost elaborate şi publicate multe mono‑
grafii ale localităţilor almăjene, contribuţii de valoare referitoare 
la etnografie şi folclor, la istoria bisericii ortodoxe etc., acestea se 
datorează cred eu în mare măsură şi spiritului, emulaţiei create 
de cei doi.

Şi, fiindcă am amintit de monografii, nu voi trece cu 
vederea pe cea închinată localităţii Prigor, semnată de prof. 
Pavel Panduru, o valoroasă icoană a acestei aşezări, în care s‑au 
născut multe din personalităţile Almăjului, printre ei, fireşte, şi 
autorul cărţii. Dar, prof. Panduru nu s‑a rezumat la scrierea doar 
a acestei lucrări. Multe şi importante sunt preocupările sale le‑
gate de istoria, obiceiurile şi tradiţiile Almăjului şi ale Prigorului. 
Aş releva dintre acestea valorosul studiu intitulat Portul popular 

românesc – tradiţie istorică şi continuitate etno‑culturală în Ţara 
Almăjului, apărut în 2007, la Editura Neutrino din Reşiţa.

Se vede că frumoasele visuri ale lui Pavel Panduru se 
cantonează în jurul fascinantei Ţări în care s‑a născut şi căreia 
i‑a dedicat cea mai mare parte a vieţii sale. Din această obsesivă 
preocupare, sub imboldul marii sale iubiri pentru acest ţinut s‑a 
născut şi studiul (n.n.: Ţara Almăjului, străvechi ţinut de conti‑
nuitate şi simţire românească, 2008) pe care am fost rugat să‑l 
prefaţez. Presupun că, ab initio, Pavel Panduru s‑a gândit să rea‑
lizeze doar un studiu despre permanenţa populaţiei almăjene pe 
această vatră, despre conştiinţa apartenenţei ei la limba şi fiinţa 
românească, în pofida anilor mulţi şi uneori dramatici în care a 
fost sub stăpânire străină, obligată să scrie, să citească şi să se 
roage în slavoneşte. Doar că de la intenţiile de început s‑a ajuns 
la o micro‑istorie a Ţării Almăjului, prima de acest fel, făcută cu 
uneltele cercetătorului modern, care se bazează mai puţin pe fraze 
şi deducţii şi mai mult sau în proporţie zdrobitoare pe argumente, 
pe date şi documente.”

ION MARIN ALMĂJAN
(Cuvânt înainte la vol. Pavel Panduru – Ţara 

Almăjului, străvechi ţinut de continuitate şi simţire românească, 
Editura Neutrino, Reşiţa, 2008, p.3‑4)

PREOT‑PROFESORUL ROMULUS NOVACOVICI 
– PRIMUL DIRECTOR AL 

GIMNAZIULUI „PRINCIPELE CAROL” DIN BOZOVICI
Dintre personalităţile învăţământului bănăţean‑

almăjan, cu tot ce a însemnat pentru cultura şi istoria popo‑
rului român, celebru cândva şi peste care s‑a aşternut, pe 
nedrept, colbul uitării, a fost şi preot‑profesorul Romulus 
Novacovici (unchiul meu, fratele tatălui Nicolae).

Rădăcina spirituală a preotului Romulus Novacovici 
se regăseşte în vechea familie grănicerească‑preoţească, 
amintită în documentele vremii la anul 1754, de la plăieşul 
de sat Liubimir Novac, de origine din 
Moceriş. Numele de Novac s‑a trans‑
format în Novacovici de dragul preoţiei, 
nume impus, de altfel, de Mitropolia 
sârbească din Carlovăţ.

Romulus Novacovici s‑a născut la 
11 februarie 1897 în Gârbovăţ (Gârboţ), 
judeţul Caraş‑Severin, avându‑i ca părinţi 
pe Vasile şi Maria (bunicii mei). A absol‑
vit Facultatea de Litere şi Filozofie din 
Cluj cu „magna cum laude”, absolvent 
fiind şi de Teologie.

În vara anului 1921, împreună cu 
unchiul său, preot Nicolae Novacovici, 
vechi şi aprig luptător naţional, alcătuieşte 
un Memoriu cerând înfiinţarea unei 
„şcoale secundare (Liceu reale ori nor‑
male) în centrul plasei, în Bozovici, având 
această şcoală înalta menire de a creşte în 

acest colţ izolat al patriei fii luminaţi şi devotaţi intereselor 
superioare neamului nostru.”

Memoriul trimis Ministerului Instrucţiunii Publice 
de la Bucureşti a fost semnat la Gârbovăţ, la 25 no‑
iembrie 1921, de Primăria Bănia şi Rudăria şi de către 
Nicolae Novacovici, preot, Nicolae Bololoi, învăţător, Ilie 
Lopatiţă, primar, Nicolae Teodorovici, secretar. În urma 
Memoriului trimis, s‑a aprobat sub Ordin nr. 40066/1291 

înfiinţarea Gimnaziului, începând cu 
data de 1 septembrie 1922, în falnica 
localitate almăjană, Bozovici. Astfel, s‑a 
creat, începând cu anul şcolar 1922/1923, 
Gimnaziul din Bozovici care a primit 
denumirea „Principele Carol” şi al cărui 
director a fost Romulus Novacovici. (v. 
Anexe).

Gimnaziul înfiinţat a fost prevăzut 
în bugetul statului începând cu ianu‑
arie 1923. Cele patru luni de funcţionare, 
septembrie 1922‑ianuarie 1923, până la 
aprobarea bugetului, au fost asigurate cu 
mijloacele necesare funcţionării de către 
locuitorii Bozoviciului.

De amintit, apoi, că preot‑profe‑
sorul Romulus Novacovici a înfiinţat în 
comuna Bozovici şi Societatea Culturală 
„Astra” al cărei preşedinte a fost ales. La 
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Gimnaziul înfiinţat de unchiul meu, i s‑a trimis 57 kg de 
cărţi de către Asociaţia Culturală din Sibiu, pentru a forma 
în Bozovici o bibliotecă centrală, iar în restul satelor a 
format 8 biblioteci rurale, distribuind cărţi pentru „lumi‑
narea” populaţiei din Valea Almăjului, chiar dacă profeso‑
rul nu a avut nici un sprijin şi nici o recunoştinţă din partea 
nimănui.

În aceste sacrificii a găsit o mângâiere a sufletului 
lui bun. A dorit ca în toate satele din Almăj să existe câte o 
bibliotecă. Toate acestea le‑a făcut fără nici un câştig mate‑
rial şi fără să râvnească la partea materială. Răsplata lui 
a fost satisfacţia imensă de a da lumină prin cultură celor 
mulţi şi mai puţin ajutoraţi.

Preot‑profesorul Romulus Novacovici a fost şi un 
valoros eminescolog, publicând în Anuarul Gimnaziului de 
Stat „Principele Carol” din Bozovici analiza filozofică a 
„Luceafărului” lui Mihai Eminescu, fiind considerat prin‑
tre primii eminescologi ai României (v. „Almăjana” nr. 3‑4 
/ 2011, p. 33‑34 şi nr. 1‑2 / 2012, p. 4‑6).

Romulus Novacovici şi‑a închinat viaţa propăşirii 
intelectuale şi morale a tinerilor din acest ţinut mirific, pen‑
tru a da ţării fii învăţaţi şi devotaţi intereselor superioare ale 
neamului nostru românesc.

Meritele profesorului în conducerea Gimnaziului 
au rămas în memoria celor care l‑au cunoscut la timpul 
potrivit.

A fost un puternic sprijinitor al culturii româneşti, 
a fost piatra de unghi a Reuniunii Culturale „Traian 
Doda”, filozof şi adânc cugetător, a trăit retras de plăcerile 
şi deşertăciunile lumii, modest şi cumpătat, punctual şi 
conştiincios, până la ultima clipă a activităţii profesionale, 
fiind brusc răpus de o boală nemiloasă la frumoasa vârstă 
de 32 de ani, lăsând o soţie văduvă pentru tot restul vieţii, 
învăţătoarea Maria Novacovici.

Cu toate greutăţile întâmpinate, s‑a distins printr‑o 
conduită morală demnă, respectând resursele sfinte ale 
spiritualităţii neamului nostru.

Prin aceste rânduri scrise, bunului meu unchi, 
preot‑profesorul Romulus Novacovici, îi port cuvântul 
meşteşugit în sufletul meu, sfânta lui povară cerându‑mi, 
de dincolo de moarte, să‑l readuc în memoria distinşilor 
oameni de cultură, intelectuali de seamă şi istorici de va‑
loare ai ţinutului cărăşean (şi nu numai) cu tot ce a însem‑
nat şi a făptuit pentru învăţământul românesc.

FELICIA MIOC (născută Novacovici)

ANEXA 1

„Onoratului Ministeriu al Instrucţiunii Publice
Bucureşti

Subsemnatele comune din plasa Bozovici cu profund 
respect venim a înainta în numele populaţiei din această plasă 
următorul:

Memoriu.
Înfăptuindu‑se visul secular al unirei tuturor Românilor 

într’un singur stat român independent, Comunele neaoş 
româneşti din acest leagăn al românismului, cu inimile învăpăiate 
de dorul slovei strămoşeşti, ne luăm voie a ruga On. Ministeriu 
al instrucţiunii publice să binevoiască a dispune deschiderea unei 
şcoale secundare (Liceu reale ori normale) în centrul plasei, în 
Bozovici, având această şcoală înalta menire de a creşte în acest 
colţ izolat al patriei fii luminaţi şi devotaţi intereselor superioare 
neamului nostru.

Motivele, cari ne determină a cere cu deplină încredere 
înfiinţarea unei atari şcoli, sunt următoarele:

a) Subsemnatele comune, simţindu‑şi nevoia luminării 
sufletelor noastre, am cerut în nenumărate rânduri, de la guvernul 
unguresc de tristă memorie, deschiderea unui asemenea institut 
în Bozovici, dar cererile noastre cu volnicie au fost respinse, ceea 
ce se înţelegea atunci din tendinţa de supremaţie brutală a fostei 
stăpâniri (…).

b) Plasa Bozovici a avut în trecut şi are şi în prezent 
sub administraţia ei 19 comune cu numele: Bozovici, Lăpuşnic, 
Moceriş, Şopotul‑nou, Ravensca, Dalboşeţi, Şopotul‑vechiu, 
Gârbovăţ, Bănia, Rudăria, Prigor, Putna, Prilipeţi, Pătaş, 
Borlovenii‑vechi, Borlovenii‑noi, Pârvova, Şumiţa şi Lăpuşnicel, 
cu o populaţie de 40.000 locuitori îndepărtate fiind de liceul din 
Caransebeş cu 160 km. şi de şcoala civilă‑comercială din Orşova 
cu 150 km., iar de liceul din Oraviţa cu 100 km., fără comunicaţie 
de tren.

c) Interesele populaţiei, dar mai vârtos interesele de ordin 
supe rior ale statului, reclamă în mod imperios deschiderea unui 
institut de creştere intelectuală şi morală, mai ales aici la fron‑
tiera Jugoslaviei. Ţinem să accentuăm că acest institut cultural 
ar putea fi frecventat şi de fiii comunelor mai îndepărtate dealun‑
gul Dunării de jos, Bârzasca, Liubcova de jos, Gornia‑Liubcova, 
Sicheviţa, Padina Matei, Coronini, Moldova nouă şi Cărbunari, 
cari din punctul de vedere al poziţiei geografice sunt şi mai 
îndepărtate de şcoalele secundare.

d) În această regiune nu sunt pământe de mână moartă, 
proprietăţi mari şi latifundii, cari s’ar putea expropria în interesul 
populaţiei lipsite de pământ, nici industrii, cari ar putea asigura 
existenţa mate rială a multora, deşi subsolul este binecuvântat de 
Dumnezeu prin bogăţii naturale, ca minerale şi cărbuni, ce prin 
cercetări s’au descoperit. Fiind populaţia deasă, pământ cultivabil 
abia 400 m2 cade pe un suflet.

e) Numărul oamenilor fără ocupaţie se înmulţeşte zilnic, 
ceea ce constituie un pericol pentru siguranţa cetăţenilor.

f) Motivul cel mai ponderos, care ne îndeamnă a cere 
deschide rea acestei şcoli, este cuminţenia şi isteţimea naturală 
a acestei popu laţii. Multe talente au rămas în trecut şi rămân şi 
astăzi necunoscute, iar în urma necultivării lor, şi fără folos real 
pentru propăşirea intelectuală morală, comercială şi industrială a 
neamului nostru! Dacă însă în centrul acestei regiuni s’ar înfiinţa 
şcoala cerută, mulţi fii de ţărani aducându‑le părinţii merinde de 
acasă, s’ar dedica ştiinţii, devenind cu timpul bărbaţi folositori 
Patriei şi societăţii publice, validitându‑se în diferite ramuri ale 
vieţii practice.

d) Ştiind că statul are a se lupta pentru refacerea sa pe 
toate terenele vieţii, cu enorme greutăţi financiare, amintim că 
edificiul corespunzător acestui institut cultural ar fi cazarma la fel 
construită cu cea din Caransebeş, încă în era confiniului militar, 
prin munca comună a populaţiei din această plasă.

Acest edificiu avea menirea unei şcoale militare infe‑
rioare, care a şi funcţionat aici timp mai îndelungat, pregătind 
mulţi ofiţeri pentru armata austriacă, dintre cari foarte mulţi au 
adus cinste neamului, ca generalul Traian Doda, Eftimie Murgu 
etc. Statul este deci scutit de spesele unui edificiu nou având a se 
îngriji de aranjamentul intern şi de angajarea puterilor didactice.
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Reasumând motivele mai sus înşirate, cari îndreptăţesc 

cererea noastră, cerând sprijinul eficace al On. Ministeriu de 
instrucţiune se va putea realiza dorinţa, deschizându‑se prima 
clasă a acestui insti tut, am rămas ai On. Ministru ai instrucţiunii 
publice. 

Gârbovâţ, la 25 Noemvrie 1921.
Primăria din Bănia şi Rudăria.
Nicolae Novacoviu m. p. preot, Nicolae Bololoi m, p. înv. 

Ilie Lopatiţă m. p. primar, Nic. Teodoroviciu m. p. secretar.”

ANEXA 2

„Copie. Nr. 26/922.
Învitare.

Direcţiunea gimnaziului de stat din Bozovici comunică 
populaţiei din plasă că deschiderea sărbătorească a gimnaziului 
de stat s’a fixat pe ziua de 21 Sept. st. n. 1922 (Naşterea Maicei 
Domnului) cu următorul

Program:
1. Întrunirea elevilor va fi la ora 9½ în localul şcoalei pri‑

mare de stat, de unde în marşul fanfarei din loc. sub conducerea 
corpului didactic vom pleca la biserică participând la serviciul 
dumnezeiesc.

2. Sfinţirea apei de către păr. Nicolae Bihoi.
3. Imnul regal ex. de corul mixt de sub conducerea Dlui 

Ilie Ruva.
4. Cuvântul de deschidere al preşedintelui Eforiei şcolare 

– Dlui Dr. Arsenie Micu.
5. Imnul Unirii de G. Muzicescu, (interpretat) de corul mixt.
6. Răspunsul directorului gimnaziului.
7. «Sentinela română» de V. Alexandri decl. de elevul P. 

Matei.
8. «Baladă» de C. Porumbescu, quartet. 
9. Cuvânt de încheiere de Dl Eugen Gr. Dabija. 
10. «Marşul libertăţii» de I. Vidu, cor mixt.
Având în vedere însemnătatea uriaşă a deschiderii gim‑

naziului de stat, rugăm populaţia, autorităţile politice, de stat şi 
bisericeşti să binevoiască a participa la serbare.

Începerea prelegerilor la 22 Sept. ora 8.
Bozovici, la 15 Sept. 1922.

Direcţiunea gimnaziului
Romulus Novacoviciu m. p.”

● Înainte de Revoluţia din 1989, culegerile de 
exerciţii destinate învăţământului preuniversitar erau 
într‑un număr redus (doar câteva, sigur, sub… zece!). 

Culegerea Ştefaniei 
Popescu cuprindea 
exerciţii şi noţiuni teo‑
retice de gramatică, a 
ajuns la vreo opt ediţii, 
era căutată de cei care 
doreau să urmeze o 
facultate filologică. În 
top, s‑au aflat şi cluje‑
nii Zdrenghea (analiză 
de fraze), Nicolescu 
(analiză de fraze şi 
morfologie), Maria 
Vulişici, de la Oradea 
(analiză morfologică), 
Alexandru Metea, de 
la Timişoara (dificultăţi 

ale analizei gramaticale… de la A la Z – fişe de lucru din 
seminarele de L.R.C.).

● Florina‑Maria Băcilă (lector universitar la 
Departamentul de 
studii româneşti al 
Facultăţii de Litere, 
Istorie şi Teologie, 
Universitatea de 
Vest din Timişoara, 
doctor în filologie, 
magna cum laude) 
s‑a încumetat şi a 
reuşit să publice o 
nouă culegere într‑un 
„Munte Byblos” (şi de 
culegeri!), apărute ca 
ciupercile la început de 
an şcolar, cu menţiuni 
pe coperte „Nota 10” 
la capacitate, teză cu 

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA CĂRŢII CULTIVAREA
LIMBII ROMÂNE, DE FLORINA‑MARIA BĂCILĂ
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subiect unic, testare naţională, bacalaureat, admitere în 
facultăţi.

● Câteva concluzii, după o primă frunzărire a cărţii:
1. Rigurozitatea ştiinţifică demnă de un cadru 

universitar;
2. Metoda de lucru este modernă; 

grila în locul exerciţiului gramatical;
3. Cartea oferă pentru toate proble‑

mele chei de rezolvare, explicaţii privind 
cultivarea limbii;

4. O bibliografie vastă, care „spe‑
rie”, sunt sigur, studenţii de azi de la Litere 
(… din păcate, şi acestora le este mai la 
îndemână ’netul decât Măria Sa, Cartea). 
În cele două liste bibliografice sunt incluse 
lucrări esenţiale de lingvistică românească, 
dicţionare, gramatici, prelegeri.

Felicitări autoarei pentru munca 
depusă!

5. În volumul I, Florina‑Maria 
Băcilă îşi propune: precizări terminologice 
privind cultivarea limbii; părţile de vorbire 
pe bază de exerciţii gen grilă, forme corecte, corectarea 
greşelilor.

Partea cea mai amplă o constituie Rezolvări şi 
comentarii, unde autoarea este la ea acasă (… nu cea 
din Almăj ori Timişoara, ci în cea a lingvisticii!). Multe 
rezolvări conţin observaţii, date pe înţeles, cu formulări 
clare, respectând norma gramaticală, ortografică, ortoepică. 

6. Volumul al II‑lea, mai mic în număr de pagini, 
tratează probleme de sintaxă (acordul şi anacolutul) şi 
probleme de vocabular. În acest volum explicaţiile sunt mai 
ample, fiindcă autoarea, sigur, iubeşte mai mult omonimia 

(a se vedea monografia închinată acestui 
aspect lexical), sinonimia, antonimia, poli‑
semia, paronimia, unităţile frazeologice şi 
pleonasmul.

7. Cele două volume au 542 de pa‑
gini (vol. I – 375 şi vol. II – 167).

Pe coperta a IV‑a, Florina‑Maria 
Băcilă a ales patru nume: Simona 
Constantinovici, Ionel Bota, Livia 
Vasiluţă, Marcu Mihail Deleanu, care, 
„multum in parvo”, vorbesc despre ea. 
În interiorul copertelor a II‑a şi a III‑a, 
autoarea prezintă câteva date despre sine şi 
realizările‑i ştiinţifice. 

Cartea Cultivarea limbii române a 
apărut în 2012, la Editura Excelsior Art din 
metropola Banatului, o editură de marcă 
din toate punctele de vedere.

● Lucrarea Florinei‑Maria Băcilă se adresează 
celor care trebuie şi doresc să vorbească o limbă corectă, 
clară, nuanţată, o limbă „ca un fagure de miere”.

IOAN‑NICOLAE CENDA
Oraviţa

ALEXANDRU DINU,
OMUL ŞCOLII ŞI AL COMUNITĂŢII

Imaginea dascălului a rămas şi rămâne în mintea 
copiilor ca una dintre cele mai vii şi prezente, una de 
referinţă în mer sul copilului‑om prin viaţă. Chiar dacă 
această imagine este împletită deseori cu bunătate şi 
asprime, cu înţelegere şi in transigenţă, cei care deschid 
porţile cunoaşterii, de multe ori, în condiţii dintre cele 
mai precare, sunt cu adevărat demni de toată mulţumirea 
şi consideraţia. Nu am folosit nici o altă lau dă la adresa 
dascălului, deoarece lucrul acesta 1‑a făcut cel mai bine 
marele scriitor Mihail Sadoveanu prin ultimele cuvinte‑con‑
cluzie la adresa D‑lui Trandafir: „a fost un om”. Cred cu 
tărie că dascălul trebuie să fie cu adevărat un OM, în carac‑
ter, calităţi, comportament, mod de relaţionare cu ceilalţi.

Pornind de la această premisă, pot spune, şi voi 
argumen ta cu documente, că Rudăria a avut harul în dece‑
niul 4 al seco lului trecut să cunoască un om cu adevărat, 
dascălul Alexandru Dinu, directorul Şcolii din localitate. 
Prin tot ceea ce a făcut, într‑un interval de timp foarte 
scurt, deoarece boala 1‑a trecut în nefiinţă în plină putere 

de muncă, s‑a dovedit a fi cu adevărat un om atât pentru 
şcoală cât şi pentru comunitate.

Perioada în care d‑1 Alexandru Dinu a activat ca 
director al Şcolii primare din Rudăria, 1932‑1942, se supra‑
pune în linii mari cu activitatea desfăşurată în comună de 
către o echipă a Fundaţiei Culturale Regale. Chiar dacă, 
din punct de vedere al regimului politic, perioada amintită 
este destul de nefastă pentru România, osteneala echipelor 
regale în mediul rural a avut consecinţe dintre cele mai 
benefice. În lucrarea de faţă nu putem face abatere de la 
activitatea echipei regale între 1935 şi 1937, între factorii 
de decizie ai Şcolii şi liderii echipelor exis tând o strânsă 
colaborare, influenţele fiind reciproce.

În lucrare m‑am folosit de bogatul material docu‑
mentar de la Arhivele Naţionale din Bucureşti, fondul 
„Fundaţia Cul turală Regală”, în special rapoartele întoc‑
mite de către ingine rul Sergiu Cîslan, coordonatorul 
echipei regale din Rudăria. D‑l preot Coriolan Buracu a 
lăsat, în manuscris, tot pentru fondul FCR numeroase 

„Iată truda mea, iată realizările… mi‑am făcut datoria cu 
prisosinţă. Dacă îmi va ajuta Dumnezeu să‑mi recapăt puterea de muncă, 
voiu merge, pe acelaşi drum, înainte!”



Almăjana 49
documente în legătură cu activităţile desfăşu rate în toată 
Valea Almăjului în perioada 1935‑1937. La ob servarea 
dezvoltării profesionale a învăţătorului A. Dinu m‑am 
folosit de rapoartele de inspecţie ale Inspectoratului Şcolar 
al Regiunii Timişoara, precum şi ale Subcentrului de con‑
trol al Plasei Bozovici, nu în ultimul rând, de deciziile pri‑
vitoare la directorul Dinu. De asemenea, o imagine clară în 
privinţa ca pacităţii profesionale, a spiritului de observaţie 
şi analiză a dascălului‑OM, Alexandru Dinu, se desprinde 
din lucrarea, din păcate rămasă nepublicată, Monografia 
comunei Rudăria.

Dacă, în faţa profesorilor, în condiţiile intrării 
în Uniunea Europeană, se pune tot mai mult problema 
parteneriatului dintre şcoală şi comunitate, Alexandru Dinu 

este, din acest punct de vedere, un model demn de urmat 
pentru ge neraţia de astăzi. Nu a fost dascălul care retrage 
şcoala într‑un turn de fildeş, ci implică elevii în problemele 
comunităţii, le stârneşte curiozitatea, le dezvoltă spiritul de 
iniţiativă, aduce în acelaşi loc nevoile şcolii şi ale satului 
căutând soluţii accep tabile pentru ambele părţi.

a) Activitatea şcolară
Învăţătorul A. Dinu a funcţionat ca învăţător la 

Şcoala din Rudăria din anul 1924. Din anul 1932 a fost 
numit director, funcţie ocupată până în 1942 când, întors 
de pe front, s‑a îmbolnăvit grav de tuberculoză şi a trecut 
în nefiinţă. Ca loc de origine este din Romanaţi, urmează 
cursurile Şcolii Normale din Craiova, după care vine ca 
învăţător la Rudăria.

A fost înaintat la gradul didactic II prin decizia 
nr. 65966/1937, în urma examenului susţinut în sesi‑
unea decem brie 1936. Un an mai târziu, prin decizia nr. 
57119/1938, a fost rectificată data trecerii la gradul II şi 
devansată la l septem brie 1936.

Depune cererea nr. 36124, prin care solicita înain‑
tarea la gradul I, pe data de 17 februarie 1942.

În urma unei inspecţii avute la Şcoala din Rudăria, 
Subinspectorul şcolar al Plasei Bozovici nota în procesul 
verbal, da tat 12 ianuarie 1939, următoarele:

– „disciplina elevilor denotă acea educaţie aleasă 
pe care în văţătorii titulari de aici au dat‑o întotdeauna 
tineretului şcolar”.

Cu referire în mod direct la Directorul A. Dinu se 

precizea ză următoarele: „– dl. director A. Dinu are sub 
conducere clasele a V‑a şi a VI‑a, prezenţi în a V‑a 23 
băieţi din 26, şi 13 fete din 13, în a VI‑a prezenţi 12 băieţi 
din 14 şi 10 fete din 12

– concluziuni – colaborarea învăţătorilor titulari 
cât şi divi zarea muncii au ridicat Şcoala cât şi satul la un 
nivel de care pu ţine comune pot fi mândre. Sub conducerea 
d‑lui Director s‑au înfăptuit mai multe instituţiuni: cantină, 
muzeu, farmacie şcola ră, şcoală ţărănească, cor”.

La inspecţia pentru înaintarea la gradul I, Pavel 
Jumanca, Inspectorul şcolar general al Regiunii Timişoara, 
nota în proce sul verbal încheiat la 18 iulie 1942:

– „a avut, în cursul stagiului de 5 ani, şase inspecţii 
calificate foarte bine 

– a îmbunătăţit frecventa şcolară 
– a organizat manifestări culturale şi naţionale la 

diferite ocazii 
– în consecinţă, în temeiul constatărilor noastre din 

acte şi din cele văzute 
– calificăm activitatea domniei sale:
– şcolară f. b.
– extraşcolară f. b.
– lucrarea «Monografia comunei Rudăria» f. b”.
Fiind convins că o bună frecvenţă şcolară asigură 

rezulta te strălucite, a depus mult efort ca aceasta să nu 
rămână doar un deziderat. Astfel, frecvenţa şcolară a cres‑
cut în fiecare an după cum o dovedeşte tabelul următor:

An şcolar Elevi 
înscrişi

Elevi care 
frecventează Procent

1936‑1937 263 226 86%
1937‑1938 280 264 94%
1938‑1939 251 242 96%
1939‑1940 278 265 95%
1940‑1941 270 263 97%

În timpul cât Şcoala a fost condusă de către 
Alexandru Dinu, anexele şcolare au devenit o realitate, ast‑
fel că elevii pu teau aplica practic ceea ce învăţau la clasă. 
Aşa a luat fiinţă pepiniera şcolară, stupina, răsadniţa, ate‑
lierul de tâmplărie, muzeul şcolar, cantina şcolară. Cantina 
şcolară a funcţionat din anul 1932 hrănind zilnic 20‑25 de 
elevi din familii sărace. Iată, aşadar, o activitate rodnică 
depusă de un om cu totul de votat şcolii.

b) Activitatea extraşcolară
Nu este deloc neadevărat dacă spunem că 

învăţătorul A. Dinu a fost sufletul comunei Rudăria în acei 
ani. Aceasta o vom susţine cu fapte. Cu muncă imensă, 
depusă în slujba comunită ţii, a reuşit să înfiinţeze Căminul 
Cultural, Cooperativa săteas că, a fost implicat în condu‑
cerea Subcentrului de pregătire premilitară, a înfiinţat, 
alături de alte persoane din localitate, trei asociaţii, a reor‑
ganizat şi condus corul şi echipa de dansuri.

În cadrul Căminului Cultural, în fiecare iarnă, a 
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organizat cursuri ţărăneşti teoretice şi practice. Iată ce spu‑
nea în legă tură cu aceste cursuri ţărăneşti într‑un memoriu 
de activita te din l septembrie 1936: „pentru reuşita lor am 
făcut apel la intelectualii din sat, ba am adus de la centru 
inginer agronom, judecător, avocat, medic uman şi veteri‑
nar pentru a preda lecţii de specialitate”.

Pentru a veni în sprijinul sătenilor care sufereau 
în urma pierderii vitelor datorită bolilor, s‑au înfiinţat 
Asociaţia de asi gurare a vitelor, Asociaţia de asigurare a 
cailor şi Asociaţia prunarilor. Prin acţiunea de vaccinare 
a vitelor au scăzut simţitor cazurile mortale, iar rasa s‑a 
îmbunătăţit prin aducerea de re producători din altă parte.

În anul 1937 a înfiinţat prima cooperativă de 
aproviziona re din Plasa Bozovici, care aproviziona satul 
cu bumbac, sare, petrol, zahăr etc.

Pentru programele culturale a simţit nevoia unui cor 
bine pregătit şi a unei echipe de dansatori. Pentru a obţine 
succese s‑au aşternut la o muncă trudnică aşa cum avea să 
relateze în acelaşi memoriu „noaptea târziu se terminau 
probele la bucăţi le muzicale, piesele de teatru şi vechile 
jocuri naţionale. Şi când totul era pus la punct plecam în 
turnee prin împrejurimi”.

Cel mai important succes a fost atins în anul 1938, 
cu ocazia Congresului Căminelor Culturale din ţară, ţinut 
la Bu cureşti, unde Corul din Rudăria a obţinut locul II, iar 
echipa de dansuri locul I.

Activitatea plină de energie în cadrul Căminului 
Cultural este dovedită şi de Adeverinţa nr. 35/1941 emisă 
sub semnă tura preşedintelui Ilie Murgu şi a secretarului 
Ion Dancea, prin care se specifica următoarele cu privire 
la A. Dinu „a depus în cadrul Căminului Cultural o muncă 
deosebită… putem afirma că d‑l învăţător a fost şi este 
sufletul Căminului nostru”.

Biblioteca a devenit parte din activitatea copiilor 
şi nu doar a lor, datorită bunei organizări şi a curiozităţii 
spre cu noaştere stârnită de către directorul Şcolii. Într‑o 
însemnare din acea perioadă găsim că „în fiecare duminică 
veneau înspre bibliotecă cete‑cete de copii” dornici să 
citească.

Nu a neglijat nici pregătirea premilitară caracteristică 
acelei vremi. Chiar dacă acest aspect suportă încă discuţii 
în ceea ce priveşte oportunitatea unei astfel de iniţiative 
din par tea statului, demn de reţinut este modul plin de 
conştiinciozi tate de care a dat dovadă învăţătorul Dinu şi 
în această sarcină încredinţată. În acest sens, amintesc ceea 
ce conducerea Plasei Bozovici spunea despre A. Dinu în 

Adeverinţa nr. 11/1942 „d‑l Dinu a activat la pregătirea 
premilitară în calitate de coman dant de centru din 1936 şi 
până în prezent… şi‑a făcut pe deplin datoria dând dovadă 
de bun organizator şi bun conducător”. Iată, aşadar, o acti‑
vitate plină de împliniri şi pe tărâmul extraşcolar.

Lucrarea învăţătorului Alexandru Dinu – 
Monografia co munei Rudăria, pentru obţinerea gradului 
didactic I, arată in teresul autorului pentru studierea istoriei 
şi geografiei locali tăţii, a tradiţiei, obiceiurilor şi datinilor. 
Din lectura lucrării se poate observa spiritul de analiză, 
de sinteză a datelor atât isto rice cât şi de altă natură, inte‑
grarea lor şi, dacă nu mai mult, cel puţin încercarea de a 
găsi explicaţii plauzibile la foarte multe probleme.

Nu lipseşte însă nici harul poetic, după cum se 
poate ve dea din citatul de început al cărţii „De unde până 
aici… ochiul n‑a văzut decât stânci măreţe şi prăpăstioase, 
peşteri măiestrit făurite de dintele vremii, cascade cu 
apa spumegândă, păduri de brad crescute în stâncă, 
unde trăieşte cerbul şi mistreţul nestin gheriţi de nimeni, 
dintr‑odată stâncile dispar ca prin minune şi lasă să se 
deschidă o vale largă, ocolită de jur împrejur de munţi. 
Este Valea Almăjului”.

Monografia este structurată pe trei capitole şi 
anume Introducere, Istoricul comunei Rudăria, Descrierea 
situaţiei fizice şi a mediului înconjurător. Beneficiază 
de prezenţa a paisprezece fotografii şi două schiţe care 
completează cum nu se poate mai bine imaginea localităţii 
la acea dată.

Rigoarea istorică a dascălului se poate vedea în 
capitolul dedicat istoriei locale. Porneşte investigaţia de 
la cele mai vechi surse scrise, prezintă galeria marilor 
rudăreni, faptele de arme şi locurile luptelor unde au fost 
implicaţi soldaţii rudăreni dar şi almăjeni. Familia banilor 
de Gârlişte, Ion Sîrbu, Eftimie Murgu, Traian Doda sunt 
cei asupra cărora se opreşte autorul în investigaţia sa.

Cu privire la descrierea localităţii, nu lipsesc 
reperele geografice, cât şi date amănunţite în legătură cu 
casele, podurile, pământul, apele. Totul este pus într‑o 
ordine logică permiţând cititorului o foarte bună înţelegere 
despre localitatea descrisă.

Despre activitatea învăţătorului Alexandru Dinu, 
faptele vorbesc de la sine. Nu am folosit păreri personale 
emise de cel asupra căruia m‑am aplecat, ci am preluat 
observaţii obiective ale persoanelor contemporane lui.

Dacă astăzi, intraţi în Uniunea Europeană, ni se cere 
co laborarea între instituţii, parteneriate între şcoli din ţară 
şi de peste hotare, ca o nevoie imperativă fără de care nu 
putem progresa, iată că, undeva pe la jumătatea secolului 
trecut, un dascăl de ţară s‑a dovedit a fi un antemergător pe 
acest drum.

Nu putem decât să constatăm că în istoria Şcolii din 
Rudăria a fost un OM şi numele lui era Alexandru Dinu, 
director în perioada 1932‑1942.

Cuvintele spuse de către d‑1 învăţător, aşezate la 
început ca moto, îl prezintă ca un adevărat model pentru 
generaţia dască lilor de astăzi.

Prof. MIHAI VLĂDIA
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O mare izbândă a esteticului înregistrează literatura 
noastră prin autorii şi operele care aparţin Ţării Almăjului, 
model de etno culturalitate şi de mentalitate autohtonă 
activă, ţinut în care omologiile de simboluri şi comunitatea 
oamenilor argumentează un discurs al istoriei în conso‑
nanţă cu atingerea miticului şi într‑o derulare a vieţii auten‑
tice sub semnul permanenţei, al continuităţii. Am fost, în 
ultima vreme, un martor constant al unor iniţiative care, 
concretizate, au întărit şi mai mult calitatea integrativă a 
faptei culturale almăjene în ansamblul de valori ale provin‑
ciei banatice şi ale ţării româneşti. Excepţionalul prozator, 
editor şi publicist autentic Ion Marin 
Almăjan, poetul şi profesorul Iosif 
Băcilă, cu revista şi gruparea consoli‑
dată în jurul remarcabilei Almăjana, 
ar fi două din exemplele acum la înde‑
mână, deşi e destul de riscant să operezi 
selecţii, fiindcă un model de solidaritate 
asumată prin idee şi faptă, cum în alte 
părţi ale României nu se mai practică, 
ţine aici ca într‑un corpus comun ener‑
gii social‑istorice pe baza cărora ţinutul 
se defineşte, mai ales, la modul colectiv 
în istoria şi geografia patriei.

În acest moment încerc câteva 
opinii în legătură cu Ileana Craşovan 
şi cartea sa Revelaţii elective, o mărturie 
a preocupărilor autoarei pentru dramele 
scriiturii şi ontologiile eului scriptor, 
pentru abordările analitic‑didactice şi 
pasiunea decelării textului altora, între 
simbol şi experienţă a vieţii care ne‑a 
fost dată. 

În prima parte a volumului, mitologia natalului alcă‑
tuieşte marea acoladă a vieţii şi a tuturor devoţiunilor, iar 
Almăjul, Ţara Almăjului, reprezintă geografia sentimen‑
tală, istoria cuceririi lumii din perspectiva unui exerciţiu al 
naşterii/renaşterii metaforice. Astfel, David Blidariu însu‑
mează un cursus honorum determinat de miracolele habi‑
tatului, cu triumfuri lirice şi profesionale sub stindardul 
ideii naţionale în slujba destinului românilor sud‑dunăreni. 
Memorialistica lui Grigore Popiţi ne apropie de sufletul 
provinciei şi demonstrează un fericit auxiliu al unei vieţi 
închinată patriei restrânse. Istoria, timp şi concept afirma‑
tiv în marea carte a lumii, edifică prin mijlocirile cronica‑
rului farmecul şi povestea aceluiaşi loc binecuvântat, unul 
din capitolele cărţii este dedicat restituirii monografiei lui 
Vasile Popovici, de la începutul veacului care a trecut, 
localitatea Pătaş fiind urmărită din imemorial şi până în 
zorii civilizaţiei moderne pe traseele propriilor deveniri.

Tot la prima secţiune a cărţii rămânând, înţelegem 
cum, din marea dragoste pentru locurile copilăriei şi ale 

adolescenţei, autoarea noastră ambiţionează să recupereze 
însemne mitice pentru Valea Almăjului, zăbovind asupra 
studiului semnat de Velişcu Ion Boldea, Octavian Doclin 
şi Ada D. Cruceanu. Sau, mizând pe diacronia unui sem‑
nificant aproape cosmologic fiindcă defineşte geografia şi 
istoria locului, Valea Nerei, Ileana Craşovan are o zăbavă 
analitică asupra cărţii lui Nicolae Dolângă de‑acum câţiva 
ani, volum de configurări etnoculturale din acest inconfun‑
dabil topos. Iar un capitol esenţial, ce îmbogăţeşte notaţiile 
despre spaţiul febril‑evocator şi despre ţinutul miracolelor, 
va fi acela dedicat tinerei Florina‑Maria Băcilă şi cărţii sale 

care încununează intrarea de triumf în 
prima şi cea mai importantă etapă din 
cariera universitară.

În partea a doua, Afinităţi şi vizi‑
uni literare, Ileana Craşovan se arată 
ispitită de rolul paideic‑ludic al scri‑
sului‑opinie, în vreme ce majoritatea 
comentariilor sale dobândesc calitatea 
unor studii literare solide. Poate chiar 
promisiuni ale unor viitoare cărţi pe 
care, desigur, noi, şi ceilalţi, le aştep‑
tăm cu aceeaşi plăcută surprindere şi 
bucurie. Slavici, de pildă, este mai mult 
decât evocat, după lectura cărţii lui V. 
Vintilescu, într‑o examinare polifonică, 
sub conotaţiile idilicului. Proza Corinei 
Victoria Sein îi apare Ilenei Craşovan 
extrem de simptomatică pentru noile 
orientări ale prozei care se scrie în 
Banat, ceea ce este adevărat, într‑o 
vreme în care comentariul literar din 
provincia bănăţeană spune prea puţine 

sau nu‑şi mai propune astfel de priorităţi. Cumva „împo‑
triva clevetitorilor”, cum zicea Nicolae Iorga într‑un studiu 
din 1905, autoarea află destule calităţi volumului semnat de 
prozatorul remarcabil care este Nicolae Danciu‑Petniceanu 
şi închinat lui Mihai Eminescu, de altfel un volum îmbibat 
de reminiscenţe, dar şi de lucruri bune pe care trebuie să 
le înregistreze memoria literară românească. La fel cum 
cartea de‑acum peste un deceniu a lui Baruţu T. Arghezi, 
într‑o abordare a liricii marelui său părinte, a ştiut să depă‑
şească scenariul mitologiei numelui, autorul reuşind, cum 
subliniază şi Ileana Craşovan, numai prin depăşirea marjei 
autoreferenţialităţii, lucru mai rar la plozii unor genii, mai 
ales când gloria paternală ajunge să le dea ghes.

Despre postmodernism, ca paradigmă a pluralis‑
mului culturii universale, cum nota cândva Liviu Petrescu, 
autoarea noastră foloseşte prilejul de a discuta în legătură 
cu bineştiuta carte a Mihaelei Constantinescu tocmai lipsa 
atributului de cultură şi de literatură moştenitoare. Sigur, 
în ce măsură argumentul solidităţii unui pretins curent 

DIN NOU DESPRE MIRACOLUL SCRISULUI
ÎN VALEA ALMĂJULUI
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reformator există sau nu există, numai trecerea timpului va 
îngădui un răspuns concret. În schimb, capitolul marilor 
recuperări poate fi acela dedicat cărţii lui Ion Căliman care 
insistă pe riturile de trecere şi face o incursiune incitantă 
într‑o temă care a stârnit, încă de la începuturile moder‑
nităţii noastre, interesul şi spiritul explorator al mai mul‑
tor generaţii de etnologi. Studiile doldora de originalitate: 
Ideea de curtezană la Nicolae Filimon şi Camil Petrescu 

şi Imaginea oraşului în Fecioarele despletite şi Concert 
din muzică de Bach, ca şi acela abordând Criza identită‑
ţii etno‑culturale din epica rebreniană dau seamă că Ileana 
Craşovan s‑a dedicat unei munci serioase, iar cartea aceasta 
poate că înseamnă chiar unul din traseele demonstrative ale 
edificării unui proiect.

IONEL BOTA

Cartea profesoarei Ileana Craşovan, Revelaţii 
elective – cărţi şi autori –, cuprinde studii literare şi eseuri 
privind actualitatea clasicilor (Domnul Eminescu soseşte 
iarna, de Nicolae Danciu Petniceanu; Idila slaviciană, 
de Virgil Vintilescu; Criza identităţii etno‑culturale în 
Pădurea spânzuraţilor, de Liviu Rebreanu; Duhovnicească, 
Psalmi, Testament, de Baruţu T. Arghezi), 
panoramări grupate pe secţiuni culturale 
semnificative în literatura română contem‑
porană (Din nou despre postmodernism) şi 
minuţioase analize ori consistente prezen‑
tări de carte (Şi dragostea ucide, de Corina 
Victoria Sein; Întâlnire cu Almăjana, de 
Florina‑Maria Băcilă; Pragurile lumii albe, 
de Ion Căliman).

Autoarea, echilibrată în afirmaţii, 
dar riguroasă în demonstraţii, percepe feno‑
menul literar în complexitatea lui, familiari‑
zează cititorul şi cu date biografice ale auto‑
rilor, explicitând, astfel, influenţa momen‑
telor vieţii în împlinirea operei artistice, a 
sensurilor ei elective (v. Profesorul Ovid 
David Blidariu – scriitor, director general în Ministerul 
Învăţământului, Culturii şi Cultelor în perioada interbelică, 
inspector pentru şcolile româneşti din Balcani; Pe cărările 
tinereţii lui Grigore Popiţi – istoric, poet, cercetător, direc‑
tor fondator al Arhivelor Banatului).

De altfel, spaţiul miraculos al Banatului de Sud, 
al figurilor lui emblematice şi legendare (Eftimie Murgu, 

Traian Doda, dr. Ioan Sârbu) este bine reprezentat prin 
comentarea unor studii monografice şi etnografice, apărute 
după 1990, cu inventarieri cuprinzătoare despre folclorul 
literar sau despre păstrarea tradiţiilor, înfăţişând etosul şi 
eposul local nu numai prin latura lor pitorească, specta‑
culară, ci şi ca pe nişte acte de comunicare morale, rituale 

(v. Velişcu Ion Boldea, Octavian Doclin, 
Ada D. Cruceanu, Valea Almăjului – tradi‑
ţii, ritualuri şi obiceiuri populare; Nicolae 
Dolângă, Ţara Nerei; Vasile Popovici, 
Monografia comunei Pătaş).

Perspectiva modernă de analiză a 
operelor prezentate, perspectivă derulată 
pe parcursul a două decenii de cercetare, 
structurarea inedită a ideilor şi comentari‑
ilor (Ideea de curtezană la Nicolae Filimon 
şi Camil Petrescu; Imaginea oraşului 
în Fecioarele despletite şi Concert din 
muzică de Bach), exprimarea argumentată 
şi expresivă conferă lecturii o veritabilă 
sărbătoare.

Ivită cu surprinzătoare osârdie în 
lumea „frumosului artistic” şi confirmată prin constan‑
tele apariţii în paginile prestigioaselor publicaţii cultu‑
rale bănăţene („Orizont”, „Paralela 45”, „Semenicul” 
ori „Almăjana” – a cărei fondatoare este), prof. Ileana 
Craşovan dovedeşte chemare. Înspre nedeile şi bucuriile 
izbăvitoare ale devenirii prin cuvânt.

IOSIF BĂCILĂ

ÎNTÂMPINARE

ÎNSEMNĂRI DESPRE POEZIA LUI IOSIF BĂCILĂ
* Poezia lui Iosif Băcilă este o monografie lirică 

a unui peisaj încântător şi binecuvântat de Dumnezeu. 
Locurile şi oamenii din Vale „amiros” „a cântec”, „a rouă”, 
„a floare”.

Poetul a „născocit” un nume, o metaforă, zonei 
în care s‑a născut şi vieţuieşte: Valea Almăjului – „Valea 
Miracolelor”.

* Iosif Băcilă a reuşit să ţină piept „ispitelor” de 
a pleca din Almăj, în alte locuri „mai călduţe”. Nu şi‑a 
părăsit arealul „nici de voie, nici de nevoie”, fiindcă aici 
este „peticul său de lume”, o parte din grădinile Edenului, 
despre care scrie de‑o viaţă şi nu va epuiza niciodată 
izvorul inspiraţiei:
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„Lângă ochiul
de fântână
florile se ţin de mână
şi întind
o horă mare,
jucând floare lângă floare.”

(Ita est)
* Iosif Băcilă şi‑a ales ca motto al activităţilor 

scriitoriceşti şi culturale (pe care le desfăşoară cu sârguinţă 
şi imbold tineresc) expresia metaforică „E frumos / să 
te‑auzi în cuvânt!”:

„O, de‑ar fi linişte,
cât de bine s‑ar auzi
cum îţi doresc aşteptarea,
timp de o lacrimă,
aici, aproape, în cuvânt!”

* Versurile lui Iosif Băcilă au o 
muzicalitate specifică, ce trimit spre tân‑
guirea frunzei, a viorii, a instrumentelor 
populare.

* S‑a remarcat că motivul dorului 
stă la baza poeziei lui I. Băcilă. Poetul dă 
şi o definiţie a lui:

„Dorule, eşti vânt şi rug,
Eşti brăzdarul de la plug,
Eşti poteca mea, dintâi,
Drum eşti, moară, căpătâi!

Foiofiu de lângă apă,
Zaua lacrimii din pleoapă
Şi povestea ce mă ţine
Viers în floare de măgrine!”

(Poem)
Cuvântul dor este intraductibil. Românul are o 

„îndestulare cu dor”, un „dor mărturisit” şi… nemărturisit, 
un dor pe care îl poartă peste tot în lume. Am cunoscut, în 
Patria lui Voltaire, români „bolnavi” de dor:

„Şi, iată că,
de‑atâta dor,
se‑aud şi cerbii la izvor!

Arţari se lasă 
în genunchi;
ce lacrimă? din care trunchi?!

Şi morile‑n 
ierugă plâng,
şi‑n ochiul drept, şi‑n ochiul stâng!”

                  (Poem)
* Îmi este greu să aleg din cele 

99 poeme de dragoste, adunate în volu‑
mul Dor mărturisit, Editura Excelsior 
Art, 2010, un top, … să spunem primele, 
fiindcă toate, şi multe altele, necuprinse 
în acest volum, au statutul de bijuterii 
poetice.

Iosif Băcilă, profesorul meticulos, 

este meşter iscusit în alcătuirea poemului. E ceva din 
migala şi fineţea lui Tudor Arghezi, din Lucian Blaga, din 
poezia populară, din doina ce răsună mai duios în Valea 
Miracolelor.

În Poemul Florinei, o poezie cu rang de capodoperă, 
poetul caută printre pietrele din râuri şi genuni „metaforele 
stelelor” care „înserează”, „visează”, „lăcrimează”:

„Dincolo de râuri şi genuni,
pietrele sunt metaforele stelelor –
înserează,
visează,
lăcrimează.”

                (Poemul Florinei)
* Despre poezia lui Iosif Băcilă au 

apărut, de‑a lungul anilor, multe referinţe 
critice. „O samă de cuvinte” se intitulează 
capitolul final în care Constanţa Buzea, 
Olimpia Berca, Gheorghe Jurma, Aurel 
Turcuş, Călin Chincea, Vasile Pistolea, 
Nicolae Dolângă, Mircea Şerbănescu, 
Ionel Bota, Nicolae Danciu Petniceanu, 
Alexandrul Ruja, Gheorghe Cramanciuc, 
Octavian Doclin, Ioan‑Nicolae Cenda, Ion 
Marin Almăjan, Petru Novac Dolângă, Ion 
Chichere, Gheorghe Azap, Marcu Mihail 
Deleanu, Alexandru Nemoianu, Doru 
Popovici, Dănilă Sitariu, Florina‑Maria 
Băcilă, Floare Nicola, Doru Ilana, 
Constantin Teodorescu, Nicolae Sârbu, 
Constantin Toni Dârţu, Nicolae Magiar, 
Eduard Magiar, Nicolae Pătruţ, Corneliu 
Leu, Cornelia Ediţoiu, Ilie Chelariu, 

Pavel Panduru, Constantin Buiciuc, Baruţu T. Arghezi 
ş.a. radiografiază registrul poetic al profesorului‑poet 
îndrăgostit de cuvânt.

* Din Valea Almăjului, de la Eftimie Murgu în‑
coace, s‑au ridicat mulţi şi valoroşi creatori de artă. Iosif 
Băcilă este un nume care se reţine în poezia românească. 
Este o neasemuită cinste pentru el de a fi coleg cu marii 

scriitori ai neamului nostru în Dicţionarul 
General al Literaturii Române, elabo‑
rat sub egida Academiei Române (vol. I 
– 2004).

* Constantin Teodorescu, 
Florina‑Maria Băcilă şi Ionel Bota, în 
eseuri publicate ca prefeţe, postfeţe, cărţi, 
au surprins „feţele” poeziei lui I. Băcilă, 
vorbind de „motive poetice”, „clişeul 
iubirea‑eternă”, „descifrarea miturilor”, 
„lecţia stilistică” etc.

* „Poezia lui Iosif Băcilă este (…o 
tentativă de cucerire a lumii prin senti‑
ment” (cf. Constantin Buiciuc), este o 
poezie care place şi încântă diversele ca‑
tegorii de cititori.

IOAN‑NICOLAE CENDA
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Pentru mine, Dincolo şi dincoace de uitare, de 
Nicolae Pătruţ, a fost „cartea verii – 2012”. Am citit „pe 
unde s‑a deschis” şi am savurat stilul gazetăresc aparte 
al autorului, bucurându‑mă că am descoperit în scrisul 
lui N. Pătruţ, încă de la primele cărţi, reportajul literar în 
manierea lui Geo Bogza.

Zona pe care „a bătut‑o” este Banatul, iar cartea 
se înscrie pe lista cărţilor necesare ale unei zone neglijată 
multă vreme de cei de la „centru”.

Autorul, prin cuvinte alese, prezintă cititorului de 
ziar şi, mai apoi, de carte, fapte mărunte care îţi merg la 
suflet. Se reconstituie o lume apusă, o civilizaţie care se 
conducea după alte reguli decât cele de astăzi. Omul simplu, 
din Vrani, Ilidia, Rusova, Tincova, Gherman, Liebling, 
Mercina, Forotic, Dalboşeţ sau de oriunde a fost chestionat 
de reporter, povesteşte despre vremurile de altădată ori 
se revoltă în felul lui în reportaje cu metafore în titlu: 
„Gânduri la marginea speranţei”, „Copiii de la o margine 
de dor”, „Bucuria sufletelor simple”, „Prinţesele toamnei”, 
„Satul de la izvoarele trudei”, „Izvorul din care se revarsă 
lumina”, „Scriitorul din inima pietrelor”, „Lumea de azi 
prin zăpezile de altădată”, „Dureri pe drumul bucuriei”, 
„Cântec de rugăciune şi destin” ş.a.

Cartea se vrea un leac contra uitării. Ea este Dincolo 
şi dincoace de uitare. Maestrul reportajului bănăţean, Ion 
Marin Almăjan, îşi intitulează Cuvântul înainte la cartea 
lui Nicolae Pătruţ Monografia de suflet a Banatului, su‑
bliniind că autorul este „unul dintre cei mai valoroşi repor‑
teri pe care i‑a dat Banatul” (p. 7). În unele localităţi, N. 
Pătruţ vede lucruri triste, într‑o ţară intrată în mileniul trei 
din lumea civilizată. Dar, aici, Evul Mediu nu a mai plecat. 
„Reporterul‑scriitor nu se fereşte de lacrima sufletului, nu 
se sfieşte şi nu se teme că l‑ar acuza cineva de sentimen‑
talism sau de patos excesiv. Acolo unde întâmpină jale şi 
tristeţe (şi, Doamne, cât de multă jale şi tristeţe s‑au adunat 
în ţăranul bănăţean!) Nicolae Pătruţ îşi pleacă fruntea, ştie 
să asculte şi adesea găseşte o vorbă de mângâiere” (cf. Ion 
Marin Almăjan, p. 9).

„Podoaba cea mai frumoasă între podoabele 
ţării…” rămâne Omul. Reporterul reuşeşte să ajungă până 
la sufletul lui, îl fotografiază prin cuvinte frumoase, îi vede 
frumuseţea lăuntrică. Omul din reportajele lui N. Pătruţ 
este surprins, ca‑n fotografiile de demult, într‑o ramă, locul 
în care trăieşte sau au trăit ai lui.

Ţărani, bătrâni, femei, intelectuali, dar şi „copiii 
de la o margine de dor” sunt eroii din reportajele cărţii 
Dincolo şi dincoace de uitare. O bătrână de o sută de ani 
din Ciclova Română „a spălat cu izvoare de dor prea multe 
zile din viaţă” (p. 274). Într‑un secol de existenţă „nu a 
avut parte de multe bucurii. Lumea Anei Moşoarcă din 
„Un secol de viaţă” mă trimite cu gândul spre nuvelele 
lui Ion Agârbiceanu. Deşi viaţa le‑a pus mereu piedici, au 
pierdut pe cei dragi (în primul rând) „ei au trăit împăcaţi 
cu destinul, n‑au făcut rău nimănui, nu s‑au resemnat, n‑au 
renunţat la luptă, au avut puterea de a ierta pe cei din jurul 

lor. Este o taină pe care o deţin doar învingătorii, adică 
oamenii care înţeleg că orice vârf de munte poate fi atins” 
(p. 275).

Patriotism, cuvânt demodat azi, este emblema care 
se poate pune unui „bătrân în costum popular şi şubă de 
lână” (p. 279), Moş Ion Vornic‑Râcu, care în fiecare an, 
de Ziua lui Eminescu, vine la Oraviţa de la Vârciorova, 
o localitate de lângă Muntele Mic. Bătrânul îi spune 
reporterului: „Am fost de Ziua Unirii, de 1 Decembrie, la 
Alba Iulia, merg la Iaşi, de Ziua Unirii Principatelor, pe 
24 Ianuarie, merg peste tot unde se simte româneşte. Sunt 
pensionar, merg pe banii mei, iar pentru drum am bilet de 
tren” (p. 280).

Reportajele din acest volum au apărut, în perioada 
2006‑2009, în cotidianul „24 de ore” din Reşiţa.

Un punct de pe harta Banatului, drag autorului şi 
foarte drag sufletului meu, este Valea Almăjului. „Pe dru‑
mul Bozoviciului, iubire de oameni chinuiţi”, „Speranţa 
luminii”, „Puterea de a o lua de la început”, „Priviri 
în spatele umbrelor”, „Neîmpliniri îmbrăcate în fum”, 
„Memoria fotografiei vechi”, „Dezrădăcinatul”, „Visul 
unui copil sărac”, „Mănăstirea dorinţelor”, „Drumul 
sărăciei duce la suferinţă” surprind oameni şi locuri din 
„Valea Miracolelor”, cum atât de frumos „a botezat” acest 
areal poetul Iosif Băcilă.

Un primar, Ioan Lala, şi Consiliul Local din 
Lăpuşnicu‑Mare au sprijinit financiar apariţia cărţii. Sunt 
oameni deosebiţi almăjenii!

„În faţa fascinantelor chipuri de oameni, a 
întâmplărilor copleşitoare, dar şi a frumuseţii frazei cu care 
reporterul‑scriitor ni le prezintă, pot afirma cu mâna pe 
inimă că ne aflăm înaintea unei impresionante radiografii 
a satului bănăţean de astăzi, parcurgând, prin vocea perso‑
najelor cărţii, timpi tragici ai istoriei trecute şi prezente” 
(cf. Ion Marin Almăjan).

IOAN‑NICOLAE CENDA
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Când o văd pe Versavia Dragotă din Rudăria, nici 
nu‑mi vine să cred că e o femeie care până la 82 de ani a 
avut parte de o viaţă plină de lacrimi. Nu cred nici după ce 
îi ascult povestea. Pentru că maica Versavia are o bucurie 
în ochi pe care n‑am văzut‑o nici la oamenii care mi‑au 
spus, sau mai bine cred, că sunt fericiţi. Ea simte că îşi 
face singură bucuriile de fiecare zi, dar, uneori, simte că i 
le trimite cineva, dintr‑un loc nevăzut, dar plin de lumină. 
Poate că într‑o zi va dezlega misterul acesta. Până atunci, 
însă, speră şi aşteaptă.

Bucuria de a face bine
Maica Versavia e o femeie sprintenă şi agilă. Păşeşte 

uşor, puţin grăbită, zâmbeşte cu tâlc, ochii i se luminează 

şi, când îmi întinde mâna să se prezinte, îţi dai seama că 
omul din faţa ta nu are niciun complex de inferioritate. 
Sunt puţin descumpănit de pri virile femeii. Par reci, dar 
simţi cum căldura lor te înfioară şi îţi cercetează sufletul. Îi 
admir cos tumul popular cu cusături şi măr gele. Îi spun şi 
aud: „M‑am îm brăcat frumos, dar eu tot urâtă sunt. Mi‑s 
bucuroasă că am trăit bine, toată viaţa mea”. Apoi, deo‑
dată, zâmbetul îi dispare ca soa rele în amurg, lumina ochi‑
lor în cepe să‑i pâlpâie plăpândă şi maica Versavia zice ca 
pentru ea: „Am trăit rău din copilărie şi până astăzi. Dar 
mi‑am făcut bucurii singură. M‑am bucurat de natu ră, de 
pământ, iarbă şi flori, m‑am bucurat de muncă şi cel mai 
mult mi‑a plăcut să fac bine. Asta a fost bucuria mea cea 
mai mare. Mi‑a plăcut să am şi eu, dar să aibă şi alţii. Eu 
văd altfel lumea şi viaţa. Oricum ar fi, numai bine să fie şi 
satul să iasă la lumină, să‑l cunoască lumea, că are lo curi 
frumoase şi a avut oameni mari, de frunte pentru ţara asta. 
Eu vă spun toate astea, că mie nu îmi este ruşine. Eu am 
îndrăznea lă, nu ca alţii care nu vor să scoa tă o vorbă când 
se întâlnesc cu domnii de la oraş. Trebuie să ştie lumea şi 
de noi, de bătrâni, pentru că sunt moşi şi babe care n‑au 
ieşit decât până la Bozovici”.

„Eu aş fi făcut mai multe, însă n‑am avut dar de 

şcoală. Mi‑a plăcut să învăţ, dar când am fost în clasa a V‑a 
mi‑a murit tata. Şi când n‑ai tată, n‑ai nici în Cer, nici pe 
Pământ. E tare scump pe lume să strigi la cineva tată. El, 
săracu, a vrut să învăţ carte, dar n‑a mai avut cum să mă 
ajute. Odată s‑a bolnăvit şi într‑o lună s‑a dus. Pe vremea 
aia nu erau doctori, te stingeai din picioare”.

Botezată de ministru
Maica Versavia începe să plân gă. Lacrimile i se 

înşiruie blând pe obrajii albi şi plini de cute. Scoate o 
batistă albă, curată, şi îşi şterge aburul scos din sufletul 
aminti rilor. „Aveţi un nume frumos ca o poezie”, îi spun 
bătrânei, încer când să o scot din trecutul în care alunecase 
în urmă cu câteva clipe.

„Pe mine nu m‑a chemat aşa. Vârsavia m‑au botezat. 
Dar pe vre mea când eram la şcoală, a venit în inspecţie la 
noi ministrul învă ţământului din vremea respecti vă. Îmi 
aduc aminte, parcă s‑ar fi întâmplat ieri. Stăteam în prima 
bancă, iar domnul ministru s‑a apro piat de mine. «Cum te 
cheamă?» m‑a întrebat. «Bănean Vârsavia», am răspuns 
eu. Omul s‑a gândit puţin şi nu ştiu ce i‑a venit şi a mai zis: 
«De azi înainte te numeşti Ver savia Bănean». Şi aşa am 
rămas. Dar sunt puţini cei care îmi mai spun aşa. Copiii mă 
strigă Doichiţa, iar cei mai măricei, Muichiţa”.

Bătrâna mă lasă să notez, se uită curioasă la mine şi 
continuă: „Dar hai că m‑am luat cu altele şi nu v‑am spus 
ce s‑a mai întâmplat după ce a murit tata. Am rămas numai 
cu mama şi bunicul. Şi îmi era tare greu. Câteodată, n‑am 
avut nici de mâncare. Mi‑e şi ru şine să vă spun. Dar am 
avut do rinţă, am vrut să lucrez ca orice om necăjit, ca să 
scap de sărăcie. Şi m‑am lăsat de şcoală. Am plâns întruna, 
dar n‑aveam încotro. Mă punea taica dimineaţa în car, 
adormită pe jumătate, şi plecam la ţarină. Dormeam până 
acolo. De noaptea până noaptea stăteam. Abia îmi târam 
picioarele. Opin cile erau mari, mă împiedicam în ele, 
plângeam, iar taica, Dumne zeu să‑l ierte, ca să mă îmbu‑
neze, îmi spunea poezii. Îmi mai dădea un băţ în mână, ca 
să mă sprijin. Tot atunci am început să scriu şi eu poezii. Şi 
acum îmi amintesc de ele. Că în carte nu le mai am, că mi 
le‑a luat cineva şi nu le‑a mai adus”.

Femeia care n‑a cunoscut dragostea
„Şi am păţit rău şi în conti nuare în viaţă. Şi nici în 

căsăto rie n‑am avut noroc. Eram mică şi o venit unul să mă 
peţească. În ziua de Vinerea Patimilor s‑a în tâmplat asta. 
Eu i‑am spus lu’ taica să mă lase, că mi‑s mică şi nu mă 
mărit. Eram prea mică şi slabă şi nu am fost în stare să duc 
traista cu boabe la moară şi găleata la ţarină (…). Nu m‑am 
măritat, după cum am spus, şi am rămas acasă. Am con‑
tinuat să lucrez, să‑mi văd de casă şi, într‑o toamnă, m‑am 
dus la tâlva de oi. O săptămână întreagă am stat în munte. 
Acolo, într‑o zi, a venit un om şi mi‑a spus că s‑a măritat 
mama. Abia aşteptam să vin acasă să văd ce face taica. Am 
venit cu coşul în spate, am fost udă toată de zer, şi, când am 
ajuns, taica era supărat şi necăjit. El a fost săracu fierar de 
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mese rie, covaci, cum se spune. Am în ceput să‑l îmbunez şi 
am zis că o să ne căutăm singuri de lucru şi de casă. Dar, 
tot atunci, în ziua de Vinerea Mare, la Sfânta Parascheva, 
când am ţinut praznic, am simţit o supărare în suflet. Îmi 
venea să plâng şi nu ştiam din ce motiv. Presimţeam că o să 
se întâmple ceva. O trecut prazni cul şi urma să ne apucăm 
de cu les la cucuruz. Mâncare aveam de la praznic, n‑am 
mai făcut şi am plecat la câmp. Seara l‑am adus acasă, l‑am 
aruncat în sobă (ca meră, n.n.), l‑am desfăcut de frun ze şi 
urma ca până dimineaţa să‑l urcăm în pod. Se bucura de 
noi cum lucram, îl vedeam fericit la lumina lămpii şi, de 
dragul nos tru, a luat câţiva cucuruzi în lapte şi i‑a pus să‑i 
frigă pe cuptor. Du pă aia a ieşit în soba cealaltă şi n‑a mai 
venit. L‑am aşteptat mult şi m‑am dus să văd ce‑i cu el. 
Stătea căzut şi rezemat de pe rete. Nu m‑am pierdut, deşi 
aveam doar 15 ani, am luat apă rece din râu, că în vremea 
aia nu se arun cau gunoaiele în apă. L‑am udat, l‑am fre‑
cat şi cu câta oţet, dar în zadar. Taica nu şi‑a mai revenit. 
Atunci am început să plâng şi să ţip. A venit lumea şi s‑au 
pregătit de înmormântare… Eu n‑am vrut să o primesc 
pe mama, că eu ţi neam toată casa, dar până la urmă n‑am 
avut încotro”.

Ultima bocitoare din Rudăria
Maica Versavia se opreşte şi vrea să‑mi recite câteva 

poezii. I le ascult cu plăcere. Sunt versuri simple, care 
redau viaţa, dra gostea de care n‑a avut parte, necazurile şi 
bucuriile oamenilor. „Astea sunt scrise mai de cu rând, că 
cele vechi nu le mai am”. Dar la morţi, de când mergeţi? o 
întrerup eu. „De atunci, de mică, de după ce a murit taica. 
Atunci am început să mă şi cânt (să bocesc, n.n.). Fac 
versurile pe loc. Mă gândesc cum a fost omul şi încep să 
mă plâng şi să mă cânt. După mine încep şi ceilalţi. Că nu 
poţi să plângi, dar nici să râzi la comandă, ci doar când îţi 
vine. Mai văd în unele locuri cum nu le pare rău după cel 
plecat şi atunci mă cânt şi mai cu jale, ca să le pară rău şi 
la cei din casă”.

Profesorul Mihai Vlădia, care mi‑a făcut cunoştinţă 
cu maica Versavia, zice: „Când se duce Muichiţa la mort, 
lumea spune: Vine Versavia!”. ,Aşa e!”, confirmă bătrâna, 
„atunci se umple casa de oameni. Dar acum am îmbătrânit 
şi eu. Astăzi nu mai sunt care să ştie să se cânte după mort. 
Poate că vor învăţa altele, însă, dacă se schimbă obiceiurile 
cu mortul, du pă cum se aude, nimeni nu mai are nevoie de 
cântare”.

Soarele străbate curtea de la un capăt la altul. 
Dispare umbra şi e numai lumină. A sosit vremea să mă 

despart de bătrână şi de gaz da noastră, profesorul Mihai 
Vlă dia. „Am vrut să iau un costum po pular pe negru, dar 
n‑am niciunul. Ăsta de pe mine are vreo 30 de ani. Am mai 
multe din astea, că eu le‑am făcut. În ele am umblat până a 
venit colectivul”.

Maica Versavia mă prinde de mână şi zâm beşte 
fericită. Simt că ar mai vrea să‑mi spună ceva. Dar poate că 
a uitat sau nu poate. Se mulţumeş te să zâmbească fericită 
şi, la ple care, îmi dăruieşte o lacrimă. Ca ori ce om neiubit, 
dar care toată via ţa a dăruit dragostea sufletului său…

NICOLAE PĂTRUŢ

UN REGAL ARTISTIC
Un REGAL al muzicii de calitate!
Un REGAL al repertoriului şi al artei interpretative!
Un REGAL, într‑un teatru „adevărată bijuterie 

arhitectonică”, în cadrul Festivalului Internaţional «Zilele 
Muzicii la Oraviţa»!

Aplauze pentru echipa festivalului: MANUELA 
IANA‑MIHĂILESCU – director artistic; CAMELIA 
MINGASSON – preşedinte al Asociaţiei Culturale 
KRATIMA şi DRAGOŞ MIHĂILESCU – consultant 
artistic!

Au fost şapte zile de spectacole în cadrul ediţiei a 
V‑a în perioada 3‑12 august 2012 şi o seară (miercuri 15 
august) la Biserica Romano‑Catolică din Oraviţa.

Mintea şi sufletul Festivalului au fost, ca şi altădată, 
d‑na conferenţiar universitar la catedra de pian a Facultăţii 
de Muzică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara 

şi solist concertist al Filarmonicii Banatul din oraşul de pe 
Bega, MANUELA IANA‑MIHĂILESCU.

O ambasadoare a cântecului (îndeosebi în duo pia‑
nistic cu DRAGOŞ MIHĂILESCU, soţul) pe mai toate 
scenele mari din ţară şi din lume (Germania, Suedia, 
Spania, Elveţia, Franţa, Italia, Austria, Serbia, Ungaria, 
SUA). D‑na Manuela Iana‑Mihăilescu are rădăcini paterne 
în Oraviţa şi pe linie maternă în Valea Almăjului. Alături de 
DRAGOŞ MIHĂILESCU (soţul), DINU MIHĂILESCU 
şi IOAN MIHĂILESCU (fiii) formează „o familie de mu‑
zicieni”, maeştrii (… şi viitori) ai pianului.

Au fost răsplătiţi şi acasă cu aplauze din partea 
publicului prezent în număr mare la toate spectacolele. În 
sală s‑au aflat mai multe categorii de spectatori: cei invitaţi, 
cei care au „urechea formată”, cei doritori de muzică bună 
şi cei care au voit să se iniţieze, să descopere farmecul 
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artei muzicale. Explicaţiile d‑nelor SIMINA IVAN şi 
MANUELA IANA‑MIHĂILESCU, prin vorbe simple, 
au adus în sală parfumul muzicii lui W. A. MOZART, 
CLAUDE DEBUSSY, ASTOR PIAZZOLLA, F. MARTIN, 
L. VAN BEETHOVEN, R. SCHAUMANN, J. HEIDN, 
A. HACIATURIAN, G. ROSSINI, 
GOUNOD, A. H. MALOTTE, 
N. BRETAN, S. NICHIFOR, O. 
SPEAKS.

Dintre invitaţi, amintim:
SIMINA IVAN – solistă a 

Operei din Viena;
CLAUDE DELANGE – 

pentru care «a crea» şi «a trans‑
mite» sunt două verbe care 
motivează întreaga carieră muzicală 
a saxafonistului francez; ODILE 
CATELIN‑DELANGE, pianistă, pro‑
fesor la École Normale de Musique de 
Paris; BOGDAN ZVORIŞTEANU, 
profesor de vioară şi muzică de 
cameră la Academia «MENUHIN»; 
ALEXANDRA GUŢU, solistă a 
Filarmonicii Banatul din Timişoara şi 
membră a trio‑ului Palladio (Italia); 
GABRIEL POPA, şef de partidă la 
Filarmonica Banatul, fost concert‑maestru al orchestrei 
WIENER KAMMER OPER din Viena, DORIN MATEA, 
al doilea concert‑maestru al Orchestrei Operei din Lyon 
şi Suisse Romande din Geneva; AURA TWAROVSKA, 
mezzosoprană, actualmente solistă a Operei din Viena; 
ADRIANA BERA – profesor la Academia Muzicală 

«GHEORGHE DIMA» din Cluj‑Napoca şi preşedinte 
al Societăţii Române «MOZART»; SILVIANA‑ANA 
CÂRDU, lector universitar dr. la Catedra de acompan‑
iament pian şi orgă din cadrul Facultăţii de Muzică din 
Timişoara. Domnia‑Sa, alături de AURA TWAROVSKA 

şi MANUELA IANA‑MIHĂILESCU 
au susţinut concertul de muzică sacră, 
miercuri 15 august 2012, de la Biserica 
Romano‑Catolică din Oraviţa.

„Aripa tânără” a fost 
reprezentată de DINU MIHĂILESCU, 
CĂTĂLINA COSTIN, CRISTINA 
MARIA SĂVESCU, VLADIMIR 
OCTAVIAN TOMA, IOAN 
MIHĂILESCU, EVA MARIA 
BUTEANU, ANDREEA OLARIU.

Tuturor: APLAUZE! APLAUZE! 
APLAUZE! 

Merită cuvinte de laudă şi d‑l 
dr. GHEORGHE IANA, «autorul 
autoarei», cel care s‑a ocupat de popu‑
larizarea festivalului. Afişe, invitaţii, 
telefoane – toate, «nici nu ştiţi ce veţi 
pierde, dacă nu participaţi», au făcut 
ca sala să fie plină în fiecare zi. Şi pen‑
tru dumnealui: APLAUZE! 

Almăjenii – IOSIF BĂCILĂ, FLORINA‑MARIA 
BĂCILĂ, PAVEL PANDURU – au „lipsit motivaţi”, atraşi 
fiind de un neuitat „periplu”bucuvinean, dar i‑am reprezen‑
tat eu, un «filo‑almăjan», la aproape toate concertele.

Prof. IOAN‑NICOLAE CENDA
Oraviţa

TREI ZILE ŞI TREI NOPŢI LA LONDRA
(CE VEDE OCHIUL LONDREI!?)

În urmă cu două decenii nici în cel mai frumos vis 
nu credeam că voi păşi prin Londra. Dar – ce frumos! – 
visele pot deveni realitate, iar realitatea vis. 

La o săptămână, după călătoria în capitala Regatului 
Unit al Marii Britanii, visez Londra, visez…, visez… Am 
avut şansa de a vedea şapte capitale europene: Paris, 
Roma, Viena, Budapesta, Belgrad, Londra, … Bucureşti 
şi mi‑e greu să alcătuiesc un top, … „în ordine”. Fiecare 
metropolă are farmecul ei. 

Roma este o carte de istorie, pe care poţi să o 
„frunzăreşti” cu privirea. Viena are parfumul imperial; 
muzica de calitate îţi pătrunde în inimă şi‑n gând. Parisul 
este „oraşul lumină” – la propriu şi la figurat! – unde luxul, 
cultura, civilizaţia, bunul gust atrag zilnic milioane de 
oameni. Budapesta te cucereşte prin podurile dintre cele 
două „oraşe”, părţi, Buda şi Pesta, adică noul şi vechiul. 
Belgradul, greu încercat nu demult, „avertizează” că te 
apropii de Balcani, „butoiul cu pulbere”. Bucureşti este… 

„micul Paris” („vrem ca‑n anii ce vin…” să se spună „Paris 
– micul Bucureşti…”).

Dar Londra?! Aici am văzut în trei zile şi trei nopţi 
o diversitate.

Copiii noştri, Adela şi Cristian, au oferit „grupei 
mari” (mai la vârstă, … câteva decenii…), Ionuţ, Elena, 
Nelu, „un week‑end de vis”. Ne‑au arătat obiective istorice, 
cunoscute din cărţile citite, străzi tipic englezeşti, pieţe 
de ev‑mediu, dar şi de mileniul trei, „puburi”, cafenele, 
muzee, parcuri, hoteluri cu stele şi… fără, gări („Gara 
Victoria”) cu parfum de epocă şi aglomeraţie mare, trasee 
de metrou, vechiul din porturi şi noul de peste tot. Londra 
se pregăteşte pentru olimpiadă. Se lucrează, dar turistul nu 
este vitregit de schele şi macarale. Lumea este civilizată, 
ştie să ofere zâmbete, iar trecătorul se simte în „al nouălea 
cer”, în… rai. Noi cei intraţi de curând în Europa – de 
parcă nu am fi fost aici de peste 2000 de ani! – simţim 
fiorii umilinţei. „Cortina de fier”, metaforă reală, ne‑a 
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ţinut în beznă, … ne‑a mâncat tinereţea. Ucide‑o‑ar focul! 
Guvernanţii de azi – oare le pasă?! – adună averi colosale, 
întrecându‑i pe cei cu titluri de nobleţe, de‑a lungul mul‑
tor generaţii… Comorile coroanei sunt păzite în Turnul 
Londrei, iar poporul le poate vedea. Aleşii noştri au comori 
sub lacăte, zguduite rareori, de ochii lumii, de cei de la 
DNA. Ce potrivite sunt versurile poetului „rege”, Mihai 
Eminescu:

„Cum nu vii tu, Ţepeş Doamne, ca punând
    mâna pe ei
Să‑i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei, 
Şi în două temniţi large cu de‑a sila să‑i aduni, 
Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni!”

Apreciez generaţia tânără, studioasă, că nu mai vrea 
să trăiască în apele „călduţe ale conformismului”. Cristian, 
masterand la „Brunel”, este englez în vorbă, comporta‑
ment, iar Adela se descurcă în Londra mai bine ca mine în 
Oraviţa, „capitala tuturor marginilor”. Ei cunosc lecţiile de 
civilizaţie, comportament, ştiu să profite de oferte. Dar… 

„Cartea cărţilor” de călătorie, Spectacolul lumii, de 
Ioan Grigorescu, ne vorbeşte –păcat că Editura Neverland 
nu a editat pe CD reportajele! – despre „Ce vede ochiul 
Londrei”.

„Seducătorul oraş” m‑a fascinat peste tot. Am admi‑
rat capodoperele podarilor, Tower Bridge, care alături de 
Turnul Parlamentului, cu celebrul său orologiu Big Ben 
constituie emblema Londrei. Adela a ţinut să mă ducă pe 
malul Tamisei, unde s‑a găsit locul cel mai potrivit pentru 
Roata Mileniului, zisă şi „ochiul Londrei”.

La Londra mi‑am regăsit şi o iubită de la care a 
trebuit să‑mi iau rămas‑bun: Tamisa, apa care a zămislit 
Londra. Are doar 338 de kilometri şi 20 de poduri. Pe 
unda sa, amintirea celui de‑al Doilea Război Mondial este 
evocată de prezenţa crucişătorului‑muzeu Belfast. Fluviul 
era tulbure, semn al excesivei poluări poate, într‑un viitor 
îndepărtat pe malurile ei vor apărea pescarii, semn că vin‑
decarea Tamisei se apropie.

Agora londonezilor este vasta Piaţă Trafalgar. 
Lanţul de cafenele „NERO” îţi oferă pentru cca. 3 lire 
câteva picături din licoarea menită să alunge oboseala, dar, 
vorba lui Tudose, al nostru,… „scump, scump, vremuri 
grele”, de criză aş zice, mai modern.

„Cândva, Marea Britanice era supranumită Atelierul 
lumii. Apoi i s‑a zis Primul bancher sau Primul jandarm. 
Titluri orgolioase, dar trecătoare…” (p. 295)

Peste tot în Londra, le amintesc celor dragi mie, un 
nume: Paul Iorgovici, iluministul plecat din Vărădia mea 
natală şi prin Londra, iar „din ardoare” către „neamul” său 
a pus osteneala de a îndrepta limba”. Era prin 1779 când a 
scos la Buda Observaţii de limba rumânească.

În parcul de la Buckingham, la o ceaşcă de cafea, 
Adela îmi prezintă veveriţele, aduse şi ele de peste mări 
şi ţări. Cele autohtone, roşcate, sunt pe cale de dispariţie.

„Londra este un oraş în care noţiunea timpului se 
pierde uşor. Şi, de aceea, ea înalţă pretutindeni orologii”. 
(p. 31)

Big Ben sau Marele Ben, alintat după numele lui 
Benjamin Hall, care a răspuns de montarea „uriaşului” 

turnat în 14 tone de bronz şi argint, bate din 1859 orele 
Angliei.

… este ora 1200; în ţară 1400 … oare să strig, ase‑
menea lui Faust „Opreşte‑te, clipă minunată!”, fiindcă 
priveliştea Londrei este copleşitoare. Bătrânul Faust nu a 
făcut‑o, iar eu am de văzut şi alte minunăţii londoneze.

Destinaţiile noastre sunt legate de Underground, 
Subteranul – sau, şi mai simplu, „Tubul”, cum zic lon‑
donezii metroului, cel mai vechi şi mai comod din lume. 
Reţeaua de tuneluri are aproape 300 de kilometri şi peste 
280 de staţii, multe de mare adâncime.

…toată „grupa mare” este disciplinată. Eu şi Ionuţ 
avem „handicapul” necunoaşterii englezei. Nu ştim niciun 
„bob” din limba lui Shakespeare. Off! „şcoala roşie” ne‑a 
învăţat „pe ruseşte”, iar după Răzmeriţa noastră… „sunt 
grei bătrânii de pornit…”

Într‑o piaţă, foarte pestriţă, un individ, cu un şarpe 
la gât, invită trecătorii să pună mâna pe reptilă, doar pen‑
tru… o liră. Era „de‑ai noştri”: un bucureştean, zicea el, 
venit de la circ. Oare nu a făcut vreo magie din care şarpele 
a dispărut din menajeria circului?!

Un alt român oferea reclame pentru cine ştie ce… În 
Gara Victoria, patru tinere au urcat în autocarul ce mergea 
la aeroport. Vorbeau româneşte şi, sigur, perfect engleza.

Campusurile universitare au mulţi români. Nepoata 
de văr, Felicia Fara, şi‑a făcut studiile şi masteratele 
(plural!) la cele mai prestigioase universităţi londoneze. 
Dumnezeu i‑a dat minte, iar în familie a „studiat” regulile 
bunului‑simţ. Oare – scenariu – în ţară, oamenii politici se 
vor bate să o recupereze, să o aşeze în posturi de care avem 
nevoie, fără culoare politică?? Greu de spus „da”, deoarece 
la noi încă se mai caută „farba”, … ieri roşie, apoi porto‑
calie, mâine albă, poimâine…

Pe urmele lui Will, „Scutură‑lance” sau chiar 
„Zguduie‑scenă” …

Adela ne povesteşte un film pe care 1‑au văzut la 
Londra despre marele dramaturg. Eu vreau să văd pupitrul 
de elev, pe care copilul Will a scris „Nulla emolumenta 
laborum”. La Teatrul „Globul”, reconstruit cu fidelitate, 
Elena, cuscra, ne traduce din spusele ghidului.

„Globul” este un cilindru cu acoperişul decu‑
pat pentru a lăsa să pătrundă lumina. În interiorul circu‑
lar puteau să încapă câteva sute de spectatori. Deasupra, 
steagul cu emblema teatrului, un glob pământesc. Curtea 
teatrului este pavată cu dale, în care s‑au imprimat numele 
cunoscute ale actorilor englezi din toate timpurile. Scena 
nu are cortină. (p. 49‑60)

Într‑o vitrină se vede o ediţie in folio a pieselor lui 
Shakespeare, însoţită de gravura după tabloul olandezu‑
lui Martin Droeshout, singurul pictor căruia dramaturgul 
i‑a pozat. Amintesc grupului meu că la Timişoara, Florina 
Cercel şi Gh. Leahu au jucat prin 1971‑1972 în Furtuna lui 
Shakespeare, iar Vladimir Jurăscu, un Lear care merită o 
dală în curtea teatrului.

„A fi eroul lui Shakespeare sau a nu fi” – aceasta a 
fost, dintotdeauna, dilema actorilor care au încercat să intre 
în pielea celebrelor personaje… George Vraca a lăsat cu 
limbă de moarte dorinţa de a fi înmormântat în costumul 
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marelui şi ultimului său rol shakesperian: tragicul Richard 
al III‑lea. (p. 53)

Două strofe din Sonetul 66 se potrivesc, ca o 
mănuşă, şi azi (?!):

„Şi artele sub pintenul despot, 
Să văd prostia doctor la deştepţi, 
Şi adevărul, «vorbă de netot»,

Şi strâmbul poruncindu‑le la drepţi 
Mă uit scârbit la tot, şi bun rămas! 
Dar, dacă mor, iubirea‑mi cui o las?…”

Deşi nu simt foame atunci când „descoper” obiec‑
tive, oraşe…, trebuie să ne asigurăm „combustibil”. La un 
restaurant se mănâncă „pe sparte”. Totul la 8 lire, într‑un 
timp de o oră şi jumătate. Tot felul de mâncăruri, fructe, 
dulciuri, dar să nu rămână nimic în farfurie, altfel… amendă 
de 5 lire. Asta pentru a evita risipa, fiindcă poţi servi de 
câte ori vrei, încadrându‑te‑n timp. „O burtă de mâncare”, 
ca‑n Moldova pe vremuri, „o burtă de vin”. Deh! suntem 
latini, urmaşi de‑ai lui Gargantua şi Pantagruel.

… În urmă cu peste două veacuri, Paul Iorgovici era 
trăitor, vremelnic, al Londrei. Vreau să cred că a zăbovit 
prin Turnul Londrei, că s‑a minunat de tot ce văzuse pe un 
mal ori altul al Tamisei, că a fost îndrăgostit şi el de apa 
ce străbate oraşul, ca şi de Căraşul de la poalele Vărădiei.

Un alt trecător, Alexandru Odobescu, viitorul autor 
al lui Pseudokynegeticos, vedea în englez „un individualist 
ce respinge ideea de frăţie, o mândrie rece… Într‑un cuvânt, 
naţia engleză mi s‑a părut plină de nobleţe şi mărinimie, 
dar lipsită de orice «lipici», cum 
zice românul!…” 

Astăzi la Londra nu am 
mai regăsit „englezul tipic”. 
Elena, îndrăgostită de „tot ce 
mişcă‑n” Londra, a sesizat un 
englez „amabil, îndatoritor, to‑
lerant cu semenii săi şi mai ales 
cu cei aparţinând altor rase, 
culturi sau religii”. E firesc să‑i 
vadă prin acest ochean. Fiul, 
ginerele meu, Cristian, a fost 
primit cu braţele deschise de 
londonezi. Schimbarea engle‑
zului, fără „lipici”, a fost dată 
şi de „leacul” – explozia turis‑
mului. Nimic mai nimerit decât 
un citat din I. Grigorescu: „Am 
căutat un cuvânt care să exprime 
metamorfoza. N‑am găsit altul 
mai nimerit decât cumsecădenia. 
Ea implică o nouă stare de spirit, 
izvorâtă din respectul persoanei, 
din non‑indiferenţa faţă de stri‑
carea naturii… dintr‑o doză bună 
de omenie!” (p. 297)

Nu vreau să topesc – cum 

am făcut în cele trei cărţi de călătorie – informaţii din pli‑
ante şi cărţi, ci doar câteva vorbe „lipici” despre:

Tower Hill este „un pod cu aripi”, o pasăre de care 
se roagă navigatorii de pe Tamisa să‑i lase să treacă. Dar, 
de ce nu se roagă şi ea de cei care străbat fluviul să o scoată 
la marea cea mare?! Aflu că podul a fost terminat în 1894 
şi refăcut de trei ori, că 11.000 tone de oţel aveau să susţină 
imensa structură. Adela mi‑a făcut zeci de poze; multe în 
jurul podului. Şi, citez, că niciun pod din Londra nu a fost 
atât de răsfăţat de obiectivele fotografice.

Palatul Buckingham este locul unde turiştii aşteaptă 
să vadă Regina Regatului. Peisaj de toamnă superb. 
Gazonul, încă verde, e prima legătură dintre englez şi 
natură. Firul de iarbă, tandru şi fragil, se dovedeşte mai 
rezistent sub tălpile oamenilor.

Biserica mănăstirii Westminister, Mănăstirea 
Regilor, terminată în 1065, în stil gotic, a cărei boltă deţine 
recordul de înălţime între toate bisericile din Anglia. Aici 
a avut loc, în 1837, încoronarea reginei Victoria. Primul 
ctitor al abaţiei din lungul pomelnic al regilor Angliei a 
fost Eduard Confesorul. Marea regină a Angliei, Elisabeta 
I, este înmormântată alături de sora vitregă, Maria, ambele 
fiice ale regelui Henric al VIII‑lea, zis şi „ucigătorul pro‑
priilor sale soţii”. Epitaful glăsuieşte: „Împreună‑n acest 
mormânt, în care ne dormim somnul de veci, în aşteptarea 
aceleiaşi învieri!…” Nu numai regi şi regine „repauzează” 
în aşteptarea învierii făgăduite tuturor, ci şi membri ai 
aristocraţiei britanice.

În colţul poeţilor, în prim‑plan, mormântul 
părintelui poeziei şi al limbii engleze, Geoffrey Chaucer, 
trăitor între 1340 şi 1400. Printre cei sculptaţi în marmură, 

silueta lui Shakespeare, prezenţă 
fără mormânt. Colţul acesta din 
abaţie este cel mai impresionant 
şi totodată cel mai democratic. 
El găzduieşte nu numai stele de 
primă mărime, ci şi scriitori ale 
căror cărţi nu mai sunt de mult 
solicitate. (p. 257)

Cultul eroilor este o altă 
tradiţie sacră a poporului englez. 
Capela dedicată aviatorilor din 
„Royal Air force” este un exem‑
plu. Am văzut zeci de oameni cu 
o floare de mac în piept, in memo‑
riam. Tineri, voluntari, aşezau 
cruciuliţe de lemn şi simbolul 
„floare de mac” în jurul bisericii.

… mai rezişti, tata?!… 
Sigur, deşi sunt frânt de oboseală. 
O cafea, apă, un telefon acasă 
şi… spre Turnul Londrei! În doar 
trei ore, trebuie să văd cât mai 
multe. Preţul biletului de intrare 
este greu traductibil. Bietul 
leu românesc… Tower Hill, pe 
malul stâng al Tamisei, fon‑
dat de Wilhelm Cuceritorul, în 
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1078, este locul unde se întâlneau laolaltă puterea, banul 
şi religia. Galeria regilor vestiţi pentru cruzimea lor se 
deschide cu Henric al VIII‑lea, cel obsedat de infidelitatea 
nevestelor sale, drept care, din şase câte a avut de‑a lungul 
vieţii, pe două le‑a condamnat la moarte. Galeria se încheie 
cu chipurile celor două regine decapitate: Anne Boleyn şi 
Catherine Howard.

Turnul Alb, unde sunt apartamentele regale şi teza‑
urul coroanei, este păzit, fireşte, de corpul de gardă înar‑
mat, ale cărui santinele uimesc prin imobilitatea statuară. 
Decorativi, sobri şi, mai ales, riguroşi, soldaţii fac de 
planton şi în interior, lângă coroanele regale şi sceptrele 
de încoronare, ce nu pot fi fotografiate sau filmate. (p. 24) 
Nu există un singur turn, ci 13. Printre ele, cel mai temut, 
Bloody Tower, adică turnul sângeros, sub care se deschide o 
boltă sumbră, ocolită de superstiţioşi. Poarta Trădătorilor 
este o denumire mai incitantă decât înfăţişarea edificiului 
pe care îl defineşte. Aici au fost decapitaţi, printre alţii, 
Thomas Morus, umanist şi om politic englez, Sir Walter 
Raleigh, favoritul reginei Elisabeta, dat pe mâna călăului 
de regele Iacob I, după o detenţie de 13 ani. Anne Boleyn 
n‑a fost căsătorită decât o mie de zile cu Henric al VIII‑lea, 
iar singura „vină” a sa n‑a fost infidelitatea conjugală, ci 
faptul că, în loc de băiat, a născut o fetiţă! Ironia sorţii 
a făcut ca tocmai această copilă, repudiată de tatăl ei, să 
ajungă strălucita regină Elisabeta I, care a stăpânit tronul 
Angliei 45 de ani. (p. 25)

„Un mit spune că atunci când corbii vor părăsi 
Turnul Londrei, regatul se va prăbuşi, iar unii paznici vor 
rămâne şomeri… Sunt şase, plus doi, pe care îi ţinem de 
rezervă… Toţi au penele unei aripi tăiate, ca să nu poată 
zbura… Noi ne iubim regatul! Iar corbii trăiesc mult… 
foarte mult…” (p. 27)

Şi povestea continuă…
Un corb se apropie de noi, arată că n‑are de gând 

să plece de aici, chiar dacă turnul, din cine ştie ce motive, 
s‑ar prăbuşi…

…„Nu trecerea anilor ne grăbeşte, ci renunţarea la 
bucuria de a trăi intens şi, mai ales, cu folos. Începem să 
îmbătrânim doar atunci când izgonim copilul care sălăşluia 
în noi, când am uitat să visăm cu ochii deschişi. Vârsta 
a treia? O închipuire cu care cel mai bine ne acomodăm, 
râzându‑i în faţă!… „Ar trebui să ne naştem bătrâni” e mesa‑
jul poetic al Anei Blandiana. De ce? Pentru că, pe măsură ce 
înaintăm în vârstă, „să întinerim mereu…” (p. 166)

În Piaţa Trafalgar, în timp ce doi din cinci sunt 
la meci (Cristian şi Ionuţ), vizităm splendida biserică 
„Sfântul Martin‑din Câmpie”. Se pregăteşte un concert, la 
subsol, liftul coboară într‑o cafenea „plină ochi” de… mai 
puţin credincioşi. Multe biserici anglicane s‑au modernizat 
sau… ultramodernizat.

Toate drumurile duc spre Trafalgar Square. Ce să 
reţinem: Statuia amiralului Horatio Nelson, montată pe 
capitelul unei imense coloane corintice, la 56 de metri 
înălţime. Cele patru basoreliefuri de pe soclul coloanei, 
reprezentând scene din bătăliile amiralului învingător, au 
fost lucrate din metalul tunurilor topite de pe navele lui 
Napoleon. Patru lei turnaţi în bronz sunt ţinta predilectă 

a fotografilor, ei au fost declaraţi „cei mai călăriţi lei din 
lume”. Trafalgar – nume cu rezonanţă exotică, legat de una 
din cele mai cumplite bătălii navale, purtată la 21 octom‑
brie 1805. O victorie răsunătoare pentru Anglia, câştigată 
cu preţul vieţii lui Nelson, şi o înfrângere ireparabilă pentru 
flota napoliniană.

De o parte şi de alta a pieţii – doi stâlpi ai 
Commonwealth‑ului; Casa Africii de Sud şi cea a Canadei, 
pe latura de vest. În fundal Galeria Naţională. Ea se numără 
printre cele mai frecventate muzee din capitala britanică, 
graţie intrării gratuite. În cele 66 de saloane se află tezau‑
rul artistic, care a tot crescut din 1824, când regele George 
al IV‑lea a convins guvernul să cumpere 38 de tablouri 
aparţinând marilor pictori europeni, de la Rafael la Van 
Eyck şi de la Rembrandt la Hans Holbein. (p. 215‑216)

Cărţile din colecţia „mari muzee”, Adevărul, sunt 
grozave, atunci când sunt citite, consultate „pe viu”.

Adela se dovedeşte un bun ghid, apelând la album. 
Jos, la magazinul de suveniruri, Elena este felicitată de 
o vânzătoare pentru alegerile făcute. Reproduceri după 
operele de artă sub toate formele. S‑au ales oglinzi şi 
semne de carte magnetice.

În căutarea bisericii româneşti, ajungem din nou la 
„Sfântul Martin‑din Câmpie”. Sub coloana din faţa pro‑
naosului se află un nou‑născut din marmură, prunc dolo‑
fan şi jucăuş, cioplit într‑un bloc care, cu suprafaţa lui 
amorfă, ţine loc şi de scutec. Din buricul pruncului, cor‑
donul ombilical este legat cu mama‑glie, pământul ce ne 
suportă pe toţi. Sculptorul, care a ţinut să rămână anonim, 
şi‑a botezat lucrarea: Aşa s‑a născut viaţa. (p. 218)

Turnul Parlamentului, orologiul Big Ben şi autobu‑
zul roşu cu dublă platformă aparţin Londrei. Legendarul 
Routemaster, adică „Stăpânul traseelor”, nu este doar un 
original mijloc de transport în comun, ci şi un simbol. S‑a 
oferit o soluţie de descongestionarea reţelei rutiere din 
metropola ameninţată cu paralizia.

Routemaster este un izvor de bucurii pentru turişti 
şi un refugiu pentru îndrăgostiţii atraşi de locurile din 
extremele platformei superioare. (p. 275)

Fălos cu informaţiile mele, luate din cărţi, comu‑
nic alor mei, că, după 60 de ani de circulaţie neîntreruptă, 
ghinionul îi pune frână „dromaderului roşu”. Cine ştie 
cât mai are de trăit bătrânul Routemaster? Sigur, fără el, 
străzile vor pierde din farmec şi londonezii vor regreta că 
nu 1‑au salvat! Am mers câteva staţii, aşezat pe un loc în 
faţă, la etaj, şi am sorbit din priviri străzile de pe traseu.

Luni, 7 noiembrie 2011, la o oră târzie din noapte, o 
lacrimă s‑a scurs din ochi. Am reuşit să mă îndrăgostesc de 
Londra, dar va trebui să o părăsesc. „La revedere. Londra!”

Mulţam economiştilor mei, Adela şi Cristian!

* NOTĂ: Toate trimiterile din articol se fac la lucrarea 
Ioan Grigorescu, Spectacolul lumii – Anglia, Neverland, 
Bucureşti, 2011.

IOAN‑NICOLAE CENDA
Oraviţa
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